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Turkija Išduoda
Sam Insull

Samuel Insull uždarytas Turkijos kalėjime. 
Pranešė Amerikos valdžiai apie 

jo išdavimą Chicagos teismui
VVASHINGTON. bal. 2. — Į (Konstantinopolį) prieš kelias 

Turkija šiandie pranešė Jungt. 
Valstijoms, kad Samuel Insull 
bus išduotas Chicagos teismui.

Robert Skinner, Amerikos 
ambasadorius Ankaroj, Turki
jos sostinėj, pranešė valstybės 
departamentui, jog Turkijos 
valdžia oficialiai jam pranešė 
apie savo surikimą išduoti In
sullą Amerikos valdžiai.

Turkija tuo pačiu laiku pra
nešė Skinneriui, 
dabar yra pavestas 
liaus žinion.

Valdžia dar nėra 
dusi kaip ji parveš 
mo—į Chicago.

Samuel Insull kalėjime 
‘ ISTANBUL, Turkijoj, b. 2. 
—Turkijos policija šiandie for
maliai areštavo Samuel Insullą 
ir uždarė jį kalėjiman. Jis bu
vo suimtas hotely ir išvežtas 
kalėjiman, nežiūrint jo protes
tų.

Generalinis prokuroras Ke- 
nan Bey sako, kad jei egzami- 
nacija parodys, jog Insullas 
serga, jis bus patalpintas kalė
jimo ligoninėn.

Insifllas atplaukė į Istanbulą jos laivo

kad Insullas 
ambasado-

nusispren-
Insullą na-

dienas, kad per Bosforo sąsiau
ri plaukti į Juodąsias juras. 
Jis palaukė nusamdytu Graikijos 
laivu Maiotis. Prašant Ameri
kos valdžiai, Turkija laivą su
laikė, bet Insullas griežtai at
sisakė lipti iš laivo.

Pagalios, jis buvo paimtas 
nuo laivo ir atvestas j teismą, 
kuris pripažino, kad einant 
Turkijos įstatymais, Insullas 
gali būti išduotas Amerikai. 
Teisine Insullas buvo susmu
kęs ir visą laiką drebėjo kaip 
lapas.

Po teismo Insulhri jau nebe
buvo leista gryšti į laivą, bet 
turėjo apsigyventi hotely, kur 
ir buvo šiandie formaliai arės 
tuotas.

Sulaikius Insultą, kabinetas 
sušaukė nepaprastą parlamento 
posėdi ratifikuoti sutartį su 
Amerika apie išdavimą nusi
kaltėlių. Sutartis tapo ratifi
kuota ir tada kabinetas nutarė 
Insullą išduoti Amerikai.

Tvirtinama, kad iš Grakijos 
vyksta visas būrys advokatų 
ginti Insullą, galbūt pasire
miant tuo, kad Insullas buvo 
neteisėtai nuimtas nuo Graiki-

SUTAIKIUS GRĘSUSJ AUTOMOBILIŲ DARB. STREIKĄ

Sutaikius ginčus automobilių pramonės su darbininkais, 
NRA. administratorius Hugh S. Johnson (vidury) linksmas 
pozuoja su darbininkų vadais — Wm. Green, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentu (kairėj) ir Wm. Collins, automobilių 
darbininkų atstovu Dctroit, Mich., apygardoj.

Sovietų Rusijos ar 
mija esanti arti 

sukilimo

-" .....................  •' T..... i..........  . ..............

Ispanijos republiko 
nai vienijasi kovai 
prieš dešiniuosius

Susirėmimas tarp 
angliakasių, šven
čiant Mitchell dieną

Policistas pašovė 
moterį ir pats 

persišovė

Naciai atėmė pašel- 
pas akliems žydams 

karo veteranams
BASEL, Šveicarijoj, b. 2. — 

Gautomis žiniomis,, Vokietijos 
aklų karo veteranų draugija 
prisidėjo prie nacių ir pašalino 
iš savo tarpo akluosius žydus 
karo veteranus, kurie regėjimą 
prarado kare ir kurie ikišiol 
gaudavo iš valdžios pašelpą. 
Dabar los pašalpos jie nebe
gaus.

Byrd gyvens vienui 
vienas 7 men. 

ir tirs orą
MAŽOJI AMERIKA. Antarc- 

tica, b. 2. — Adm. Richard E. 
Byrd, kuris vadovauja ekspedi
cijai tirti pietinio poliaus apie- 
linkes, išvyko j savo nedidelę 
stovyklą toli pietuose, kur jis 
tirs orą poliaus apielinkėse ir 
per 7 mėnesius . gyvens visai 
vienas. Jis taipjau temys kaip 
tokia ilga vienatvė atsiliepia į 
žmogaus psichologiją. Tečiaus 
jis nebus atsiskyręs nuo pa
saulio, nes jis turi radio ir ga
lės visą laiką 
nojimą su už 
čia vyriausia 
stovykla.

Vyriausia stovykla irgi tu
rėjo keltis iš savo senosios vie
tos, kur ji buvo įkurta prieš 
kelis metus, kai Byrd suruošė 
pirmą ekspediciją prie poliaus. 
Privertė “Mažąją Ameriką” kel
tis į naują vietą tai, kad apie 
vis stovyklą, kuri buvo ant le
do, atitruko ledas, kas sudarė 
didelį pavojų visai stovyklai. 
Dabar ji baigia įsirengti nau
joj vietoj.

palaikyti susiži- 
132 mylių esan- 

jo ekspedicijos

Lietuvos Naujienos
Žiaurios žmogžudys 

tės provincijoj
KAUNAS.—Bandito Armono 

ir jo sėbro ieškojimas tęsiamas 
visu energingumu. Policija be 
jokio poilsio, nuo to laiko kai 
įvyko susišaudymas ir buvo 
mirtinai sužeisti vachmistras 
Žukauskas ir vyr. polic. Šelmis- 
traitis, seka piktadarius, 
kimo daviniais nustatyta, 
arklį,į kurį buvo banditai 
ėmę 
įlinko,' bebėgdami banditai 
leido. Arklys rastas šventosios 
upės krante netoli įtekčjimo į 
Nerį.

Armonas gimęs 1901 m. Gir- 
valakių km., Kupiškio v., Pa
nevėžio ap., katalikas, šešis 
kartus baustas kalėjimu, iš ku
rio išėjo š; m. sausio 9 d. Ar
mono sėbrui kalėjimas taip pat 
yra ne svetimas.

I žmogžudiško plėšikų 
užpuolimo Viltra
kiuos smulkmenos

Se- 
kad 

,i kurj buvo bananai pa- 
iš važiuojančio keliu uki-

pa-

UNIONTOWN, Pa., b. 2. — 
šiandie švenčiant “John Mit
chell Day”, kuri kasmet šven
čiama paminėjimui įvedimo ka
syklose 8 vai. darbo dienos, ii 
kai po parado 75,000 angliaka
sių susirinko išklausyti Mrs. 
Pinchot kalbos, įvyko susirė
mimas tarp senosios ir naujosios 
angliakasių unijos— Indepen 
dent Brotherhood. Susirėmi 
me du žmonės liko pavojingai 
subadyti peiliais. Tečiau"s vals
tijos policija greitai sumišimą 
užgniaužė.

šį kartą angliakasiai šventė 
ne tik iškovojimą 8 vai. darbo 
dienos, bet išgavimą 7 vai. dar
bo dienos (35 vai. darbo savai
tės), kuri rytoj įeina galion 
visose minkštųjų anglių kasyk
lose su $5 į dieną pagrindine 
alga.

SIOUX CITY, la., b. 2. — 
Naujasis policijos viršininkas, 
kuris šiandie užėmė vietą, jau 
turi darbo išrišti misteriją.

Policistas Cecil ir Mrs. Ray 
March, 37 m., žmona buvusio 
butlegerio, abu kovoja su mir
timi ligoninėj.

Pasak policijos, policistas Ce
cil savo automobiliu sustabdė 
automobilį, kuriuo važiavo Mrs. 
March su 3 žmonėmis. Jis lie
pė visiems išlipti ir tada pa
leido šūvį į Mrs. March. Po to 
ir sau" paleido kulką. Abu yra 
arti mirties. \

| Cecil yra vedęs ir turi 2 rau
kus, bet skiriasi. Trys liudy
tojai suimti klausinėjimui.

TOKIO, b. 2.—Japonų žinio
mis, leit.Valroniev, kuris su 
mechaniku Dmitori, nusileido 
Manchukuo ir tapo japonų su
imtas, sako, kad Rusijos ar
mijoj didėja neapykanta prieš 
sovietų valdžią ir ypač prieš 
GPU (buv. čeką—slaptąją po
litinę policiją). Esą Rusija 
stiprinasi kaip įmanydama to
limuose rytuose ir kad to at
siekti verčia žmones dirbti die
ną ir naktį, maitinant juos vien 
vandeniu ir duona. Pati armi
ja irgi labai kenčia, nes sto- 
kuoja maisto ir drabužių. Todėl 
tarp gyventojų ir armijoj di
dėjąs nepasitenkinimas. Val
džia tuo esanti labai susirtfpi- 
ii lis i.

MADRIDAS, b- 1. Ispanijos 
respublikonai, kurie buvo susi
skaldę į kelias partijas, dabar 
susivienijimo j vieną partiją, kad 
bendrai kovoti prieš dešiniuo
sius ir abejotihdš respubliko
nus, kuTie dabar valdo Ispani
ją-

Naująjai partijai, kuri bus 
žinoma kaipo Kairiųjų Respub
likonų paritja, vadovauja vie
nas iš gabiausių Ispanijos po
litikų, buvęs premieras Manuel 
Azana. Naująja partiją su
daro radikalai socialistai, Gali- 
cio liberalai ir kairieji nepri
klausomieji. Manoma, kad prie 
naujosios partijos prisidės iv 
daugelis premjero Lerroux ša
lininkų, kurie nepritaria jo ko- 
operavimui su dešiniaisiais.

Senatas turėjo ska 
naus juoko

Pagoniškos apeigos 
Vokietijoje

Prohibicijos kaliniai 
nebus paliuosuoti 

iš kalėjimų

Manoma, kad žuvo 
trys rusų lakūnai

WASHINGTON, b. 2.—John- 
son & Johnson, chirurginių raiš
čių išdirbėjai, paskelbė, kad jie 
kreipsis prie NRA prašydami 
leisti sutrumpinti darbo valan
das iki 6 vai. į dieną, nesuma
žinant darbininkų algų. Del 
darbo valandų sutrumpinimo, 
1,200 naujų darbininkų gautų 
darbą.

MUENCHEN, Vokietijoj, b. 
2.—žale krikščionių velykų ap
eigų, daugely vietų,- ypač Ba
varijos Alpuose, buvo sureng
tos ir grynai pagoniškos pava
sario šventės apeigos.

Kad pa

Chieagai ir apielinkd tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus ir šalčiaulietus ir šalčiau 
teka 5:81, leidžiasi 6:-

16.
i

SPRINGFIELD, Ilk, bal.
—Federalinis teisėjas Major 
nusprendė, kad prohibicijos at
šaukimas visai nepaliuosuoja iš 
kalėjimo tų nusikaltėlių, kurie 
buvo nuteisti kalėjiman už per
žengimą prohibicijos jstaymų, 
tiems įstatymams esant galioje.

Bet augščiausiojo teismo nuo
sprendžiu, visos dar nebaigtos 
bylos prohibicijos bylos liko pa
naikintos.

2.

Bellwoode pasimirė 
senas chicagietis 
Vincas Bruknis

MASKVA, b. 2. 
gerinti susisiekimą su tolimais 
Rusijos kraštais, sovietų val
džia mano šiemet pastatyti 13 
naujų radio stočių. 12 šių sto
čių jau pernai turėjo būti pa
statytos, bet jų statyba susi- 
trtfkdė.

PARYŽIUS, b. 2. — Prezi
dentas Lebrun, kad duoti pa
vyzdį valdininkams susimažin
ti savo algas, savanoriai suma
žino savo algą 20 nutoš. Jis 
gauna su išlaidomis apie $120,- 
000 į metus.

CHICAGO.—Vakar po ilgos 
ligos, savo namuose 113 S. 25th 
Avė., Bellwood, pasimirė senas 
ir plačiai žinomas chicagietis 
Vincas Bruknis, 53 m. am
žiaus,

Jis yra buvęs stambus biz
nieriui, per kelis metus 18 gat
vės apielinkėj laikęs aptieką ir 
išdirbinėjęs populiarj “Saluta- 
ras Bitter”. Jis taipjau buvo 
“Naujienų” rėmėjas ir šėrinin- 
kas.

Velionio kūnas bus pašarvotas 
jo namuose. Laidotuvės bus 
baalndžio 5 d. iš namų į Mat. 
Carmel kapines. Laidotuvėms 
patarnauja graborius J; J. Bag
donas.

MASKVA, b. 2. — Gelbėji
mas 89 žmonių, kurie yra, ant 
ledo lyties tolimoje šiaurėje, į 
šiaurryčius nito Siberijos, ne
siseka. Tie žmones sudaro mo
kslinę ekspediciją, kuri ieškojo 
naujo šiaurinio kelio. Jų laivas 
Čeliuskin paskendo vas. 13 d. 
ir visa ekspedicija ir laivo įgu
la turėjo persikelti ant ledo 
lyties. Su ekspedicija plaukė 
8 moterys ir du" vaikai. Lakū
nui Levanevski betgi buvo pa
sisekę ekspediciją pasiekti ir 
moteris ir vaikus išvežti. Nuo 
to laiko dar nė vienam lakū
nui ekspedicijos nepasiekė pa
siekti, nors bandyta ją pasiek- 
,i ir iš Siberijos, ir iš Alaskos.

Du lėktuvai jau susidaužė. 
Prisibijoma, kad dar trys lėk
tuvai susidaužė ir jų lakūnai 
užsimušė, nes r»pie juos nėra 
žinių jau kelios dienos. Prisi
bijoma, kad jie galėjo žūti 
skrisdami per pavojingus ir 
neištirtus Anadyrio kalnus 
Gelbėjimo darbui labai trukdo 
smarkios sniego audros ir mig
los.

TAYLORVILLE, III., b. 2.- 
Tom Toffee, klajūnas, liko iš
mestas iš vietos kalėjimo dėl 
girtumo, kadangi jam pradėjo 
vaidintis “gyvatės” ir jis ka
lėjime tiek triukšmavo, kad 
nedavė miegoti kitiems 25 ka
liniams.

WASHINGTON, b. 2. —Se
natas šiandie skaniai prisijuokė 
dėl Dr. Wirt kaltinimo, kad 
“smegenų trustas” srtokalbiau- 
jąs nuversti prezidentą Roose- 
veltą.

Rep. senatorius Robinson iš 
Ind., paraše įtraukti į senato 
protokolą gautą iš Gary, Ind., 
Lions ir Rotary kliubų reika
lavimą, kad kongresas ištirtų 
Dr. Wirt kaltinimus.

Tada pakilo ,dem. senatorius 
Clark iš Mo. ir perskaitė bt. 
Louis Post Dispatch Washing- 
tono korespondento laišką, ku
riame ji aštrioj satyroj “pa
tvirtina suokalbį”.

Pasak tos satyros, suokalbi
ninkai ruošiais pastverti prezi
dentą miegantį. Bet kadangi 
prie jo prieiti negalima, tai jis 
busiąs nuviliotas į senatoriaus 
Fish prakalbas, kurios tikrai 
prezidentą užmigdys-. Tada jis 
busiąs paslėptas veikiausia ten, 
kur gal Morganas ir Mitchell 
laiko savo pajamas nuo 1930 m. 
Tuo gi tarpu4 busianti paskelb
ta trijų republikonų senatorių 
diktatūra. Tada esą Amerikos 
žmonės arba turės pavirsti bol
ševikais, arba nusitroškinti ga- 
su. ’

Tuo suokalbiu 
žymus švietėjas, 
durniausių dalykų 
dabar ieško budo 
šinį taip, kad pirmiausia iškep
tų - viršutinė, 
kiaušinio pusė ,o ne apatinė, 
demokratiška pusė. Iš tos saty
ros- senatoriai smagiai pasijuo
kė.

(Reikia atsiminti, kad ir Dr. 
Wirt yra “žymus švietėjas”— 
Gary mokyklų viršininkas).

Kita žmogžudystė
Kovo 6 d. Panevėžio apskr., 

Subačiaus valsč., Pelyšių dva
re kluone, rasta negyvas to 
dvaro savininkas Antanas San- 
kauskas. Galvoj rasta dvi žaiz
dos, padarytos rankena šauna
mo ginklo. Inscenizuota savi
žudybė, bet, SankauSko mirties 
aplinkybės betyrinėjant, paaiš
kėjo, kad jis nužudytas.

Plėšikai nušovė 2 moteris, 2 
sužeidė, namą sudegino

Kitas dar šiurpulingesnis įvy-i 
kis buvo šakių apskr., žvirgž
daičių v., Vilkaviškio km. Bū
tent, kovo 7 d., apie 23 vai. 
sudegė visi'Juozo Vilčinsko na
mai ir rasta mirtinai nušauta 
na Vilčinskienė ir jo tarnaitė, 
be to, šūviais sunkiai sužeisti 
pats Vilčinskas ir Vilčinskų 
bernas. Abi šias žmogžudys
tes krimin. policija baigia iš
aiškinti,

Nužudė ir žemėn užkasė
Kovo mėn. 8 d. Biržų polici

joj paaiškėjo biauri žmogžu
dystė. Pati žmogžudyste jau 
daugiau kaip prieš savaitę įvy
kdyta. Iš turimų davinių paaiš
kėjo, kad Garbauskas Jurgis, 
24 m. š. m. vasario mėn. 27 d. 
anksti rytą Užušilų k. Biržų 
valsč. kirviu sukapojo to kai
mo stambų ūkininką, turintį 
51 ha žemės ir pasiturinčiai 
gyvenusį Ad. Kutrą, 70 m. am
žiaus ir jo tarniatę A. Kiselytę 
apie 40 m. amžiaus.

žmogžudys savo biaurų dar
bą įvykdęs lavonus užkasė pa
ties Ad. Kutros kluone žemėj 2 
metro gilumoj.

žmogžudys yra tarnavęs pas 
p. Kutrą ir kilęs iš Vabalninko 
valsč. Bartkirnų k.

Lavonai tebėra žemėse pa
slėpti, žmogžudys suimtas kal
tu prisipažino. Kvota stropiai 
vedama.

tarnaitė Kė- 
kastuvu su- 
Visi sužeis- 

sugriuvo ant

j
£?Ateitie t

vadovaująs 
kuris daug 
“išradęs” ir 

iškepti kiau-

republikoniška

DEER RIVER, Minu., b. 2. 
—Motina ir sūnūs liko užmuš
ti ir dvi jatfnos mergaitės su- 

užgavus jų
automobilių, kuris buvo susto
jęs ant bėgių.

žeistos garvežiui

MIAMI, Fla., b. 1. — Buvęs 
Pittsburgh, Pa., mėras Babcock 
skraidydamas 500 pėdų augštu- 
moj semi-dirižabeliu, pagavo 
240 svarų ryklj (shark). Įgula 
pagelbėjo ryklį ištraukti iš van
dens.

NAUMIESTIS, šakių ap. — 
Kovo 7 d. apie 8 vai. vak. pas 
pil, Vilčinską Juozą, gyv. Vil
trakių km., živrgždiškių valse., 
šakių apskr., atvyko jo pažįs
tamas kaimynas M. Barzdaitis, 
gyv. žardelių km., Barzdų 
valsč. Jiems besišnekučiuojant 
staiga pasigirdo lauke šūvis. 
Jų svečias M. Barzdaitis pašo
kęs atkabino iš vidaus užka
bintas duris ir įsileido į vidų 
Vilčinskams pažįstamą Narke- 
liirną Motiejų iš Pranckabudžio 
kaimo ir dar vieną nepažįsta
mą.

Barzdaitis ir kiti plėšikai iš
sitraukė revolverius ir liepė vi
sai Vilčinskų šeimai sustoti 
vienan kampan, užkrosnin. Pa
reikalavo atiduoti pinigus. Vil
činskienė Ona atidavė 400 litų, 
o Vilčinskas 70 litų, kuriuos bu
vo gavęs už parduotus iš vakaro 
Pilviškiuose bekonus. Plėšikai 
tuo tarpu tuo nepasitenkino ir 
reikalavo atiduoti dar 2,000 li
tų. Vilčinskai gynėsi, kad rei
kalaujamą sumą pinigų neturi. 
Titomet vieni plėšikai pradėjo 
į juos iš revolverių šaudyti — 
kiti kastuvais ir kirviu kapoti.

Mirtingi nukauta (kirviu per
skeltą, galva) Vilčinskienė Ona 
ir nukauta tarnaitė Kudirkaitė 
Elzė. Sunkiai sukeistas revol
verio šuvias į gerklę ir ranką 
J. Vilčinskas, o taip pat per
šauta ir kastuvu perkirsta gal
va tarno Kžvelaičio Kazio. Leng
viau sžeista kita 
velaitė Jadvyga: 
žalota tik galva, 
tieji nukautieji 
grindų.

Plėšikai manydami, kad visi 
jau negyvi, suvilko juos į vi
durį aslos, išrikiavo vienon ei
lėn ir išėję laukan padegė na
mus. Jiems išėjus, tarnas Ke- 
velaitis pašokęs išbėgo ir pasi
slėpė degančiame kluone. Jo se
suo J. Kėvelaitytė šoko pro 
langą ir leidosi bėgti pas kai
mynus. Uždegę trobesius ir ne 
pastebėję patskrukuhiųjų, plėši
kai grįžo į grįčią ieškoti pinigų. 
Atsipeikėjęs Kėvclaitis išbėga 
iš degančio kluono, išgirdęs prie 
gričios kalbant, pamanė, kad 
atbėgę kaimynai— sušuko “Gel
bėkit!” Plėšikai paleidę į jį ke
letą šūvių pasišalino.

Rytojaus dieną įvykio vieton 
išvyko Naumiesčio Apyl. ties
ino tardytojas S. šimulionis, 
Naumiesčio nitov. polic. v-kas 
V. Strapus su 3 policininkais, 
Valst. saug. polic. Marijampo
lės rajono viršin. šnederis, Vil- 
kav.- saug. pol. vald. Rugys ir 
apylinkės punktų policija. Tik 
skubus T. tardytojo S. šimu- 
lionio įvykio vieton atvykimas, 
davė galimybės išaiškinti nusi
kaitimą, nes plėšikus pažinoj il
sis Kėvelaitis, davęs parodymą 

| (po savo parodymu vos spėjęs 
pasirašyti pusę pavardės) ap
alpo ir neteko sąmonės. Poli
cija leidosi plėšikų ieškoti 
Plėšikas M. Narkeliunas pama
tęs atvažiuojant policiją, lei
dosi iš namų bėgti. Reikalau
jant policijai sustoti ir pradė
jus šaudyti Narkeliunas išsi
traukė revolverį, pats į galvą 
mirtinai nusišovė. Vilčinskas 
paguldytas Kaulio ligoninėn — 
kiti Vilkavišky. Policijos pas
tangomis suimtas ir antras 
plėšikas M. Barzdaitis naktį iš 
8 į 9 d. III.

i
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PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

Kontesto ofisas atdaras kasdien nuo 4 iki 7 vai. vakare. Visi norinti įsirašyti Draugijon kviečiami pribūti Čia 
pažymėtu laiku. Taipgi kontestantai bile kuriais reikalais Čia pažystomis valandomis. Draugijos Ofisas: 
_________________________1739 SO. HALSTED STREEf, TEL. CANAL DU7 ____________ „_______________

DRAUGIJOS VALDYBA: J. DEGUTIS DRAUGIJOS DAKTARAS , KONTESTO GARBES KOfa.:
J. MICKEVIČIUS V. MANKUS Dr. A. Modlvidafl.,^ 

DRAUGIJOS ADVOKATAS J. ASČlbiiA
P. GALSKIS P. MILAŠEVIČIA Ki P. Gtttis. . u 

DRAUGIJOS AUDlTORtUŠ j. “bAlškiEkfi
K. KAIR1S P. MILLER J. P. Varkala , - - v. pAčkauskas.

jb. J ... .J Jį.

Chicagos Lietuvių 
Draugijon laike pra
eitos savaitės Įsirašė 
sekami nauji nariai:

P-lė Mare Laucius.
Šita jauna bridgeportietė, 

p-lė M. Laimius, yra duktė p-nų 
Laucių, senų Bridgeporto biz
nierių, kurie užlaiko rubsiuvy- 
klą prie Lituanica Avė. ir 33- 
čios. P-lė Lauciutė yra moks
leivė, lanko aukštesnę niokykla, 
bet pasirūpino Įstoti Chicagos 
Lietuvių Draugijom nes žino, 
kad čia priklauso daug lietu
vių jaunimo. Dar reikia pri
minti, kad šiai Draugijai pri
klauso ir Mariutės motina; rei
škia, kur motina* ten ir duktė
— “fine”. Kreditas už įrašy
mą jaifnos narės Į Chicagos 
Lietuvių Draugiją priklauso 
kont. P. Galskiui. \Vell. Pet-' 
rai, tavo darbas ir p. Laucių 
čia Įrašyti. Jeigu moteris ir 
duktė čia — jis nuo jų negali 
būt atskirtu. Dievas myli trai- 
cę.

Stanley Trumputis.
Dar vienu bridgeportiečių 

jaunuoliu daugiau, čia jau 
kreditas už pasidarbavimą pri
klauso kont. Sophie Bendžius. 
Ji tikra specialistė jaunuoliu 
Įrašyme. Na, Sophie, paspausk 
dar drūčiau savo darbe, ktųl 
dar daugiau jaunuolių įrašius.

Kastancija Girionis.
Į Chicagos Lietuvių Draugi

ją rašosi ne tiktai suaugę, bet 
ir jauni — sparčiai nariais au
game kasdien, štai vėl jauna 
p-lė iš Brighton Park. Šiame 
vajuje mes Brighton Parke au
game nariais, ypač čia gauna
ma gana didelis skaičius jau
nų narių.

Elenora Kanu ša s.
Chicagos Lietuvių Draugija 

gauna narių iš visų Chicagos 
miesto dalių, bet dar nebuvo 
gavusi nei vieno iš Clearingo 
apielinkės. Na, o dabar jau tu
rini. Kont. Ascillai priklauso 
kreditas už įrašymą p-nios Ka
liošas. Musų naujoji narė turi 
restorano biznį, 3510 W. 63rd 
Street.

Jonas Vanagas.
Rašosi Į musų Draugiją pro

fesionalai, amatninkai, jauni 
mas, taipgi visokių šakų dar
bo žmonės. Jonas Vanagas, au
tomobilių industrijos darbinin
kas — naujas musų organiza
cijos narys.

Vena Tanias.
Kas sakė, kad Northsidėje 

naujų narių nebėra. Kont. Mil- 
ler tą parodė ryškiai, kad na
rių visur yra galima gauti net 
ir Northsidėje.

Elzbieta želnis.
P-nia Elzbieta želnis, bridge- 

portietė, jau čia. Bridgeportas,
— tai lietuvių sostinė, čia nau
jų narių vis daugiau ir dau
giau kasdien auga. Ankščiau ai 
vėliau ir pati Draugija t erei 
persikelti Į Bridgeportą.

Terasa Wasill.
P-nia T. Wasill yra Town 

of Lake gyventoja. Dvidešimt 
metų atgal ToWn of Lake bu' 
vo garsi. Chicagos , lietuvių ko- 
Jopijaj bpt -gaila/ kad Toton oi 
Lake vardas paskutiniais me
tais nebfelošia tokios svarbios 
rolės, kaip anais šertais Iftikfcis 
Pertat ir Chicagos Lietuvių

Draugija, palyginus su Bridge- 
port, Brighton Park ir Mar- 
quette Park, čia riih’ių turi fea 
na mažai. .

Liudvika Skrickus
Dėka kont. Sholtemono pasi

darbavimui, niarųuetteparkietė 
p-nia L. Skrickus musų Drau
gijos narė. Jeigu p. Sholte- 
monas netingėtų, jis? čia daug 
gerų narių galėtų Draugijon 
įsirašyti. Ei, Mr. Sholteman —- 
“Wake up”.

Pranas Krasauskas
Dar vienu brightonpafkiečiu 

daugiau. Pranas Krasauskas, 
įstodamas Draugijon, narių 
skaičių Brighton Parke padau
gino.

Kontesto Reikalai
Jaunasis ir naujasis kontės- 

tantas J. Poteckas vėl progre
suoja. P. Galskis sparčiai kuo
pias į viršų. J. Sholtemanas 
atgijo, Girčius ir Orėnčiėnė 
nors pamažu, bet eina pirmyn. 
Praeitą savaitę taip sakant, 
buvo velykinė savaitė, korites- 
to biznio buvo “slow”, bet šven
tėms praėjus vėl kontesto dar
bas įsisiubos.

Musų Kontestantų Stovis:
GB-73

Gerb. Ponas X, 
3653 So. Halsted St.

t

GB-36
J. Kemėšis,
812 West 33rd St.

GB-32
Paul Miller,
1515 N. Irving Avė.

GB-31
Mrs. M. Ratkevičienė, 
2431 West 47th Place, 

GB-24
Mrs. O. Simonaitienė, 
4030 Brighton Place.

GB-21
Mrs. V. Orenčienė, 
3312 So. Halsted St.

GB-21
P. Galskis,
2930 N. Harlem Avė.

GB-18
J. A. Jankus,
1834 Wabansia Avė.

GB-15
Mrs. Sophie Bendžius, 
6436 So. California Avė.

GB-15
J. L. Ascilla,
3800 Armitage Avė.

z GB45
John Poteckas,
3547 So. Uflibn Avė.

GB-7
J. P. Girčius,
1835 Wabansia Avė.

GB-6
A. Ambrose,
3141 So. Emėrald Avė.

GB-6
P. Martinkaitis, 

(Senas Petras)
1739 So. Halsted St.

GB-6
J. Shdlteman,
7029 So. Artesian Avė.

GB-4
IP. LapeniSi
724 West 18th St.

TO
Frarik Bulaw,

V 1789 So. Halsted St.
GB-3

Robert Shaikiis,
6404 So. Rockwell St.

GB-3
J. Cheponis,
4111 So. Richmond St.‘

GB-3
J. H. Puida, 
3946 So. Artesian Avė.

GB-2
Petronėlė Šiužąs, 
2126 W. 22nd Place.

KONTESTANTO J. POTECKO 
ŽODIS

Vienas Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių mhn pasigyrė, 
kad šiai organizacijai priklau
sąs jau penkioliką metų. Bet 
man prisiėjo dėl mandagumo 
jo paklausti, ką jis gero per 
tą laiką yra padaręs organiza
cijai. Jis atsakė man, kad per 
tą visą laiką sirgęs tiktai du 
syk — išėmęs pašalpos tiktai 
apie du šimtu dolerių, kuomet 
jis. butų galėjęs sirgti daug il
giau ir išimti pašalpos du syk 
tiek. Tai visas, geras, ką pada
ręs organizacijai.

Bet pažiurėjus Į kitą pusę 
medalio, štai kas pasirodo; jam 
irgi mandagiai atsakiau — 
Tamsta priklausai draugijoje 
penkioliką metų, kaip pats sa
kei, moki $9.50 per metus, lai
ke penkiolikos metų sumokė
jai tiktai $142.50; na, o tuo 
pačiu laiku iš Draugijos jau pa
ėmei net $200 pašalpą. Reiškia, 
daugiau iš organizacijos paėmei 
$57.50, negu sumokėjei. Nega
na to, dar Tamstos pomirtinė 
tebėra čiela — $250; tą sumą, 
manau, paimsi laike dešimties 
metų, na, o per tą patį laiką, 
sumokėsi įtiktai $95, tokiu bū
du Draugija Tamstai mirus 
turės gryno nuostolio $212. 
Mano kalba, žinoma, nelabai 
patiko senam nariui, bet čia 
buvo grynas argumentas.

Pertat nei vienas pašalpos 
organizacijos narys negali per
daug girtis tuo, kad jis pri
klauso senai j organizaciją, bet 
gali girtis tiktaii su tuo, ką jis 
gero organizacijai yra padaręs: 
kiek naujų narių prirašęs, kiek 
sveikų sumanymų pateikęs, 
kiek' sėkmingų vakarų suren
gęs ir ką abelnai nuveikęs ge
ro organizacijai.

Aš pats dar jaunas savo am
žių ir naujas narys Chicagos 
Lietuvių Draugijoje, bet kiek 
savaičių į šitą Draugiją pri
klausau, jau tiek naujų narių 
Draugijon įrašiau. Reiškia, per 
savaitę po vieną. Jeigu senieji 
nariai, kurie myli didžiuotis, 
nors po tiek narių gautų kiek 
jie metų Draugijai priklauso, 
tada butų -tikra garbė tokiems 
nariams.

Na, tiek to. Aš čia noriu kal
bėti apie tai, kad man reikia 
naujų narių Įrašyti Draugijon, 
— renku, ieškau naujų pro
spektų, bet sykiu ieškau jaunų 
narių. (Pasibaigus Velykų šven
tėms, nusitaręs esu stropiai pa
sidarbuoti, kad mano darbo re
zultatai nustebintų senuosius 
šitos organizacijos narius.

Man svarbiausia, kad į Chi
cagos Lietuvių Draugiją sutel
kus kuo daugiausiai jaunimo, 
pertat ir kreipiu į tai daugiau
sia domės. Aš pats būdamas 
jaunųjų .kategorijos bendru, 
noriu įia jų kuo daugiausia 
matyta Tiesą pasakius, kitos 
vietos lietuvių paštilpiilės drau
gijos ir nėra tinkamos, Į kurią 
jaunimas privalėtų spėstis. čia 
mes ‘susispietę galėsime turėti 
bent‘kurio sporto sekciją, ga- 
l'ęęįine laikę nuo laiko susireng
ti jaunimo vakarus ir tt.

Prahas Sadauskas
Tai naujas Chicagos Lietuvių Draugijos narys, plačiai 

sižymėjęs dainininkas, baritonas, Pranas Sadauskas. Musų nau
jas narys yra ne tiktai geras dainininkas, bet ir automobilių 
mechanikas, užlaiko automobilių taisymo dirbtuvę, žinomą kai
po Frank Rcpair Shop, 7001 So. Western Avė. Neabejoju, kad 
Marųuette Park lietuviai, Draugijos nariai, automobilių savi
ninkai, reikalui esant nepamirš, kad čia randasi bendros orga
nizacijos narys.

pa-

nėra balso norinčių, tada eina
ma prie balsavimo. Jeigu dis
kusijos tęsiasi perilgai, tai ga
lima duoti įnešimą eiti prie se
kanto klausimo i ’ftrba nuskirti 
laiką diskusijų baigimui.

XIX.
Kokiais klUUSirtiaiS reikia dvie- 
jų trečdalių balsų, didžiumos 

balsų ir vienbalsumo
Didžiumos balsų: klausimais 

— »atidėti visai, atšaukti nuta
rimą, atšaukti pirmininko 
sprbnditrią, prie idfenotvarkio 
eiti, iš rtatijo svarstyti, patai
symas įnešimo, pataisymas pa
taisymo, privilegijuoti klausi
mai, padėti ant stalo, paimti 
nuo stalo, Btiširinkimo uždary
mo laiką nuskirti. Dviejų treč
dalių balsų reikia: atidėti iki 
tam tikro laiko, dienotvarkį pa
taisyti, dienotvarkį suspenduo
ti, diskusijas apruliežiuoti, dis
kusijas užbaigti, pirmesnis 
klausimas. Norint atšaukti įne
šimą, reikia vienbalsio sutiki
mo. žinoma, čia ne visus eina
mus Susirinkime klausimus ga
lėjau siAniheti, pertat ne viską 
čia išskaitliiioju, kiek kuriam 
klausimui reikia balsų, — tą 
padarau tiktai dalinai.

............-YX
Kokią galią turi susirinkimas 

linkui savo nusikaltusių 
darių

SusirihMimfc Wi pilną galią 
palaikyti savo susirinkimą tvar
koje: Narys, darąs betvarkę Bu- 
širihkime ’ ‘vienokiu ar kitokiu 
budu, gali būt prašalintas is 
susirinkimo, jeigu yra reika
las. Pirmininko arba tvarkos 
vedėjo ^paskirti žmonės, reika
le bile netvarką darantį susi- 
rinkimd dalyvį prašalina iš su- 
sirinkittlt) — viBam Susirinkimo 
laikui arba laikui, kada eina 
klausimas, kuriam susirinkimo 
narys yra priešingas ir daro 
betvarkę. Pirmininko paskirti 
žmonės turi susirinkime kaip 
ir policijos galią. Jeigu susirin- 
kilho dalyvį prašalinant reikia 
vartoti jėgą ir žiaurumą, teis
mo akivaizdoje yra kaltas tas, 
kuris priėšinos paskirtam tvar
kos vedėjo ar pirmininko mar
šalkai apleidime susirinkimo 
vietos. Nei pirmininko paskir
tas žmogus, kurs prašalino iš 
susirinkimo nusikaltusį narį 
nei pdti organizacija, nėra at- 
sakomingi už, tą įvykį.

(Galas)

Velykinis Išpardavimas
. ■■ ' . i . ' ........... .............

Well, pertat, jaunime eikš 
čia — bendras musų lubas čia 
jūsų laukia.

Jbhas Potečkits.

me. Draugijos nariai pasidalino 
į du priešingu kbvos frontus 
— vieni, kad Dundulienė butų 
priimta, o kiti, kad nepriimtų 

Btis daugiau

Namų Reikmenų. Dulkių Valytojų. Elek- 
trikinilj Manglių. Skalbiami} Mašinų.

Elektrikinit} Ledairtių.

K CHICAGOS LIETU
VIŲ DRAUGIJOS 
ISTORIJOS LAPU

Rašo J. Mickevičius

(Tęsinys)
' ■’ t’ ‘ dTiesą pasakius, darbuotojų 

tais laikais,netruko — dirbo 
visi kaip kas; mokėjo bei suge
bėjo. Nors praktikos dirbama
me darbe buvo gana mažai, bet 
užtai gerų norų daugiau, negu 
reikia. Kiek man prisimena, 
tais laikais organizaciniame 
darbe bu*vo' daugiausia prityrę 
Kaitis, Karalius ir Galskis. Ki
ti buvo ddug-maž naujokai. Pa
čioje pradžioje Draugijos orga
nizavimo Kaitis dirbo labai 
daug, kiti buvo tiktai jo pri- 
gelbininkai. Galskis buvo gana 
populiarus ir praktiškus dirba
mame darbe, pertat Kaičiui at
sisakius iš pirmininko vietos, 
Galskis veik vienbalsiai 1910 
metams buvo išrinktas pirmi
ninku. Karalius daugiausia rū
pinosi S. L. A. reikalais, jis 
buvo tam darbui Draugijos iš
rinktas. Taip kad sudėjus tufas 
tris darbuotojus į bendrą dar
bą —- Kailį, Karalių ir Gaišk į, 
buvo gera . organizacinė jėga 
Draugijoje. Tokių darbuotojų 
neturėjo nei viena lietuvių pa- 
šalpinįų organizacijų Chicago • 
je. ; f ' ...

Bet, deja, iš kitų trijų vei
kėjų, Kakalius buvo dšMgihu 
ambicingas žihdiiiS; buVęs laik- 
raštinihkrts-, plačiai apsišvietęs, 
pertat jautės gana didelis in
dividualistas, nėhbai norėjo 
skaitytis sib kitų nuomonėmis. 
Galskis buvo daugiau Kara
liaus įtakoje, o Kaitis, kaipo 
biznio žrtidgus, norėjo palaiky
ti gerus santykius su visais 
Draugijos z nariais. Draugijoje 
kyla atidra žinomos visubnĮe- 
nes darbuotojos M. Dunddlje- 
nūs klausime. M. Dunduliehė 
pridavė prašymą įstoti Draugi- 
jon; Karkimu ^ąšipriėšinO TWn- 
duliėnės! aplikacijos priemiinui, 
motyvuodariitts tltb, kad Duii- 
dulienė yra skandalistė 'kitose 
organizacijose, pertat . atėjus j 
Draugiją . ^’s košę. ,

šitame Dundulienės klausi •

Robert’s Rules 
of Order ELEKTRtKINIAI

PROSAI

XVII.
Padorus elgimąsi diskusijose
Paprastai šitas klausimas Ro

bert’s Rules yra vadinamas 
“Decorum in Debate”. Nusako
ma, kad kiekvienas susirinki
mo dalyvis turi mandagiai elg
tis, diskusuodamas bent kurį 
iškeltą klausimą, neužgauti ki
to nario, kuris kalbėjo pakel
tu klausimu, neįžeisti autoriaus 
pakelto klausinio. Kalbėdamas 
neprivalo minėti vardus ir pa
vardes kalbėjusių pirma jo, už
tenka pasakyti: “tas draugas 
ar narys, kuris čia kalbėjo ir 
1.1.” Taipgi prašant balsą rei
kia atsikreipti į tvarkęs Vedė
ją paminint jo oficialį titulą, 
pirmininkas bei tvarkos vedė
jas irgi turi būt mandagus, pa
sakyti susirinkimui vardą ir 
pavardę to, kas ima balsą kal
bėti.

Debatuose bei diskusijose 
dažnai atsitinka, kad narys kL 
tam nariui kalbant nori užduo
ti klausimą. Tas, žinoma, yra 
galima daryti, bet narys, norįs 
duoti klausimą kalbėtojui, pri
valo kreiptis į pirmininką se
kamai: “Pirmininke arba drau
gas ar ponas pirmininke, aš no
riu klausti kalbėtojo klausimą”. 
Pirmininkas tuoj kreipiasi į 
kalbėtoją, atsiklausia, ar sutiks 
atsakyti klausėjui. Jeigu sutin
ka atsakyti arba nesutinka at
sakyti, pirmininkas praneša 
tam draugui, kuris norėjo kal
bėtojui duoti klausimą.

Jeigu nariuose bei šuširinki- 
nio dalyviuose įvyksta susikir
timas, pirmiiiirikas pasodina 
abu iij savo nuomonę pareiškia, 
kur jų dviejų yra klaida. Jeigu 
beįit kuris narys padaro skau
dų įžfeidimą kitam kuriam na
riui, pirmininkas privalo parei- 

hkklrtuti iŠ to ndrio atsiprašymą, 
jeigu tas nėra padaryta, turi 
apleisti susirinkimą.

XVIII.
Geriausias būdas užbaigti 

diskusijas
Kada plausimas yra visapu

siai - išdiskusuotas, spjrmiirinkas- 
atsiklausia susirinkimo, ar pri
sirengę balsuoti. Jeigu daugiau

■ ■ Kainos >06

559J50

SKALBIAMOS 
MAŠINOS

Kainos po

$39.50
ir po

$69.50

REFRIGERATORIAI

Kaina po

$99.50
Už jūsų Beną Rėfrigera- 

torĮ duodame 
nuolaidą.

• £

Kiekvienas pirkdamas pas Budrikę Virtine Velykiniame 
Išpardavime apląikys gražią dovanų ;dykai ir 

gaus lengvus išmokėjimus.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORAtED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Bdlflmra 8167-4705 , \ -------------

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio, 
Accordionų, .. .. .

...tVu, „ ■’ ■   ■      ....jį

RADIO ‘PROGRAMAI: Nedėlioję WCFUv9J0 k. nuo 1 Iki E:30 v. p 
WAAF., 920 k. nuo 1:30 iki 2 vai.

Kėtvėrjthis WHFC., 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 v. vM
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Politiškos prakalbos

Kovo 28 d. šv. Petro parapi
jos svetainėje įvyko prakalbos, 
kurių tikslas buvo susipažinti 
su vietos darbščiu lietuviu, Jo
nu Martin-Marcinkevičium, ku
ris kandidatuoja į miesto tary
bos narius, žmonių susirinko 
gana skaitlingas būrys, ir tai 
visokių pažiūrų. Visi buvo už- 
interesuoti rinkimais ir pasi
žadėjo remti musų tautietį. 
Rinkimai įvyksta šiandien, ba
landžio 3 d.

Prakalbų vedėju buvo musų 
senas veteranas veikėjas K. 
Braze.

Kalbėjo H. Labanauskas ir 
nurodė, kad lietuviams labai 
svarbu turėti miesto taryboje 
savo žmogų, kuris galėtų daug 
gero padaryti. 0 pravesti savo 
kandidatą nebus sunku, jeigu 
tik visi lietuviai atliks savo pa
reigą, — vadinasi, balsuos už 
lietuvį Marcinkevičių. Vien tik 
lietuvybės atžvilgiu lietuviai 
privalo balsuoti už savo tau
tietį.

Antras kalbėtojas buvo kun. 
Urbanavičius. Jis pasakė gana 
turiningą kalbą. J. Martiną jis 
apibudino kaipo tinkamą žmo
gų užimti miesto (taryboje vie
tą ir ragino visus lietuvius rem
ti jį balsavimo dienoje. Lietu
viai, sakė jis, privalo remti sa
vo tautietį, kuris turi drąsos ir 
pasiryžimo kandidatuoti.

Bendrai imant, kun. Urbana-

MADOS

vičiaus kalba buvo įdomi ir pa
darė gero įspūdžio klausyto
jams.

Paskui kalbėjo p. Stulgai'tis. 
Jis daugiausiai aiškino, kaip 
reikia balsuoti, o taip pat iš sa
vo patyrimo papasakojo, kaip 
svarbu yra lietuviams turėti 
miesto taryboje savo žmogų. 
Ant galo, kalbėjo ir pats kan
didatas J. Martin, kuris išdės
tė savo platformą. Labai pa
girtinas dalykas, kad jis neža
dėjo nieko tokio, ko negalima 
išpildyti, kaip lai daro politi
kieriai prieš rinkimus.

O » 8
Vincent McCall kompanijos 

streikas, kurija prasidėjo vasa
rio 12 d., vis dar tebesitęsia. 
Darbininkai yra pasiryžę lai
mėti, nežiūrint to, kaip ilgai 
reikėtų streikuoti. O kadangi 
jie labai solidariai laikosi, tai, 
nėra abejonės, kad laimės. 
Streikininkų tarpe randasi ga
na daug lietuvių.

Nash automobilių dirbtuvėje 
irgi streikas tebesitęsia, nors 
kompanija ir bando visokiais 
budais diskredituoti uniją ir va
dus. Bet darbininkai jau kartą 
pamokyti nebetiki visokiems 
pažadams bei gąsdinimams.

Prie progos reikia pažymėti, 
jog unijos prezidentu yra ener
gingas lietuvis Jonas Milkent. 
Jis dirba su didžiausiu atsida
vimu ir juo pilnai pasitiki 2,000 
darbininkų. Jis dalyvavo Wa- 
shingtone konferencijoje, kur, 
pasak laikraščių, labai sumaniai 
ir energingai gynė savo unijos 
reikalus.

Kai grįžo iš Washingtono, tai 
man teko su juo trumpai pasi
kalbėti. Pareiškė, jog nors ir 
nebuvo galima daug nuveikti 
streiko reikalais, bet numato
ma, jog valdžia pradės spausti 
kompaniją, kuri bus priversta 
taikytis su darbininkais ir iš
pildyti jų reikalavimus. Darbi
ninkai tik turi laikytis vieny
bės ir nepasiduoti visokioms 
provokacijoms. —Vietinis.

Parvažiavo namo 
atostogoms, lietuvis 
kareivis nusinuodijo
Patiko raštelį kuriame sako, 

kad nusibodo jam gyventi; 
priežastis šeimyniniai san
tykiai
T0WN OF LAKE — Links

mas, nekantriai laukdamas to

NAUJIENOS, Chicago, UI. ’ 8 '

2514 — Pavasarinis siūlelis. Tin
ka iš šilkines materijos arba iš leng
vos vilnonės. Sukirptos mieros 36, 
38, 40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

MILDA THEATRE
3140 So. Halsted St.

BALANDŽIO 3 D. 
tik vienų diena 

“G01NG HOLLYVVOOD”
su Marion Davis ir Bing Crosby 

taipgi Chase Comedy 
“Cracked Iceman’’

BALANDŽIO 4 IR 5 D.
“CONVENTION CITY” 

su Joan Blondell, Adolph Menjou 
ir kiti 

taipgi komedija
BALANDŽIO 6 IR 7 D- 
“FUGITIVE LOVERS” 

su Robėrt Montgomery, Magde 
Evans, Tcd Healy ir Nat Pendleton 

taipgi Spalvuota Muzikalė 
komedija

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St.

BALANDŽIO 3 IR 4 D.
”1 AM SUZANNE”

su Lillian Harvey, Gene Raymond 
taipgi Komedija 
“Itchy Scratchy”

BALANDŽIO 5, 6 IR 7
A

“DINNER AT; 8”
su Mane Dressler, John Barry- 
more, Walace Beery, Jean Harlow, 
Lionei Barrymore, I^ee Tracy, 

Edmund Lowe, Billie Burke.
taipgi komedija ir 

Mickey Mouse

momento, kad vėl pamatys 
savo žmona ir namus, karei
vis Stanley Piratiškas, 35 m., 
važiavo iš Fort Bender, Geor- 
gia valstijoje, į Chicago Vely
kas praleisti. Mat, jis gavo 
atostogas grįžti namo.

Bet šiandien jis nesišypso. 
Guli palaidotas kapinėse. Ir 
mirė ne nuo ligos, nelaimės, 
bei pats atėmė savo gyvybę iš
gerdamas bulelį karbolinės 
rakšties “Lysol”.

Parvykęs namo. 18 11 South 
Paulina Street, kareivis Pirati
škas rado juos, ne lokius, ko
kius tikėjosi rasti, idealizavęs 
juos iki padangių po ilgo ne
matymo ir išsilgimo. Pasijati-i 
tė, kad jo gyvenimas suar-j 
(lytas; su gyvenimo drauge, 
nuo kurios tikėjosi nuoširdaus 
pasveikinimo, gražių žodžių, 
apsimainė karčiais žodžiais.

Parsinešęs namo butelį 
“Lysol” iš vaistinės, pasakė 
savo žmonai, “Sudiev tau ir 
visam pasauliui, paskutinį 
kartą su jumis geriu. Nieko 
nekaltinkite už mano mirtį”, 
ir išgėrė pragaištingą skysti
mą. •

Coroncris šaltai nusprendė, 
kad jis nusižudė būdamas 
“despondent”, o vakar gra- 
borius J. J. Bagdonas jį palai
dojo su militarčm ceremoni
jom.

Penktadienis ir dar 
“13\bet šie vyrai 

to nebijo
Boksininkai l?|r kumštininkai

I '

Sporto turnyre prietarų nebijo

Žvilkterėję į kalendorių, pa
matysite, kad antras penktadie
nis nuo šandien yra Balandžio 
13 d. Daug įvairių prietarų 
pasakojama apie “13”, kuris yra 
ypatingai pavojingas, kuomet 
išpuola penktadienį.

Bet štai šitie vyrai, dalyvau
ją Sporto Turnyre, kuri tą 
dieną rengia Dariaus ir Girė
no Legijono postas antro lietu
vių transatlantinio skridimo 
naudai to nepaiso. Numoję ran- 

! kas ant prietarų, šitie kumšti- 
: ninkai ir ristikai dalyvaus tur- 
I nyre, kuris bus vienas iš ido-

minusių sporto vakaru ikišiol 
surengtų tarp lietuvių: Jack 
Smith, G.eorge Mack—dvi stam
bios žvaigždės iš sporto pa
saulio—Johnny Maso n, Rudy 
lloffman, Louis Mingcla, Joe 
Marųiiette, Pute VVistart, Krank 
Keter ir daugelis, daugelis ki
tų.

Sporto turnyras įvyks 'St. 
Agnės Auditorium, Rockwell 
ir Archer ayenue. Bilietui pra-1 
šome nusipirkti iš anksto, nes 
vietų skaičius yra apribotas. 
Bilietus galima gauti “Naujie
nose”.—-DD.

VAKAR CHICAGOjl
--------------------------------__________________

Du banditai apiplėšė Bre- 
voort viešbutį, kur nusamdė 
kambarį, išgyveno kelias d i e-; 
mis veltui ir išvykdami pasi
ėmė $50.00 iš regislcrio.

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Duodam paskolas ant 
Pirmų Morgičių nuo

$500.00 iki $2,000.00 
ir turim Pirmų Morgičių 

ant pardavimo.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER 

2324 S. Leavitt St. 
Tel. Canal 1678 
CHICAGO, ILL.

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena

(DECORATION DA.Y)
Daug pinigu sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iš didžiau
sios dirbtuves Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 
atstovui Chicagoje. <

John P. Stankowįcz
6000 So. Honore St.
Tel. Grovehill 1965

V . i —■ I  ........................... . !■.............. . ....................

Vos nenumirė nuo anglies
dumų keturių žmonių šeimy
na, Schmaedickai, 3536 North 
Rulherford avenue. Kuomet 
visi sumigo, anglies dujos pa
mažu pradėjo sunktis į kam
barį ir visus apart jauną Al
bertą Sclimacdicką . apsvaigi
no. Šis, pusiau be sąmonės, 
pribėgo prie lango ir pradėjo 
šauktis pagalbos. IPo to tuo
jau sukrito ant grindų. Atvykę 
ugniagesiai šeimyną atgaivi
no.

Iš St. Mary ligoninės pražu
vo Harry L. Dumi, nepriklau
somas demokratų kandidatas 
į šerifus. Jis pakliuvo į ligo
ninę po to kai buvo politinių 
priešų sumuštas. Manoma, 
kad Dumi pasislėpė namuose 
nuo galimų pasikęsinimų

'.i!,'!,BBOį BirUiJMIOE'
jai..! aiitoinobiiiiiiii, lai ai- USLŲMflfe KJm HiniKr ĮU— bk Rj iSj
važiuokite su vHrt rMufSBE aUM Hul B B BU B B N m si B.im““10 wSo■IBalaVVVk

PIANOS V
Didelės Dirbtuvės įsakė Išparduoti

Visai Nauji
GRAND

PIANOS
Sąlygos $1.50 

____ j Savaitę

30 
DIENŲ 

IŠMĖGINIMUI

YVarehouse ISpardavimo Kaina

129
Nerizikuokite Nei 

Vieno Cento

Pradeki! mokėt
Birželio menesi

Be 
Įmokė- 

jimo
flio pastebėtini nauji instrumentai yra paimti IA remi- 
liaraus stako, su pilnu, turtingu tonu, nrtistifiku de- 
zninu. ir grožiu ifibaigimu. Naujausios mados Grand ir 
Upright pianų konstrukcijos. Specialiai pabudnvoti dėl 
mažų apartmentų, arba namų su mažai vietos. Taupy
kite pinigus. Pirkite tiesiog f. o. b. i A warohouso. Jūsų 
sciitj pianų arba mtizikalį instrumentų priimsime kaipo 
dalini įinokSjimą. SUTAUPYSITE PARVEŽIMO 

IŠLAIDAS
Jeigu jus manote kraustytis arti
moj ateity, mes galime pasiimti 
jiihu seną pianą ir pristatyti Jums 
nauja po to kuip persikraustyslte 
nuujon vieton.

158 l'priglit 
Pianu 

Visi gerai 
žinomų iš

dirby sftų.
Parduodami 
tik už eash 
Pasirinkite 

—tiktai *9
PO _
VUATER PI ANOS

Nauji parsiduoda už 
virt $4 50. PasUWb 
tina vertybė, ne nau
ji. bet verti dvigu- 
bai tiek------ *27

Sąlygos 50c Savaitei
DYKAI Muzikalia 
Kabinetas Benčius ir 
Kolte.

iki 9 vai. vakaro

VISAI NAUJI 
MAŽI UPRIGHT

PIANOS
$59

SĄLYGOS $1.00
1 SAVAITĘ

FIRF?ROOF PIANO WAREKOUSE 
South Ashland Avė. and 391h St.

Atdara Pirmadieniais, Antradieniais ir Trečiadieniais nuo 9 vai. ryto

Hali prie Chicagos ligonines, 
nežinomas vyras ją ten paliko 
ir pabegp. 
moteriškei davė
kurių, tačiau, Ii 
gelbėjo, 
m a s.

Robion Box Company, 1218 
W. Lake Street.

Pasirodo, kad jis 
nuodų, nuo

Kailininkas nežino-

Cab Company išlei-Yellow 
do pareiškimą, kuriame rei
kalauja, kad butų pakeltos 
taxi patarnavimo kainos. Da-; 
bar taxis Chicagoje ima 5 cen-i 
tus už kiekvieną mylios °treč-

Tliomas B. Hogan, bendror 
vės pirmininkas, sako prie 
dabartinių sąlygų bendrovė 
negali išsiversti, turi deficitą 
kuris siekia $100,000.

Iš Chicagos išvažiavo buvęs 
prezidentas Hoovcris.

Įvyko didelis skaičius uolai 
mių.

Pranašauja, kad sumažėjus 
automobilių vagystėms Chica
goje, bus sumažintos ir auto
mobilių apdraudos vatos.

Keturi žmones buvo užmuš
ti sekmadienį, Velykų dieną.

KLEAHPILSEN KWIK
Pusiau minkšta košelė visokiam valymui. Greitai nuvalo 
purvą nuo maliavos, varniŠio, enamelio, grindų, tile ir 
medžio išbaigimų. *

NEPRIIMKITE PAMĖGDŽIOTOJŲ

ieš jį. Vienas gaisrininkas buvo
---- ------  skaudžiai sužeistas $100,000

Atvožęs tūlą Mabol O’Tollc gaisre, kuris sunaikino A. G.

I LIETUVĄ
Rengiama “NAUJIENŲ” ir yisy Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Amerikoje.

h

Reikalaukite pas savo Maliavos ir Hardware 
Dealeri Pilsen Kwik Klean

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga

V • 

SI
NAUJA

VALGIU GAMINIMO

KNYGĄ
(COOK BOOl )

ISICtYKITE tuojaus
Kaina tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO 

Jeigu j tris dienas nesijausi geriau—atnešk 
likusio pauderio, gausi pinigus atgal.

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINE
3201 S. Halsted St.,

TEL. VICTORY 7386-7048

dalj

GEGUŽINE EKSKURSIJA

Milžinišku CUNARD LINIJOS laivu 46,000 tonu įtalpos
“AQUITANIA”

GEGUŽĖS-MAY 3 DIENA
Ekskursantai perplauks per vandenį į mažiau kaip 6 
dienas. Ekskursiją lydės gerai žinomas ekskursijų paly
dovas Pins Bukšnailis.

Chicago, III

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lonb Avė. Tel. Kedzie 8902

v ano* lietaus ir druskoj
swimming pooi.

Klinika ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 v. v.________

Pakely ekskursija aplankys didžiausį pasaulyje mies
tą Londoną, o iš ten per Kicl Kanalą į Klaipėdą.

Trečia Klase į vieną pusę ...
Į abi pusi ............................
Turistine Klase į vieną pusę
Į abi pusi .............................

$107.50
$181.00
$138.00
$241.00

Nieko nelaukę tuojaus kreipkitės į “NAUJIENAS” dėl 
informacijų apie reikalingus kelionei dokumentus.

“NAUJIENAS”
1739 So. Halsted Street

Ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
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Orderiu kartu su užsakymu

neretai “demokratijų” garbindavo, tik jie sakydavo, 
kad jie supranta “demokratiją” kitaip, negu “buržua
zija”. Bet tai yra išsisukinėjimas. Demokratija, kaipo 
žmonių renkama valdžia, turi aiškią prasmę, kuri ru
sams negali būti kitokia, kaip amerikonams.

Girdamas Amerikos žmonėms demokratiją, sovietų 
pasiuntinys nori sudaryti palankią opiniją savo valdžiai 
šioje šalyje. Bet apie valdžias, kaip ir apie asmenis, 
sprendžiama pagal jų darbus, o ne pagal, jų žodžius.

A. P. Čechovas.' Verte M. J. Šileikis.

Naktis prieš Teisiną
(Teisiamojo pasakojimas)

Jis buvo apsisupęs

INSULLAS SUGAUTAS

Kadir daug pastangų (ir pinigų) dėjo Insullas pa
bėgti nuo Jungtinių Valstijų justicijos, bet jisai tapo 
sugautas. Jj sulaikė turkų valdžia, kuomet jo laivas 
atvyko į IstanbuFo (buv. Konstantinopolio) uostą.

Kaip matyt, kova dėl buvusiojo Chicagos multi-mi- 
lionięriaus grąžinimo Amerikon dar nepasibaigė, nes 
telegramos praneša, kad graikų advokatai skubinasi 
senojon Turkijos sostinėn Insultui į pagelbą. Jie pro
testuos prieš tai, kad Kemalio vyriausybė sulaikė ame
rikiečio laivą tarptautiniuose vandenyse. Turkų valdžia 
(veikiausia, ir Amerikos pasiuntinybė) turės prieš juos 
statyti savo advokatus, taip kad legalė profesija tame 
pietinės Europos užkampyje dar gaus progos pasipel
nyti.

Bet pabėgėlio likimas, atrodo, jau yra nuspręstas. 
Iš Dėdės Šamo nagų jam vargiai bepasiseks ištrukti.

Sakoma, kad daug sensacingų dalykų busią iškelta 
viršun, kuomet buvusis elektrikos ir gazo karalius bus 
pargabentas Chicagon. Bet tai yra paslaptys, apie ku
rias kolkas nieko tikro nežinoma. Vienas dalykas ta
čiau jau paaiškėjo, būtent, tas, kad Insullas anaiptol 
nėra toks pavargėlis, kokiu jisai pasiskelbė, kada jisai 
savo turtus atidavė i recyverio rankas.

Daug pinigų jam kaštavo jo kelionės po Europą ir 
jo kova prieš Amerikos valdžios pastangas sugrąžinti 
jj “namo”. Spėjama, kad jisai turėjo išleisti tiems rei
kalams keletą milionų dolerių. Jeigu jisai galėjo tiek 
išleisti, ir dar vis jo šernolė nėra tuščia, tai aišku, kad 
ne su tuščiomis rankomis jisai pasitraukė iš tos doleri
nės “imperijos”, kuri prieš dvejetą metų susmuko. O 
tuo tarpu tūkstančiai žmonių, kurie jam buvo patikėję 
ir atidavę savo sutaupąs, pražudė viską.

Tame ir bus amerikiečių pasitenkinimas, kad pa
slėpti Insullo milionai negalėjo jo išgelbėti. Jie kasdien 
mato, kaip aštriai valdžia ima į nagą mažo turto žmo
nes, kuriems tenka įsivelti i finansinius “nereguliaru
mus”. O čia bent kartą įkliuvo stambi ryklė, prieš kurią 
“geraisiais laikais” visi lenkdavosi.

VIDURAMŽIAI KELIAMI Iš NUMIRUSIŲ

— Bus, pone, vargo! — pa
sakė vežėjas, atsigrįždamas į 
mane ir botagu rodydamas į 
kiškį, kuris perbėgo skersai 
kėlią.

Aš ir be kiškio žinojau, kad 
mano likimas nemalonus. Va
žiavau aš į apskrities teismą, 
kur turėjau atsisėsti į teisia
mojo suolą dėl dvipatystės. 
Oras buvo baisus. Kai aš pa
vakaryje atvažiavau į pašto 
stptį, tai buvau panašus į 
žmogų, kurį aplipino sniegu, 
apliejo vandeniu ir smarkiai 
išplakė,—nuo to aš apglušau, 
peršlapau ir baisiai nuvargau, 
toje monotoniškoje ir sunkio
je kelionėje. Stotyje mane pa
sitiko stoties prižiūrėtojas, 
augštas žmogus, su mėlynomis 
kelnėse juostelėmis, panašiu 
į lapės veidu, užmiegotom 
akimis ir su ūsais, kurie, iš
rodė, augo iš pat nosies sky
lučių ir kliudė jam uostyti.

buvo ko. Kuomet prižiūrėtojas 
murmėdamas, šnirpšdamas ir 
kasinėdamasis po žiponu, ati
darė duris į stoties “palocius” 
ir tylėdamas alkūne parodė 
man ramybės vietą, mane apė-

ji matė,niau
kai aš šokinėjau! Negerai...”

Ir, atsiminęs to malonaus 
veidelio bruoželius, aš rimtai 
užsisvajojau. Vaizdai vienas 
už kitą buvo gražesni ir malo
nesni; jie plaukiojo per mano 
vaizduotę ir... ir, tikrenybėje, 
lai buvo perdaug nuodėmin
gos mintys. Aš staiga pajutau 
s.avo dešiniame žande diegian
tį skausmą. Aš susigriebiau 

nieko nepaga- 
dasiprotėjau ka- 
pasmirdo sutriu-

Per Velykas kai kuriose vietose Vokietijoje buvo 
daromos “pagoniškos” apeigos: eisenos miškuose, vėjo 
ir ugnies garbinimas, piktų dvasių baidymas ir t. t. Vie
na telegrama praneša, kad tokių viduramžio ceremoni
jų buvę atlikta ypatingai daug Bavarijos kalnuose ir 
Frankonijos miškuose. Tai atrodo gana keista, nes Ba
varija iki šiol buvo žinoma, kaipo katalikiškiausia Vo
kietijos dalis. Dauguma jos gyventojų — ūkininkai, o 
ūkininkai yra labiausiai atsidavusi bažnyčiai gyventojų 
dalis.

Butų keistas reginys, jeigu Vokietija pradėtų gar
binti senąjį germanų Wotaną, vietoje krikščioniškojo 
Dievo-Tėvo.

Tas vokiečių atkritimas į viduramžių tamsybes re
ligijos srityje pilnąi atatinka politinę, ekonominę ir so
cialinę reakciją, kuriai vadovauja Hitleris. Bet Vokie
tijos žmonės labai klysta, įsivaizduodami, kad vidur
amžiuose jie suras išganymą. Vokietiją padarė galinga 
mokslas ir pramonė, o ne miškai ir lankos, kuriuose 
gyveno senosios gerihanų gentys. Jeigu vokiečiai grįš 
į tas primityves sąlygas, kuriose jų bočiai garbino “pa
goniškus” dievus, tai jie, kaipo tauta, paliaus vaidinę 
sprendžiamą rolę Europoje.

Bet mes manome, kad ta “nacių” epidemija, kuri 
dabar siaučia buvusioje kaizerio žemėje, yra tik laiki
nas “bludas”.

“PILNA DĘMOKRATIJA” RUSIJOJE?

Sovietų pasiuntinys Trojanovski, atvykęs į Cincin- 
nati, Ohio, laikyti paskaitą, davė “interview” (pasikal
bėjimą) spaudos atstovams ir jo eigoje pareiškė, kad 
Rusijos tikslas esąs įsteigti “pilną demokratiją”.

Demokratija, anot Trojanovskio, anaiptol nesanti 
mirusi. Priešingai, jisai manąs, kad “pilna demokratija 
tai santvarka, kuri turi būti įsteigta”.

Bolševikų atstovo lupose toki žodžiai skamba ne
paprastai, — nors, tiesą pasakius, bolševikai ir pirmiau

kvapsnis sargučio ir sutriuš
kinto vabalo '— ir aš vos ne
užtroškau. Blokine lemputė, 
stovėdama ant stalo ir apšvie
sdama medines, nemaliavotas 
sienas, blikčiojo, kaip balana.

—Bet gi ir smarvė pas jus, 
senjore! — pasakiau aš, įeida
mas ir dėdamas čemodaną ant 
stalo.

Prižiūrėtojas pauostė orą ir 
abejodamas papurtė galvą.

—Kvepia kažkaip puikiai, — 
pasakė jis ir pasikasė. — Tai 
iš šalto oro jums įėjus taip 
atrodo. Vežikai prie arklių 
kūtėje miega, o ponai nekve
pia.

Aš atleidau prižiūrėtoją ir 
pradėjau apžiurinėti savo lai
kino gyvenimo vietą. Divonas, 
ant kurio man teko užminti, 
buvo platus, kaip dviem gu
lėti lova, apmuštas klijonka 
ir buvo šaltas, kaip ledas. Be 
divono, kambaryje, buvo dar: 
didelis geležinis pečius, sta
las su minėta lempute, kažkie
no čcyerykai, mažas kaurelis, 
užlaida, kurie užtvėrė visą 
kampą. Už užlaidos kažkas 
tyliai .miegojo. Apsidairęs, aš 
pasiklojau sau patalą ant 
divono ir pradėjau nusireng
ti. Mano nosis greit priprato 
prie smarvės. Nusivilkęs žipo- 
ną, kelines ir batus nusiavęs, 
be galo įtemptais raumenimis, 
šypsodamasis ir raukydama
sis, aš šokinėjau aplink tą 
geležinį pečių augštai kelda
mas basas savo kojas... Tas 
šokinėjimas mane dar labiau 
sušildė. Po to reikėjo lik iš
sitiesti ant divono ir užmigti, 
bet čia atsitiko mažas dalykė
lis. Mano žvilgsnis* netikėtai 
krito į užlaidą ir... įsivaizduo
kite sau mano baimę! Iš už 
užlaidos žiurėjo į mane mote
riška galva su palaidais plau
kais, juodomis akutėmis ir 
pražiodyta burna. Juodi jos 
antakiai judėjo, žanduose žai
dė didokos duobutės—gal bu t, 
ji juokėsi. Aš susimaišiau. 
Galvutė, pastebėjus, kad aš 
ją pamačiau, taipjau susimai
šė ir pasislėpė. Lyg kaltinin
kas, pamaniau, aš sau ramiai 
užlipu ant divono, apsiklojau 
kailiniais ir atsiguliau.

“Keistas dalykas!

už žando, bet 
vau, o visgi < 
me dalykas*: ] 
škinta blakė.

—P 
toks!-—tūo pačiu kartu išgir
dau moteriškės balsą. — Pra
keikti vabalai, matomai, nqri 
mane suėsti!

—Hm!... Aš atsiminiau apie 
savo gerą paprotį, visuomet 
kelionėje su savim imti per
siškų miltelių. Ir šį kartą aš 
nebuvau atmainęs savo papro
čio. Blėkinę su milteliais iš 
čemodano išėmiau per kokią 
sekundą * laiko. Reikėjo liktai 
maloniai galvelei suteikti nu
rodymus iš “enciklopedijos” 
ir—pažintis tuoj atsiras. Bet 
kai]) tatai padaryti?

—Tas baisu!
—Gerbiamoji, — pasakiau 

aš, kiek galėdamas manda
giau. — Kiek aš supratau jūsų 
paskutinį nusiskundimo šūkį, 
tai jus kandžioja vabalai. Aš 
gi turiu persiškų miltelių. 
Jeigu norite, tai...

—Ak, prašau!
—Jeigu taip, tai aš tuoj... 

užsivilksiu liktai kailinius, — 
nusidžiaugiau aš, — ir atne
šiu...

žino, kas čia

paausius 
žiponu ir tupliuose.

*—Jus esate labai geras, gy
dytojau...—pasakė jis, imda- 
msa iš manęs persiškų milte
lių plokštelę ir grįždamas at
gal už užlaidos. — Merei... Ir 
jus jie apspito?

—Taip!—prasižiojau aš gu
lėdamas ant divono ir neran
giai užsitempiau ant savęs 
kailinius.

—štai 
sies vabalas bėginėja! Pave 
lyk man nuimti jį!

—-Galima, 
n ulė 
mo paryš, 
vabalo negali nugalabinti!

—Zinute, nekalbėk taip prie 
svetimo žmogaus... (pasigirdo 
atsikvėpimas). Tu visuomet 
taip darai... Iš tikrųjų...

“Kiaulės miegoti neduoda!” 
—pamaniau aš, pikdamas pats 
nežinau dėl ko.

Bet porelė greit nutilo. Aš 
užmerkiau akis, apie nieką 
negalvojau, kad greičiau už
migus. Bet prabėgo pusvalan
dis, valanda... o aš nemiego
jau. Galų-gale ir mano kaimy
nai vartėsi 
barėsi tarp savęs.

—Stebėtinas dalykas, dargi 
persiški milteliai nieko negel
bsti! -

—Ne, ne... jus paduokite 
per užlaidą, o čia neikite!

—Aš ir pats žinau, kad per 
užlaidą. Nebijokite: aš nesu 
koks ten špičbukas...

—O kas gali jus žinoti! Jus, 
gal būt, koks svieto perėjū
nas...

—Hm!... O kad ir už užlai
dos... Čia nieko ypatingo nė
ra... juo labiau, kad aš esu 
gydytojas, —- sumelavau: — o 
gydytojai, kaip ir moteriškų 
plaukų grąžintojai, turi teisę 
dalyvauti bendrame gyveni
me.

— Jus tiesą sakote, kad jus 
esate gydytojas? Rimtai sa
kote?

—Tikra tiesa. Todėl jus pa
velysite nunešti jums milte
lių?

—Na, jeigu jus esate gydy
tojas, tai prašau... Tik kodėl 
jums rūpintis? Aš galiu vyrą 
pasiųsti pas jus... Fede! —pa
sakė brunetė pažemintu bal
su. — Fede! Nubusk, tu ver
ši! Atsikelk ir eik už palos! 
Gydytojas taip geras, jis 
mums duoda persiškų milte
lių.

Buvimas už užlaidos “Fc- 
des” man buvo nustebinanti 
naujienybė. Mane lyg kuju į 
galvą užgavo... Mano širdis 
prisipildė tokiu jausmu, kurį 
visu smarkumu iššaukia tiktai 
šautuvo^gaidukas, kai šauna: 
buvo gaila ir nuoširdų, ir kar
tu biauru... Man pasirodė tąip 
biauru ir tokiu niekšu pasirpr 
dė tas Fedė, kai jis išėjo iš ųž 
laidos, Jog į aš vos tik/ ; nesurę- 
kiau “gelbėkit”. ■ Fedė ’ buvo 
augštas, liesas žmogus, apie 
penkiasdešimt metų amžiaus, 
pražilęs, sučiauptomis, lyg 
tarnybos nario, lupomis ir mė
lynomis gyslclįipus, kurios vi-

pama-suip rangėsi , per jo nosį ir

Taip!
.,. Zinute, ant tavo 110-

nusijuokė Zi- 
Nesugavai! Tu teis- 
, visi tavęs bijosi, o

murmėjo Fedė. — 
vabalų čia 

Zinutė prašo 
jus: dėl ko

riinUis-triiimfališkus

ką jus

pra-

yra! Daktare! 
mane paklausti 
šitie vabalai taip biauriai 
smirda?

Mes užvedčnie kalbą. Pakal
bėjome apie vabalus, orą, ru
sišką žiemą, apjįe mediciną, 
apie kurią taipgi mažai su
pratimo teturėjome, kaip ir 
apie astronomiją; pakalbėjo
me dar apie Edisoną...

—Tu, Zinute, nesivaržyk... 
Juk jis gydytojas! —užgirdau 
šnibždesį po pasikalbėjimo 
apie Edisoną. — Nesibijok ir 
paklausk..
šervecovas nieko nepagelbėjo 
o šis, gal būt, ir pagelbės.

—Pats paklausk! — sušnib
ždėjo Zinutė.

—Gydytojau, — Fedė kreip
damasis prie manęs pasakė: 
—nuo ko tai pas mano žmoną 
krutinėję sunkumas yra? Ko
sulys, kad žinotumėte... tiesiog 
dusina, tikrai, žinote, kažkas 
yra užsisenėj tįsio...

—Tai ilga istorija, iš karto 
nieko negalima pasakyti.,. — 
norėjau aš atsisakyti.

—Na, tai kas, kad ilga? Lai
ko yra... vis tiek nemiegame...

Apžiūrėkite jus ją, pone! Rei
kia jums pasakyti, kad ją gy
do šervecovas... Žmogus jis 
yra geras, bet.... kas jį žino? 
Netikiu aš jam! Netikiu! Ma
tau, jus nenorite, bet bukite 
taip geri! Jus apžiūrėkite ją, 
o aš tuo tarpu eisiu pas pri
žiūrėtoją ir paliepsiu samova- 
yą užkaisti.

Fedė šliopsėdamas pantap- 
liais išėjo. Aš nuėjau už už
laidos. Zinutė sėdėjo ant pla
taus divono, apsikrovusi dau- 
gyve paduškų ir rankomis lai
ke savo apvalų suknelės kal- 

' riterių.
—Parodyk liežuvį!

dėjau aš, sėsdamas prie jos ir 
suraukdamas antakius.

Ji parodė savo liežuvį ir 
nusijuokė. Liežuvis buvo pui
kus, raudonas. Aš čiupinėjau 
pulsą.

—Hm!... — sumikčiojau aš, 
nesurasdamas pulso.

Neatsimenu, kokius klausi
mus aš jai stačiau, bežiūrėda
mas į jos besijuokiantį veide
lį; atsimenu tik tiek, kad pa
baigoje mano diagnostikos, aš 
buvau tokiu kvailiu ir idiotu, 
kad aš užmiršau visus klausi
mus.

Ant galo, aš sėdėjau kompa
nijoje su Fede ir Zinute prįe 
samovaro. Reikėjo receptą pa
rašyti, ir aš sudėjau jį sulig 
visomis gydymo taisyklėmis:

0,05 
1,0 
0,1

Kas dvi valandi po vieną

Rp. Sic transit 
Gloria mundi 
Aquae destillatae

siškai prisiruošęs

Nereikia bijotis.

P-iai Sjelovai.
Dr. Zaikinas.

Ryte, kai aš buvau jau vi- 
išvažiuoti,

laikydamas rankoje čemoda
ną, ant visados atsisveikinau 
su savo naujais pažįstomis, 
Fedė laikė mane už skverno ir, 
duodamas dešinit-rublinę, pa
sakė :

—Ne, jus privalote paimti! 
Aš esu pratęs mokėti už kiek
vieną teisingą patarnavimą! 
Jus mokinotės, dirbote! Mok- 

savo kruvinu 
prakaitu! Aš tai gerai supran
tu!

Nieko nebuvo galima pada
ryti, reikėjo pasiimti dešimt-

vas liepė .man sėstis į teisia
mojo suolą. Pasakysiu tik 
tiek, kad aš išbalau ir susi
maišiau, kai atsigrįžęs atgal 
pamačiau tuksiančius į mane 
žiūrinčių akių; aš ir perskai
čiau savo likimą, kai pažvel
giau į
pri saiki n tųjų teisėjų veidus...

Bet aš nebegaliu aprašyti, 
o jus įsivaizduoti, mano bai
mės, kuomet aš pakėlęs akis į 
sląlą, kuris buvo aptiestas 
raudonu audeklu, pamačiau 
prokuroro vietoje
manytumėte? — Fedę! Jis sė
dėjo ir kažką rašė. Bežiūrė
damas* į jį, aš atsiminiau va
balus, Zinutę, savo diagnosti
ką ir, ne šaltis, o visas šiau
rės okenas perbėgo per mano 
nugarą... Baigęs rašyti, jis 
pakėlė akis į mane. Iš karto 
jis manęs nepažino, bet pas
kui jo akys išsiplėtė, apatirtė 
blakstiena nudribo... ranka 
drebėjo. Jis tada staiga atsis
tojo ir įrėmė į mane savo 
nustebintą žvilgsnį. Aš taipgi 
atsikėliau ir nežinau dėl ko ir 
įrėminu savo akis į jo veidą...

—Kaltinamasis, pasakyk tei
sėjams savp vardą ir eik — 
teismo pirmininkas pasakė.

Prokuroras atsisėdo ir išgė
rė stiklą vandens, šaltas pra
kaitas apipylė jo kaktą.

“Bus pirtis!” — pamaniau 
aš.

Iš visko atrodė, kad proku
roras nutarė įklampinti mane. 
Visą laiką jis pyko, knisosi 
liudininkų parodymuose, erzi
nosi ir nerimavo...

Bet visgi, laikas užbaigti. 
Rašau savo šitą apsakymą lai
ke pietų pertraukos... Proku
roras tuoj aus pasakys kalbą.

Kas iš to išeis?
(Galas)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

$-27

slą atsiekėte

Aplamai imant, aš taip 
praleidau naktį prieš savo 
teismą. Nebandysiu aprašinė
ti tų jausmų, kuriuos aš per
gyvenau, kuomet prieš mane 
atsidarė durys ir teisino atsto-

“KULTURA” 
Lietuvoje leidžiamas moks
lo ir literatūros žurnalas, 
kurio tik keletą numerių 
kas mėnuo ateina į Naujie
nas. Dabar gavome pirmą 
1934 m. num.K Jame telpa 
įdomių moksliškų straips
nių ir šiaip pąsiskaitimo. 
Kaina 45 c. Galima gauti 
Naujięnų raštinėje, 1739 S. 
Halsted SL

SUTIKIMO KOMISIJA” INSULTUI

**•
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Tarp Chicagos
Lietuvių

suteikdnnia valstijoms pinigų '*Li prieš Dėheen-Baih bilhkiėrių 
jų vediniui. Illinois valstijai ir Hardih-Įflsull —- Vįsiloinenės 
bal. nieįi'esiiii pas kyrė $5,000,- aptrtrti'hvimo įmonių kambinuo- 

įDOO. Darbai bus pradėti kaip tęs. . ' \ ■
tik adniiništracija nusitvar- i_ ____ —i._  ' ’

jų vediniui. Illinois valstijai ir Hardih-Įtlsull

Kadangi patirta, jog dauge
lis buvusių. CWA dArbiiiinkų 
turi namus, aittotnobilius ir 
bendrai jokios pdšitlpos nerci- * 

ja, vienbk stojo į brtlrtr- 
|bių eiles, o didelis skaičius 

/o 
reikalinga pašalpa, netitrėjo

Ištraukos operos “Eglė 
— Žalčių Karalienė” 

oro bangomisRagina CWA darbi
• | • vi u • i i BciKtrininkus ieškoti darbo Kamuj

• « • •luiu enes, o limens skiuciupramonėje ir blZnyįjhkrų bedarbių, kuriems buv 
* reikalinga pašalpa,

darbo, nes ar jie nežinojo ar ras, vadovaujant p. Jonui By- 
i nedrįso kreiptis prie CWA, anskui, ir solistai, supažiiidins 
šiuo kartu darbų administra- klausytojus dalimis dainų, ku
rija bus daug griežtesnė. Ban- rios puošia pirmą lietuvių ope- 
dys nuodugniai patirti, ku-'rą —

šį vakarą Peoples Furniture 
Company radio valandoje (sto
tis WGES, tarp septintos ir Uš- 
luntos valandos) Birutes Cho-

Primena jiems, kad buitį dė
kingi fedėralei valdžiai ir 
suprastų CIVA svaribą.

Dr. Martin H. Bickhman.
Illinois
mission Work Relicf direkto
rių kalbėdamas į dabar likvi
duotos CWA darbininkus, ra
gino juos būti dėkingais vn 
džiai už suteiktą darbą ir ini-Į 
lijoniis dolerių, išmokėtų al
gomis. Jis ragino darbinin
kus suprasti kokią svarbą 
CWA turėjo, išgelbėdama Lietuvių 
juos nuo “baisiausios žiemos 
Amerikos istorijoje”.

Toliau patarė tiems CWA 
darbininkams ieškoti užsiėmi
mo normaliame biznyje ir 
pramonėje, kuri dabar atsigau
nanti ir imanti atgal didelį 
skaičių. Taipgi priminė, kad 
federalė valdžia ir valstijos 
valdžia užlaiko darbo agentū
ras, per kurias darbininkai ap
rūpinami darbais* veltui. “Su
siraskite artimiausią agentūrą

* v, .. . ‘ ’iriems darbininkams pašalpa neEmergency Relicf .• • •• «• • . įw„J?, ...... ..... būtinai reikalinga ir tik to- rai
kius samdys.v

>i- Bridgeporto lietuvių 
! politikos klubas ren

gia prakalbas

buvusįgi “kreipkitės į savo 
darbdavį“.

(Apie 35,000 buvusių CWA 
darbininkų vakar jau pasam
dė prie naujų darbų, kuriuos 
federalė valdžia finansuoja,

Politikos klubas 
Bridgeporte bendrai su Lietu
vių Moterų Piliečių lyga rengia 
prakalbas bal. 9 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje.

“Bridgeporto kolonijoje lie
tuviai lūšnas nugriovė, išbuda- 
vojo gražius namus, padarė ko
loniją tinkamą gyvenimui,” sa
ko klubo korespondentas, “ta
čiau gatvių taisymas, aliejų ap
valymas yra po kontrole politi
kierių, kurie apie švarumą nie
ko nepaiso. Lietuviai, kaip geri 
gaspadoriai, turi užimti politi
koje vietą. Kaip jie nuvertė 
lūšnas ir išbudavojo gražius na
mus, taip jie prašalinę grobs
čius politikierius, apvalys savo 
distriktą nuo įvairių blogumų.”

Eglė — žalčių Karalie- 
1”, kompozitoriaus Miko Pet

rausko kuriniu.
Premiera šios operos įvyks 

sekantį sekmadienį, 8 d. ba
landžio, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted Street, lygiai 
šeštą valandą vakaro. Galima 
tikėtis, kad visi lietuviai yra 
suįdominti šios operos persta-, 
tymu, kad jiems bus įdomu pa
siklausyti šio vakaro Peoples 
Furniture Company radio va
landos, taipgi išgirsti ištisą 
operą sekmadienį, ir kartu su 
Birute švęsti. 60 metų sukaktu
ves 
tiek 
17 ŪSU

Gathis aplanke pp. Ja 
giellus su Velykų 

dovana

to žmogaus, kuris įnešė 
daug gero ir kultūrinio 
lietuvių gyvenimam

Tai tik aš-

Ragina pranešti polici
jai apie auto nelaimes

Šaukia masini lietu
vių mitingą Marą- 
uette Parke, ketvirt

Dr. Eftiii Altman, vyriausias 
mėdikalis egzaminatorius New 
Yurku mokyklų tarybos, kuris 
sukėlė didelę sensaciją paskelb
damas, kad 1,500 New Yorko 
mokytojų yra protiniai nesvei
ki, ar net tūli ir visai pamišę.

pažįstami prašomi ir kviečiami 
ligonę aplankyti ligoninėje.

Iš Politikos Lauko
Protestuos prieš au 

kštus real-estate 
mokesčius

ANTANAS VILČAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 29 dieną, 10:30 valandą 
vakaie 1934 m., sulaukęs 27 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
111.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Johaną Beržinskienė 
patėvį Andriejų Beržinską. 
brolį Joną, brolienė Lucile, 2 
tetas, 2 pusseseres ir gimines. 
Johana Beržinskienė paeina iš 
Tauragės apskr. ir parap- Pa- 
pušynu kaimo.

Kūnas pašarvotas, 
7027 So. Washtenaw

Laidotuvės įvyks 
balandžio 5 dieną, 8 
iš namų į Gimimo
švenčiausios parapijos bažny
čia, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio 
ten bus nulydėtas i 
miero kapines.

Visi a. a- Antano 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Ndliudę liekame,
Tėvai, Brolis, Broliene, TStos, 

Pusseserės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, tel. Yards 1138.

Chicagos policija ir Chicago 
Motor Club ragina visus auto
mobilių savininkus, kuriems pa
sitaiko turėti nelaimę, būtinai 
pranešti apie tai policijai. Ne- 
pranešimas apie nelaimę kar
tais gali, sudaryti labai daug 
nemalonumų, kuomet praneši
mas dažniausiai būna tik for
malumų atlikimas iš paliestojo 
pusės ir jokių dėmių ant vardo 
dėmėta ir nereikalauja jokios 
finansinės*'atsakomybės.

randasi 
Avė.
ketverge 

vai- ryto
Paneles

MARQUETTE PARK.—Ket
virtadienį, bal. 5 d., vietinės 
parapijos svetainėje, 68th ir 
Washtenaw, yra šaukiamas ma
sinis mitingas balsuotojų. Mi
tingą šaukia Lietuvių Republi
konų Klubas Marųuette (Parke, 
kuriam, sakosi, vadovaują Geo. 
W. Miller, Antanas Getchas ir 
Fra n k Yurgil.

Mitinge busią kalbėtojų ir už
kandžių. Jžanga veltui. Pradžia 
8 v. v. (Sp.)

Aldona Saduliutė išga
benta i ligoninę

ROSĘLAND. — šeštadienį 
sunkiai serganti pp. Sadulų 
duktė, Aldona Saduliutė, 10518 
Lafayette Street, buvo išvežta 
į Burnside ligoninę, 9435 Long- 
ley avė. Ji guli kambaryje No. 
28, antrame aukšte. Draugai ir

sielą, o iŠ 
šv. Kaži-

Vilčausko 
pažįstami

Pasiryžę Įveikti se
nuosius republikonų 

vadus

Siunčiame Gėles Telegramų j vis: 
pasaulio dalis.

Grupė republikonų, kuri at
skilo nuo reguliarūs partijos ir 
eina prieš bosus, varo plačią 
agitaciją, kad visus tuos bosus, 
susitepusius skandaluose su In- 
sūllu ir graftu, išmesti iš par
tijos vadovybės. Naujoji grupė 
stato eilę savo kandidatų į vi
sas valdvietes, kurias rinkimai 
liečia. Grupė skelbiasi kovojan-

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams i 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago, III 
Phone Boulevard 7314

ir

vakare, Sandaros svetainėj, "814 W. 
33 St. Visos narės esate prašomos 
susirinkti skaitlingai, nes turime 
daug reikalų aptarti draugijos ge
rovei. ’ ....Sekretore-...,

.'..Didele Būitco Party Ciceroje, bal. 
4» 1984, 8 vai. vakare, šv- Antano 
parap. svet. šią Bunco Party ren 
gia Lietuvių Organizacijų atstovai, 
kad suddrius kiek nors kanitaliVpa- 
dengimui kandidato A. F. Pociaus 
kompanijos lėšų. Visi esate kvie
čiami skailingai atsilankyti į ši va
karą- Jūsų geras pasirodymas pa
gelbės geram lietuviui A. F. Po
ciui bal- 14 d, būti išrinktu į vie
šųjų mokyklų trustisus. Yra daug 
gražių dbvanų laimėjimui.

Kviečia Komitetas.
Lietuvių Namų Sav. Ass. Bridge

porte laikys čvertmetinį susirinkimą 
trečiadieny balandžio 4 d., 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So- Halsted St. Visi nariai 
[namų savįninkai malonėkite laiku 
Pribūti, nes randas daug svarbių rei
kalų, kuriuos būtinai turime aptarti. 
Kurie esate šiuos metus dar nemo
kėję savo mokesčių Susivienijimui, 
malonėkite ant šito susirinkimo ap- 

Kvie-Į simokėti, kurie neapsimokėsite, lik
site suspenduoti. Raštininkas.

18-tos Apielinkės — 20to Wardo 
i A tz j i Liet. Pol. ir Paš. kliubo susirinki-Pagerhtuvių vakaras. Kad pa- mas iVyks balandžio 4 d., 7:30 vai. 

gerbti lietuvių kandidatą j kauntės Vak. 0> Bagdonienės svet 1750 So. 
komisiomerius, Al. G. Kumsk], ren- unjon Ave> Visi nariai malonėkit 
giama milzimskas balius trečiadieni, dalyvauti, nes šis susiririkimas yra 
balandžio 4 dieiią, lietuvių Audito- gvarbus. Bus permainytas kliubo 
rijoj, 3133 So. Halsted bt. . vardas, tai visi nariai privalote da

ilus keli žynius kalbėtojai, dvi lyvauti. Valdyba.
orkestros gros nuo 6 vai. vakaro 
iki 2 vai. nakties; alaus ir užkandžių 
veltui.

Vladislovas ir Ona Jagielai, 
kurie užlaiko alinę, 2559 Wešt 
47111 strečt, Velykų dieną susi
laukė svečio —- garnio, kuris 
skrisdamas su dovanomis pa
liko ir jiems gražų, sveiką 
nelį. Pp. Jagicllai jaučiasi 
bai užganėdinti su tokia 
vana.

Sll- 
la- 
do- 

Senas Petras.

PRANEŠIMAI
Ramygalos Aido Kliubo Nariams. 

Narių nutarimu liko pakeista susi
rinkimo laikinius vietoj penktadienio 
ddbar bus IMkomi ahtrddiehiais kas 
mėnesį toj pačioj svetainėje, J. Ba
rausko (buvusio Meldažio), balandžio 
3, 1934, 8-tą valandą vakare, 
čiama skaitlingai susirinkti

Ramygalietis.

Pa gerbtu vi ų vakaras.

Lietuves Akušerės
Mrs. Anelia

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai. 

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel. Prospect 1930

I? ,

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
/ senojoj vietoj.
VALANDOS 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvir

tadieniais pagal sutarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD »199

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2348 DR. BERfASH
756 W. 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuviu Moterų Dr-jos ApšVieta 
mėnesinis susirinkimas įvyksta ant
radieny, balandžio 3 dieną, 8 vai.

Lietuviai Daktarai

MARQUETTE PARK. — 13 
wardo republikonų klubas šau
kia masinį susirinkimą bažny-* 
linėje svet., 68th ir Washtenaw 
trečiadienį, bal. 4 d., kuriame 
bus kalbama apie real estate 
mokesčių numažinimą. Organi
zacija esanti už 1% taksus ant 
real estatę. Kalbės George F. 
Nixon — Board of Appeals na
rys, ir kiti kalbėtojai. Mitingo 
surengimu darbuojasi Alex Ali
šauskas, Walter P. Yuška, An.- 
thony ^Ponaitis, Walter Tyler, 
Bruno Zabela ir kiti. (Sp.)

DR. G. SĖRNER
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

DR. C. MICHEL

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie i lietuvis
gimdymo namuo I 
se ar ligoninėse, | Kreivu akių specia- 
duodu i . ‘ ‘ "
oleetirie tr e a t- akis iStaiso be ope- 
ment ir magne- racijos, 
tie blankets ir tt. [ kainomis, 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas: 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Scteenings, $4.75 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest 2011

Svarbus pranešimas
TIEMS KURIE GYVENATE

KITUOSE MIESTUOSE

Prirengiu kūną dėl grabo? 
rių, nuVežu ant (lipo arba par
sivežu iš kitų miestų su kara
binui arba 
skirtumo kaip toli už $40.

n u vežu. Nėra

J. J. Bagdonas 
Tel. Repubiic 3100 

2506 W. 63 S t.
Chicago, III.

Visi Telefonai

Yards 1741-1742

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

massage Į listas. Vaikų kreivas
Pig i o m i s 

_______ , lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draųr 

gijos NariaL________ _

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

A. L. Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: t f

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tęl. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

A. K. Rutkauskas, M.D
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENff’ISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St, netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597Simon M. Skirtas

GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

■ arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj. pagal sutartį.
A. MASALSKIS

GRABORIUS 
3307 Lituanica Avė 

Tel. Boulevard 4139

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Lafayettc 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
kpplvčia dykai.

4092 'ARCHER avi

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marauieitie Road 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų 

ir nedėliomis pagal susitarimą.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
4 y.

. • r r ' V

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modernišką -Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Advokatai
iJL

Panedėlio, Sered. ir Pčtn. vak. 6 iki 9 
Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell Street
Utarn.. Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 

Telefonas Repubiic 9600.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St, prie Clark
Tel. State 7660; Valandos 9—5
W. Side: 2201 W. 22 St. Ccrniak Rd.

VINCENTAS BRUKNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 31 dieną, 8 valandą va
kare 1934 m., sulaukės 53 me
tų amžiaus, gimęs Akmenės 
parap-, Mažeikių apskr., Elkiš- 
kio kaime.

Amerikoj išgyvenimo 37 mot.
Paliko dideliame nuoliudimo i 

sūnų Walterį, dukterį Berthą, 
3 brolius Joną ir Adomą ir 
Adomo šeimyną, o Lietuvoj 
brolį Klemensą, 2 pusbrolius 
Povilą Giriniškas ir Vincentą 
Zukauskj ir pusseserę M. Ku- 
dulienė.

Kūnas pašarvotas, randasi 
113 So. 25th Avė., Behvood, 
III-, namuose p. Evos Strepei- 
kienės, Tel. Bellvvood 929-W

Laidotuvės įvyks ketverge 
balandžio 5 dieną. 10 vai. ryte 
iš namų j Mt. Carmęr parapi
jos bažnyčia. 23rd St., Melro.se 
Park, III., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Mt. Carinei kapines.

Viki a. a- Vincento Bruknin 
giminės, dtaūgal ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ii 
atsisveikinimą

Nuliūdę Įtekame,
Sūnūs, Duktė, Broliai, 

JPdflbitoiial. Pusseserės 
ir Giminės.

• Laidotuvėse patarnauja gru
bokus J. J. Bagdonas, Telefo
nas Repubiic 3100.

ONA ŠTAUGAltlENĖ 
po tėvais Jurjonaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 31 dieną, 9:20 valandą va
kare 1934 m., sulaukus 39 me
tų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Naumiesčio parap., ^Pa* 
lendrų kaime.

Amerikoj išgyveno 22 metus, i
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą, šešius sūnus , 
Vincentą, Joną Aleksandrą, Jur< ‘ 
gį, Antaną ir Bronislovą ir 
dukterį Josephine, brolį Miko* . 
lą ir brolienę Oną ir giminės, 
o Lietuvoj brolį Aleksandrą Ir 
brolienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
10252 Commercial Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
balandžio 4 dieną, 8 vai, ryte 
iš namų į šv. Juozapo parapK 
jos bažnyčią, Šo. Chicagojei 
BĮ., kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos uė velionės sielą, o- 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka* Į 
zimiero kapipes.

Visi a. a. Onos ŠUugaitienės , 
giminės, draugai ir pažystami! 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti', 
jai paskutini patarrtavimą ir at« < 
sisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Vyras, Hunai, Duktė,
Brolis, Brolienė ir Gimines, j 

Laidotuvėse patarnauja grab. i 
J.. F. EudeikL, tel. „Yards 1741^^

J. R EUDEIKIS
LaidotuVių THrėktbrius per 36 Metų

4605-07 ‘So. Herimtagė Avenue
Ui. i'1

JUOZAPAS EUDEIKIO
— IR —

S ‘ l \ " j
Jeigu Norite Dailinti# ir Nebrangumo 

Laidotuvčse...... . Tašautttte.

iREPuLlic8340
'tat. So. tedsie Awirae

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Sūnūs 
lietuvis graborius 

jHĮ Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
H Į Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

L :sų darbu busite užganėdinti.
Ž314 W. 23rd PI., Chicago

Tel. Canal 2515 arba 2516
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927 

.......... i ..........   ■■■■■>■*•*» * ■ ■■

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite v savo 

rūpesčius ihtth.
2506 West 63rd St.

Tel, REPUBLIC 3100

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
2201 West 22ftfl Stfreet

Valandos: — 1—3 ir 7—8, 
SeVėdomis ir nedėl. pagal sutartį, 

Rez. 6631 So. Califonda Avenue 
Telefonas Repubiic 7868

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. • Repubiic 9728

.1 • _ ■ . - * .

Tel. Ofice Wentworth 6330
Tel. Cicero 2109 ir 859-J Ros. Hyde Park 3895

Antanas Petkus |Dr. Susaniia £ Slakis
Graborius

KOPLYČIA DYKAI
4830 West 15th StCICERO, ILL.

Moterų ir vaiku ligi) specialistė
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis

Melro.se


6

Tarp Chicagos 
Lietuvių

jos veikimas ir jos bujojimas 
priklauso nuo to, kokie Žmones 
stovi jos priešakyje. Rytoj mu
sų kuopoje bus renkama Susi
vienijimo Pildomoji Taryba bei 
delegatai į seimą. Kiekvienam 
nariui turi rūpėti, kad į Pildo-

įSACMLENoS, OKTCMgB, BĮ. _ _______ ___________ Antradienis, balan. 3, 1934

Traukinio užmuštas'Ieškos budy peror
ganizavimui Chic. L 
Auditorijos reikalu

marąuetteparkie 
tis A. Olšauskas

nes ir A. Kunevičiaus klausi
mai ir K. Z. Kadzewskis pra
nešė, kad viskas “gerai”, kad 
nemokėtų taksų randasi virš 
$11,000. Taksos dauginasi $35,- 
00 į mėnesį, i? kuomet dabar 
reikia mokėti taksų $75.00, tai

radio programas. Dalyvauja! f 
muzikas Byanskas ir žymiau
si Birutės choro dainininkai, 
kurie patieks gražių ištraukų iš 
operos “Eglė, žalčių Karaliene’ 
tarpe, kurių bus labai gražios 
ir smagios muzikos. Prie to

CLASSIFIEDADS
Business Service

Bįziiip Pątąriiaviniąs 
Tel. Yardi 8408

ŽUVO

RADIO
daininin

Kas Tas Abejotinas Asmuo?

pora

PIRMAS VAKARAS

tuoj po Velykų

APIBREZK SKRITULĮ
valg,

ŠIO PUIKAUSAPLINK
TABAKO AUGALO ŠIRDĮ

Furnished Rooms

MORTGAGE BANKERS

2608 West 47th St

gerklei

yra UurkMs!

Tiktai Viduriniai Lap

Balandžio 30 d. tiro tikslu šauks 
draugijų vaidybų susirinkimą

Pinančiai
Finansat-Paskolot

“Birutes 
kai pildys programą

JONAS ŽEBRAUSKAS, 
128 E- Kensington Avė. 

Tel. Pullman 0365 
Chicago, III.

■ LEONO 
PAGOJIE- 

Malonėkite tuoj atsišaukti, 
yra miręs Pranciškus Kamins-

Priairaiykite | mwų ipalką

TEL. LAFAYBTTB 1083

Mihvaukee, Wis., patekęs 
po vagonų ratais

Iš tų žmoni i 
gera Pildo

p-ios A. Steponavičie
nė, A. Oželis, p. Kas
tas Sabonis, Juozas 

Uktveris, St. Molio

M. BOŽBNSKI, 
lietuvių atstovas

susirinkimas, kuriame 
visi kiropos nariai da- 

Nėra reikalo aiškin- 
kiekvienos organizaci-

skonį —be to, 
gerkles ąpsaug< 
yra pilnai prikimštas su šiuo rinktiniu 
tabaku—padarytas apvalus ir kietas— 
laisvas nuo liuosų galų — štai kodėl 
Luckies nęišdžiūsta. Luckies visuomet 
ir visai? atvejais yra malonūs jūsų 
gerklei.

Nors pakol kas nežinia kaip 
nelaime įvyko, bet kovo 29 d. 
Olšauskas pateko po traukinio 
ratais, kurie jį mirtinai sutry
nė. Velionis buvo apie 27 me
tų amžiaus. Spėjama, kad jis 
bandė įsikabinti j traukinį ir 
veltui parvykti Chicagon, bet 
nukrito netekęs lygsvaros.

Olšausko k ima s buvo atga
bentas pas graborių Stanley 
Mažeiką, 3317 Lituanięa avė., 
kuris jį ir laidos ketvirtadienį.

STANDARD
Skaniausia Chicagos Alus 

CHICAGO HEIGHTS BREWERY

paaukauti 4 
Vartoti 6 mė- 

044 Chappell, Hyde Park

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai tefoingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONU8 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

nes kainos—kadangi viduriniai lapai 
yra lengviausi lapai—jie turi geresnį 

“It*s toasted” — dej 
Ir kiekvienas Lucky

STORAGE RAKANDU BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar valgo
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA alude ir restauran- 
tas, pardavimo priežastis liga, biznis 
gerai išdirbtas.

3641 So. Morgan St.

kalbės Dr. Yuška, studentas L. 
Labanauskas. Taipgi ir “Chalis 
Kepurė” dalyvaus su savo Ve-« 
lykų įspūdžiais, juokais. O 
prie to viso, bus daug įdomių 
pranešimų ir visokių įvaireny
bių. Nepamirškite pasiklausy-

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo senų skudurų. Continental 
Paper Grading Co.. 1451 So. Peoria 
Street.

bario setas $39.00. 7 šm. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE 
423 W. 63rd St.

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
Už STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm.

POPIERUOJAME IR PENTINAMS
1934 m. popiera 7c. Rolis
Klijonka $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausit* 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristatome i namus. 

JOS. AUGAITIS,
1608’ So. 50th Avė. tel. Cicero 645

SLA. 36 kuopos su 
sirinkimas

visus tavernų sa 
itsilankyt. Scinpe 
ai veltui

SCHAULER STORAGE — 4644 
N. Western Avė. 4 kambarių rakan
dai — $95.00. Nauji — Vartoti Par
lor, Miegkambario ir Valgomojo Kam
bario Setai — $29.00. Importuoti Ki
niški, Orientališkio Styliaus Kaurai 
— $10—$15—$25. Geros išlygos ar
ba cash. Atdara kasdien iki 9. 
Nedėlioj iki 5.

Kviečia Liet. Aludžių Sav, 
Susiv. C. A.

Rytoj, balandžio 4 d., Lietu
vių Auditorijoje įvyks SLA. 3G 
kuopos 
privalo 
lyvąuti. 
ti, kad

Gegužiučių 
“Kazokėlis”

Pradžia 7:30 vai. vakare

visa suma paaugs iki $110.00 į 
mėnesį.—A. B.

RUIMAS rcndai prie mažos ir ne 
sportiškos šeimynos — gali valgi 
pasigaminti. 3127 Emerald Avenue, 
3čios lubos.

Suvirinkime dalyvavo atsto
vai iš 16 draugijų, keletas di
rektorių ir bonų komiteto na
riai. Tarp kito ko, susirinkime 
buvo išrišti pp. A. Antanavičie-

Rakandai-Itaisai
JAUNA .

kambariu rakandus, 
nėšiai 
4069.

The Cloister Co.
3251 So. Morgan St 

Tel. Boulcvard 0505

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. (11 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

šiandie 7-tą valandą vakare 
iš stoties WGES., pastangomis 
Peoples Rakandų Išdirbystes 
krautuvių, bus transliuojamas

THE “OLD RELIABLE”
BREW

P. CONRAD
PHOTOiGRAFISTA^ 

Fotografuoju jūsų na 
muose arba studijoj 

Rezidencija 
730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

“It’s toasted”
y Luckies visuomet ir visais atžvilgiais yra malonūs jūsų

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0808

Miscellaneous
__________ Įvairus _ ______

MOKAME augščiausią kainą už 
senus auksinius daiktus, senus lai
krodžius. auksinius dantis.

WARSHAWSKI SMELTING CO. 
1617 No. Damen Avė.

Chicago.) Lietuvių Auditori
jos korporacijos bonų savinin
kų susirinkime, kuris įvyko ko 
vo 26 d., nutartu šaukti drau
gijų valdybų susirinkimą bal 
30 d., kad surasti būdų peror
ganizuoti Auditorijos reikalus.

mąją Tarybą patektų tinkami 
žmonės,—žmonės, kurie turi 
kvalifikacijų musų didžiulės 
organizacijos reikalus tvarkyt’.

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos it 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus 
mandagiai. j

Chicago Ofisas 
FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co, 

Distributors
4352 So. Mozart St.

Lafayette 7346

Kaip jūs galite iš šio. paveikslo matyti 
—Luckies puiki, švelni kokybe nėra 
tiktai atsitiktina—kadangi mes naudo* 
jame tiktai vidurinius lapus! Ne 
viršutinius lapus, kadangi anie yra 
nedasivystę—nenunokę. Ne apatinius 
lapus, kadangi tie yra prastesni koky
bėje — auga arti prie žemės ir yra 
purvini, stambūs, smėlėti. Mes iŠren* 
kame tiktai vidurinius lapus — už 
kuriuos ūkininkams mokama aukštos-

MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatų.

Gordon Realty Co. 
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA 
NAMŲ PREŽIURA

Antradieny 

BaL-April 3 d., 1934 
Lietuvių Auditorijoj 

3133 So. Halsted St.

BALANDŽIO 8 DIENĄ.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

6 vai. vak.

Sekmadienį Chicagon buvo 
pargabentas lietuvio Antano 
Olšausko, 7027 South Wash- 
tenaw avenue, kuris tragingai 
žuvo Milwai.*kee, Wisconsin.

Cordials and Liųueurs
Skaniausių gėrimų 

Išdirbystė 
Pagal geriausius

Europos receptus 
dektinas. Romas ir kiti 

Likeriai.

Daug tavernų pripažįsta 
šiuos gėrimus kaip 

geriausius.

BIRUTE STATO
Pirma Lietuvių Opera

Progranie dalyvauja artis 
tai ir artistės-:

Mano supratimu, tinkamiau
si žmonės rinkti į Pildomąją 
Tarybą yra šie: prezidentu F 
J. Bagočius, vice-prezidentu Ma- 
žiukna, sekretorium Dr. M. Vi- 
nikas, iždininku* adv. K. Gugis, 
iždo globėjais Mockus ir Bu
činskas ir daktaru kvotėju Dr. 
A. L. Graičunas. 
susidarytų tikrai 
moji Taryba.

Antras dalykas 
rinkimas. Kuopos nariai dele
gatais turi išrinkti konipeten- 
tiškus žmones. Tai svarbu to
dėl, kad šiais metais seime bite 
svarstoma naujosios konstitu
cijos priėmimas. Vadinasi, bus 
padėtas naujas pamatas musų 
organizacijai. Dėl organizacijos 
gerovės reikia, kad tas pama
tas butų geras. Tuo 
tarpu naujosios konstitucijos 
projektas daugeliui atžvilgių 
yra visai netikslus ir nepriim
tinas.

O kadangi seimo delegatų par
eiga tuos netikslumus pašalin
ti, tai ir visos konstitucijos ge
rumas labai žymiame laipsnyje 
priklausys niM to, kokius dele
gatus mes pasiųsime.

—V. Miszeika.

MES perkame Pirmus Morgičius, 
Real Estate Bondus ir Kontraktus 
su atrokavimu. Veikiame greit.

AETNA REALTY COMPANY 
Incorporated, 

201 No. Wells St. 
Kambarys 916.

Telefonas: Dearborn 0708-09.

Thi* r»t vcrti>M-iHont ix not intended to 
off.-r whinkf-y for or drlivery in any 
Mate or roniinumly whercin tlic adver- 

tisinę, salo or u*- therco! is unlawful.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU PETRO i 
SUNGAILV ir ONOS 
NfiS. 
nes : 
kas.

Šie yra 1
Viduriniai Lapai—Lengviausi 

į I.) ■ . V ■

apai — Lucky Strike Širdis

Help Wanted—Femak 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo skudurų junk šapoj.

1017 So. Fairfield Avė.

Help Wanted—Male-Femaie
_______Darbininkųį Igęikią_______
REIKIA apie namus padirbėti 

žmonių, virėjų, motinos pagelbinin- 
kių, gera alga, geri namai. Lee 
Employment Agency, 1631 Benson 
Avė., Evanston, priešais Davis Ele- 
vated Stotį, Tel. Davis 8116.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDUOSIU ar mainysiu biznia
vę namą ant privatiško, gera vieta 
dėl saliuno.

4238 S. California Avė.

Business Chances 
Biznįąi

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTft 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

Tel. Victory 4965 
3216 So. Halsted St.




