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Reikalauja$284,747,000 
Karo Laivynui

Laivynas reikalauja dar 4 kruizerių, nes jis 
atsilikęs nuo Japonijos laivyno

WASHINGTON, s. 
stovų buto biudžeto 
nutarė rekomenduoti 
paskirti daugiau pinigų karo
laivyno sustiprinimui, nes lai
vynas dabar esąs silpnesnis už 
Japonijos ir Anglijos laivynus.

Tuo tikslu atmesdamas biud
žeto direktoriaus Douglas pa
siūlymus, komitetas nutarė pa
skirti laivyno reikalams $284,-

Nacių smogikas pri
sipažino dalyvavęs 
reichstago padegime

PARYŽIUS (T. I. S.). —Čia 
gauta sensacinga žinia, kuri pil
nai patvirtina užsienio kaltini
mus, kad patys naciai sudegino 
reichstago ramus.

Pasak užtikimų Vokietijos 
žinių, vienas Berlyno kalėjimo 

mėn. paprašė'1’ pasimatymo su 
kalėjimo viršininku. Kalinys 
pasisakė, kad jis buvo narys 
garsiųjų Hitlerio smogikų ir 
priklausė 17-tai kuopai ir kad 
tuo laiku, kai reichstagas kilo 
gaisras, jis buvo slaptame tu
nelyje, kuris nacių reichstago 
pirmininko Goering butą jun
gė su reichstago rūmais. Jis 
taipjau prisipažino pagelbėjęs 
nešti dideles skrynias su degan
čia ir sprogstančia medžiaga, 
kurias nacių smogikai tuo tu
neliu nešė į reichstagą ir kad 
jis gerai žino viską kas dėjosi 
prieš gaisrą ir kas ramus pa
degė. Jis išreiškė pageidavimą 
liudyti reichstago padegimo by
loje rugščiausiame teisme Leip
cige.

Kaip tik apie Rali prisipaži
nimą liko sužinota, keli kalėji
mo viršininko padėjėjai pareiš
kė, kad jis yra išėjęs ir prote. 
Apie prisipažinimą pranešta ir 
slaptajai politinei policijai, ku
ri kalinį aštriai kvotė kalėjime, 
o paskui slapta išsivežė | Ber
lyno policijos stotį. Nuo to 
laiko žinios apie jį nutylo. Po 
ilgo laukimo kalėjimo viršinin
kai kreipėsi į slaptąją policiją, 
paklausdami kur jų kalinys 
randasi ir kada jis bus sugrą
žintas. Tik po ilgo laiko po
litinė policija urnai pranešė, kad 
Rali, grąžinamas j kalėjimą, pa
bėgo nuo sargybos.

Bet apie kalėdų šventes Rali 
lavonas, visas sužalotas ir su 
draskytas, liko rastas Berlyno 
apielinkėj...

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, šalčiau.
Saldė teka 7:12, leidžiasi 4:- 

52. '

747,244. Iš tų pinigų butų 
pastatyti keturi nauji kruize- 
riai ir priimta 2,800 naujų 
jurininkų ir 1,000 naujų mari
nų. Taipgi butų atidaryta ju
rininkų lavinimo stotis Great 
Lakęs, prie Chicagos.

Taipgi skiriamos dideles su
mos supirkimui naujų ginklų 
laivams ir pačių laivų sumo- 
dernizavimui.

Dr. Alice Wynekoop 
bylos nagrinėjimas 

visai nutrauktas

CHICAGO.— Vakar teisėjaš 
David nutraukė nagrinėjimą by
los Dr. Alice Wynekoop, kuri 
buvo teisiama už nužudymą sa
vo marčios Rheta. Byla nu
trauk ta., dėl jos menkos sveika
tos ir dėlto, kad yra pavojaus, 
jog ji gali pasimirti teisme.

Jau praeitą savaitę ji buvo 
susirgusi ir buvo" paskirti trys 
daktarai ją apžiūrėti, tečiaus 
jie davė visai skirtingus ra 
fortus. Negalėdamas iš tų ra
portų teisėjas išnešti nuospren
dį, jis pavedė pačiai daktarei 
3asirinkti, ar tęsti bylos nagri
nėjimą, ar jį nutraukti. Nors ji 
nuolatos sakė, kad ji norinti 
tęsti bylos nagrinėjimą, kad 
nors prieš mirtį ją išteisintų, 
bet kai prisiėjo pasirinkti, tai 
ji pati paprašė bylą nutraukti.

Jei kada ji pasveiktų, tai 
jos byla bus atnaujinta ir ji 
išnaujo bus teisiama už savo 
nusikaltimą.

Pienas Chicagoje nu 
pigsiąs iki 4c už 

kvortą
CHICAGO.—Pienas Chicagos 

sankrovose gali nupigti iki 4c 
už kvortą, jei užsitęs dabartiųis 
pieno kainų karas.

Nepriklausomos mažosios pie
ninės ir pieno sankrovos yra 
pasiryžusios piginti pieną, jei 
tą patį darys ir didžiosios pie
ninės. Kai didžiosos pieninės 
nupigino pieną iki 9c sankro
vose, tai pieno sankrovos nupi
gino iki 8 c., o niekurios net 
iki 7c už kvortą. Jos mano, 
kad pienas nupigs iki 5c už 
kvortą, po ko stambiosios pie
ninės pieną nupiginsiančios iki 
4c., kad išvaryti iš biznio ma
žąsias pienines.

Langų daužymas nepriklau
somų pieninių tebesitęsia. Už- 
pereitą naktį išdaužyti 
atsidariusios pieninės 
Blaine St., o vidus liko 
kytas raudona maleva.

CHICAGO.—Prieš kelias die
nas pluačių uždegimu susirgo 
Melvin A. Traylor, prezidentas 
First National banko. Išpradžių 
liga išrodė lengva, bet dabar 
staigiai ėmė blogėti ir yra pa
vojaus jo gyvasčiai*

JAPONIJOS MILITARISTAI ŽVANGINA GINKLAIS JUNGTIN. VALSTIJOMS

uii—i-—■ZC._unixJr ^1. i . ~ ~ ---------------------------—r——- —

Mandated Isi/AisTDs That May Pgecipitate War. Gen Sada.o Araki 
šiomis < dienomis adm. Suetsugu, Japonijos karo laivyno komanduoto  jas, atvirai pareiškė, 
karas tarp Japonijos ir Jungt. Valstijų darosi neišvengtinas ir kadJaponija tam karui yra pri- 
siruošus. Leit. kom. McGinnis, kurio vadovybėj šeši Amerikos karo laivyno lėktuvai nuskrido 
iš San Francisco į Hawaii parodė, kad ir Jungt. Valstijos nėra atsilikusios, žemėlapis parodo 
Jungt. Valstijų ir Japonijos valdomas salas Pacifike. 1935 m. Japonija tas salas turėtų grąžinti 
tautų sąjungai', bet kaip karo ministeris gen. Araki, taip ir adm. Suetsugu sako, kad Japonija 
tas salas grąžihs tik per karą. Abelnai Japonijos militaristai pastaruoju laiku labai drąsiai pra
dėjo žvanginti ginklais, kaip prieš Rusiją, itaip ir prieš Jungt. Valstijas. O žvanginimas gink
lais niekad neveda prie taikos. ;

Japonijos karo mi- 
nisteris gen. Araki 

rezignavo

TOKIO, s. 22. — Karo minis- 
teris ir nacionalistų vadas gen. 
Sadao Araki šiandie netikėtai 
rezignavo iš savo vietos. Spė
jama, kad generolų taryba jo 
vieton paskirs gen. Šen juro 
Hayashi. Gal bus ir daugiau 
permainų valdžioj.

Gen. Araki buvo vienas vy
riausių įkvėpėjų Japonijos puo
limo Manžurijos. Bet nesitiki
ma, kad gen. Araki pasitrauki
mas susilpnintų militaristų do
minavimą Japonijoje, nes gen. 
Hayashi yra dar aršesnis na
cionalistas ir militaristas.

Farley, demokratų 
pirmininkas, pa

sitrauksiąs

WASHINGTON, s. 22. — 
James A. Farley, kuris yra de. 
mokratų partijos pirmininkas 
ir kuris vedė prezidento Roosc- 
velto rinkimų* kampaniją, pa
prašęs paliuosuoti jį nuo parei
gų ėjimo partijoje, kad galėtų 
visą laiką pašvęsti gen. pašto 
viršininko pareigoms.

Jo rezignacija buvo numato
ma, kai prezidentas pradėjo va
lyti partijos viršūnes nUo ad- 
vokatų-politikierių, kurie nau
dodamies savo įtaka varo pla
tų biznį ir daug veikia kongre
so užkulisiuose.

CHICAGO.-—Du žmogvagiai, 
Frank Soudler ir Gail Swolley, 
kurie išvogė Blūe Isląnd gamb- 
lerį Hackett ir išreikalavo, iš* 
pirkimo, liko nuteisti visam am
žiui, kalėj ima n.

Suėmė 16 automobi 
lių vagilių

CHICAGO.—Vieškelių polici
ja per porą dienų, daugiausia 
Posen priemiesty, už Blue Is- 
land, areštavo 14 jaunų auto
mobilių vagilių ir du automobi
lių pirkėjus ir “stripuotojus”. 
Pas suimtuosius surasta 18 au
tomobilių, daug dalių, taipgi 
kelis žemėje užkastus motorus. 
Jie vogdavo automobilius Chi
cago j e, atsiveždavo j priemies
tį ir ten juos “stripuodavo’'. 
Suimtieji beveik išimtinai yra 
jauni lenkučiai.

Išsprogdino traukinį 
Jugoslavijoj; 3 

užmušti
VIENNA, s. 22. — Bomba 

padėta ant bėgių Zagreb-Graz 
linijoj, išsprogdino ėjusį iš Ber
lyno traukinį. Vienas vagonas 
liko išmestas į orą 40 pėdų. 3 
žmonės liko užmušti, visi kiti 
sužeisti.

Išfrp^ogdinimas buvo pada
rytas prieš pat atsidarant ma
žosios entente konferencijai 
Zagrebe. .

Spėjama, kad tai padarė arba 
naciai, arba kroatų teroristai.

PROVIDĘNCE, R. L, s. 22.- 
Francis J. Gorman, viėe-prezi- 
dentas United Textile Workers 
paskelbė, kad bus pareikalau
ta įvesti 30 vai. darbo savaite 
visose vilnų audinyčiose. Tai 
palies apie 100,000 darbiinnkų^

BERLYNAS, s. 2. —Frieda 
Zorn liko nuteista 15 mėn. ka
lė jiman už parašymą “klaidin
gų žinių’ laiške savo seserei 

;į*
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ą; Franci- 
nepirktą iš Meksikos 

Cipperton salą, Pacifiko> vande
nyne, kur galbūt įrengs karo 
laivyno ar oro ’ i,

Ą į > '' .'

Prezidentas Roose 
veltas- pripažins Ku 

bos valdžia

WASHINGTON, s. 22.—Pre
zidentas Rooseveltas pranešė 
Lotinų Amerikos diplomatiniam 
korpusui, kad jis ruošiasi tuo
jaus pripažinti Kubos valdžią. 
Nors laikas ir nėra paskirtas, 
bet manoma, kad pripažinimas 
bus padarytas iki trečiadienio.

Valstybės sekretorius Hull 
sako, kad pripažinimo galima 
tikėtis ttfž dienos ar poros die
nų.

Kai Kuboj liko nuversta “li
beralo” Machado valdžia, 
Amerika tuojaus pripažino
cionalisto dės Cespedes valdžią. 
Bet kai pastarojo valdžia neuž
ilgo griuvo ir susidarė pažangi 
Dr. Gtrau San Martin valdžia, 
nepataikaujanti amerikiečių in 
teresamš, tai Amerika atsisakė 
ją pripažinti, nors ji išgyvavo 
4 mėnesus ir palaikė visoje ša
lyje tinkamą tvarką. Kariuo
menės vadas pulk. Batistą jo 
valdžią nuvertė ir prezidentu li
ko paskirtas Hevia. Tečiau Ba 
tistą jam nepritarė ir jis išsi
laikė valdžioj tik pusantros 

| paros. Tada prezidentu liko pa
skirtas palankus amerikiečiams 
nacionalistas Mendieta ir Roo- 
seveltąs skubinasi jį pripažinti, 
kol dar jo valdžia tebėra ne
nuvesta.

Vokietijos naciai {la
poja algas darbi

ninkams
BERLYNAS, s. 22.— Nacių 

valdžia jau parodė kaip ji kon
troliuos Vokietijos industriją ir 
‘gins darbininkų reikalus’, nu
kapodama 20 nuoŠ. algas vi
siems čeverykų dirbtuvių dar* 
bininkams

Pinigų bilius leis kre
dito infliaciją iki 

$17,000,000,000
WASH1NGTON, s. 22.—Prof. 

James H. Rogers, prezidento 
piniginis paturėjęs, pareiškė 
senato bankiniam komitetui, 
kad administracijos bilius do
lerio devaliuacijai ir suėmimui 
aukso, padarys kredito infliaci
ją nuo $7,000,000,000 iki $17,- 
100,000,000, kas žymiai pakels 
biznį. Bet kredito infliaciją bus 
galima sulaikyti kada tik bus 
pageidaujama.

Religiniai pakvaišę 
liai pasmaugė 2 

sūnūs
SEATTLE, Wash„ s. 22. — 

Oskar Hestness, 43 m. “prana
šas” prisipažino pasmaugęs du 
savo sūnūs, 10 ir 4 m., kadan 
gi jie buvę “velnio apsėsti”. 
• Jis ir jo žmona tapo suimti 
už 15 vai. po suradimo vaikų 
lavonų, kai jie bandė pasiimti 
vieno kunigo automobilių, nes 
“dievas įsakęs vykti į Centrą- 
’ia” ir pranešti jos broliui, kad 
jie tapo paskirti “antruoju 
Kristum”. Oskar gi įsivaizdavo, 
kad jis esąs “atgimęs Elijo* 
šius”.

RFC veiks dar vie 
nūs metus

WASHINGTON, s. ?2. —Pre
zidentas Rooseveltas vakar pa-, 
sirašė bilių, kuris Rekonstruk
cijos Finansų Korp. gyvavimą 
prailgina dar vienais metais, 
iki vasario mėn., 1935 m. Tuo 
pačiu laiku RFC galės užtrauk
ti $850,000,000 paskolą, iš ku
rios liuosai galės * sunaudoti 
$500,000, o likusius galės su
naudoti tik su prezidento ži 
nia ir leidimu.

Kaip iš prailginimo RFC vei
kimo, taip ir iš paruoštojo 
biudžeto, matyt, kad preziden 
tas tikisi, jog depresija atein
ančiais metais užsibaigs ir vai 
džią galės sugryšti prie norma
lų išlaidų.

Pasimirė Tammany 
Hali vadas

NEW York, s. 22. — Vąkar 
savo lamuose Brooklyne po 
savaitės ligos pasimirė John/H. 
McCooey, 69 m., demokratų bo
sas Brooklyne per pastaruosius 
25 metus ir vienas vadų gar
siosios New Yorko Tammany 
Hali.

Naciai susimušė tarp 
savęs; trys užmušti

1,1 1 1
BERLYNAS (TIS). — Ber

lyno specialiame teisme eina 
slaptas bylos nagrinėjimas di
delės grupės nacių smogikų. 
Įsakyta j teismą neįleisti paša
liečių ir neišduoti jokių žinių.

Tečiaus slapta sužinota, kad 
teisiamieji yra smogikai, plie- 
našalmiai ir nariai Hitlerio 
specalės gvardijos, kurie kelios 
savaitės atgal Stargard miesto 
gatvėj sukėlė savytarpy kruvi
nas muštynes. Tose muštynė
se du dalyviai ir vienas pašalie 
tis liko užmušti ir keli liko 
sunkiai sužeisti. Vietos nacių 
vadai bandė visą dalyką ūžti!- 
dyti, bet dėka Stargard mėrui 
ir kitiems įtakingiems pilie 
čiarris, turėjo įsimaišyti val
džia* muštynių dalyvius areš
tuoti ir juos atiduoti teismui

Prasidėjo nagrinėji
mas bylos drabužių 

valymo raketo

CHICAGO.— Vakar baigus 
rinkti jury, prasidėjo nagrinėji
mas bylos 16 žmonių, kuriuos 
kaltinama už raketą drabužių 
valymo ir dažymo pramonėje. 
Tarp teisiamų yra pramoninin
kai, unijų vadai, advokatai, vie
nas aldermanas, Oscar Nelson, 
ir vienas Chicagos universiteto 
ekonomijos profesorius, Dr. 
Sųuires, kuris buvo išrinktas 
tos pramonės arbitratorium.

Tarp apkaltintųjų yra ir Al 
Capone, kuris sėdi Atlanta ka
lėjime ir kitas gangsteris, Hum- 
preys, kurį suimti nepasisekė.

Teisiamieji yra kaltinami dei 
viso smurto, kuris buvo pasi
reiškęs toje pramonėje, kai jo- 
<e kilo kainų karas.

Dievai užsirūstino 
ir todėl Indijoj žemė 

sudrebėjo
NEW DELHI, Indijoj, 22. 

—Iš misteriškos Himalajų kal
nuose valstybės Nepal atėjo pa
aiškinimas kodėl Indijoj kilo 
dabartinis baisusis žemės dre
bėjimas, kuriame žuvo galbūt 
20,OQO žmonių . «
...JRasak Nepal gyventojų, ta 
katastrofa įvyko todėl, kad per
nai trys anglų aviatoriai per
skrido per augščiausį pasaulyje 
kalną Everestą, kurio viršūnės 
dar jokis žmogus nebuvo pa
siekęs ir kurio viršūnėje tik 
dievai tegyvena.

Esą dievai užsirūstino, kam 
žmogus juos nugalėjo ir įsi
veržė jų buveinę. Todėl jie ėmė 
keršyti žmonėms ir supurtė ir' 
žemę. Pati Nepal irgi 
skaudžiai nukentėjo nuo žemės 
drebėjimo.

Skilo geležinkeliečių 
unija

CLEVELAND, O., s. 2. —Ne
sutikimai garvežių inžinierių 
brolijoj privedė prie to, kad 
brolija skilo ir susikūrė kita 
inžinierių unija, prie kurios bus 
priimami tik tie inžinieriai, ku
rie yra išdirbę virš 15 metų.

ŠIAULIAI.
miečio” redaktorių, kuris tik 17 
gruodžio tebuvo paleistas iš s. 
d. kalėjimo, karo komendantas 
tremia vieniems metams į jo tė
viškę—Kybartus. Ištremiamas 
I Kurtavėnus ir B. Kadys.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon? 

«

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. Neatidė
liokite, bet tuojaus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, 11
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PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. MILAšEVIČIA
P. MILLER

DRAUGIJOS VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

KONTESTO GARBES ROM.:

J. ASCILLA
J. GALSKIENfi
V. PAČKAUSKAS.

‘..........    T.... ..... -.'f ......"wt........—----- ------------------- 1---------- -------
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 pažymėtomis valandomis. Draugijos Ofisas:

1739 SO. HALSTED STREET, TEL. CANAŲ 0117

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidąs.

DRAUGIJOS ADVOKATAS 
K. P. Gugis.

DRAUGIJOS AUDITORIUS
J. P. Varkala ■

Antradienis, saus. 23, 1934

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Virši
ninkai 1934 m.:

j vyko

Prezidentas — 
J. Mickevičius 

Vice-Prezidentas — 
K. Kairis

Protokolų Sekretorius — 
V. Mankus

Finansų Sekretorius — 
P. Miller 

Iždininkas — 
J. Degutis 

Trustisai — 
P. Gaišk is 
P. Milaševičius.

Valdybos susirinkimas
sausio 16 d. ir šiame suvirin
kime buvo išrinkti čia pažy 
mėti pastovus viršininkai ši
tiems 1934 metams. Valdyba, 
išsirinkusi reikalingus viršinin
kus, tuoj ėjo prie rinkimo Drau
gijos daktaro, legalio patarėjo 
ir auditoriaus."išrinkta visi se
nieji:

Adv. K. P. Gugis, legaliu 
patarėju,

Dr. A. Montvidas, gydy
toji?,

J. P. Varkala, auditorius.
Gydytojas, legalis patarėjas 

ir auditorius buvo valdybos iš
rinkti vienbalsiai. Balsuojant 
valdybos bei direkcijos viršinin
kus balsavimo pasekmės ėjo 
sekamai: į prezidentus J. Mic
kevičius — vienbalsiai, į 
prezidentus K. Kairis, išrinktas 
šešiais balsais, į protokolų sek
retorius V. Mankus — vienbal
siai, į finansų sekretorių4.-; P. 
Miller — 4 balsais, į iždinin
kus J. Degutis — šešiais bal
sais. Drg. Galskiui ir Milaše
vičiui liko trustisų vietos.

— Petras Bedalis.

kontestan to vardų nešiojus, 
bet kad sulig nešamu vardu 
butų ir darbas šiek tiek dir
bamas. Iki šiam laikui buvo 
galima kontestantams atleisti 
tingumo nuodėmes, bet nuo da
bar to jau būti negali.

čia talpinam vardus visų 
kontestantų bendrai, bet su se
kamu antradieniu kontestantuv 
pradėsime klasifikuoti į akty
vius ir pasyvius, — geriau pa
sakius, į budrius kontestantus 
ir miegalius kontestantus. Prie 
budriųjų kontestantų bus pri- 
skaitomi visi tie, kurie bus pri
davę kontesto ofisui nors po
rų aplikantų, o prie miegalių, 
— visus tuos, kurie vien kon
testantų vardų nešioja, o nie
ko neveikia.

laikais gy
nei vieno, 
kaltė. AiŠ- 
kaltė glu-

Chicagos Lietuvių 
Draugijos pinigi

nis stovis
Sausio 1, 1934 metų 

(Ištrauka iš auditoriaus 
raporto)

“Cash” pinigų ant rankų 
ir bankuose ...

Pirmi morgičiai ant

Kai kurie kontestantai bė- 
d uo j a, kad blogi laikai, sunku 
esą įrašyti narius — neturį pi
nigų. Tiesa, kad laikai nėra ge
riausi, bet kad čia. butų laikai 
kalti negavime nei vieno na
rio, tas tai perdaug juokinga. 
Jeigu vifenaš konteptantas ga
li gauti desėtkų naujų narių 
tais pačiais blogais 
vendamas, o kitas 
— na, ar čia laikų 
ku, kaip diena, čia
di ne blogose laikuose, bet kon- 
testanto tingumo ligoje.

VVell, taip sakant, draugai 
įr draugės, tuTite pradėti dirb- 
ji, o kitaip prisibijau, kad tin
ginio- liga jumis visai gali pri
kamuoti ir tada, anot tos lie
tuvių patarlės, “nei Dievui 
mašna, nei velniui kačerga” — 
plius nei Draugijai kontestan- 
tas. •

TieŠSy kai kurie kontest,an
tai tik kų stojo į kontesto dar
bų — apie juos dar nieko ne
galima pasakyti; kai kuTie jų 
rodįo daug gyvybės žymių, čia 
kalba eina vien apie tuos, ku
rie jau senokai yra kontęs 1 e. 
bet darbo vaisių nei per spak- 
tyvų nematyti. Draugai, su- 
bruskite — metas darbui, — į 
šalį padėkite tinginį. Laukia
me.

Draugijos darbuotojai didžiu
moje balsavo už senos valdy
bos kandidatus, 
nos dažniausiai

bet jųjų žmo- 
“splitino” ba-

krypties nariai
naujus kandi-

Dr. S t Biezis
Dr. St. Biežis, senas narys ir Chicagos Lietuvių Draugijos

Bolševikiškas 
visi balsavo už 
datus, bet pora stambesnių jų 
lyderių visai nebalsavo, nes 
naujieji kandidatai jiems bu
vo ne visai palankus.

— Analizuotojas.

RH

$11,237.83

namų ..................
Gold bondsai .........
Šerai ................... .
Draugijos namas, kurį

9,875.00
2,200.60

360.00

turi paėmusi už sko
lą ........................ 6,640.00

Smulkios paskolos na-
riams ...................... 998.75

Ofiso rakandai ......... 173.51

Visas Chicagos Lietuvių
Draugijos turtas $30,486.48

Žodis draugams 
kontestantams

šventės. — Kalėdos 
Metai praėjo, taip?,’

Chicagos Lietuvių 
šurum-burUm — v<d-

ma sakyti, patikrinus vardus 
kelių desėtkų senųjų Draugi
jos narių, jie balsavo 9 iš 10 
už senosios valdybos kandida
tus. Didesnė opozicija senajai 
valdybai sudarė tiktai tie na
riai, kurie Draugijon atėjo tari) 
1920 ir 1930 metų; bet kurie 
Draugijon atėjo po 1930
nuošimčiai balsavo už senosios 
valdybos kandidatus.

Dabar eisime prie musų in
telektualių Draugijos jėgų^ — 
bus įdomu patirti jų nusista
tymų valdybos rinkimuose. Bus 
pravartu ir tų pasakyti, kad 
Draugijos nariai: daktarai, ad
vokatai, vaistininkai, žurnalis
tai, artistai, dainininkai, meni
ninkai ir šiaip stambus kultū
rinio darbo kareiviai, — dalj-r 
vavo veik visi balsavimuose. 
Tas ryškiai parodo, kad orga
nizacijos gerove rūpinasi dau
giausia kultūringi, organizaci
jos nariai. Balsavimuose daly
vavo 11 daktarų — iš jų 8 bal
savo už senos valdybos kan
didatus, o 3 balsavo už nau
jus kandidatus į valdybų. Iš 
4 balsavusių advokatų — vist 
balsavo už senosios valdybos 
kandidatus, žurnalistai ir redak
toriai balsavimuose dalyvavo 9 
— iš jų 8-ni balsavo už senų

darbuotojas. JJuvęs tris melus Draugijos gydytojas — atlaikęs valdybų ir 1 už naujus kandi- 
Draugijai eilę pamokų, ypač sveikatos klausimais. Dr. St. Bie- datite. Iš 7, vaistininkų — 6 

balsavo už senosios valdybos 
kandidatus, o vienas už naujus 
kandidatus. Iš 13 dainininkų ii 

'artistų tiktai 2 balsavo už nau- 
kad narius sugrupavus pagal jus kandidatus. Stambesni 
profesijas, biznius ir amatus ir 
spausdintoj formoj išdalinus 
nariams šitas informacijas. Tai 
galima padaryti be jokių išlai
dų Draugijai.

Profesionalai, visuomenės 
darbuotojai ir biznieriai nėra 
Draugijai pavojingi. Duokles 
jie moka kai ir kiti nariai; jos 
parengimuose pinigų išleidžia 
dažnai daugiau už kitus; pa
šalpos ligoje nėra išalkę ir daž
nai neima, nors turi teisę im
ti. Jeigu kuriam biznis pagerė
ja dėl prilpausimo i Draugijų, 
dar geriau. 

—- A. Rudas. >! . t'.'TO’U f f | J rff •. ; ■

žis yra žymus lietuvių visuomenės darbuotojas.-švietėjas, akty-Avė.
Kemėšis, 812 W. 33,XUs darbininkas lietuvių kultūros darbo dirvoje.

Lapenis, 724 W. 18th . • - • . 1Vivvienintelis masinimas. Didžiu- 
ma profesionalu, visuomenės Sliolteman, 7029 So. , . . . . ‘ .Ave .darbuotojų ir biznierių apie
pašalpų visai nepaiso, nes men
kai ji jiems gelbėtų. Praktika 
parode, kad retas jų tereika
lauja pašalpos, nors apsirgti 
pasitaiko. Net nepraneša Drau
gijai apie savo apsirgimų. At
simenu vienas narys (laikraš
tininkas) sirgo kelias savaites 
ir operacija jam buvo daryta, 
vienok pašalpos neėmė nė do- 

' * 1 i H ■ * ilerio. Tokių atsilikimų turime 
dešimtimis. Ne todėl, kad ne
imanti pašalpos nariai butų 
turtingi, o todėl, kad jiems ne- 
jaii’kų gauti pašalpa, kuomet, 
patys dar gali šiaip-tai p vers
tis, ir todėl, kad nemenkinti 
Draugijos turto, kurio gali at
eityj tūliems nariams būti taip 
reikalingas. Ne . tik profesiona
lų, visuomenės darbuotojų ir 
biznierių didžiuma šitaip elgia
si, o ir darbininkų nemažas 
skaitlius atsisako nuo pašalpos 
trumpesnėse ligose. Neveltui 
tukime nemažų skaitlių narių, 
kurie nėra ėmę pašalpos per 
10, 15 ir 20 metų. Jie aiškiai 
įrodo, kad atėjo j Draugijų ne
pasinaudoti, o jų ugdyti ir to
bulinti, su kitais nariais susi
pažinti, susidraugauti ir kultū
rinį darbų dirbti. Nesmerkiu' 
čia tų, kuriems ligoj pašalpa 
buvo reikalingi ir ji 
jiems buvo duota.

Visuomenės darbuotojai į 
Chicagos Lietuvių . Draugijų 
spiečiasi, nes ši organizacija 
skaitlinga nariais, kurių didžiu
ma yra labiau apsišvietę, negu 
paprasta publika. Jie atskiria 
ir įvertina tobulesnę muzikų ir 
dainų, gilesnę paskaitų ir pra
kalbų, rimtus debatus ir dis
kusijas bile kuriuo klausimu. 
Viršininkų inteligentiškumas ir 
taktingumas, mitingų eiga ir 
programai po jų, gera tvarka 
biznio vedime — irgi masina 
išmintingus lietuvius būti šios 
draugijos nariais.

Daleiskime, galų galo, kad 
tūli profesionalai ir biznieriai 
ateina vien tik biznio sumeti
mais. Tiesioginio biznio jie ne
sitiki, bet susipažįsta, ir susi
draugauja 'su naujais žmonė
mis, padaro juos savo “kostu- 
jneriais”. Ras gi tame blogo? 
Dar geriat/, kad vienas Drau
gijos narys pasidaro naudingas 
kitam ne tik joje, o ir už jos 
ribų. ‘K^m turėti'rreilcaluį su 
visai svėtimais, dažnai kita
taučiais, jeigu jie gali būti at
likti tarp ^saviškių — tos pa- 
čie^rganizacij os narių ?

5 Kiek man teko girdeli, Drau
gijos valdyba daro pastangų.

■ ■ '. •S*

19. J. A. Jankus, 1834 Wa- 
bangia Avė.

20. Miss L. Narmontaitė, 
5710 So. Ada St.

21. Mrs. V. Orenčiene, 3812
So. Halsted St. >

22. W. V. Mankus, 4112 
Wellington Avė.

23. P. Martinkaitis, 1739 S. 
Halsted St.

24. Pilte Dubičkas, 2151 So. 
Leavitl St. *

25. Jerry Sidarevičius, 1833 
Evergreen Avė.

26. Mrs. Sophie , Bendžius, 
6436 So. California Avė.

27. P. Miller, 1515 N. Irving 
Avė.

28. Alex Ambrose, 3141 So.
Emerald

29. J.
Street.

30. P.
Street.

31. J.
Artesian

32. Jos. Gjrčius, 1835 Waban- 
sia Avė.

33. M. Budrevičia, 1938 Wa- 
bansia Avė.

34. Mrs. V. Daugirdiene, 
1708 N. Damen Avė.

35. Anton Klikna, 
Washtenaw Avė.

36. Frank Mickas, 
cher Avė.

37. J. Petrauskas,
Roękwell St.

38. Vincent Liuką,
16thSt. „ "jg

'39. Mrs. O. STmoh’aitienė, 
4030 Brighton PI.

40. J. Petrošius, 1731 
Union Avė.

41. S. Rimeikis, 1735 
Union Avė.

42. Jos. Vilis, 2135 N.
ding Avė.

43. St. D. Taluc, 
Moyne St.

44. Ig. Krizevicz,
9akley Avė.

45. J. Lapinskas, 1609 Sou4th 
50th Avė., Cicero, 111.

46. A. Kuprevich, 3257 Po- 
tomac Avė.

47. J. Oskar, 2449 Jst. Luna 
Avė.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 We«t 14th St.
naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara dieną ir naktį. — 
Moterų diena seredomis.

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Po

4239

4146

3959

2465
M*

So.

Ar-

So.

W.

South

South

Spaul-

3307 Le

2247 So.

Valdybos balsavi 
mams praėjus

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS . 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- ’ 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai., OFJSO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 20 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Draugijos kontestantai:

1. Mrs. M. Ratkevičienė, 
2431 W. 47th Place.

2. Ponas X, 3653 So. Hal- 
sted St.

3. J. J. Čeponis, 4111 So. 
Richmond St.

4. J. L. Ascilla, 1603 Be - 
teau Avė.

,5. J. Tumėnas, 1224 So. 50
Ct., Cicero, III. ' e

6. Mrs. Marie Sinkus, 10029 
So. Princeton Avė.

7. K. čepukas, 1534 North 
Oakley Avė.

8. Ch. Sakis, 1513 So.
CL, Cicero, III.

9. Kaz. Rakašius, 1421 
48 Ct., Cicero, III.

10. St. Wizbovicz, 10446 
Indiana Avė.

11. Jos. Bložis, 7153 South 
Morgan S t.

12. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.

13. Petras Rasalis, 3116 So.
Halsted St. \ •

14. A. Naikelis,’ 1723 Mon- 
terey Avė.

15. J. H. Puida, 3946 South 
Artesian Avė.

16. Frank Bulaw, 1789 So. 
Halsted St.

17. P. Galskis, 2980 N. Mar
iem Avė. " ’ 
\ 18. S. J.
Halsted St

Nepavydėkime mielai

ir

49

So.

So.

Draugės ir Draugai:
Metinės 

ir Nauji 
praėjo ir 
Draugijos
dybos rinkimai, metinis susi
rinkimas, komisijų rinkimai, 
metinis vakaras, — reiškia, Vi
si darbai atlikti, visos šventės 
atšvęstos, dabar galite visų sa- 

tvoUiupsą laikų pašvęst’ naudai 
' organJizacijos\— įrašyme pau- 
jų narių j Chicagos Lietuviij 
Draugiją.

Tiesą pasakius, Tamstos esą- 
te kontestantai ne todėl, kad -

Apart įvairių amatininkų 
paprastų darbininkų, Chicagos 
Lietuvių Draugijoje rasite ne
mažų skaitlių daktarų, advoka
tų, aptiekorių, profesionalių 
muzikantų, dainininkų ir šokė
jų; yra keli graboriai, pora ar 
trejetas mokytojų, keli knyg- 
vedžiai, nemaža bankų ir ofi
sų tarnautojų, gerokas skait
lius studentų ir šimtas ar pus
antro įvairių biznierių. Turime 
du ar tris pasižymėjusius ar
tistus, vienų auditorių, kokį tu
zinų ar daugiau laikraštininkų, 
žurnalistų ir nemažiau poras 
tuzinų gerų kalbėtojų, nors rei
kale apie pusę visų narių 
sidai’o neblogais kalbėtojais, 
džiuma Chicagos lietuvių 
sUomenės darbuotojų yra
riai šios organizacijos. Vadina
si, turime mokytų, patyrusių, 
gabių ir darbščių žmonių dau
giau, negu bile kuri lokalė lie
tuvių organizacija.

Tiesa, didžioji narių dalis 
įstojo į Chicagos Lietuvių Drau
gijų dėl pašalpos ligoj ir po-' 
mirtlnes^ Šitie dalykai čia su- 
tvarkyti ‘ ir vedami geriau, ne
gu kitose draugijose. Kas apie 
taii patiria, tas stengiasi Įaptr 
jos nariu. Bet pašalpa nėra

pa- 
Di- 
vi- 
na-

Dargush. 8653 So>
0*1 3. t _

tos pa-

Kai kam gal bu's įdomu pla
tėliau .susipažinti su praeitais 
valdybos rinkimais. Man su
prantama, kad klausimas na
riuose stovėjo — balsuoti už 
senos valdybos narius, — rei
škia, balsuoti už tų takų, ku
riuo yra vedama Draugija, o ) 
balsuoti už naujus kandida- | 
lūs, tai balsuoti prieš tų kryp
tį, kuria senoji valdyba yra 
pasukusi eiti. Man esant arti 
organizacijos vairo, buvo smal
su patirti, ypač intelektualiu 
narių nusistatymas bei tų na
rių, kurie yra. senesni darbuo
tojai Chicagos Lietuvių Drau
gijoje. Kadangi balsavimai ėjo 
balotais, su narių balsuotojų 
parašais, tai patikrinimas ne
buvo sunkus* — ėmė apie die
nų laiko, kad tinkamai išana
lizavus. Pasekmės mano darbo 
buvo gana įdomios; manau, kad 
jos bus įdomios ir kitiems, 
Draugijos nariams.

Pirmiausia man mėtėsi į 
akį pačių kandidatų nusistaty
mas, geriau pasakius, naujųjų 
kandidatų nusistatymų link se
nosios valdybos kandidatų, bei 
tų kandidatų, kurie jau yra val
dybos nariai. Visi naujieji kan
didatai išskiriant, du balsavo 
patys už save ir sykiu už se
nos valdybos narius-kandida- 
tus. Tiktai vienas kandidatas 
nebalsavo už save, bet balsavo 
už senosios valdybos kandida
tus. Reiškia, tiktai du kandi
datui iš . 14-kos nebalšavo už 
senų valdybų. Tas labai įdo
mu, kad naujieji kandidatai, 
balsuodami už senų valdybų, 
pilnai užgiriu senosios valdy
bos nusistatymų.

Einant toliau, buvo įdomu 
patirti, kaip balsavo kai kurie 
iš pažįstamų patys senieji 
Draugijos nariai, — pirmieji 
organizacijos darbuotojai. Gal i*

EHKW

Rusiška ir Turkiška Pirtis Ii
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. RIDOSE VELT ROAD < 
arti St. Louis Avė. Tei. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
awimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 ▼. v.

i

W
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ATIDOS!
ŠIUO SKELBIAME

ATIDARYMĄTHEATRE yra
31-ma ir South Halsted St.

ALTASS ŽINIOS Mes esame tiesioginiai dastatinėtojai dėl

NATIONAL DISTILLERY PRODUCTS

Adresas
Amžius Svoris

Užsiėmimas

Parašas

.Km*

Kklfel
gk»cm<

Wwe

Putrtft

ou

>“A” Clan*<B”

THE PEOPLES GAS LIGHT

įiįjaĮ;

Susirinki- 
buvo ne
padaryta

Fl (ase* 

» eNofltMU

Mes užlaikome pilną pasirinkimą impor
tuotų ir šios šalies vynų ir likerių ir par
duodame nepaprastai žemomis kainomis 
Mes kviečiame atsilankyti į musų įstai
gą ir susipažinti su mumis.

.e

Oalthnd

Miera per juosmenį

The Peoles Gas Light and Coke Companv 
122 So. Micbigan Avė., Tel, Wabash 6000

Praiau man prisiųsti jūsų naują knygu
tę,, kurioj telpa pilnos informacijos apie 
Cirkuliuojančius Gazo Šildytojus-Pečius.

Vardas
Adresas
Miestas

Nors nuo 
gyvuoja SLA 129 
r sunkiausiais de-

Graži bunco parė pas 
p-nę Rupšienę

]js dolerius antro skridimo nau
dai. Susirinkusios tą ir padarė, 
jos sumetė $3.(10 ir pašauta" 
Seną Petrą per telefoną, kad 
jis auką, paimtų ir priduotų 
ia centrui.

Sau-
pas 'p. S. Rupšienę,

Dabar yra laikas pamesti rūpesčius ir ne
smagumus iš jūsų namų ir įsivesti šiuos nau
jus cirkuliuojančius gazu operuojamus pe
čius—šildytojus. Turėti per visą žiemą vie
nodą ir smagią šilumą visur savo namuose. 
Be jokių rūpesčių, be vargo su anglim, be 
pelenų kratimo ir jų pašalinimo. Nusitarki
te turėti modernišką gazo šilumą dabar.

Prisiųskite kuponą ŠIANDIEN dėl musų 
naujos knygutės, kurioje rasite pilnas infor
macijas.

’/Fun 
/Tame 
/ CVruL 
fortune

Dabar Jus Galite Pasirenduoti 
CIRKULIUOJANTĮ GAZO PEČIŲ

Be netvarkos ir rupesčią-vienodi, 
smagi šiluma ten kur ją norėsite

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga, kuri rengia bankietą ir šo
kius Chicagos Lietuvių Audito
rijoje išreiškimui padėkos mies
to tarybai ir jos nariams, smar
kiai darbuojasi platindamos bi
lietus, rinkdamos aukas ir ruoš
damos muzikalj programą.

Bankietas įvyks sausio 27 d. 
įžanga 75 centai prie durų, o 
bilietus perkant iš anksto — 65 
centai. Bilietus galima gauti 
nuo narių ir “Naujienose”. Pel
nas skiriamas antram lietuvių 
transatlantiniam skridimui, Da
riaus ir Girėno paminklo fon
dui ir Lygos reikalams.

Lietuvių Moterų Lyga 
sparčiai rengiasi prie 

baliaus

Tai yra gražus pavyzdys i 
kitiems lietuviams.

Taip pat, sausio 18 d., su 
kako 5 met. p. Rupšienės grr 
žiai dukrelei Butai.

Senas Petrai.

CHICAGO LAWN 
šio 18 d 
3418 West 59th PI., suėjo 
lios draugės aplankyti šeiminin
kę, nes tą dieną sukako lygiai 
metai, kai ji lipdama iš gatve- 
kario buvo sunkiai sužeista. 
Dar šiandien ji nėra pilnai pa
sveikus.

Rupšienė sumanė, kad reikia 
groti Bunco, kad padarius ke-

ATIDOS!
Prieš pirkimą likerių 

pas Bridgeport Liquor 
Co., Ine., 3265-7 South 
Halsted St. kreipkitės 
prie savo viengenčio ir 
drauRo — Stanley Dan- 
brauskas, (kuris jums 
pardavinėja cigarus ir 
cigaretus) jis suteiks 
jums teisingą patarna
vimą.

mįg Pasrūta 
ler now onmy'timi

Nutarta pasiųsti pildomajai 
tarybai protestas prieš berei
kalingą pinigų žarstymą, pa
vyzdžiu'!, j praeitą pildomosios 
tarybos suvažiavimą vietoję vie
no finansų komisijos nario, 
nuvažiavo visi trys. Tas reika- 
as pavesta valdybai atlikt.

Valdyba 1984 metams užėmė 
savo vielas beveik ta pati, tik
tai pirmininkas su pagelbinin- 
ku pasikeitė vietomis, t. y. J. 
Tarulis užėmė pirmininko vie
tą, o K. Genis pageli), vietą, 
ir maršalka M. Triubičius už
ėmė kasos globėjo vietą, o mar
šalka išrinktas P. Račiūnas.

— J. T.

Liet. Rytinės žvaigždės 
Pas. ir Pas. Kliubo val

dyba 1934 m.
Pirm. Antanas Wolskis, 3341 

Evergreen Avė., Vice-pirm. An
tanas Šimkus, 1840 N. Rock- 
well St., užrašų rast. Mike Che- 
pul, 3327 LeMoyne St., finan
sų rast. Stasys Jokubauskas, 
1516 N. Kedzie Avė., pagelb. 
Molesis Budrevičius, 2041 Le 
Moyne St., kasos glob. • Anta
nas Budvitis, 1825 Wabansia 
Avė., kasierius J. Raila,; 4839 
Winnemac Avė., maršalka Juo
zas Stalgaitis, 1654 N. Damen 
Avė. ,

Susirinkimai kas ketvirtą 
dieną kiekvieno mėnesio po nu
meriu 1654 N. Damen Avenue. 
Norintieji įstoti j kliubą malo
nėkite atsilankyti.

M. Chepul, Rašt.

jos laimėjimams, bet traukimai 
neįvyko, nes didžiuma bilietų 
nebuvo sugrąžinta. Dalykas 
traukėsi iki šiolei.

Tad, dabar yra sutarta už
baigti dalyką sekmadienį, sau
sio 28 d., svetainėje, 4523 bo. 
Wood Street, kur įvyko S. L. A. 
6-to apskričio metine konferen
cija.

Ten bus iškilmės, smagus šo
kiai ir laimėjimai tų kalbamų 
serijų. Kas iš pirkėjų turi tų 
bilietų, gali dalyvauti ir laimė
ti skirtas dovanas. Be to, kuo
pų delegatai pasistengkite da
lyvauti kuo skaitlingiausiai ir 
atsivesti kuo daugiausiai savu

šiuomi įstoju į “MISS NAUJIENOS” KONTESTĄ. 
Prisiunčiu savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų 
taisyklių ir jo vedėjų nurodymų.

Gauta vienas naujas narys 
su persikėlimo blunka, p. Vit
kienė. Iždo globėjai peržiurėjo 
kuopos finansų knygas ir pa
reiškė, kad radę viską tvarkoj. 
Kuopos ižde randasi pas iždi
ninką ant rankų apie $200, 
neįskaitant kas mirusiam ban
ke yra.

260 kuopa paaukavo $10 Da
riaus ir Girėno paminklo fon
dam Taipgi 260 kuopa gal pri
sidės su auka ir prie kitų nau
dingų lietuvių tautos sumany-

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO kuponas

Vardas - Pavardė.............................................................

Kodėl vargintis su paprastais pečiais kuo
met taip lengva apšildyti su gazu. Rata už 
gazinį apšildymą yra nupiginta, taip, kad 
kiekvienas namas—nežiūrint kaip papras
tas, gali tą sau pasivelyti.

Kuopa išrinko vieną narį, 
kad atstovautų 260 kuopų 
Dollar Saving Spulkos, kuri ei
na prie bankruto, nes kuopa 
nenori prarasti savo įdėtų pi
nigų. Joe Grybą jgalvojo, kad 
jis pasirūpintų kaip greit ga
lint atgauti įdėtus pinigus.

Kilo ginčai ir diskusijos kas- 
link 60 kuopos Grand Rapids. 
Mat, kai kurie nariai atjaučia 
60 kuopos narjus ir jų keblia 
padėtį, bet mums, vistiek tie 
jų ginčai per laikraščius yra 
nežinomi ir mes negalime kiš
tis į svetimos 'kuopos reika
lus. Tad padiskusavę nariai taip 
ir paliko dalyką be jokių nu
tarimų. M. P.

CICERO. — Kaip visiems ži
noma, S. L. A. 301 kuopa ir 
6-tas apskritys bendrai suren
gė išvažiavimą liepos 6-tą die
ną, 1933 metais. Ryšy su pik
niku buvo parduodamos seri-

* Port Nei:

Jus galite pasirenduoti šį gra
žų cirkuliuojantį gazu ope
ruojamą šildytąją už taip ma
žoj kaip $2.05 į mėnesį*

SAUSIO 22
“My Weakness” 
su LILUAN HARVEY, 

LEW AIRES 
taipgi komedija 

SAUSIO 23 
“Ever In My Heart” 

su STANWYCK. taipgi komedija 
SAUSIO 24, 25

“Goodbye Love” 
su CHARLIE RUGLES. 

VERREE TEASDALE 
taipgi komedija 
SAUSIO 26. 27

“Heli and High 
Water”

su RICHARD ARLEN, 
JUDITH ALLEN, taipgi komedija

draugų.
Iškilmes prasidės tuojau po 

konferencijos, o tai bus apią 
7 vai. vakare ir trauksis iki 
/ėlumos prie geros muzikos.

Vienas iš Rengėjų.

A^ytune 
prizes Ą

M.''.'

Ist, i » «• 
2nd r «» 
3rd 1 Hį*

—no costs!
—no obligations!

You have everything to 
gain— nothing to lose. You 
may win one of 30 Caah 
Prisės without spending a 
cent, nothing to buy or 
*•11 now or ever. No other 
kind of puaslea; problema; 
votea or points; neatneša 
doea not oount; all reųuire- 
mente to win are explained 
right here.

Former Wtnnors 
Cannot Enter!

It ahould be easy to win; 
aa winners of $200.00 or 
more in any nusalę conteat 
are not ąlĮowed to enter. Thla 
8fFoRVT°Ai$?

Ohenby co.mpls.

PlIZZLE
HE
marking your path in this interesting “prize flignt puzzle.

. Come on, Let’a Go! WIN THĄT $1,000.00'
atraight line to tho dot of any oity wlth «n A įn įt. The nnother “A” ©ity, •te., 
line Tn any directlon (over clty name*, toWn. ae poeelble without Crossing
until you l^tyded VroMAPAT ONCE.
your path. THEN STOP AND MA1L IN YOUR M . .hurha VOU MAY

If you Include mere “A° cltlee under thę slmplc rules than y
WIN $1,000.00 CASH. There are S0 Ca*h Prize*. —---------

ŠTAI yra gera naujiena dėl namų, krautu
vių ir ofisų kur nėra centralinio apšildy

mui planto arba kur reikalinga papildo
ma šiluma. Dabar jus galite pasirenduoti 
gražų cirkuliuojantį pečių. Be įmokėjimo, 
be įvedimo išlaidų. Jus mokate už rendą 
tiktai septynius mėnesius į metus.

18 APIELlNKi 
nesenai čia 
kuopa, bet 
presijos laikais gerai pasilaikė. 
Narių gerame stovyje turi 80, 
tik keletą suspenduotų. Iš kuo
pos knygų pasirodo^ kad 1933 
motais nariai sumokėjo $1,- 
495.93. Iš tos sumos į SLA iž
dą pasiųsta $1,405.62, o kuopai 
paliko $90.31. Nuo parengimų 
liko $49.80, o iš pereitų metų 
$92.68, tad viso kasoje 
$232.79. -—A. J. Stonis.

ky Mnd in mor. than on. 
>r ..Mene, of eolliMion l»- 
al. wUldtoqualtfy auch «n- 
antri*, tnuat b« mailod

ht Feb. S8, IM4 aith.r 
or B Pri»aa. Contaatant. 
nder Clan A anytlmr or. 
hftw eloein* dat«. Larr*r 
11 in. diam.tor. oo .pečiai

r oorroonoodeneo or olhor- 
_______ _ Ūla pria. fii«ht pvMia.

r. AeonMnittoeof diaiatorootod Chka<o 
bualneM man will net aa Finai Jud«ea. 
CoatMtanta uponentorin«acroa to aooopt

šis pečius cirkuliuoja drėgnumą ir svei
ką, šiltą orą. Jis yra išbaigtas turtingu rie
šuto enameliu ir harmonizuos nors ir su ge
riausiais Rakandais. Įstatytas sėdžiamame 
kambary jisai ne tik pagražins kambarį, bet 
užtikrina didesnį patogumą ir švarumą.

CICERO, ILL. — 
mas kaipo metinis 
skaitlingas, vienok 
daug naudingų įtarimų. Komisi
jos, kurios buvo išrinktos prieš- 
metiniame susirinkime, kaip tai 
komisija reikale ALTASS su 
$5 auka iš kuopos iždo, komisi
ja tyrinėjimui projekto naujos 
konstitucijos ir komisija per
žiūrėjimo kuopos knygų išdavė 
savo raportus ir susirinkimas 
vienbalsiai juos priėmė.

Nutarta, surengti vakarėlį ir 
išrinkta iš gabių narių komi
sija.

Can YOU Find 
More than 20 
Cilies on this map in which 
the letter “A” appears, likę 
— Chicągo, Otnąha, Los 
Angeles, MontreąĮT Etc.?

If you can connect in one 
oontinuoua ‘‘Pri«e Flight” 
Path, uaing pen or peno!!, more 
of theae North American oitiea 
and towna (with an “A” in 
them) than anyone ehe with- 
out Crossing your path, unaer 
the simpie rulea. YOU MAY 
WIN $1.000.00 CASH. ,

Chicago ia theatarting point. 
End anywhere you likę.
You May Win a Ca«h 
Prize Without Gost

PRIZE FLIGHT BDITOR, _ 
844 We«t Adams St., Rm. 412

on thl» m»p. My p*tb includ,,.......... 
(numb«r> 

oIUm »nd town« with nn “A*1 in th«m.

....................(yiir’nim,)..............

......... (Židl *JddrM«)...........................

....................ĮFoii oįiiti................. 

..............................................

MARQUETTE PARK. — S. 
L. A. 260 kuopos metinis su
sirinkimas įvyko 7 dieną sau
sio, A. N. Masulio real' estate 
ofise. Narių atsilankė neper- 
daugiausia, bet susirinkimas 
buvo pavyzdingas ir tvarkus.

los Anyefeg. Sint*
. Ui

Eaay Rules 
r.ThU-PriM FlUht” Pum 

to anyon. tn the Contin.nl.I V 
employM* of thi. .ompuiy or *nyon«. 
hnving woo 1200.00 or moro in *ny 
puMlo eontMt in the U. 8. 1

1, NMtmoe doe. not eonai. No other 
kind oi pueelee or problema. Startine at: 
Chieaeo mark a eontlnuope path wllh peą 
pr penell only to dota of čitlea and towaa 
in whieh the ietter "A" appeare oae or 
more Utnee, hereaiter called "A" ciliee. 
End anywhere you likę.

S. Uee atraicht line, betereen dote, 
arhieh may enter and leave any pert of an 
"A" clly dot, pormhting your peik to co 
in any dlroeMon you likę, up, down, riebi, 
tat t, baokuard, diaconally, etc.

4. You may croee over land or water, 
namee of eiUee. over anythlac anyvhere, 
eaeept over dote of oiiiee wlihout an ”A' ’ 
in them or aeroeo your path at any point 
or touch a eeeoud tlme the dot of an "A" 
eity already in your path.

t. The pereon who ha. on thla map or 
ofKcialeopy thereof, marked a eonunuoua 
path iotbecroeto<t numberof "A"cltiea 
and who in no doine hae ooverod the yreat* 
eat dietanoe of air milee teina Arai prlee; 
lad beet wiaa lad priae, eta., until all 10 
priaee aro awarded. Althuueh it i. not 
Ūkely that there vili be any tieo. ahould 
there be lioefor any prieo. a eooond larcer 
map putele will beeubmiited to oaeh one 
tyiaeaMlbonihepriaeeewarded in their 
reepeeliveorderofBlondine inlheoecond 
mauį^nurie^Bhovįd,there tįien be tieo

9. No oi 
mnp.Cop, 
tveeneonl

4 d
CodUM*

M***
h Pi Arthv'Jf--* led*’*'

Not Necessary to Buy!
Advertising Campalgnt
TMs ls not ■ subtcripilon contoet in 

wHch the mest orderi wim. We are 
advertiainc JS Hifh Oata NatMOalIy-knamn 
Maiaeinea. Ten may «in vithout būyta> or 
•eUuu anjthinf. Our Advertieinc Baraain—ymr 
own(orferfrianda) $4.50eelactimof Metėtinoa 
“V '“L,"*?, * <»»*)
?ou MaJ Wh?$l.<m.00niN CASH. * ’ Wh**

SPECIAL GIFT EACH DAY!
To the peraon (or persona) who is able to w- ” -

OF HONOR.” Such awarda_ will be made cach 
duy snd muiled out immcdiRtely.

ftiOOoOO Extra for Promptness!
If you muil your map w»tMn 5 5 jKtrVcASH ing this announcement, $100.00 EXTKACABM 

will be added to your prij® A¥°u w*n t‘l.e 
$1.000.00, — tVo-d-a1®
ness is very important. AGI i o u a x i

Thlnk orShS^lnning $ ®100®00 would tneaa 
az. votį a luxuriouo auto... fine clothes ... 
•MiCMnoį ^t^VIee-adams co?UChi;ca^?m.

Bridgeport Liquor Co
INCORPORATED

innipege•••••

w Hvron* •
Minneipolia’^C^^

'"o.. *.
"“‘S T A
TW**0

Bridgeport Liquor Co
INCORPORATED 

3265-7 SO. HALSTED STREET 
Tel. Victory 5382-538§
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GEN. ARAKI REZIGNACIJA

Japonijos karo ministeris, leit.-gen. Sadao Araki, 
įteikė rezignaciją, motyvuodamas ją tuo, kad jo sveika
tos stovis neleidžiąs jam toliau eiti savo pareigas. Bet 
politinėse Tokio sferose jo rezignacija aiškinama visai 
kitaip.

Šiandie susirenka Japonijos atstovų butas, kuris 
turės svarstyti valstybės biudžetą. Tame biudžete yra 
numatomos milžiniškos sumos pinigų armijos ir karo 
laivyno reikalams. Valdžia bijosi, kad daugelis atstovų 
šitoms militarinėms sąmatoms griežtai priešinsiu, ka
dangi Mandžurijos avantiūra Japonijai kaštavo labai 
daug ir jos finansai šiandie yra blogoje padėtyje.

Taigi valdžia yra priversta daryti koncesijų milita- 
rizmo priešams.

Ministeris Araki yra Japonijos militaristų vadas. 
Jo rezignazija todėl reiškia militaristų partijos pralai
mėjimą. Japonijoje šiuo tarpu, matyt, ima viršų libera- 
l’škesnė ir taikesnė opinija, kuri stoja už santykių su
švelninimą su Amerika ir Rusija.

. NAUJIENOS, Chicago, Iii.
____  _ ._______ _______ .  ___________ į—•' -n  —Ąf-'-— 
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tas deficitas dar padidėjo. Už penkis mėnesius nuo rug- 
piučio ir gruodžio Italijos importas (įvežimas iš užsie
nių) buvo 485 milionais lirų didesnis, negu per tą patį 
laiką 1932 m. Gruodžio mėnesio deficitas buvo didesnis 
50 milionų lirų, negu to paties mėnesio deficitas užpe- 
reitais metais.

Aišku, dėl ko Italijos užsienių prekyba .pablogėjo. 
Jos pinigai yra paremti auksu, tuo tarpu kai daugelio 
kitų šalių valiutos yra atsiskyrusios su auksu. Italijos 
prekės brangios, palyginti su Japonijos ir kitų šalių, 
kurių pinigai yra nupiginti.

Beveik per visą dešimtmetį, kuomet Italiją valdo 
fašistai, ji turi kasmet primokėti kitoms šalims didelę 
sumą auksu, kad butų subalansuotą jos prekyba su už
sieniais. Iš kur ji tą auksą paima? Ji skolinasi Dau
giausia Italijai priskolino pinigų Amerikos bankieriai, 
kurię Mussolinį laiko “didvyriu” (už tai, kad jisai žiau
riai sutriuškino darbininkų judėjimą!). Jeį ne Ameri
kos bankierių paskolos, tai juodmarškinių valdžia se
niai butų subankrotavusi.

Fašistų valdžia galėtų, žinoma, ieškoti išeities ir ki
tokiu keliu, būtent, per infliaciją. Bet Italijos žmonės 
infliacijos bijosi, nes vieną didelę, infliaciją jie jau per
gyveno, kada po karo lira buvo nusmukus nuo 19 ame
rikoniškų centų iki 3 centų. Be to, juodamjam “tautos 
vadui” butų negarbė prisipažinti, kad jisai buvo pagy
rų puodas, kada jisai, stalibizuodamas lirą, žadėjo pa
rodyti pasauliui, kaip geniališkai jisai sutvarkysiąs 
krašto finansus.

Iš Romos pranešama, kad Mussolini ketinąs suba- 
hnsuoti prekybą su užsieniu, nukapodamas darbininkų 
algas. Kai algos bus mažesnės, tai Italijos prekės atpigs 
ir ji galės lengviau išlaikyti kompetieją su kitomis ša
limis pasaulio rinkose. Kadangi Italijos darbininkai pa
vergti, tai diktatorius gali tai įvykinti.

Bet kapodamas Italijos darbininkų algas, Musso
lini duos pavyzdį ir kitoms šalims daryti tą pat. Fašiz
mas kenkia ne tik Italijos darbininkams.

Antradienis, saus. 23, 1934

daryta iš gyvenamo namelio.
Čia ir pasibaigė šios dienos 

įdomiausia scena. Bet kaimie
čiui nuotykis tuo nepasibaigė. 
Už kelių savaičių jis gavo iš 
Panevėžio nuosprendį, vadina
si, dvi sayaįlęs arešto už ar
dymą tvarkos viešoj vietoj.

Senis pasiuto ir ėmė šauk
ti į orų:

— Už ką?! Už ką?!! Už 
ką?!!!

— Seni! Ar iš proto krau
stais? — užpuolė jį žmona. — 
Atsėdėsi ir vėl gyvensime. Lyg 
ką čia padarei. Kad tik nerei
kėtų sėdėti per darbymetį.

(Galas)

Rašo Dr. T. Dundulis

C VT7 I IZ" A T’ AS VE Į KATA

turi apie 20 pėdų ilgio.
čia valgis slinkdamas toliau 

žarnų mechanizmu vis daugiau 
tampa virškinamas. Mat, žar
nų sienų plėvelės arba pamu
šalas taipgi lieja iš savęs virš
kinimo skysčius. Be to, čia ir 
kiti organai prisideda padaugi
nime tų skysčių. Dalis skysčių 
ateina iš kasos (cukrinės liau
kos). Taipgi iš kepenų, per tul
žies pūslę kanalėliais, kurie ri
ša minėtus organus su žarno
mis. Tie visi skysčiai galutinai 
suvirškina valgį. Dalis valgo
mos medžiagos tampa visai su- 
tarpinta, kaip cukrus įdėtas į 
vandenį. Pakeistas valgis iš 
stangaus į skystą jau neišeina 
niekur per jokį kanalą, bet pra
deda sunktis arba koštis per 
žarnų sienas, kaip vanduo per 
drabužį. Dalys valgomos me
džiagos, kurios liekasi nesutar- 
pintos arba nesuvirškintos, pa-

Suvirškintas valgis j skystį 
ir perkoštas per žarnų sienas 
arba audinius dasigauna per 
limfatikų (kraujarases) kana
lėlius į kraują kaipo jau tinka
mas maistas. Kraujas cirkuliuo
damas po visą kūną išnešioja 
maistą j reikalingas vietas. To
kiu budu kožna organizmo iš
sekusį- vienutė yrą vėl dapildy- 
ta nauja medžiagą. Jeigu ran
dasi daugiau maisto, negu reį- 
kalinga sunaudojimui, pervir
šius to maisto yra sudedamas 
per kraujo cirkuliaciją į kepe
nis, kaipo į kokį sandėlį. Atsi
tikime ligos arba kada žmogus 
negauna ar negali valgyli, or
ganizmo arba kūno sistema na
tūraliai pasinaudoja tuo sandė
liu iš kepenų. Mat, taupymo 
būdas, taisykliškas naudoj lipas 
ir reguliarumas randasi net ir 
gąiptoje. Iš to aišku, kad žmo
gus būtinai turi prisilaikyti tų

NORVEGIJOS PARLAMENTO PIRMININKAS — 
DARBIETIS
........  ...............- 1 r I

Norvegijos seimas (storting) išsirinko savo pirmi
ninku Darbo Partijos narį, seną socialistą vardu Johann 
Nygaardsvold.^abai galimas daiktas, kad socialistams 
bus pavesta ir sudaryti ministerių kabinetą.

Dabartiniame Norvegijos seime yra 69 Darbo Par
tijos atstovai iš 150 visų seimo narių. Sekanti stipriau
sia po jos partija yra konservatoriai, kurie beturi tik 
31 atstovą. Darbiečiams trūksta iki absoliučios daugu
mos seime tik 7 balsų. Jeigu jiems bus pavesta suda
ryti valdžią, tai jie, neturėdami daugumos, žinoma, ne
galės vykinti grynai socialistinį programą. Bet yra 
daug dalykų, kuriuose darbininkiška valdžia gali būti 
naudinga darbo žmonėms ir kapitalizmo sistemoje, pa
vyzdžiui: mokesčių paskirstyme, bedarbių šelpime, mi- 
lirarizmo išlaidų siaurinime, ir t. t.

Artimos Norvegijai šalys — Danija ir Švedija — 
jau turi socialistines valdžias, nors socialistai tenai dar 
negali pilnai kontroliuoti parlamentus. Tos valdžios yra 
priverstos daryti kompromisus su ūkininkų ir radikalų 
atstovais. Tačiau darbo žmonės jų politika yra paten
kinti.

Norvegijoje darbiečiams į pagelbą veikiausia eis 
ūkininkų partiją, kuri turi seime 23 atstovus. Jeigu jie 
rems socialistų valdžią, tai jai bus lengva atsilaikyti 
prieš atžagareivius, nes ji turės seime 92 balsu prieš 58.

Čia bus pravartu priminti, kad Norvegijos Darbo 
Partija ėmė smarkiai augti nuo to laiko, kai ji nu
traukė ryšius su bolševikais. Po pasaulio karo Norvegi
jos darbiečiai buvo prisidėję prie vadinamojo “trečiojo 
internacionalo”, įsivaizduodami, kad Rusijos bolševikai 
esą toki, kokiais jie save reklamuodavo. Tais laikais iš 
Norvegijos nuolatos keliaudavo “darbininkų delegaci
jos” į Maskvą pasigėrėti “proletariato tėvinės” tvarka. 
Tų delegacijų keliones, žinoma, apmokėdavo bolševikai, 
kurie per savo agentus parinkdavo ištikimus žmones, 
kad jie, pagrįžę namo, papasakotų tai, ką jiems padik
tuos sovietų komisarai.

Bet ne visi delegatai buvo paperkami. Pamatę,"ko
kį skurdą ir priespaudą kenčia Rusijos darbininkai po 
bolševikų diktatūra, kai kurie tų keliauninkų pradėjo 
bolševizmą kritikuoti. Juo daugiau delegacijų iš Nor
vegijos į Rusiją keliavo, juo labiau Norvegijos darbi
ninkų simpatijos bolševizmui vėso. Galų gale, jie visai 
atsuko nugarą Maskvai. Darbo Partija anąmet atsime
tė nuo kominterno ir susivienijo su socialdemokratais, 
kurie buvo atskilę nuo darbiečių, kuomet šie bičiuliavo
si su bolševizmu. Ir nuo tada Darbo Partijos įtaka Nor
vegijoje ėmė sparčiai stiprėti. Yra, beje, Norvegijoje 
da ir mažiukė komunistų partijėlė, bet ji nieko nereiš
kia.

Norvegijos darbininkų masės taip pat, kaip Dani
jos ir Švedijos, einą demokratinio socializmo keliu.

DEFLIACIJA ITALIJOJE
V ' * *

Nuo to laiko, kai Mussolini stabiliząvo Urą, joą už
sieniu prekybą nuolatos duoda deficitą. Perlai metais

A. A. TULYS

ŠEDUVOS MAŽIUKAS POLICININKAS
4t ■. ' ■*. i, -JT 1 ’ i. / j. >

(Tęsinys)
Kokio velnio tu nori? 

kad ant stogo' užmes-Gal, 
čiau?

Jis nekalbėjo, bet stačiai 
šaukė, šimtas akių atsisukę i 
sceną. Policininkui pasirodė, 
kad visą Šeduva išgirdo tą ne
klaužadą. Mažiukas policinin
kas jau4 norėjo šokti ant savo 
priešo,* bet staiga pamatė, kad 
jis yra amerikietis. Mažas po
licininkas pabėgo. Skubindamas 
nuo nešinamo pavojaus, jis pa
stebėjo ore koją. Pasirodė jam. 
kad kas spyrė šunį. Tikrai kai
mietis spyrė provizoriaus gon- 
čą prie Naujosios aptiekos. Jis 
prisivijo kaimietį ir sunirzgė:

— Kam spardai šunį?
— O kam jis maji po 

jų?
— Tamsta pasigėrei!
— Ar už tavo?
— Tamsta girtas, spardai 

šunį ir ardai tvarką viešoj vie
toj !

Išmintingam kaimiečiui iš
rodė durnas reikalas. Jis pro
vokavo jį išplūsti tą mažiuką 
policininką, kuris užkabino jį 
be priežasties:

— Tamsta esi policininkas, 
bet esi ąvingalvis. Kas uždraus 
man spirti šunį iš pakojo? Ant 
galo, tegu prisiriša šunį. Tr 
miestas, o gal valdžia iš Kau
no, sako, kad palaidų šunų ne
būtų. Jei tamsta esi pastaty
tas tvarkos daryli, tai suareš
tuok tą šunį.

— šuo — provizoriaus, — 
naiviai išsitarė policininkas.

— O kam tu tarnauji? Pro
vizoriui, ar miestui? Glušiau, 
daryk, ką turį daryti! Dabar 
ir varnos iš tavęs juokiasi.

— Aš areštuoju tamstą. Pra
šau popo į nuovadą!

— Atsitrauk! Kas tu ? Kad 
policipinkas, tai ir mąndrąs. 
Man tu joks ponas. Aš dėkui 
dievui, pragyvenau amžių ne
areštuotas. O už ką tu mane 
areštuosi? Ką aš padariau? Tu 
nėši vertas manęs užkabinti.

— Prašau tamstą į nuova- 
dą.

PpĮiyįninkas ėmė suliti .jo 
ranką.

žmonės artojo ir žiuri, ta

ko-

padėti, bet nė vienas nedrįsta. 
Jie tik kalba:

— Be reikalo prie žmogaus 
kabinasi. -z*.

— O ką daugiau* darys?
— Nusibosta dykai duoną 

valgyti.
— Kad taip aš bučiau pre

zidentas, tai iššluočiau juos vi
sus. Šeduvai jižtenka vieno po
licininko. Ir tas pats neturės, 
ką veikti. Dabar: policininkai, 
sekretoriai, savivaldybė, kažin 
;eli pastoriai,-.: 
čio padėjėjas, j agronomas 
dar keletas dykaduonių! O 
ii’ penėk juos visus. Kam 
reikia?

— Taigi! Dar anstolis 
važiuoja iš Panevėžio.

— Tas tai tikras gyvate. 
Kai tik atvažiuoja, tuojau ūki
ninką ir papiauna.

— Už centnerį kviečių sep 
tynis litus gauni. Ir buk tu 
mandras. Už arklį, kur buvo 
tūkstantis litų, gerai kad gau
si du šimtus. O valdžios mo- 
kestys dar didesnės. Kad jie 
kur pasikartų!,

'Staiga visi nutilo. Kaimietis 
iš sveikatos susikabino su po
licininku. Senas žmogelis, jau 
per šešias dešimtis metų ir su
kumpęs vis prie sunkaus dar
bo. Bet gerai laikėsi.

— Nelaužk rankos! Už ką 
tu draskai seną žmogų? Atsi
trauk! Kas tu? Turi gražią ke
purę, tai ir manais kad esi ka
ralius. Kas iš tos kepurės, jei 
mėšlas po kepure. Ganei kiau
les su mano JbnU. Kaip mano 
Joi^ąs, taip ir tu nepratrynei 
nė vienų kelinių mokykloj. 
Dar nemokėtum nė protokolo 
sustatyti. Dieve, duok man 
sveikatą, aš moku, kaip gy
venti...

— Į policiją!
Senis pasispyrė ir policinin

kas negražiai išsitiesė ant bru
ko. Bet mažiukas policininkas, 
kaip šokta atsimušus į žemę, 
pašoko ant kojų. Užšoko ant 
senio sprando ir tuojau per
bloškė, jį kniv’pščią.j §ęnio 
etą,s prisiplbjpjprįe j aižiausi ak
mens irf apsipylė' krauju. Poli
cininkas atlaužė jo rankas už 
nugaros ir uždėjo antrankius. 
Atbėgo kiti šeši policininkai ir 
viduriu gatvės nuvarė senį į

Sršaitis, viršai- 
ir 
tu 

čia

at-

Maistas ir kūno aparatas
• ■ į

Dantys ir ąbelnai burna yra 
pirma dalis kramtymo arba val
gomo aparato. Valgių medžiaga 
tampą sumalta tarpe dantų j 
mažus kąvalkėliųs, kurie susi
maišo su buynos seilėmis. Nuo 
šio laipsnio kramtymo praside- 
da valgio virškinimas. Valgis 
pradedą pakeisti skonį ir tam
pa prirengiąs dėl pastumėjimo 
į skilvį. IPącįėkim sau, kramtant 
duoną mes pradedame jausti, 
kad juo ilgiau ją kramtome, 
tuo saldesne ji darosi, šis tik 
pradinis pareiškimas jau įrodo, 
kad reikalingą valgis kramtyti 
atsakančiai ilgai. Juo geriau 
valgis yra sukramtytas ir ap- 
virškintas burnoje, tuo daugiau 
palengvina skilvio užduotį. Pra
diniai apvirškintas valgis bur
noje tampa pastūmėtas mecha
nišku budu į skilvį, kur stipres
nio virškinimo procesus prasi
deda.

Skilvio sienos arba audiniai 
iš vidaus pradeda lieti virškini
mo skysčius ant valgių, pana
šiai kaip seilės burnoje. Tuo pa
čiu kartu skilvis pradeda mai
tinti valgį, , kuris tampa sumai
šytas su virškinimo skysčiais ir 
slenka toliau. Skilvis spaudžia 
valgį toliau po mažą dalelę ant 
sykio. Imą laiko apie keturias 
valandas iki skilvis pervaro vi
są valgį ir vėl išsituština. Da
bar valgis jau randasi žarnose 
arba viduriuose, kurie yra šu- 
ringiuoiti lyg į kokį kamuolį, 
žarnos ištemptos į tiesią liniją

silieka žarnose ir slenka me
chaniškai toliau per didžiąją 
žarną iki mėšlinės žarnos ir 
atsiskiria kaipo išmatos.

taisyklių. Valgyti, eikvoti ener
giją arba dirbti ir tuštinti vi
durius reguliariai, sulig gam
tos pašaukimu.

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala
(Tęsinys) *

Man taip besižvalgant ir be
svajojant ramiu momentu, kai 
laivas nejudėjo, Izraelis 
Hands, negarsiai vaitodamas, 
nusisukę į kitą pusę ir pasi
traukė vėl į tą pačią poziciją, 
kurioje aš pirma jį pamačiau. 
Vaitojimas, rodantis jį esant 
dideliuose skausmuose ir mir
tinai nusilpnėjusį, o iš to,, 
kad jo žandas buvo iškrypęs, 
mano širdis suminkštėjo. Bet 
atsiminęs kalbą, kurią man 
Leko nugirsti iš obuolių stali
nės, visa gailestis vėl apleido 
,nanc- i !

Aš ėjau į užpakalį laivo, pa
kol priėjau vidurinį stiebą.

“Aš įlipau į laivą, pone 
Hands“, pareiškiau aš ironiš
kai.

Jis pavartė savo akis gan 
sunkiai; bet jis buvo persilp- 
nas išreiškimui nusistebėjimo. 
Viskas, ką jis pajėgė, tai ištar
ti vieną žodį, “degtinės.“

Man dirstelėjo į galvą min
tis, kad aš negaliu gaišinti

PATS SAU

ui

G '

• • • •. ' > ' > ” • 
yV.->• • ■ ■

\

. ...

muerną yru

o ’ . r' " .i •
♦ * r.

laiką ir vengdamas burių sker 
sinį rastą, kuris dar sykį šliau
žė laivo paviršiu, aš paspru
kau į užpakalį ir bėgau žemyn 
laiptais į kajutą.

Ten buvo toks sumišimo 
vaizdas, kokio negalėtumėte 
nei įsivaizduoti. Visos užrakin
tos vietos buvo išlaužtos, be
ieškant salos žemėlapio. Grin
dys buvo storai primintos pur
vų, kame piktadariai buvo su
sėdę gerti ar pasitarti, pirma 
išbraidę pelkes aplink savo 
stovyklą. Ant kajutos pertva
rų, kurios buvo visos baltai 
tapytos ir pakraščiai auksu 
pagražinti, buvo matyli pur
vinų rankų pavidalai. Kam
puose buvp suriedėję tuzijįai 
tuščių butelių laivui besisu
pant. Viena gydytojaus knyga 
gulėjo ant stalo atskleista, 
kurios pusė lapų buvo išdras
kyta, greičiausia užsidegimui 
pypkių. Tarpe viso ti lempa 
vis dar tebeinetė su durnais 
sumaišytą šviesą, neaiškią ir 
rudą, kaip molis.

(Bus daugiau)
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Dienos įspūdžiai

Frank Bu’aw

Visko po truputi

kitų miestų pasiklausyti Rim
kaus dainų. Pats Rimkus ne
galėjo taip gerai dainuoti, kaip 
jis gali, kadangi per praėjusias 
keletą dienų sunkiai sirgo. Ta
čiau, kiti programo dalyviai 
atliko savo roles kuo puikiau
sia.

0 kitas iš eiles žymus paren
gimas bus operetė “Agurkai”, 
kitrių stato “Pirmyn” choras po 
vadovyste p. K. Steponavičiaus, 
sausio 28 d., St. Agnės Audi
torium.

(I can’t let her oul of my sight 
j’or a minute! That’s the third 
time she ran off with Adonis). 
Shades of Helen of Troy! Oh, 
well, Mae West will do...

And, speaking of Mae Wests, 
I note that 
(tut, tut) 
has been in 
weeks and 
Vic, no
pretty and flippant stewardesses 
of United Air Lines?

serene 
Victor 
search 
weeks.

success

and model 
Yesulaitis 

of one for
Do tell, 

among the that 
why ?

man,

the

Amerikietė šeimininkė negali kavos gerti 
BE FRANCK’S CIKORIJOS 
Bandė Vieni Dėžutę Praeitą Metą

Pasinaudodamas teikiama 
proga Peoples Furniture Co, 
šiandie kaip 7 valanda vakare 
kalbėsiu į radio klausytojus iš 
stoties W. G. E. S. Tai bus tę
sinys kalbas apie lietuvių vei
kimų. Manau, kad radio klau
sytojai turės kantrybės išklau
syti ir mano mintis apie tai.

O kitu atžvilgiu*, šis Peoples 
Furniture Co., radio programas 
bus visiems įdomus, kadangi 
“Pirmyn” choras po vadovys
te muziko p. K. Steponavičiaus, 
sudainuos keletu dainelių iš 
operos
žymus dainininkai solistai. Iš
girsite smagių muzikos melio- 
dijų ir gražaus humoro. žo
džių, tų kų klausytojai geriau
sia mėgsta.

Sausio 19 d, komunistai su
rengė masinį mitingų, kad iš
spręst visus politiškus keblus 
mus šiame pasaulyj. O kad 
publikų patraukt, pakvietė kal
bėt Dr. A. L. Graičiuna. O ko 
munizmų atstovauti pašaukė 
4-rius savo “gabiausius” kalbė
tojus, k. t. Valiukų, Jusiavičių 
ir kitus.

Dr. GraiČiunas savo kalboj 
nurodinėjo, kad sovietų Rusijos 
darbininkai neatsieks geresnio 
būvio iki Stalino diktatūra tu 
rėš galių.

Ta jo kalba komunistai labai 
pasipiktino. Manoma, kad ir 
Dr. GraiČiunas papuls į komu
nistiškų teismų. Reiškia, ir 
jam taip “blogai” bus, kaip 
kad buvo Dr. Naikeliui.

back, all is forgiven! 
sniff.
well, l’m not only one...
vvomen, you open your

thatfurtber 
pretty Irene 

old Kaunas oi

of one Hand- 
in epaulets and 
Irene, forgeteth

Dainininko Stasio Rimkaus 
koncertas gerai pavyko. Publi
kos buvo prisirinkusi veik pil
na Lietuvių Auditorijos svetai
nė. Buvo atvykę svečių ir iš

ROUND ABOUT
TOTO 

with 
Polly and Apollo

Agurkai”. Dalyvaus

fancy
here again.
couple, eh ? In

JUOZAPAS NUME1KA
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

sausio 22 dieną. G valandą va
kare 1934 m., sulaukęs 27 me
tu amžiaus, gimęs New York, 
N. Y.

Paliko didželiame nuliudime 
moteri Marcella po tėvais Vis- 
count ir uošvi ir uošvienę Vis- 
count, motinėlę Kazimierą, tė
vą Jurgį, brolį Boleslovą ir švo- 
gerka Marijona. dvi seseris 
Aleksandra ir Antoniną ir švo- 
geri James Hajdys.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ny. sausio 25 dieną, 8 vai. ryto 
iš Ęudeikio koplyčios i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Numeika 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Uošvienė, Uošvis, 
Motina, Tėvas, Brolis, 
švogerka, Seserys 
ir švogeris.

laidotuvėse patarnauja grab. 
J. F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

We’re
Some

garb and all a-flutter we stroll 
along. We’ve always been likę 
that. No more beautiful, nor 
bappier couple to be found. 
(Since none pay any compli- 
ments to us, vvhile we’ve been 
telling others lots of pretty 
things, for a change \ve’ll say 
a few of them about ourselves). 
Yes sir, we are to each othei 
as honey to the bee, as drops 
of rain to “Mother Earth”. 
Can’t do without each other.

Isn’t that right, Polly? Huh!? 
Polly, where are you?! The 
next time you’ll do that you’ll.

r i girt 
the

Why did I kiss 
why, oh, why, oh 
Why, E. M.?

“...who fight for
they adoše...” A pat on 
shoulder for you, Stanley Rim
kus!

“Torreador, stupai na dvor...” 
— a la V. P-bškttAAnd finally,

Johnny wcre 
any more, L.

And what Beau Brummel of 
Chicago is it who wonders in 
thought to distant Detroit 
to woo a pretty Michiganienne 
Sophie Varnas? Dear A. S. the 
Greyhound fare be-cth only $3.

Polly, dear, where are you" 
Come 
Sniff,

Ah, 
Those
soul to them, you pour your 
heart out and then wha£? 
Correct, J. Balanda?

And we note 
diminutive and 
Juozaitis now i n
Lithu*ania is enjoying greatly 
the company 
some trimmed 
spurs. Irene, 
thee Chicago?

One who has not “forget-eth” 
Chicago is attractive Mary 
Green, now Mrs. Don Burgett, 
whose nimble toes have taken 
her all the way down to Galvės- 
ton, Texas-New Orleans suc- 
ceeding on the itinerary. And 
Mary, when down there in the 
sunny elime of romantic Louis 
iana, “mademoiselle” is a pretty 
word.

» » »
Turning from la danseuse to 

a songbird, we find Akvilė An- 
čiutė deeply absorbed i n a live- 
ly tete-a-tete with one J. Poš
ka, an enterprising newsy from 
aeross the seas. Sūrely, an in- 
terview! ?

» » »
Methinks another busy-body 

of a reporter, A. S. V., will ūse 
the lunch hours as an cxcuse 
to “in'terview” yvarbling ,Mabel 
Yingling at y e olde eat shoppe 
of Pixley and Ehlers. Why all 
the smiles, why all the smiles 
when entertaining Miss Mabel 
at Rimkus’ Concert, Sunday?

Next, let’s harken! Let’s 
harken to the hehrtbeals of 
>the tuneful composer. Oh, and 
how it beats, how it beats, 
dear friend, Peter Sai’palius!

“Drums in my heart...” Ta- 
ta-ta-ta. Oh no, here’s a better 
one:

“Frankiė and 
lovers”, bu t no t 
D.

Apollo cf 
Uhepukas, 

whom was it you were playing 
those “Dark Eyeš” lašt Sun- 
day? Net to be told, is it Vai, 
būt vze know, we know!

We wish we could, as Vai, 
play a soothing strain to Dr. 
S. Bicžis whom fortune hath 
temporarily confined to pillows 
and quilts. Tough luck Doctor, 
particularly when Saturday 
was to be a big day. Aw, būt

&
Būt* then, 

you were not 
we hear that
did not gain much by the even- 
ing, būt on the contrary...... 
Whba! That would be .telling.

And continuing with medi- 
cos, did I hear it about Dr. Ber- 
tash,

Oh, yes, v ai to

Geras kavos puodeli! yra tai 
geriausia valgio dalis ir tai yra 
šeimininkes pasididžiavimu, 
kuomet ji gali pagaminti ska
nų ir priimnų kavos puodelį.

Bet tikra skanios kavos pa
gaminimo paslaptis yra tai į- 
maišymas arbatinio šaukštuko 
Fraiick’s Cikorijos į verdamos 
kavos puodų ar perkuliatorių. 
Cikorija turi nuosavų malonų 
kvepėjimų ir aromatų, kuriam 
susimaišius su kavos kvapsniu 
kavų padaroma tikrai skani il
ga. Tai taipgi užtikrina geres
nę spalvų ir tvirtesnę sudėtį.

Jeigu jus pabandysite cikori
jų vienų sykį — niekad kavos 
be jos nevirsite. Štai kų mums 
viena amerikietė šeimininkė 
atrašė:

“Aš gavau vienų cikorijos 
dėžulę, kurių jus man siun- 
lėte ir ji man labai patiko. 
Dabar aš negaliu kavos virti

ir gerti be cikorijos. Frunck’s 
Cikorija kavai suteikia tik
rai gardu rkonį”.
Nestebėtina todėl, kad gores

niuose restoranuose ir jūsų se
noje tėvynėje kava visuomet 
su cikorija verdama. PamoAų,- 
kit savo dukterį, kaip paganun-\ 
ii kavą su Franck’s Cikorija.

Franck’s Cikorija geriausia] 
kavą padaro dar geresne.

Frunck’s Cikorija parduoda
ma dėžutėse, lazdelių ir plyske-1 
lių pavydale grosernese ir ka
vos krautuvėse. Dėžutės kai
nai! j ančios 10c. - gali užtekti 
mėnesiui ar dviems. Pasipirki- 
te cikorijos šiandien! Jei jus 
negalite jos gauti savo apylin
kėje, atsiųskite mums 10c., o 
mes jums vienų dėžutę prisiu
sime. Rašykite:

HEINR, FRANCE & SONS, 
FLUSHING, N. Y.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiiui 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai. t N no 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal ištarimą 
Ofiio Tek: Boulevard 7820 

Namų Tel.: Proipect 1930

ris, when you are a teacher, i there isn’t any more, for once 
think back to the days when t Pniiy LnnnVino-
you found solace 
Pedler during 
ciasses!

in Margaret 
you Latir.

again I hear my Polly knocking 
at the door.

Doctor, perhaps 
so badly off, for 
dr. P. Zalatorius

did I hear it!

How was geography, Doctor, 
how was it?

CfOCnAPHY

Incidently, that’s a tip to our 
tcacher of ithė future. Ann Kai-

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia K. Jarush

Physical Therapy 
K Midwife

6109 South Albany 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blanketi ir t. t. 
Moterimi ir mergi
noms patarimai do
vanai.

Aha, what do you think?! 
We caught Mrs. M. Jurgelonis 
at it, too. — Reading and cn- 
joying’ the latelv popular 
“Ęsąuire” — only for men.

That’s all, that’s all there is,

Remkite savo apielinkės 
biznierius

Graboriai
Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiem: reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
(J^įCAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.Q0 ir augščian

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

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

DR. C. KASPUTIS
■ DENTISTAS

Grižo U Europos u vii praktikuoja 
tenojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniai* it ketvirta- 

dieniaia pagal susitarime.

3335 So. Halsted St
TeL BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

756 W. 35th St.
(Cor. of 35th 8 Halited Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedėldieniaii pagal sutarti

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdveinf ir patogesne vieta

3325 So. Halsted St.
Valandot: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniai! nuo 10 iki 12

Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5914

756 W. 35th St 
(Cor. of 35th 8 Halited Su.) 

Gyvenimo vieta 8139 S. Lowe Avė. 
Tel. Victory 5904

Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 
Nedėldieniais fugai sutarti.

Apolto of 
Polly and Apollo.

Ar esi Altass nariu?
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijoi 
Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

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

2400 IV. Maditon St.
Vak 1 iki 3 po pietų, 6 iki .8 vak 

Tek Seeley 7330 
Namų telefonai Brunsvick 0597

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandot nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal autartj.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonai firginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marquette Rd. 

kampai 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimu.

Ris. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

182.1 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7——8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonai Republic 7868

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rez. ir ofisas 2359 S. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
DR. J. K0WARSK AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso valandos 2 iki 4 Ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedelioj sulig sutarties 

2403 W. 68rd SU Chicago

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

Nedėliomis sulig sutarties.
"CAGO, ILL.

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

DENTISTAS
4143 Archer av^ kamp. Francisco av.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

- - ---------------- ■ ■■ ■■ —............... ............. ............ —■ " —■ ■— ■ ■' '■■■—

DR. RUSSELL
Lietuvys 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviam! žinomai pet 35 me
tui kaipo patyrfi gydytojai chirurgai h 
akušerii.

Gydo įtaigiai ir chroniikai ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujauiiua me
todui X-Ray ir kitokiai elektroj poe
tą ii ui.

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

Valandoi: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoi telefonai

Hyde Pat k 6755 u Central 7464

po
Visi Telefonai:

Yards 1741-1742ir

LAIDOJ AM PIGIAU NEGU KITI

dykai

Advokatai

Siunčiame Gėles per Telegrama 
visa pasauli

Telefonai Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aihland Avenue 

Ofiio valandot:
Nuo 10 iki 12 dien^, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3200

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvtll St. 
Tel. Republic 9723

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiiai. 
Reikale, meldžiame atsišaukti, o muių 

darbu, bosite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

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

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS advokatas 

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonai Stato 7860; Valandoi P—S

W«Sidet220Į W, 22 SLCCermak Rd)
Paaodšlio. Seredoi ir PAtnym), ė IM •

Telefonai Caaal SIS* 
Namnh 6459 S. Rockweil Streef 

Utarnlnko. Ketverto ir Rabato* Tak. T M i 
VaintcmM JUpnbu* intMi

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

M ETINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

J U OZĄ PAS MARTIN KUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

24 diena sausio mėn. 1933 m., 
sulaukės 4(J metų amžiaus, gi
męs Lietuvoje, ^Tauragės ap., 
Varsėdžių parapijos, Gaidėnų 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moteri Ona, dukterį Juzefą ir 
sunu Alfonsą.

Liūdnai atminčiai 
gaus vyro ir tėvo 
mos šv Mišios šv. 
rapijos bažnyčioje, 
šio 1934 m. 7 ir 8 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti j 
pamaldas.

Mes Tave Musu brangusis 
vyre ir tėve niekuomet neilž- > 
miršime. Tu pas mus jau ne- 
besugriši. bet mes anksčiau af 
vėliau pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Nuliude lieka.
Moteris. Duktė 
ir Hunus

musų bran
tais laiko- 
Jurgio pa- 
24 d. sau-

Kvietkipinkas
Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., 'Chicago, IU.
Phone Boulevard 7314

ADELINE KRAUSE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 20 dieną, 6:30 valandą 
vak, 1934 m., sulaukus 39 me
tų amžiaus, gimus Riverdale, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
savo mylimas 5 seseris, Mrs. 
Bertha Cherketz, Mrs. Anną 
Kass, Mrs. Albina Rothgangel 
Mrs. Augusta Brenning, Mrs. 
Henry Smith, brolį Charles 
Krause, marti Marijoną ir du 
anukus Dorothy ir Louis.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
sausio 24 dieną, 2 valandą iš 
Ęudeikio koplyčios į Archer 
Woods kapines.

Visi a. a. Adeline Krause gi
minės. draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvautu laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. i- y

Nuliude liekame,
Seserys, Brolis. Marti 
ir Anūkai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Tel. 
Yards 1741.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų t . ■ .

4605-07 So. Hermitage Avenue

■ UOZAPAS EUDEIKle
TĖVAS *

Jeigu Norite Dailumo irįNėbran^umo j
Laidotuvėse.. . ... Pašaukite. ..... >

REPublic 8340
So. Kedzie AVčj

Tek Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

t 4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
TeL Cicero 3724. Koplyčia

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
Tel. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIA DYKAI > 
4830 West 15th St. 

CICERO. ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, 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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. ROTH
. Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofiias 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedėliomis iŠ šventa- 

niais 10—12 dieną.



Antradienis, 1934

PRANEŠIMAI

reikalinga dar pamatyti kelių ko

Jūsų Nosius

Iggoritte A. C

CLASSIFIEDADS

MORTGACE BAMKERS

ope

RADI O
naviciene

musų daktn

Užlai

Pranešimas Radio Klausytojams

para Tel. Canal 2262

Operacijai gręsiant atsikėlė iš 
lovos, kad neapvilti publikos

Mirė du ciceriečiai 
Poška ir Linksma-

W. G. E. S. 
antradienio 
leidžiamas

Halsted 
vakare, 
perkant

REAL ESTATE ,
Bizni* pamatuota* teisingumą 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS 1 LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Nors sunkiai sirgo, 
bet S. Rimkus dai

navo koncerte

Vasario 3 d 
šokiai Logan Sųuare Masonic

Lietuviui biznieriui 
padarė hold-upą

JIEŠKOME 
ŠOKĖJU ir 
DAINININKIŲ

vai. pp.
— Prezidento

Roosevelto vardu-
Auditorium The-

Dainuos vadovaujamų, rolę 
rų “La Gioconda”

solo 
su II 

duo su kank- 
Ambrozaite.

Iš metinio Tautiškų 
Kapinių lotų sav. 

susirinkimo

priežastimi galvos' skaudėjimo, svaigimo 
■kandamą 

akių karštį, atjtaiso trumparegyste ir to-

atsitikimuose egzaminavimas daro- 
e’tktra, parodančią mažiausias 

Speciali atyda atkreiptam i mo- 
Kreivos akys atitaiso- 

Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedilio-

FLORIDON $10, CALIFORNIJON 
$13, NEW YORKAN $7. Dideli 
naujausi auto modeliai.

AUTO TRAVEL EXCHANGE, 
32 W. Randolph St. 

Kambarys 506 
Tel. Randolph 0989

Prisirašykite i musų apniki 

TEL. LAFAYETTB 1083 

2608 West 47th St

BURNSIDE
kaitė, 827 E. 88 Place, kuri tū
las laikas kaip serga, jau po 
truputį pradeda taisytis. Tos 
ligos tai visa nelaimė žmoni
jai. Žak aite yra čia augusi. 
Per kiek laiko jų liga tiek pri
kankino, jog buvo nustota vil
ties, kad jį pasveiks. Linkiu 
jai greitai pasveikti ir sutvir-

Šiandien p. B. Dran 
gelienės-Darlys de 

butas Chicagos 
Operoje Sausio 27 d. — Lietuvių Mo

terų Piliečių Lygos bankietas 
ir šokiai Chicagos Lietuvių Au-

Teko matytis sir nekurtais iš atskirų ko
misijų atstovais ir pasikalbėti apie ruošiama 
“Naujienų” jubiliejaus programų vasario 25 d. 
Patyriau, kad programas susidės iš dviejų da
lių: pirmoji dalis bus kaip ir lošimas-vaidini- 
mas, vaizduojąs “Naujienų” gyvenimų ir svar
biuosius įvykinta bėgyje 20 metų. Faktinai vi
si dalyviai scenoje reprezentuos ypatas ir bu
vusius bei esančius “Naujienų” įstaigoje įvai
rius departamentus, kaip tai: redakcijos šta
bų. ofisų, spaustuvę, presrumą, vežiotojus, iš
nešiotojus, agentus ir t. t. Man buvo pareik
šta, kad tas veikalas “subytinsiųs” juokingiau
sių komedija. Atrodo, kad laikraščio ir laik-

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

Apart “La Gioconda”, tų pa
tį vakarų bus pastatyti du ak
tai operos “Aida”.

P-ia Drangelienė-Darlys, kaip 
ji yra žinoma dainininkų rate
liuose, bus pirmoji lietuvė dai
nininke įsigavusi į sunkiai pri
einamų Chicagos operos daini
ninkų sąstatą.

Plačiau apie
— po debiuto.

Sveiksta Josephine 
Zakaite

žymieji Chicagos lietu
vių chorai jau pasižadė
jo sudaryti vienų milži
niškų chorų Naujienų Ju
biliejaus vakare, šitame 
Naujienų Jubiliejaus cho
re pageidaujama, kad da
lyvautų ir tie, kurie dar 
nepriklauso prie chorų.

Todėl prašome visų 
mergaičių, kurios gali 
dainuoti ir šokti, o taip
gi jaunikaičių, kad tuo 
jaus prisidėtų prie Nau
jienų Jubiliejaus Choro.

Užsiregistruokite tuo- 
jaus Naujienose. O seka
mų pėtnyčių ateikite į 
bandymus Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

KUR PRALEISIM 
LAIKĄ

Ramova Gardens
3508 SO. HALSTED ST.

(Vienintelė užeiga Bridgeporto 
ant antru lubu)

^Alus 10c., kiti gėrimai pasirenkant 
nuo 15c. ir augštyn.. Sandwichiai 
po 10c. Pilni pietus pagal užsaky
mą. Shop Suey ir Steakas yra musų 

Specialybė.
Atdara kas dienų ir vakarais. 

Tel. Yards 6383.

raštininkų gyvenime pasitaiko gana juokingų 
Įvykių.

Tai tiek apie pirmųjų programo dalį. An
troji dalis dar dalinai pasilieka nepatirta, nors 
iš dalies sužinojau, kad bus koks tai simboli
nis karnivalas, persiutęs įvairink visuomenės 
sluoksnius, papuoštas įvairiomis spalvomis, ko
stiumais, šviesomis, vėliavoms ir dar kuo. Bus 
su specialemis dainomis ir tam pritaikinta mu
zika. Bus specialiai pabudavota estrada, kur 
vidupyje sėdės “Miss Naujienos” ir kitos sim
bolinės gražuoles. Vienok dar daug kas reikės 
patirti 
misijų nariai ir nuodugniai juos iškvosti apie 
jųjų užduotis surengime “Naujienų” 20 meti
nio jubiliejaus iškilmių.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir' pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, / kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo būdų. Draugijos narių 
skaičius yra 1,800, piniginis tur
tas virš $80,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
sagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telėfonuokite, kad musų atstovas 

, ateitų 1 namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

ATLANKYKITE 
White Star Tavern 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

Skanus alutis, užkandžiai ir įvairus 
gėrimai. Užkviečia visus 
J. OKSAS, A. RENKUNAS.

svet., Union avė. ir 35 st. Kruo
piškiai nori sukelti kapitalų 
dėl įrengimo Tautiškų kapinių 
jųjų valsčiuj, Kruopiuose, 
Lietuvoj. Visi geri žmones 
turėtų paremti šių Kruopiškių 
darbuotę atsilankydami į jųjų 
parengimų. Pavapijonas.

Ateikite su manim 
įsigerti

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

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

Sekamų penktadienį yra ren
giamas gražus programas. To
dėl, kaip ateis 7:45 valanda va
karo, malonėkite atsukti savo 
radio ir pasiklausyti šaunaus 
programo.

----- Antanas žympntas.

Visi “Naujienų” Bendrovės nariai 
eurie nėra pridavė man savo dabar
tiniu adresų, yra prašomi juos pri
duoti be atidėliojimo, kad galėčiau 
turėti Bendrovės knygose teisingus 
adresus Bendrovės dalininkų.

Nora Gugi*,
Naujienų B-ves Sekretorius.

Kensington — Uetuvių Bendrovės 
iėrininku metinis susirinkimas įvyks 

trečiadieny sausio 24 d. 7:30 vai. 
vakare 311 Kensington Avė. Nariai 
esate kviečiami visi atsilankyti, nes 
>us išduotas raportas apie bendrovės 
stovi. * Direkcija.

L. D. N. Bendrovės šeri ninku su
sirinkimas Įvyks antradieny sausio 
23 d. 8 vai. vak. 10418 S. Michigan 
Avė. Bus renkami direktoriai, įvai
rios komisijos ir kiti svarbus reika- 
ai. Visi šėrininkai ir draugijos at

stovai privalote atsilankyti.
J. Kirkus, rašt.

Lietuviai daktarai Chicagoje 
turėjo privatiškų ir linksnių 
“rendez-vous” šeštadienį Uni- 
versal klube

^Skelbimai N au j ienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pietos Naujienos' 
yra naudingos.

CICERO. — Paskutinėmis 
dienomis vietos graborius C. 
Sirevičiųs turėjo dvi laidotu
ves. Palaidojo a. a. p. Poškų, 
kuris sirgo daug metų ir daug 
prisikankino, kol užmerkė akis 
amžinai. Taipgi kiek laiko at
gal mirė p. Linksmanavičienė, 
p. Petro Linksmanavičiaus žmo
na. Ji paliko dvi dukteri ir vie
nų sūnų.

Nors Cicero neilgai gyvena, 
bet p. Petras Linksmanavičius 
sūnūs, kuris rūpinosi laidotuvė
mis, yra gerai žinomas, /turi 
daug draugų. Yra veiklus. Pri
klauso prie Raudonos Rožės 
klubo. Jis daugeliui yra žino
mas kaip Pete Link. Aš iš sa
vo pusės siunčiu gilių užuojau
tų netekus senos močiutės na
mų Šeimininkės. Velionę mažai 
kas pažino, nes ji gyveno tik 
trumpai, atvykusi iš Oklahoma 
valstijos. Tėvas P. Linksma
navičius yra nežinia kur ir lai
dotuvėse nedalyvavo. Gal jis 
apie tai nieko ir nežino. Skau
dus likimas. —“N.” rašė jas.

NATHAN KANTER 
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Temple, 8 P. M. įžanga — 50c.
Vasario 4 d.—Vytauto Belia- 

aus ir Lietuvių Jaunimo Drau
gijos šokių benefisas. liuli 
i louse.

Vasario 25 d.—“NAUJIENŲ” 
204ų sukaktuvių jubiliejinės 
iškilmės ASHLAND BOLJLE- 
VARD AUDITORIUM.

Lietuviai muzikos* mylėtojai 
šiandįen [rengiasi, visi - atsiląų- 
kyti į Chicago Civic Operų, kur 
Chicago Grand tįOpera grupės 
operoje “La Gioconda” lietuvė 
dainininkė p. Barbora Drangę- 
liene-Darlys padarys savo de
biutų. Ji dainuos vadovaujamų

DABAR yra laikas apmušti justi 
parlorio rakandus naujausio sty • 
liaus ir naujausios spalvos materijo- 
lu. Išrodys kaip nauji ir kainuos 
daug mažiau negu nauji rakandai. 
Mums pasisekė nupirkti puikiausius 
materijolus už pigią kainą, kas reikš 
dideli bargeną dėl jus

Parterio rakandai atnaujinami už 
taip mažai kaip $21.50. Tiktai te- 
lefonuokite mums arba parašykite 
laiškeli ir mes tuojaus pasiųsime 
jums dyjfai Kampelius, iš kurių ga
lėsite pasirinkti.

COLON1AL UPHOLSTERING CO.
2219 Cottage Grove Avenue 

Telefonas Calumet 2407

Jie reporterių mėgi
no išvengti, bet štai 

žinia.*.

Peoples programas
Priminima radio klausyto- 

jams, kad šiandie 7-tų valandų 
vakare iš stoties 
įvyks nuolatinis 
radio programas, 
pastangomis Peoples Furniturė 
Co. krautuvių.

Išpildyme programo, daly
vauja grupė “Pirmyn” choro 
dainininkų, kurie vadovaujant 
K. Steponavičiui, sudainuos 
daug gražių dainų; Kalbės Dr. 
Ątkočiunas, DUS., ir kiti. Bus 
gražios muzikos ir kitokių įdo
mių bei naudingų dalykų pa
siklausyti. Todėl reikia ne
pamiršti pasiklausyti. N.

Kuomet žmogus sunkiai ser
ga ir žino, kad jam gręsia pa
vojinga operacija, (tai jis netu
ri noro nei energijos mestis į 
darbų. Bet priešingai su Stasiu 
Rimkum, kurio koncertas įvyko 
sekmadienį, sausio 21 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje.

Nors silpnas, sunkiai sergąs, 
jis atsikėlė iš lovos ir atvyko į 
salę sudainuoti nors kelias dai
nas, kad neapvylus tos publi
kos, kuri atsilankė į koncertą 
tikėdamasi jį išgirsti. Jis išpil
dė kelias dainas, tarp jų Mous- 
sorgskio “Blusą” 
“Skambančios Stygos 
Pečiukai'te ir 
lininke p-le A

Gerą įspūdį publikoje paliko 
jauna koloratūra soprano p-lė 
Mabel Yingling, kuri sudainavo 
ištrauką iš Verdi Ųa Traviata 
ir keletą kitų numerių.

Akompanistė H. Pečiukaitė, 
kuri vykusiai akompanavo so
listams ir yra gera pianiste, 
paskambino Chopin’o Polonaise 
in A Fiat.. Bendrai, programas 
buvo geras..

ditorijoje, 3133 South 
Street. Pradžia 8 vai. 
Įžanga 65c iš anksto 
bilietą; 75c prie durų.

Sausio 28 d.—“Pirmyn” cho
ras stato operetę “Agurkai” 
St. Agnės Auditorium, Archer 
and Rockwell,

Sausio 30 d 
Franklin D. 
vių iškilmės 
atre. Pelnas Warm Springs 
(Ga.) Foundation for Infamtile 
Paralysis.

Vasario 3 d. — “Kultūros 
Ratelio” šokiai “K R Winter 
Camival”. Allerton Hotel, 701 
North Michigan Blvd. 9 P. M. 
Lakūnas J. R. James-Janu- 
šauskas —- garbės svečias. įžan
ga — 75c.

Vasario 3 d. — SLA 208 Mo
terų kuopos šokiai Congress 
Hotel, Michigan avenue ir Con
gress street. Pelnas Dariaus- 
Girėno Paminklo Fondui. Įžan-

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj, 

Rezidencija 
730 W. 62nd St 
Tel. Englewood 5840

Kruopiškiai turės 
balių naudai Tautiš

kų Kapinių
Kruopiškių

BRIDGEPORT.
tuviai daktarai, dentįstai, ir 37 
jų “leidės” šeštadienį vakare 
susirinko į Universal Klubų, 
812 VVest 33rd street, į priva
tišką “rendez-vous”, į kurį ne
buvo pakviestas nei jūsų re
porteris. Bet jis visuomet yra 
“on the job”, nors kartais jam 
tenka žinias gauti ir per rak
to skylutę.

Visi, matyt, turėjo 
laikus”, nes klegesys, 
juokavimas tęsėsi ilgai 
supti įvairių keistų ir 
drebėjimą sukeliančių 
mentų savo ofisuose, i 
n ai

P-le Albina Trilikaitė, 
Chicago, III.

(Fcto No. 4 tilps rytoj)
Paskutinė diena įstojimui į 

kontestą yra šeštadienis išpildy
ti kuponą, kuris randasi šia
me numeryje ir pasiuskit jį 
kartu su fotografija į “Nau
jienas”.

NORTHSIDE 
kliubas vasario 3 d., šeštadie-'tęsis iki g:! 
nio vakare, turės šokius Lie-'toj 30 mlnuči 
tuvių V . i

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
g Pritaiko Akinius

i . W Kreiva* Aki*
litelio.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10 

Nedaliomis 10 iki 12 vai. ryto

ANGLIS
Daug šilumos. Puikus pav. dėl 
Pocahontas. Black Band — Lump
— Egg — Nut — $6.00. Mine Run
— $5.75.

So. West Mining Co.
Pašaukite BEVERLY 4089

gerus 
šokiai, 
Neap- 
kinkų 

instru- 
1 laiki- 

užmirštų apie tai kiek co
lių reikia šoną praplauti, kad 
apendiksą išlupti iš žmogaus 
arba kiek dantų tenka ištempti 
į vienų dieną 
rai yra būrys linksmų ir malo
nių žmonių, kaip ir visi kiti 
“smertelni”.

žinoma, negalima užmiršti 
ir leidžiu, kurios žymiai prisi
dėjo prie parengimo pasiseki
mo, o musų daktarai turi gra
žių ir simpatingų leidžiu.

Prie įvykio surengimo dau
giausiai pasidarbavo Dr. G. I. 
Bložis ir C. Z. Vezelis. Tas pa
rodo, kad jie gali vykusiai ne 
vien*dantis traukti

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijas, prie kurios vakarė
lyje susirinkę daktarai priklau
so, pirmininkas yra Dr. V. A. 
Šimkus, Dr. Nares-Naryauskas 
—vice-pirmininkas, Dr. T. Dun
dulis—sekretorius, Dr. K. C. 
Kliauga—iždininkas. Jie yra 
naujai išrinkti 1984 metams ir 
vietas užims vasario 26 d., kuo
met įvyks draugijos susirinki* 
mas.

šiuomi pranešu gerbiamiems 
radio klausytoj msy kad radio 
programai leidžiami iš stoties 
WWAE. kiekvienų penktadienį, 
nito sausio 26 dienos bus PRA- 
TTr.TXT^T pra8id& 7:45 ir 

80 vai. vakaro. Vie, 
'ių, dttbar Šie pro-2 -A

. , . e. • • «■ • . « • •‘ • ♦,

Pereitų sekmadienį įvyko 
svarbus Tautiškų kapinių- me
tinis susirinkimas. Jis (su
sirinkimas) prasidėjo 1-mų 
vai. po pietų, užsibaigė 5 vai. 
vakare. Lotų savininkai pu
sėtinai rūpinasi kapinių rei
kalais, nes Liet. Auditorijos 
žemutine svetainė buvo pilnai 
prisirinkus. Atvykęs radau 
valdybų duodančių praeitų 
metų darbuotes raportą, kuris 
buvo vienbalsiai priimtas. Po 
to buvo rinkimas naujų 5 di
rektorių, kuriems buvo jau 
terminas pasibaigęs. Didžiu
ma halsų tapo išrinkti (sena
sis) A. Tamkevičia, (senasis) 
J. Zalatoris, (senasis) G. K. 
Rimkus (naujas), J. Skudas 
(naujas), Matekonis. Senieji 
du direktoriai K. Kazlauskas 
ir A. Knistautas iškrito (liko 
neišrinkti).

Visi išrinktieji direktoriai 
yra veiklus ir pasižyųiėję savo 
nuveiktais darbais. Buvo pas
kirtą komisija surengimui ap- 
vaikščiojimo puošimo dienos 
(Decoration Day)) 30 d. ge
gužes, taippat surengimo pik
niko tą dieną Justice Parke. 
Nutarta imti įžangos į pikni
ką K) centų ypatai, o lotų sa
vininkams suteikti po 10 įžan
gos tikietų veltui, kad jie ga
lėtų netik patys atsilankyti į 
parengimą, bet taippat atsivesti 
ir savo draugus. Į komisiją 
įėjo K. Stuporas, A. Masiulis 

ir E. Kaziunienė. Suruoši
mas programo nutarta pavesti 
renginio komisijos nuožiūrai.

Brighton Parke pereitą pir
madienį vagys padarė “hold- 
up” geležinių daiktų krautuvės 
savininkui p. Antanui Bučui, 
Ine., 4414 So. Rockwell Street. 
Apie 6 vai. vakaro įėjo du jau
ni vyrukai ir paprašė, kad jiem 
atpiautų šmotą stiklo pagal pa
sakytą mierą. Kada p. Bučas 
sugrįžo su stiklu, tai jo kostu- 
meriai buvo pavirtę į holdape- 
rius. Atstatę šautuvą, liepė at
sigulti ant grindų ir, paėmę vi
sus pinigus iš registerio, plė
šikai pabėgo. Nuostolių pada
rė virš 100 dolerių.

— VBA.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos ’ 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEK R AUSTYTO JAS
8358 So. Halsted St. Chicago. III

“NAUJIENŲ” 20 JUBILIEJUS
I

Miss Naujienos
Kontestą s

Foto No. 3

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialutai 
Palengvins akių įtempimą, kuri* esti

akių aptemimo, . nervuotumo,

liregystę. Prirengia teisingai akiniu*. Vi 
suose 
mas 
klaidas 
kyklos vaikus, 
mos.
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigįaus, kaip buvo pitmiaus. 
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

II:TKIKWICZ

PARDAVIMUI 7 kambariu medi
nis namas, 4 pagyvenimui kambariai, 
3 miegkambariai viršui, furnace ši
luma, ant Mozart St. tarp 35-tos ir 
36 St. Kaina $2700, % cash, likusi 
kaipo morgičius, greitam pardavimui. 
Matykite Albert Hlavacek, 2113 W. 
21 St “ ” *

Financial
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

PETRZILEK BROS. AND CO. 
1647 W 47th St.

Partners Wanted
PAIEšKAU pusininko i Alaus 

Tavern biznį, biznis išdirbtas per 
daug metą. Vienai moterei perdaug 
darbo. 3738 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA LIKERIU PARDAVINĖ
TOJŲ. Reikia vyru pardavinėjimui 
gėrimu, kurie turi patyrimą ir pa
žinčių. Atsišaukite po pietų. 
Bridgeport Liquor Co., Ine., 3265-7 
So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs vyras dir- 
ti ant ūkės. Nevedęs, vidutinio am
žiaus. Atsišaukite vakarais.

6330 So. Keęler Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo. Lengvus skalbiniai 
ir prižiūrėjimas kūdikių.

Tel. Kedzie 6240

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo.

1900 W. 63ni St.

For Rent
RENDON Beer Tavern. gera vie

ta dėl gero žmogaus, tarp dirbtuvių, 
renda pigi. 4300 So. Wood St. Tel. 
Virginįa 1564.

Business Chances
Pardavimui Bizniai___

PARSIDUODA bučernė ir groscr- 
nė, biznis randasi geroj apielinkėj, 
priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos, 1158 W. 59 St.

PARSIDUODA kriaučių šapa su 
visoms mašinoms, vieta išdirbta per 
7 mejus. 6307 So. Richmond St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. $347 W. 51 St

Real Ėstate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
mažesnio namo. Namas 4 flatų su 
Štoru. Esu našlė, negaliu užlaikyti 
namą. 919 W. 35 St.




