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Šiandie Lietuvoj pra
sideda didelė byla

Teisiami šimtai Klaipėdos vokietininkų, 
kurie dirbo priešvalstybinį darbą

KAUNAS.—Gruodžio 14' (t. y. šiandie) prasideda didžiausia 
politinė byla, kokios Lietuvoje dar nėra buvę.

Teismui yra atiduoti šimtai Klaipėdos vokietininkų, kurie 
susibūrę į priešvalstybines organizacijas, užsienio pinigais pade
dami, dirbo priešvalstybinį darbą, kad Klaipėdos kraštą atplėšti 
nuo Lietuvos. Teismui yra atiduoti visi žymiausieji Neumano 
Ir Sasso naciškųjų partijų vadai. Niekurie jų yra kaltinami 
ne tiktai už priešvalstybinį darbą, bet ir už tiesioginius teroro 
aktus ir dagi už žudymą žmonių.

Byla tęsis ilgą laiką, kadangi be pačių kaltinamųjų, vien 
liudininkais ir vertėjais yra pašaukta apie 600 žmonių.

Susidomėjimas ta byla visoje Lietuvoje yra labai didelis. 
Nemažesnis susidomėjimas yra ir Vokietijoje, nes kaltinamieji 
veikė subsiduojami Vokietijos nacių pinigais ir veikė sulig tie
sioginiais Vokietijos nacių įsakymais.

Aiškėja jaunų tur
tuolių piktadarių 

šaika
TULSA, Okla., gr. 13. —ši 

apielinkė prieš kiek laiko liko 
giliai sujudinta, kai tapo su
rastas jo paties automobily nu
šautas jaunas dentisterijcs 
studentas John F. Gorrell > Jr., 
sunu's žymaus vietos gydytojo. 
Jau buvo sprendžiama, kad jis 
pats nusižudė, kaip štai jau
nas Philip Kennamer, sūnūs fe
deralinio teisėjo, pasidavė poli
cijai ir prisipažino nušovęs sa
vo draugą Gorrell.

Kartu pradėjo aiškėti buvi
mas tarp jaunų turtuolių pik
tadarių šaikos, kuri užsiėmė |- 
vairiomis piktadarybėmis.

Du jauni turtuoliai buvo su
imti ir nubausti už šūviais su
daužymą žmogžudystės apie- 

linkėje lempų.
Beveik tuo pačiu laiku* ras

tas nusišovęs jaunas vietos 
universiteto profesoriaus Born 
sūnūs. Jis rastas negyvas sa
vo automobiliuje, kuriuo jis 
prieš kiek laiko Kennamer nu
vežė nu‘šauti Gorrell.

Kad tarp jaunų turtuolių vei
kai nemaža saiko rodo tai, kad 
7 svarbiausi liudytojai Kenna
mer byloje gavo grūmojimų ir 
dabar yra policijos saugomi.

Ikišiol tylėjęs Kennamer da
bar davė platesnių paaiškinimų 
apie nušovimą Gorrell. Esą 
Gorrell su draugais tarėsi iš
vogti turtingo aliejaus magna
to Wilcox dukterį, prie kurios 
meitincpi (r Kennamer. Del 
tos priežasties Kennamer pri
sidėjęs prie suokalbio. Manyta 
buvo ją išvogti ir lėktuvu at
gabenti į Kansas City, kad pa
reikalauti pinigų už jos paliuo- 
savimą. Kennamer esą įtiki
nęs, kad tokis planas yra pavo
jingas ir pasiūlęs tik pasiųsti 
jos tėvams laišką ir pareika
lauti $20,000. Laišką parašė 
Gorrell ir įdavė Kennameriui 
jį išsiųsti. Kennamer pasilai
kęs laišką kaipo įrodymą. Kai 
Born nuvežęs jį pasimatyti su 
Gorrell jis ir pasakęs, kad jis 
laiško neišsiuntęs ir kad jis ne
įeisiąs griimoti jo draugei. Gor-

■

Chicagai ir apielinkei tedera- 
Uo oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 7:10. leidžiasi 
19.

Kaina 3c

rell užpykęs, išsitraukęs revol
verį ir bandęs nušauti Kenna
mer. Einančiame automobiliu- 
je įvyko grumtynės ir Gorrell 
liko nušautas jo paties revol
veriu. . z

Nors policija mano, kad Boru 
pats nusišovė, bet šerifas ir 
Kennamer mano, kad jis liko 
nužudytas, nes jis perdaug ži
nojo apie šaikos veikimą ir 
butų buvęs svarbus liudytojas 
Kennamer byloje. Del tos pa
čios priežasties grumojama ir 
kitiems liudytojams.

Betgi visas šaikos veikimas 
ir jos papildytos .piktadarybės 
nėra pafaškėjusios.

Hondūras laukia di
delės nelaimės: kal

nas slenka
TEG.UCIGALPA, Hondūras, 

gr. 13.—Copan zone dedasi bai
sių dalykų, kaip sako nusigan
dusių gyventojų pranešimai val
džiai.

žemės drebėjimai eina b? 
paliovos jau visą savaitę ir 
nuolatos darosi smarkesni, Cer- 
ro Azui kalno šlatai gi be pa
liovos slenka ir pats kalnas 
skęstąs. Manoma, kad čia gali 
išsiveržti naujas ugniakalnis. 
Todėl prašoma prisiųsti geolo
gų komisiją ištirti šį nepapras
tą reiškinį. Tarp gyventojų 
siaučia panika, nes jie nežino 
ko laukti ir ko tikėtis.

Industrijos buk ruo
šiasi išleisti bilioną 

dolerių
NEW YORK, gr. 13. — Fede- 

ralinis statybos direktorius 
Moffett sako, kad industrijos 
ruošiasi išleisti milžiniškas su
mas pinigų pagernimui savo 
dirbtuvių ir sudėjimui naujų 
mašinų. Tas labai padidins 
darbininkų samdą šią žiemą. 
Jau esą žinoma, kad industri
jos ruošiasi išleisti $500,000,000, 
bet ta suma iki Kalėdų gali 
padidėti iki vieno biliono dol.

Mano pirkti 50,000 
akrų Indianoj

INDIANAPOLIS, Ind., gr. 
13.—Federalinė valdžia ruošia
si pirkti Indianos valstijoj 50,- 
000 akrų žemės ir paliauti ją 
dirbti, bet įtaisyti ten parką, 
žemė yra taip prasta, kad jos 
dirbimas neapsimoka ir valdžia 
mano, kad ten skurstantiems 
ūkininkams bus daug geriau, 
jei jie išsikels } derlingesnes 
vietas.

Chicago, III., Penktadienis, Gruodis-December 14 d., 1934

Viršuj — degantis Kerus hotelis, Lansing, Mich. Apačioj — to hotelio griuvėsiai baigiant gaisrą 
gesinti. Gaisre žuvo nemažas, bet dar tikrai nenustatytas skaičius žmonių, jų tarpe ir Mich. 
legislaituros narių.

Post nenustatė nau
jo rekordo

BARTLESVILLE, Okla., gr. 
13.—Lakūnas Wiley Post gavo 
pranešimą iš Washingtono, kad 
jis nebuvo pasikėlęs virš 48,000 
pėdų į orą ir kad todėl nenu
statė naujo augštumo rekordo. 
Kiek jis buvo pasikėlęs, Wash- 
ingtonas, kuris tikrino jo ba- 
rografą, nepranešė, bet pats 
Post manė, kad jis buvo pasi
kėlęs virš 50,000 pėdų. Jo pa
ties altimetras sugedo išsikėlus 
35,000 pėdų.

Visur šalčiai, bet 
Alaskoj žydi rožės t
KETCHIKAN, Alaskoj, gr. 

18.—Kuomet visose Jungt. Vals
tijose, dagi įskaitant ir pačią 
Floridą, siaučia šalčiai ir visur 
sniego pusnys, tai čia, tolimoj 
šiaurėj, žydi rožės. David. J. 
Dackins ir šiandie iš savo dar
želio prisiskynė pluoštą gražiai 
pražydusių ir kvepiančių rožių.

Chicagiečiai misionieriai nužu
dyti

CHICAGO. — Gautomis iš 
Shanghai žiniomis, du4 chica
giečiai misionieriai, kun. John 
C. Stam ir jo žmona liko pa
stverti ir nužudyti chiniečių 
banditų. Jų kūnai rasti Anh- 
wei provincijoj, kur jie išgy
veno du metus. Likimas jų 
kūdikio yra nežinomas.

WASHINGTON, gr. 13. — 
Amerikos importavimas degti
nės lapkričio mėn. žymiai pa
didėjo palyginus su spalio mėn.

Lenkija vistiek nesi- 
rašys rytu Locar- 

no sutarties
VARŠAVA, gr. 13.— Lenki

ja, nors jau išnaujo pradeda 
gerintis Franci j ai, vistiek ne- 
sirašys rytų Locarno sutarties, 
kuri garantuoja taiką ir ne
liečiamybę visoms rytinėms 
(t. y. į vakarus nuo Vokieti
jos esančioms) valstybėms, jų 
tarpe pačiai Lenkijai ir Lie
tuvai.

Tokį pareiškimą padare vakar 
laikraštininkams kunigaikštis 
Janušas Radzvila, vienas iš tur
tingiausių ir galingiausių Len
kijos didžponių, kuris kartu 
yra ir Lenkijos seimo užsie
nio reikalų komiteto pirminin
ku. Lenkija nesirašys tos su
tarties dėl užgautos jos ambi
cijos, būtent, kad Franci ja 
ruošdama tą sutartį šeši mėne
siai atgal visai nepasitarė su 
Lenkija.

Tą aiškiai pasakė ir pats 
Radzvila, pareiškęs: “Lenkija 
negali rašytis jokios sutarties, 
kurią pasirašyti ji buvo pakvies
ta jau tik po to. kai pati su
tartis buvo paruošta”. O Radz- 
vilos nuomone yra kartu ir 
valdžios nuomonė

ANCHORAGE, Alaskoj, gr. 
13.—Trys vyrai ir moteris, kiu
rių lėktuvą sniego audra nu
bloškė žemėn ir kurie išsigel
bėjo pasislėpdami nuo šalčio 
apleistoj bakūžėj, po 9 dienų 
badavimo liko išgelbėti kito lėk
tuvo, kuris pastebėjo jų pada
rytą iŠ medžio šakų užrašą ant 
sniego: “Alkani. Reikalingi 
maisto ir pašliatfžų”.

Lenktynės dėl vaiką 
skaičius

TORONTO, Ont., gr. 13. — 
Milionięrius Millar mirdamas 
1926 m. paliko $500,000 tai 
Toronto moterei, kuri laike 
ateinančių 10 metų pagimdys 
daugiausia vaikų. Lenktynės 
baigiasi ateinančiais metais. 
Kaip išrodo, lenktynes ir kar
tu $500,000 laimės Mrs. Ken- 
ny, kuri pagimdė jau 11 vai
kų. Jos artimiausia konkurentė 
yra Mrs. Bagnato, kuri neuž
ilgo tikisi pagimdyti devintą 
vaiką.

Skelbia didelius Bo
livijos nuostolius
ASUNCION, Paraguay, gr. 

13.—Oficialiai paskelbta, kad 
Paraguay lapkr. 27 d. užėmė 
Bolivijos Chaco fortą. Mūšiuo
se deį to forto ir nu4o troškulio 
žuvo 5,000 Bolivijos kareivių.

Ritąs pranešimas sako, kad 
laike 30 dienų ofensyvo Para
guay suėmė 10,000 belaisvių, 
8 kanuoles, 200 armijos trokų, 
900 šautuvų ir $2,000,000 ver
tės amunicijos.

Ragina produktyvi 
darbą bedarbiams

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

CHICAGO.—Išrinktasis Wis- 
consino gubernatorius Philip 
La Follete kalbėdamas North 
Western universiteto studen
tams ragino, kad valdžia duotų 
bedarbiams produktyvius dar
bus, nes ikišiol bedarbiai buvo 
statomi prie visai nereikalingą 
darbų, kaip grėbimo lapų ir šla
vimo kelių.

Anglija grūmoja nu
traukti karo lai

vyno derybas
LONDONAS, gr. 13. — Jei

Japonija bėgyj ateinančių dvie
jų dienų nepakeis savo nusi
statymo ir nepaliaus reikalavu
si pripažinti jai karo laivyne 
lygybę, trijų valstybių— Ang
lijos, Jungt. Valstijų ir Japo
nijos—laivynų konferencija bus'pilna vaikų ir jų tėvų.
nutraukta šį šeštadienį ir Ame
rikos delegatai tuojaus išplauks 
namo.

Anglijoj kabinetas vakar nu
tarė pareikalauti iš Japonijos 
kategoriško atsakymo, ar ji 
laikosi savo dabartinio nusista
tymo reikalaujančio laivynų ly
gybės, ar siūlo kokį kompromi
są, kuris butų priimtinas Ang
lijai ir Amerikai. Dabar lau
kiama Tokio atsakymo.

Dar nėra aišku ar Anglija 
mano derybas visai nutraukti, 
ar tik jas atidėti keliems mė
nesiams.

Anglys pietinio poliaus apie- 
linkėj

MAŽOJI AMERICA, Antarc- 
tica, gr. 13. —Byrd ekspedi
cijos geologai praneša, kad jie 
pietinio poliaus apieliiikėj ra
do antrą akmeninių anglių lau
ką. j

HOLLYWOOD, Cal., gr. 13. 
—Sovietų Rusija veda derybas 
su garsiu,.kaubojų aktorium 
Tom Mix, kad jis vyktų į Ru
siją vaidinti Maskvos teatruo
se. Jis pasiimsiąs ir savo gar
sųjį arklį. Bet viena sąlyga: 
Mix turį visą savo algą išleisti 
Rusijoj ir negali išsivežti už
sienin.

CAMBRIDGE, Mass., gr. 13. 
—Kadangi Harvardo universi
teto studentai per 10 mėnesių 
šiemet išgėrė tik 27,000 bankų 
alaus, tai universiteto restora- 
,nas paliaus alų pardavinėjęs^ 
nes vieni alaitfs laisniai kainuo
ja $2,400.

BERLYNAS, gr, 13. — Iš 
žurnalistų draugijos, taigi ir 
iš darbo liko pašalintas vienas 
muzikos kritikas, kuris neįsten
gė prisitaikinti nacių skoniui 
muzikoje ir pritarė liberaliz
mui muzikoje.

No. 294

150 žmonių sužeista 
įgriuvos mokyklos 

grindims
LIVEDPOOL, Anglijoj, gr. 

13.—Mažiausia 150 žmonių li
ko sužeista įlužus grindims St. 
Celemets mokyklos koncerto sa
lės.

Tuo laiku salėj ėjo prieška
lėdinis koncertas ir salė būva

Urnai
grindys su dideliu trenksmu 
pradėjo griūti, salė paskendo 
tamsoj ir viskas nugriuvo į pir
mą augštą. Didesnė nelaimė 
neįvyko tik dėka mokyklos pri
žiūrėtojui, kuris rkubiai nubė
go į mokyklos rūsį ir uždarė 
gasą, kad negalėtų kilti gaisras 
ar eksplozija.

36 žmonės liko sunkiai su
žeisti, keli jų gal mirtinai. Kiti 
liko kiek lengviau* sužeisti, bet 
vistiek be jų, dar virš 100 žmo
nių teko išgabenti ligoninėn.

______________ o

NRA nebandys to
liau nustatinėti 

prekių kainas
NEW YORK, gr. 13. — S. 

Clay William, pirmininkas vie
nos NRA tarybų, kalbėdamas 
biznierių susirinkime, pareiškė, 
kad pravedus naujus NRA ko
deksus, bus pašalintas kainų 
nustatymas. Nors NRA ir ne- 
bebamdys nustatinėti kainas, 
bet jvistiek prižiūrės, kad ne
būtų piktos kompeticijos. - v ■ ■ . • .* -

P’atvarkymai apie minimum 
algas ir maximum darbo valan
das, taipgi panaikinimas vai
kų darbo ir įvedimas kolekty
vių derybų bus palkiti ir to
liau NRA kodeksuose.

110 Afrikos arabų 
žuvo mūšyje su 

italais
RYMAS, gr. 13. — Italija 

oficialiai paslebė, kad 110 ara
bų liko užmušta gruodžio 5 d. 
mūšyje su italais prie Ualual, 
Italijos Samoli žemėj. Kiek žu
vo italų, pranešimas nesako.
>

SIOUX FALLS, S. D., gr. 
13.—Dvi moterys liko užmuš
tos ir trys žmonės sužeisti pa-
sažieriniam automobiliui susi 
durus su troku.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, gr. 14, 1934
-

r

buvo 8

Soho Pittsburgh, Pa
Iš SLA. 40 kuopos darbuotės

kainos ir- Pittsburgh, Pa

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
KITATAUČIAILIETUVIAI

tikro nepa

matyti ir
8

ADVOKATAIgal būt

irgi gana 
aš negalė ■

Kliubai organizuojasi kovoti 
prieš varžančius įstatymus

nelabai parankus 
parodos atidary- 
val. po pietų.
susirinkus prfbli- 
kuri. lanko visui,

vienų japo- 
Lietuvos ir 

daiktus. Ta-

Lretuvos ir Estijos Dailės Mo
kyklos rankų darbų išdirbi
nių parodos atidarymas.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted S-ts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

NedėEomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Teko 
na apžiurinėjant 
Estijos išstatytus 
čiau* negalėčiau pasakyti, ar tai
buvo paprastas japonų kilmės 
pilietis, ar koks japonų vald
žios atstovas.

labai daug lietuvių. Bet 
perdaug susirinkę, — 
buvo 
Mat,

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. Charles Sega!
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. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880 ’

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Žala toris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3305 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

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

esu tokie pat. 
kaip ir visi, o kai dėl 
tai nieko

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE į
Telefonas Virginia 0036

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

d.
oficialiame 
ir arčiau 

su parodos

k 
parodos

PITTSBURGH’O NAUJIENOS

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų 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 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LMD. nariai yra pilniausiai pa
tenkinti.

— LMD. Narys.

Soho Pittsburgh, Pa. 
. . - . 2 ■

Lietuvių Mokslo Draugystės 
valdybos rinkimo pasekmės LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

..... .. . ............ —
Pittsburgh, Pa

Jau* praeitų kartų buvo mi
nėta Pittsburgho Naujienose, 
kad gruodžio 10 d. Gimbels 
didžiulėj departamentinėj krau
tuvėj prasidės Lietuvos ir Es
tijos rankdarbių paroda ir tę
sis iki gruodžio 24

Teko dalyvauti 
parodos atidaryme 
susipažinti ne tik
atidarymu, bet ir su pačia pa
roda.

Apie parode s atidarymą bu
vo rašyta angliškuose laikraš
čiuose ir kunigai paskelbė baž
nyčiose. Tai, rodos, turėjo su
sirinkti 
nebuvo 
gal būt 
laikas,
mas įvyko 2

Tačiau toji 
ka buvo ta, 
parengimus ir yra nepriklau
soma. O tos taip vadinamos 
kuniginės publikos visai mažai 
tesimatė.

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

nės vertės dalykėlių 
gi labai aukštos.

Estijos išdirbinių 
daug išstatyta, tik
čiau pasakyti ar bent vienas 
estas dalyvavo toje parodoj, ai 
ne. Bent man neteko sutikti. 
Teko girdėti, kaip viena mer
gina apžiūrinėdama Estijos iš
statytus daiktus įdomaudama 
klausinėjo kunigo Kazėno kas 
tie estai yra ir kokia kalba jie
kalba. Jai kun. Kazėnas aiški- • kliubuose parduoti jokių geri
no, kad estai 
žmonės, 
kalbos, 
sakė.

Panaikinus proh’biciją ir grį
žus legaliams gėrimams, buvo 
išleisti tam tikri įstatymai, 
kurie suteikia daug galios Li 
kerių Tarybai. Toji taryba pra
dėjo varžyti kliubtte. Patvar
kė, kad nedėldieniais nevalia

Tačiau svarstant reikalavimų 
naujos bylos teisėjai pęrmaine 
džiurės sprendimų ir Sakavi-. 
čiui paskyrė 2 metus suspen
duoto kalėjimo ir teismo lėšas 
užmokėti.

Tai tuo Sakavičiaus trube- 
liai ir pasibaigė. *

Rinkimų pasekmės buvo seka
mos:

Pirmininko urėdui 
kandidatai ir balsų gavo seka
mai: A. žvirblis 84; J. Pociū
nas 18 ir A. Lelionis 24; vice
pirmininko urėdui P. Marmo- 
kas 96 ir B. Tumas 24 balsus; 
protokolo raštininko urėdui P. 
J. Sliekas 95 ir V. Stacinskas 
28 bal.; finansų raštininko urė
dui J. Urlakis 54 ir J. Samule- 
vičius 68 bal.; kasieriaus urė
dui A. Zdankus 80 ir Kastan
tas Šimkūnas 41 bal.

Turėjo būti išrinkta 2 di
rektoriai; !;, Balsavimo pasekmės 
buvo sekamos: J. Ambrozaitis 
75, A. Pipiras 52, J. Saveikis 
70 ir Jonas MikeŠka 34 bal. Už 
Albiną Kaulakį, gaspadoriaus 
urėdui, kuris neturėjo jokios 
opozicijos, buvo atiduota 106 
balsai.

Apie maršalkos rinkimus tai 
bučiau pamiršęs parašyti, kad 
J. Bugailiškis gavo 97 ir J. štf- 
kys tik 23 balsus.

Daugiausiai balsų gavę kan
didatai liko išrinkti. Rinkimais

Gruodžio 2 d. SLA. 40 kuo
pa laikė savo priešmetinį su
sirinkimų LMD. svetainėj, kur 
buvo renkama kuopos valdy
ba dėl sekančių metų.

Valdyba išrinkta sekanti: 
(Tąsa pusi. 3-čiam)

Parodos atidarymas
Atidarant parodų, pirmiau

siai buvo perstatytas Lietuvos 
atstovas Dr. Mikas Bagdonas, 
kuris atstovauja ir Estiją. Jis 
trumpai kalbėjo anglų kalba į 
susirinkusius, pareikšdamas 
svarbų šios parodos. Paskui 
kalbėjo kun. Kazėnas ir majo
ro atstovas, kurio pavardės ne
nugirdau.

Tai tuo atidarymo ceremoni
jos ir užsibaigė. >

v , Apžiūrint parodų -
Pasibaigus kalboms, leido

mės apžiūrėti parodoj išstaty
tus daiktus. Yra išstatyta vi
sokių dailės dalykėlių ranko
mis padirbtų iš gintaro ir me
džio, atfdimų, abrusų, juostų, 
mezginių ir kitelių. Parodos 
vietoj yra išstatytos 3 vėlia
vos, — Lietuvos, Amerikos ir 
Estijos.

Dauguma buvo suįdominta 
Rimšos kuriniu, kur iš medžio, 
yra išdrožta motina prie rate
lio; ji mokina savo vaiką lie
tuviškai skaityti. Paskui kiti 
apžiūrinėjo Lietuvos Universi
teto emblemų, kuri irgi iš me
džio yra išdrožta. Visa bCda,‘ 
kad tiek Rimšos “Mokykla”, 
tiek Universiteto emblema yra 
gana brangios ir paprastiems 
žmonėms neprieinamos. Mažės-

Beje, bučiau pamiršęs pasa
kyti, kad teko matyti parodoj 
išstatytas ir lietuviškas medi
nes klumpes. Tik, žinoma, jos 
gražiau buvo padarytos, negu 
tos, kur Lietuvoj kitą syk žmo
nės nešieidavo ir “žąselėmis” 
vadindavo. Neteko patirti, kiek 
tos klumpės kainuotų, jei kas 
norėtų nusipirkti atminčiai.

Moterys ir merginos labai 
įdomavo gintariniais dalykais, 
kaip tai: karielinis, rankžied- 
žiais ir kitais pagražinimais. 
Bet pirkti nesiskubino, 
dėl ankštų kainų
Visos srovės dalyvavo

atidaryme
tur birt, pirmas atsiti-
pas Pittsburgho lietu-

Tai, 
kimas 
vius, kad visų srovių žmonės 
galėjo sueiti į viįną\daiktą ir 
visi išsiteko. Pradedant’ Rymo 
katalikų kpnigais ir baigiant 
karštaisiais komunistais ir 
Bimbos sekėjais, visi dalyva 
vo. Kaip jau minėjau, susirin
ko daugumoj tie, kurie nueina 
į visu‘3 parengimus ir yra pa
žangiųjų laikraščių (“Naujie
nų”, “Keleivio” ir “Tėvynės”) 
skaitytojai.

mų. Toks patvarkymas kenkia 
kli Ubams ir suteikia gerą biz
nį “spikyzėms”.

Tad kliubai pradėjo organi
zuotis, kad privertus legislatu- 
ros atstovus atšaukti tuos įsta
tymus. Iniciatyvų paėmė ame
rikonų Moose -kli ubas, prie kiA- 
rio ir lietuvių priklauso. Gruo
džio 10 d. savoj svetainėj bu
vo sušauktas visų Pittsburgho 
kliubų atstovų susirinkimas, 
kuriame ir lietuvių kliubų at
stovai dalyvavo. Nuo LMD. A. 
žvirblis, A. Zdankus, J. Samir- 
levičius, . J. Ambrazaitis, A. 
Kaulakis ir Jonas Urlakis.

Buvo atstovai nuo Piliečių 
Draugijos, Lietuvių Country 
Kliubo, Lietuvos Sūnų Kliubo, 
Homestead lietuvių kliubo, Du- 
ųitesne, Lietuvių kliubo. Viso 
buvo atstovaujama apie 50 
kliubų visokių tautų. Atstovų 
buvo virš 200, ir tai tik pir
mas susirinkimas.

Susirinkimo pirmininku bu
vo išrinktas lietuvis Antanas 
Lelionis, kuris atstovavo did
žiulį amerikonų Moose kliubą.

Reikia pasakyti, kad Lelio
nis tikrai gabiai susirinkime 
tvarkų vedė.

Kaip išrodo, kliubų".strt.ar.i- 
nas veikimas ' legisla-
turos atstovus atšaukti tuos 
varžančius ir netikusius įstaty
mus.

— Vienas iš Dalyvių, i

Pittsburgho Lietuvių Mokslo 
Draugija yra tikrai demokra
tiška organizacija, kuri laiko
si demokratiškų tradicijų, čio
nai, atėjus valdybos rinkimams, 
niekados nestokuoja kandida
tų; yra partijų lenktyniavimas, 
yra varomos agitacijos už f 
įvairius kandidatus. Bet visa
dos prisilaikoma tolerancijos ir 
draugijos labas statomas pir
moje vietoje.

Kitos lietuvių draugijos ne
gali sušaukti susirinkimų ir net 
neturi iš ko rinkti valdybą. 
Bet LMD. niekados neturi jo
kio vargo nė dėl sušaukimo 
skaitlingų susirinkimų, nė dėl 
išrinkimo valdybos.

Gruodžio 9 d. priešmetinia- 
me susirinkime buvo rinkimas 
valdybos sekamiems metams.

Pittsburgh, Pa
Andriui Sakavičiui dėl kėsini-’ 

mosi išgėdyti jauną mergai
tę bausmė paskirta.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulėvard 2800 

Rez. 6515 Spt Rockwell St.
Tel. Republic 9723

Philip S. Rosenthal ’
ADVOKATAS 

4193 S. ARCHER AVENUE 
PHONE LAFAYETTE 44«« 

HOURS: Evontnir 7 to O P. M, 
134 N. LA SALLE STREET 

PHONE CENTRAL O1OO 
HOURS: O A. M. to 5 P. M.

/

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

2400 West Madison Street •
VaL 1 iki 3 po'1 pietų,' 6 iki 8 vak 

Tel. Seelėy 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

Kiti Lietuviai Daktarai.

Kaip žinoma, Rymo katali
kų kunigai baisiai nekenčia 
tautiško kunigo, bet šioje pa
rodoj abieji išsiteko. Tikrieji 
bolševikai visada su panieka 
apie Lietuvą kalba, bet šioje 
parodoje ir jie dalyvavo ir su 
jais nieko blogo neatsitiko, ži
noma, gal jiems ir teks pipi-' 
rų nuo jų vado G.asiuno už 
lankymų “buržujų” parodos.

— Reporteris.

Gruodžio 10 d. kriminaliame 
teisme teisėjo Marshall kam
baryje trys teisėjai svarstė 
Andriaus Sakavičiai.ts bylą. 
Mat, prieš kiek laiko Sakavi-' 
čius džiurės buvo rastas kal
tas dėl mergaitės išgėdinimo.

1 Bet džiurė buvo prasilenkusi 
su teisėjo patvarkymais ir Sa
kavičiaus advokatas reikalavo 
naujo bylos svarstymo.
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AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
UETUVIS I

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Vienose ateiti-, 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, (parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreipianti i mo-. 
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-i 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

t (K am p. Damen Avė.) 
' Tel. Hemlock 6699

Valandos :l-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Dr. Markeris
3325 Sb. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

. 4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p^etą
7 iki 8 vai. Ned61. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400 __
Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas., 

Moteriškų, VyriSkų, Vaikų ir visų 
i??}'* fjchronišku'lirų.- p » •

Ofisaą 3102 So. Halsted St.
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 16—12 

diena.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 y. Nėdėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
. Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo n am u u 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS :
J

Valandos nuo 2 iki 4 ir -nuo 7 iki 9 
vai,, Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamavja laidotuvėse kuop|giauslal 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

Tel. Canal 2515 arba 2516

m.
TeL Cicero 5927

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Franciscoav.

p

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielmkėje 
- Didelė ir graži 

koplyčia dykai
4092 ARCHER AV. ’

i

Telefonas Yards 1138

jį

Tel. Republic 3100 
10734 SOUTH 

M1CHIGAN AVĖ. 
Telefonas 

Pullinan 4151

■j Jovr&om . .

Liūdnoj Valandoj 
Pašaukite

25 METU PATYRIMO
Pritapkime akinių dėl visokių -akių

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebranguino 
Laidotuvėse....’....Pašaukite........«...

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—-4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.'

Simon M. Skirias
GfcABORIUS .ir BALSAMUOTOJAS, 
• Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St
TeL Monroe 8377

GRANT’S CHOICE
Tai yra musų nauja gera degtinė. Mes esame who- 
lesale distributoriai GRANT’S CHOICE degtinės. 
Ji yra Straight Kentucky Bourbon, 93 proof, devy
nių mėnesių senumo, distiliuota iš rinktinių grudų. 
GRANT’S CHOICE lai būna jūsų pasirinkimu. 

Šios degtinės žemos kainos jus nustebins.

IBI
& Y:

PATARIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS
Patariame visiems tavernų savininkams, kad jus r 
tuojau užsisakytumėt iš musų sandėlio užtektinai 
likerių dėl ŠVENČIŲ, pilnam užganėdinimui savo 
kostumerių. Mes turime didžiausi pasirinkimą ge
riausio LIKERIO, VYNO, DŽINES ir CORDIALS. 
Pirkdami pas mus likerius keisais arba mažiau, 
sutaupysite pinigų.

Bridgeport Liquor Co, Ine
WKOLESALE ONLY

3252 SO. HALSTED STREET,
Tel. VICTORY 5382-^5383

CHICAGO, ILL

ji. J. BAGDONAS
Sll 2506 W. 63 St.

Visi Telefonai:
Yards 1741 

1742
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna 
vimas Dieną ir Nak 
ti. Moderniška Kop 
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Metų

4605-07 S. Herniitage 
Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė.

Tel. Cicero 2109

ANTANAS PETKUS
Graborius

KOPLYČIA DYKAI 
1410 South 49 Ct. 

CICERO. ILL.

A MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Graborius ir 
Balzamuotojas 

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika 

lama. Kaina prieinama.
3319 Lituani£a Avenue 

CHICAGO, ILL.

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo,,’ 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą.. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubasJ 
Jei įkaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia, 
•akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMĖTRISTAS

1801 So. Ashland AVe.
Platt Bldg., -kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas^
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va-, 
karo. Room 8. Nerišliomis uždaryta.-

Incorporated
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 •
CHICAGO. ILL.

■ 11 I|IIW II II ... . ............................. IMI UI— ....... .

L J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46th St
Tel; Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel Cicero 8724. Koplyčia dykai
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Pittsburgh’o Naujienos SVEIKINA LIETUVOS ATSTOVĄ

(Tasa iš pusi. 2-ro) matys lietuvių kalbos, bet bur. 
Aleksandras Vaino- Sferi Eetuviai.

" " j Todėl South Sidės lietuviai,
finansų sekre- kurie nori, kud jų vaikai pra 

pro- moktų lietuvių kalbos ir isto 
Marijonu rijos ir užaugtų gerais lietu 

Pranaširiais, tu.ėtų pas naudoti proga 
Elena ’1’ savo va kučius į mo- 

Šukys;’kyklų, nors vieną kartų per 
Virbic-■ savaitę« Lankymas lietuvių kak 
Dr. J. bos mokyklos nieko nekainuos, 

r maršalka 0 bus didelė nauda.

Pirmin. 
rius; pirmininko pagelb. Juo-j 
zas Verbickas; 1____
tore Veronika Kaličienė 
tokolų sekretore 
Zdankienė; iždininkas 
Pikšris; iždo globėjai 
Saveikienė ir Juozas 
organizatorius Juozas 
kas; kuopos daktaras 
T. Baltrušaitiene ir .. 
Ona Rumšienė.

Taigi 40 kuopos valdyba dėl 
sekančių metų susideda iš 1 
vyrų ir 4 moterų, lygiomis ir 
poromis. Ar tai ne puiku?

šiame susirinkime buvo nu
tarta surengti vakarienę ir su 
graž u programų SLA. 3čio ap
skričio suvažiavimo dienoje — 
gruodžio 30 d. LMD. svetai
nėj. Vakarienės rengimo ko
misija susideda iš A. Vaino- 
riaus, J. Virbicko ir K. Lėliu-1 
šio, o valgių gaminimu rupin-'S. S. Pittsblirgh, Pfl 
sis musų darbščiosios moterys į 
vadovaujant 
toravičienei 
kunienei.

Vakarienė 
vai. vakaro; 
siems delegatams būti pasiren
gusiems pasilikti vakarienei, 
nes ji yra rengiama delegatų 
pagerbimui ir artimesniam su
sipažinimui ir užmezgimui 
draugiškų ryšių po suvažiavi
mo sunkių darbų

— Juozas Virbickas.

» ft «
Šv. Jurgio tautiškos parapi

jos choras, vadovaujamas gerb. 
Jcno Senulio, gana stropia 
darbuojasi rengdamas^ prie 
Kalėdų švenčių: mokinasi nau
jų ir gražių kalėdinių gies
mių.

Taip pat po Kalėdų choras 
rengiasi ir prie parengimo.

— Parapijonas.

MOV HJOlVd illV7vv.A<y O |

Aleksandrai Vik- ■ išmintingas Lietuvių Piliečių t I • • • x> •ir Marijonai šim-

prasidės lygiai 8 
lodei patartina vi

S. S. Pittsburgh, Pa
Iš Lietuvių Tautiškos Parapi

jos darbuotės

Pasidarbavus lietuvių tautiš
kos šv. Jurgio parapijos . kle
bonui kun. X. Žukauskui ir pa- 
rapijonams tapo įsteigta lietu
vių kalbos mokyklėlė vai
kams.

Kiekvienų šeštadienj bažny
tinėj svetainėj kun. Žukauskas 
nuo .1 vai. po pietų ' iki 3-čios 
mokina vaikučius lietuvių kal
bos ir istorijos. Gražus būre
lis berniukų ir mergaičių lan
ko painokas ir aš esu tikras, 
kad jie užaugę ne tik nesisar-

...............................................................................
“Juoda Duona Daug 

Gardesnė” •
Taip teisingai dainuoja lietuviai. 
S. PETRAUSKO juoda duona yra 
gardi. Taipgi balta kvietinė duo
na ir visokie pyragaičiai, net bur
noje tirpsta, taip skanus.
Pirkdami Kalėdoms ir visada rei
kalaukite S. PETRAUSKO ,keptos 
duonos ir keksu.

S. PETRAUSKAS
BAKERY

2616 W. 69th St 1721 S. Union Av.
Prospect 6393 Canal 7358

Draugijos nutarimas

Gruodžio 4 d. Lietuvių Pilie
čių Draugija laike priešmetinį. 
susirinkimų, kuriame buvo ren
kama valdyba.

Buvo padaryta labai svarbiu? 
tarimas, už kų reikia susirin
kusius narius pasveikinti. Bu* 
tent, nutarta užrašyti kliifbui 
po vienų laikraštį nuo kožnos 
žymesnės Amerikos lietuvių 
srovės.

Iki šiol gražiame Lietuvių 
Piliečių Kliube nesirasdavo nė 
vieno lietuviško laikraščio. Jei 
kas iš narių norėdavo pasiskai
tyti lietuviškų laikraščių, tai 
turėdavo eiti į Lietuvių Mok
slo Draugystės Kliubų, tenai, 
žinoma, galėdavo gauti pasi
skaityti ne tik Amerikos lie
tuvių visus laikraščius, bet ii 
iš Lietuvos.

Reikia pasakyti, kad LMD. 
jau per daugelį metų prenu
meruoja visus lietuvių laikraš
čius. Kol buvo geresni laikai, 
tai gelbėdavo ir visiems savo 
nariams užsirašyti po tokį laik
raštį, kokį kuris mėgdavo.

Butų gerai, kad ir kiti lie
tuvių kliubai, kurie neprenu
meruoja nė vieno lietuviško 
laikraščio, imtų pavyzdį iš Lie
tuvių Piliečių Draugijos. Tuo 
jie prisidėtų prie apšvietos 
platinimo ir atliktų naudingų 
darbų.

Kurį kitų Pittsburgho Lietu
vių Kliubų bus galima pasvei
kinti su užsirašymu iš visų 
srovių po vienų laikraštį?

— Laikraščių Skaitytojas.

įSSSS. xS*«Sfc

Poat-Gazeite Photo.

P-lė Betty Boozell, kuri vra apsirengusi lietuviškais 
tiškais drabužiais, sveikina Dr. 'Miką Bagdoną, Lietuvos atsto
vų Washingtone, kuris atvyko į Pittsburghų dalyvauti Lietu
vos ir Estijos rankdarbių parodos atidaryme. Paroda buvo ati
daryta Gimbels departamentinėj krautuvėj.

šis paveikslas nutrauktas prie Lietuvos ir Estijos kilimų.

tau-

čio suvažiavimų A. Bakanas -ii 
B. Bakanienc.

Tuo susirinkimas ir užsibai
gė. Narys.

In Memory of w
Jonas Mačys

Lithuanians are reminded 
that Friday, December 15 is 
the thirty-second anniversary 
of the death of Jfcrtas Mačys, 
one of our nation’s foremosl 
poets, a humanitarian. a lovc» 
of freedom. While in his native 
Lithuania he did much to bring 
back to the people their ap- 
parently doomed language and 
spread the visions of freedom 
during one of the darkest 
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periods of our coUntry’s his- 
tory. His poetry is filled with 
the patriotic spirit that was 
his and Lithuanians would dp 
well to become better acųuaint- 
ed with his works. His interest 
in the people did not cease 
when he came to America in 
1900 for he aided and counseled 
the striking coal ininers in 
Eastern Pennsylvania pointing 
out the injustices of the coal 
operators. His'death came after 
a lingering illness on Decem- 
ber 15, 1902. His ašhes at pre- 
sent ręst i n an urn a t the home 
of Dr.
should 
to his 
as one 
ers.

J. T. Baltrušaitis and 
some day be returned 
country to be honored 
of our nation’s defen'd-

> r ' n* ’t »• .

Edward Baltrušaitis.

KORESPONDENCIJOS
Li     —■ —*u i „m—.■ <

Detroit, Mieli
Apie chorų ir radio

Skilvio Vaistas Kuris 
Pagelbėjo Mili

jonams
•'Chicago. ui. — Aš persitikrinau, 
,d nėra goresniu vais.ų dėl viso

FRINER’IO KARTUSIS 
VYNAS

VŠ labai esu užganėdintas juo. Mrs. 
ulia Koscal.” Ir milijonai kitų var
ytojų Triner’io Karčiojo Vyno yra 
>s pačios nuomonės, šis pastebėti 
as skilvio tonikas tik pradėjo 4C 
letv.s savo populiariškumo. Nėr.“ 
'’-n u’-r^mio nrieš užkietčjima vi 

durių, bloga apetitą, gazus. galvor 
oi.dej ir ..bedią nu -vargi. Vis 

aistininkai užlaiko. Jos. Triner
) p., 1333 Šou.h Ashland Avcnue. 
hieago, 111.

:oncertus. Tačiau laikinai tie 
adio programai teko nutrauk- 
I. Dabar tie programai ir vėl 
itnaujinta, — jie yra duoda
mi iš WMBC radio stoties 
'1420 kilocycles) šeštadieniais, 
> vai. po pietų.

Programų išpildyme daly- 
/auja žymiausi musų daininin
kai. Būtent, J. Valiukas, Leng
vinas, J. Vasiliauskas, V. Dam
brauskienė, M. Romas ir ki
ti.

Jeigu norime, kad tie gra
žus programai butų visų lai
kų tęsiami, tai musų pareiga 
yra juos paremt* Ypač daug 
galėtų prisidėti musų biznie
riai, duodami garsinimus. Gar
sindami savo biznius, jie turė
tų ir patys naudų ir prisidėtų 
prie gražių programų išlaiky
mo.

Kaip minėjau, programus ir 
garsinimus tvarko p. žuronas.

— Dailės Mylėtojas.

Technikališkas ne
darbas cigaru ir ci
garetų industrijose

CHICAGOS TREČIAS

TAUTŲ KARNAVALAS
DIDELIS FINALE

šiame Dideliame Finale Trečio Metinio Tautų Karnavalo, kurį 
rengia Chicagos Įvairių Tautų Grupės kartu su Chicago Daily 
News, jus pamatysite didžiausį kokį Chicaga kada nors matė, 
kosmopolitinį programų, kurį atliks sekamos tautinės grupės:

FRANCUKIŠKI- 
KANADIEČIAI 
GRfiKAl 
HUNGARAI 
/ IRJŠIAI 
ITALJONAI 
JUGOSLAVAI
500 balsų išrinkti

NORVEGAI 
LIETUVIAI 
LENKAI 
pumvnai 
RUSAI 
ŠVEDAI 
ŠVEICARAI 
UKRAINIEČIAI

iš 100,(MK) artistų ... 
tautines grupes ...

operos, scenos ir

ASSYRIEČIAI
/ Uf<KUOKAI
BELGAI .
/NGLAI
ČEKOSLOVAKAI
FINAI

35 pastebėtini aktai.
300 tautiškų šokėjų presentuojanti savo
10 tautiškų orkestrų ... ir daugelis garsių 
radio žvaigždžių.

Šeštadieny, Gruodžio 15 d., 8 vai. vak
CHICAGO STADIUM
1800 West Madison Street

Įžanga 25c iki $1.00 (Baksų Sėdynės, $1.50)
Rengia Chicago Tautinės Grupės ir Chicagos Daily News naudai

THE CHICAGO DAILY NEWS
FRESH AIR SANITARIUM

dabar galima nusipirkti pas Marshall Field and Cx, (Ticket Bu- 
; Stadium Loop 
Personai Service

Tikietus < 
reau); Chicago Štadium, 1800 West Madison St. (grill); 
Office, 65 W. Madison St.; The Chicago Daily News 
Bureau offices, 9 West Madison St., ir 400 West Madison St.

24% moterų atstatyta nuo dar
bų, kuomet vyrų jau 40%. Vie- šinų įvedimo 
no j e įstaigoje rasta, kad prieš 
įvedimų mašinų net 80% dar

bininkų buvo vyrai, bet po ma- 
tlk 10% buvo

vyrai.
F.L.I.S.

MES PASIUNČIAME PINIGUS l VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.Vienoje industrijoje 

rų ir cigaretų, 
Su v. Valst. Darbo Departamen
to Moterų Biuras rinko infor
macijas ir statistikas, rasta, 
jog įvedimas,, mašinų atstatė 
labai daug darbininkų nuo dar
bų, ir dirbančių žmonių algos 
sumažintos, šitas tyrinėjimas 
apėmė net 25,000 moterų ir 
100 cigarų fabrikų.

Pačios industrijos žymiai au
ga. 1930 m. jos produkavo net 
124 bilijonus cigaretų ir 6Į4 
bilijonus cigarų. Per 10 metų 
laikų, nuo 1919 iki 1929 m. ma
tome, kad nors produkavimas 
padidėjo net 70%, bet algos 
sumažėjo net 23%. Kad maši
nos povaliai užima vietų vyrų 
ir moterų darbininkų cigarų 
išdirbystėje, matome nuo at
statymo vis daugiau ir dau
giau darbininkų.

Nuo pat pradžios cigaretų 
pagaminimui mašinos buvo rei
kalingos. Bet prieš 20 metų 
cigarus rankomis gamino. Bet 
populariškumas mašinų padary
tų cigaretų privertė įvedimą 
mašinų cigarų industrijoje. 
1918 m. įvesta nauja automa
tiška cigarų padarymo mašina, 
kuri su keturiais darbininkais 
galėjo užbaigti visų cigaro pa
darymo procešų. Ir jau 4929 
m. net trys tūkstančiai tų ma
šinų vartojama, ir jų vartoji- 
nfas padarė perversmų visoje 
industrijoje, 
mažiaus išk
garų- gaminama, 
kaikurie fabrikai 
mina cigarus.

Nuo 1920 m. 
cenzo skaitlinės

ciga- 
apie kurių

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St.

DĖDĖ SAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i
Standard Federal 
Savings and Loan 

Associatlon 
of Chicago

PASKOLOMS DEL PIRMŲ MORGIČIŲ, NUO 5 IKI 
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

kei te, kai atvyko p. žuronas. 
Atsirado darbščių žmonių, ku
rie kartu su p. žuronu pradė
jo organizuoti Dailės Chorų. 
Per trumpų laikų prie choro 
vėl susispietė geriausi musų 
dainininkai ir šiaip meno mė
gėjai. Padarinyje šiandien mes 
turime tikrai šaunų chorą. Esu 
tikras, kad tokių chorų lietu
vių tarpe nedaug tėra.

Paslaptis to, kad detroitie- 
čiams pasisekė sukurti gerą 
chorų, yra ta, jog jis yra lais
vas ir nepriklausomas. Iš cho
ro narių nereikalaujama, kad 
jie priklausytų tai ar kitai par
tijai. Niekas jų neklausia, ar 
jie eina į bažnyčių, ar ne. Tie 
dalykai yra kiekvieno nario as 
meniškas reikalas.

Toks choro nusistatymas pa
sirodė labai naudingas ir su
traukė daug jaunuolių, kurie 
visokiomis partyviškomis peš
tynėmis nesidomauja.

Lapkričio 18 d. Dailės Rate
lis turėjo parengimų, kuris su
traukė apie 500 žmonių. Visų 
programų išpildė jaunuoliai. Ii 
jie labai šaufniai pasirodė. Da
lyvavo taip pat visų detroitie- 
čių mėgiamas tenoras, J. Va
liukas.

Pabaigoje Dailės Choras po 
vadovyste p. žurono labai gra
žiai sudainavo kelias dainas.

Kiek tęko patirti, parengi 
mas žmonėms tiek patiko, jog 
jie,tik ir klausinėja, kada cho
ras vėl pasirodys.

a t-

Bridgeville, Pa

i Dova
nos

lki 1930 m. 
rodo, jog tik

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje ižmokė- 
jom 5%. Dėl platesniu 
žinių, kreipkitės i ofisų.

Darbas geresnis, 
lų ir daugiau ci- 

Bet vistiek 
rankomis ga-

Iš SLA. 90 kuopos metinio 
susirinkimo

kad 
dy- 
nu- 

Kad

Kas pirks musų krautuvėj 
Čeverykus už $2.95 arba 
brangesnius, gaus gražių 
dovanų ir kalendorių 

DYKAI.

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų čeverykų.

Iki Kalėdų krautuvė atdara kas 
vakaru ir nedaliomis iki 3 

vai. po pietų.

UNIVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St. Pernai žiemų p. žuronas pra
dėjo duoti ir liėtuviškus radio

Gruodžio 9 d. SLA. 90 kuo
pa laikė priešmetinį susirinki
mų, kur buvo renkama kuo
pos valdyba ir delegatai į 3- 
čio apskričio suvažiavimų. Su
sirinkimas įvyko gruodžio 30 d. 
Pittsburgho LMD. svetainėj.

Kuopos valdyba visa palik
ta senoji, būtent, pirm. Anta
nas Bakanas; vice-pirm. S. Ba
kanas; turtų raštininkė B. Sa- 
baliauskytė; protokolų raštinin
kas J. Kazlauskas ir iždinin
kas Adolfas Juška.

Kuopos valdyba nutarė, 
sekančius metus tarnaus 
kai, tik turtų raštininkei 
tarta $15 metinės algos,
dar geresnės ekonomijos atsie
kus kuopoje, nutarta sekamais 
mėtais laikyti susirinkimus pri- 
vatiškuose namuose. Svetainėj 
laikant susirinkimus, kuopa tu
ri mokėti $30 už 12 susirin
kimų.

Pirmas susirinkimas įvyks 
sausio mėnesį 2-rų nedėldienį, 
2 vai. po pietų, pas A. Baka- 
ną, 656 Cherry Way.

Delegatais išrinkta 1 apskri-

Pereitų žiemų Detroitan 
vyko dainininkas ir gabus 
chorvedis J. žuronas. Pirmiau
siai jis atsilankė pas kelis 
veiklesnius žmones, kad pasi
tarti apie galimybes įsteigti 
chorų. Tam savo sumanymui 
jis surado nemažai pritarėjų. 
Nieko tad nelaukiant ir buvo 
pradėta choras organizuoti. Ir 
štai dabar mes galime pasi
džiaugti savo choru.

. Detroitiečiai gerų chorų tu
rėjo tik Miko Petrausko lai
kais. Kompozitorius Petraus • 
kas buvo sutraukęs geriausius 
musų dainininkus ir vaidinto- 
jus. Jo vadovaujamas choras 
pastatė nemažai operečių bei 
surengė visų eilę sėkmingų kon
certų. Dažnai parengimai bū
davo tiek skaitlingi, jog į sve
tainę nesutilpdavo publika, — 
kai kuriems tekdavo grįžti na
mo.

Nustojęs sveikatos, ,komp. 
Petrauskas priverstas buvo ap
leisti Detroitu ir išvažiuoti Lie
tuvon. Na, o kadangi tinkamo 
mokytojaus nebuvo galima gau
ti, tai ir choras paliovė veikęs. 
Geresni dainininkai išsiblaškė, 
ir jų nebebuvo galima sutrauk
ti į daiktų.

Tačiau p. Petrausko (pasė
ta sėkla nesunyko. Reikėjo tik 
palankesnių aplinkybių, tad ji 
galėtų augti ir bujoti.

Pernai tos aplinkybė pasi-

OF CHICAGO
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga,

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.

Rusiška ir Turkiška Pirtis1*
DOUGLAS BATHS >

3514-16 W. KOOSEVELT ROAD
arti St, Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. t.

LINCOIN'S' PRIDE DEGTINE
Gurkšnis LINCOLN’S PRIDE Degtinės įrodys Jums, kad tai yra Deg
tine, kuri yra labai Smagi ir be abejo Jums patiks. Nusipirkite jų savo 
apielinkės Tavernoje. LINCOLN’S PRIDE DEGTINE yra Straight 
Kentucky Bourbon 100O gryna ir 10 mėnesių sena. Ji specialiu budu 
pasendinta medinėse statinėse.

PABANDYKITE ją šiandien ir patys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY Ine
WHOLESALE only

3252 SOUTH HALSTED STREET
T«l. VICTORY 5282—5383
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NORI PANAIKINTI KARO PELNUS

Prezidentas Rooseveltas paskyrė komisijų, kurios 
uždavinys bus paruošti kongresui įstatymo sumanymų 
karo pelnams panaikinti. Komisijos priešakyje stovi 
bankininkas Bernard M. Baruch, buvęs labai įtakingas 
asmuo Wilsono prezidentavimo laikais, ir gen. Hugh S. 
Johnson, buvęs NRA galva. Kiti komisijos nariai susi
deda iš dabartinės administracijos atstovų: valstybės 
sekretoriaus Kuli, iždo sekretoriaus Morgenthau, karo 
sekretoriaus Dern, laivyno sekretoriaus Swanson, ir 1.1.

Roosevelto tikslas yra girtinas. Karas yra tokia di
delė krašto nelaimė, kad jo metu, kada liejasi kraujas 
ir žūva žmonių gyvybės mūšių laukuose, nė vienam ka
pitalistui neturėtų būti leidžiama iš to daryti sau pelnų. 
Bet tos komisijos sąstatas iššauks publikoje daug abe
jonių. Kam reikėjo į ją skirti kuone išimtinai • adminis
tracijos žmones?

Jungtinės Valstijos labai didžiuojasi valdžios ga
lios padalinimu tarpe trijų, viena nuo kitos nepriklau
sančių, šakų: legislatyvės, administratyvės ir teisinės. 
O čia Rooseveltas pavedė atlikti grynai legislatyvį dar
bą — įstatymo paruošimą — vykdomosios valdžios šu
lams, savo kabineto nariams, kitaip sukant, ministe- 
riams. Washingtone yra kongresas, susidedąs iš dvejų 
rūmų: atstovų buto ir senato. Logiškas dalykas butų 
buvęs pavesti tą darbą kongreso nariams.

Juo keistesnis yra šis prezidento pasielgimas, kad 
dabar specialė senato komisija, su senatorium Nye prie
šakyje, kaip tik daro amunicijos pramonės tyrinėjijną. 
Šiai komisijai jau pavyko iškelti aikštėn daug įdomių 
faktų. Ji, išstudijavusi karo pramonės pelnų klausimą, 
butų labiau kompetentiška, negu kas kitas, pagaminti 
ir įstatymo projektą šitpo klausimu. Bet Rooseveltas 
ją visai aplenkė, in jos nariai spėja, kad jisai tyčia taip 
pasielgė, norėdamas atimti reikšmę josiąs darbui.

Visuomenė turi daugiau pasitikėjimo šitame reika
le tokiu asmeniu, kaip senatorius Nye, negu Roosevelto 
parinktu Wall-stryčio šulu Baruchu.

Vienas laikraštis rašo, kad 
Bostone įvykęs “socialistų ir 
komunistų pasibučiavimas”, ir 
tai tokiu budu, kad vyriausia 
Socialistų Partijos taryba nu
tarė dauguma balsų, “jog at
skiros socialistų kuopos gali ei- 
;i išvien su komunistais ir 
bendrai veikti, jeigu centras 
neparodys pasipriešinimo.”

Bet tai ne visai tiesa. Parti- 
. os nutarimas yra toks, kad 
vietinės organizacijos gali tar
tis apie “bendrų frontų” suda
rymų su komunistais, bet joks 
susitarimas negali būti vykina
mas praktikoje, kol centro ko
mitetas jo nepatvirtins. Taigi 
čia yra greičiau uždraudimas, 
o ne patarimas, partijos kuo
poms dėtis su komunistais. 
Taip tų centro sprendimų aiš
kino spaudoje ir Hoan, vienas 
“kairiojo sparno’’ vadų.

Socialistų priešai, matyt, no
ri, kad socialistai “pasibučiuo
tų” su komunistais, nes jiems 
< tiems priešams) tuomet butų 
engviau prieš socialistus kovo
ti. Ir dėlto jie skelbia “pasibu
čiavimų”, kuris nėjvyko.

GINA “OTEČESTVĄ”

NOBELIO TAIKOS PREMIJA

Už naudingiausi# pasidarbavimą pasaulio taikai 
šiemet gavo Nobelio premiją Anglijos socialistų vadas, 
Arthur Henderson. Jisai ją. pilnai užsitarnavo, dėdamas 
visas savo pastangas išlaikyti gyvą tarptautinę nusi
ginklavimo konferenciją, kurios pirmininku jisai yra. 
Jei ne jo energija, taktas ir nepaprasti parlamentiniai 
gabumai, tai ši konferencija butų seniai pakrikusi. Tįer 
sa, ji iki šiol nieko apčiuopiamo negalėjo atlikti, kadan
gi beveik visose 
yra atžagareivių nacionalistų ąrba fašistų rankose; bet 
Eats faktas, kad konferencija laiks nuo laiko susirep- 

a ir diskutuoja nusiginklavimo klausimus, stiprina tą 
dalį viešosios opinijos pasaulyje, kuri stoja už tarptau-

žiosiose valstybėse šiandie vairas

Arthur Henderson, kurį Anglijos darbininkai vadi
na “Uncle Arthur”, yrą šiandie stambiausias vadas Bri
tanijos darbininkų judėjime. Nuo 1911 metų jisai ėjo 
Darbo Partijos gėneralinio sekretoriaus pareigas. Jisai 
buvo užsienių reikalų ministeris antrame dąrbiečių ka
binete, ir jau tuomet jisai pasižymėjo, kaipo griežtas 
pavergtųjų tautinių mažumų užtarėjas ir despotišku 
valdžių priešas. Už tai jo labai nemėgo Italijos fašistą 
ir Rusijos bolševikai. Maskvos diktatoriai jį daugiau
sia niekindavo už tai, kad jisąi stengėsi’ sustiprinti Tau
tų Sąjungą, kurią kominternas tais laikais vadindavo 
“imperiafistiškų plėšikų sąjunga”.

jBet šįapdie pati sovietų valdžia jau yra tęs “plėši
kų sąjungos” narys, ir sovietų atstovas dalyvauja toje 
pačioje tarptautinėje nusiginklavimo konferencijoje, 
kurjos pinpininkas yra ’ social-oportunistas”. Hender- 
sonas! Ūkimas smagiai pąsi juoke iš “vienintpjių tikrų 
proletariato vaduotojų”.

Jeigu toki žmonės, kaip Arthur Henderson, atsisto
tų bent keleto stambesniųjų yajątybių priešakyje, tai 
žmonija greitai surastų kelią į tvirtą pąstoyįą taiką. 
Bet tas laikas ateis, ir veikiausia neilgai trukus.

kurias jie buvo sušaudyti. “matušką Rosiją”. Kaipo Rųsi- 
Reiškia, tie žmonės nubausti jos patriotai, jie “stikina” už 

mirtim ne už aitliktus darbus, tą šąjį įr jos valdžią — “right 
bet už tai, kad jie norėjo arba or wrong”. Tai sąvo rųšies “is- 
ketino juos atlikti. į tinno russkije liūdi”, tik su tuo

Kąda po 1926 metų pervers- skirtumu, kad dąugumą jų nė 
mo Lietuvoje buvo sušaudyti rusiškai nemoka. Daugelis jų 
keturi komunistai, tąi jįe irgi niekuomet nėra matę Rusijos 
buvo kaltinami, kad jią “plana- savo gyvenime, ir jeigu jiems 
vo” pądaryti ginkluotą ąukffi- reikėtų Rusijoje pagyvenai bent 
mą ir išskersti Lietuvos inte- keletą mėjiesių paprasto darbi- 
ligentus ir valdžios atstovus, pinko sąlygose, £ai jie bėgtų iš 
Kiek protestų tuomet kėlė mu- jos, kaip akis išdegę, 
sų komunistai prieš šitokį “žvė
riškumą”. O dabar, kada lygiai

Valdžia gali įsigyti tiek Šerų, 
kiek įstatymas numato, atsi
žvelgiant j bendrų visų kitų 
investuotojų pinigų sumų.

Pagalios penktoji rųšis—tai 
Preferred Income Shares. šios 
rųšies šėru's gali pirkti tik 
Jungtinių Valstybių iždine 
(treasury). Pelno pasidalinime 
šie Šerai neturi jokios pirme
nybės, Jie turi pirmenybę tik 
ieškiniuose prieš spulkos tur-

Jie rpyjl Ęusiją iš tolo» nes 

pataųja nągaiką, šautuvas ir 
Vadintai, ijc teisybė n?j>i ko- revoty^ris. ‘Tam russkjj duch,| 

munistams, bet rupi apginti tam ^ųsju pąchnęt !” y

tai viskas O-Kei!
ĮVAIRENYBĖS

Baisi akmenėjimo

KAS YRA Spulka
Rašo Adv. K. GUGIS

Federalės Taupymo Ir Oividendų arba nuošimčių spu'- 
Paskolų Bendrovės ka.>»ewKa, o prideda jums

Visų patriotų obalsis yra: 
“Our country, right or wroug'*, 
t. y. nežiūrint ar musų šalis 
elgsis teisingai, ar ne, mes vis-, 
tiek remsime ją. .

Šituo obalsiu vadovaujasi ir 
musų vadinamieji komunistai, 
kurie tikrumoje yra niekas ki- 
a, kaip Rusijos valdžios gar
bintojai. Visa, ką ta valdžia dar 
ro, jie giria, neatsižvelgdami į 
tai, ar jos darbai geri, ar blo
gi.

Jeigu* sakysime, kurioje nors 
šalyje v&džįą ^yimįnėja ‘ savo 
priešus ir be teisino uždaro il
gam laikui į kalėjimą, tai ko
munistai rašo savo laikraščiuo
se apie valdžios žiaurumą ir įro
dinėja, kaip tai esą baisu, kad 
kapitalistiškos valdžios neduo
da žmonėms laisves. O jeigu 
valdžia savo priešus ne tik su- 
iminėja, bet ir šaudo, tai komu
nistų pasipiktinimui nebūna ga
lo.

Bet štai ėmė savo oponentus 
areštuoti ir galabinti Rusijos 
valdžia. Ar komunistai piktina
si, ar protestuoja? Anaiptol. Ne 
tik nesipiktina, bet teisina ir 
giria šitą valdžią. Brooklyno 
“Laisvė”, pav. pasakoja, kad 
tie 66 asmens, kurie neseniai 
buvo sušaudyti Maskvoje ir Le
ningrade, tai “baltagvardiečiai”, 
kurie darę slaptus planus išžu
dyti sovietų lyderius, susprog
dinti sovietų fabrikus, sugadin
ti geležinkelius, užversti ka
syklas ir t. t. Todėl, girdi, su 
jais reikėję apsidirbti be pasi
gailėjimo, ir Rusijos valdovai 
gerai pasielgę, ekspreso greitu
mu pasiųsdami juos pas Abrao- 
tyą-

“...Sovietų valdžia”, sako 
Brooklyųo laikrąštis, “Jiirto, 
kirto iš peties ir kirs tol, kol 
kiekvienas bąltagvardiėtįs, 
kiekvienas žmogžudys, kiek
vienas suokalbininkas bus 
sumedžiotas ir priverstas už
mokėti už savo darbus... Už 
savo žygius jie atsiima pilną 
užmokestį.”
šitas visas sovietų terorų tei- 

simmas nėra paremtas jokiais 
faktais, 
džįa nėra įlydžiusį, kad sušau
dytieji ąsmens prijklauso kokiai 
ten “baltai gvardijai”, kad jie 
turėjo kokį nors ryšį su komi
saro Kirovo nųdaigojhnu arba 
kad jie sprogdinę dirbtųyes, 
ardė geježinkeįius, gadino ka
syklas. Jeigu valdžia butų iu- 
rėjusi, savo rankose tokius fak
tus, tai kam ji bįutų “‘teisusį” 
tuos žmones slaptai? Galų’ gale, 
pati “Laisvė” pasako apie juos 
tik tiek, kad jų “tikslas” Jju.-

n^s pati sovietų val-

Spulkoms numatoma ateity 
svarbesnė rolė .davime paskolų 
ant namų ir taupumo ugdyme, 
negu ta, kurių jos lošė iki šiol. 
Tatai liudija ir tas faktas, kad 
pati valdžia pradėjo organizuo
ti federales taupymo ir pasko
lų bendroves — Federąl Sav- 
ings and Loan Associations.

šiam darbui valdžių įgaliavo 
Kongreso Aktas, kurį preziden
tas užgyre birželio 13 d. 1933 
m.

Sulig tuo aktu federalė tau
pymo ir paskolų bendrovė — 
federalė spulka — yra priva
čiai tvarkoma tam tikros apie- 
linkės finansinė įstaiga. Pa
skolas šitokia spulka duoda ne 
didesniame plote, kaip 50 my
lių rate nuo jos buveinės. Jos 
tikslas yra. tarnauti apielinkei 
taip priimant sutaupąs, taip 
duodant pągkplas. Pasak val
džios tatstovų, tinkamai operuo
jama tokia federalė spulka ga
li patenkinti apielinkės gyven
tojų reikalus, nežiūrint, ar 
miestas bus didelis ar mažas. 1

Valdžia nįąno, kad d,čka ši
tokios spi^ps operavimo, tai 
ar kitai apielinkei nebus rei
kalo traukti kapitalų namų fi
nansavimui iš kitų šaltinių. Be 
to, lokalis federalės spulkos 
pobūdis yra geras tuo, kad jos 
vedėjai geriau gali pažinti vie
tines sųlygas. Taipgi jie gali 
geriau* pažinti žmones, kuriems 
skolina. Ba praeities patyrimai 
rodo, kad duodant paskolų pa
žinoti skolintojo būdų yra taip 
jau svarbų, kaip ir jo finan
sinį stovį.

Invęstmentai Fęderalėj 
Spulkoj

Federaįč spulka priimu pi 
nigus taupymui ir išduoda už 
jųęs šėrus. Yra penkių*' rųšių 
Šerai.

Ir viena tų rųšių tai InstalL 
ipent'Thrift Shares. Tatai yra 
taupymas paremtas įmokėjimų 
tam tikros pinigų sumos kiek
vienų savaitę arba kiekvienų 
mėnesį. Mažiausia taupymo su
ma turi būti plenerui 50 .cen
tų. Didesnes sumas galite mo
kėti kokias norite.

pribrepdusio arba išmokėto 
Šero vertė $100.00.

Jeigu taupytojas mokės sa
vo duokles regupąriai, neųž- 
vilkdamas niekuomet yieųu 
tarpų daugiau kaip 60 dienų, 
tąi jis gaų’s bonusų. Tas bonu- 
sas tąi' J nuošimčio priedas 
metams prie

prie jo įmokėjimų iki jo šėrai 
pribręsta. Suprąntama opto 
(optiopal) šėrus gąji užsirašy
ti kiekvienas asmuo, 
nori juos įjnti.

Trečioji Šerų rųšis 
paid Sliares. ši šėrų rųšis yra 
taikoma tam, kad patarnauti 
žmonėms, kurie įmoka iš kar
to į spulkų didesnę sumų pi • 
nigų, kurių jie palieka spulkoj 
augti kartų su nuošimčiais. Da- 
leiskime, kad žmogus įdeda 
$500 ir nori juos išauginti iki 
$1,000. Tokiame atsitikime jis 
perka 10 Šerų, ha kiekvienas 
federalės spulkos pribrendęs 
šėras yra $100 vertes.

Ketvirtoji šėrų rųšis—Full- 
paid Income Shares. ši rųšis 
yra taikoma žmonėms, kurie 
nori investuoti savo pinigus 
saugiai ir gauti nuošimčius ųž 
juos, šitokiems investuotojams 
išmokama nuošimčiai kas pu- 
se>‘iiietųn .*vm >. ■ ■ •»» • >»>

įstatymai duoda galių Suvie
nytų Valstybių valdžiai pirkti 
šios ketvirtos rųšies šėrus iš 
kiekvienos federalės spulkos.

kuris til

yra Pre-

Neseniai buvo laikraščiuo
se rašyta apie 12 metų mer
gaitę Amerikoje, kuri akme
nėjanti ir diena dienon lau
kianti mirties.

Dabar gydytojams ir žmo
nėms sukanti galvų liga, kūno 
akmenėjimas, medikams bu
vo žinoma jau nuo 1670 me
tų, sako dr. Harrison S. Mart- 
land. Paskutiniai susirgimai 
šia liga, ypač tarp vaikų, su
kėlė nemažai nerimo žmonė
se. .

Ši liga gydytojų vadina
ma myositi ossficans. Šios li
gos bakterijų ir priežasčių, 
kurios šių ligų sukelia, iki šiol 
dąr nepasisekė išaiškinti, tik 
žinoma, kad kūne pradeda at
sirasti perdidelis kalkių kie
kis ir įvairiose kūno dalyse 
akmenėja muskulai arba for
muojasi kaulai tarp muskulų. 
Šios ligos yra dvi rųšys: myo
sitis ossificans traumatic jr 
myositis ossificųns progresive, 
pirmoji gali būti žaizdinė.

Atsiradus kūne myositis os
sificans traumatic muskulų 
akmenėjimas prasideda vie
nam muskule arba vienoj 
muskulų grupėj.

Myositis ossificans Progres
sive yra toji pat liga, bet ji 
pasireiškia iš karto įvairiose 
kūno dalyse, ši liga dažniau
siai prasideda ankstyvoj jau
natvėj ir pirmiausia jaučia
ma pečių ir kaklo inuskuluo-

se. Kūnas visiškai nebegali 
judėti.

Ligonis nevisuomet šios li
gos įvaikiamas, bet susirgus 
kuria nors kita sunkia liga, 
pav., plaučių uždegimu, ligo
niui yra maža vilties pasveik
ti.

Kita liga, kuri dažnai seka 
arba kartu naikina žmogaus 
kimų su muskulų akmenėji
mu yra leucocythema. šios 
ligos bakterijos naikina krau- 
juje esančius raudonuosius 
liūnelius ir drauge atsiranda 
perdidelis kiekis baltųjų kū
nelių. Taip pat dar nėra tikrai 
nustatyta kas šių ligų sukelia, 
šios ligos yra dvi formos: 
chroniškasis susirgimas ir 
staigusis. Chroniškai ja suser
ga suaugę žmonės nuo 20 iki 
50 metų amžiaus. Chroniškie
ji ligoniai gyvena nuo 10 iki 
12 metų. Staiga ja apserga 
vaikai ir ji tęsiasi nuo 2 sa
vaičių iki 6 mėnesių, tada li
gonis miršta.

Ši liga lengvai nustatoma, 
nes ji pakeičia kraujo sudėtį 
ir spalvų. Tinkamai gydant 
Rentgeno spinduliais jos plė
tojimasis dažnai sulaikomas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingds.

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai paael* 
binga knygeli dėmi ku
rie nori tapti žios laliea 
piliečiais. Pamokinimai 
apie Iios Šalies tvarką 
apie jos viriininkii nn 
kimus ir viską kas reik* 
linga prie ėmimo egza 
meno rasite iioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO. DLL.
Siųskite money orderi arba terasos 

ženklelio*.

GERIAUSIA DOVANA
!»’
Į®
5
SS 
SS

Naujienų Prenume

metams prie kitų dividendų. 
Bopusąs bus išmokėtas jap). ; 
kai jo š.ėras ar Šerai pribręs, 
t. y. pasieks $100 vertę.

Kita federajės spulkos Šerų 
pušįs yra Optional Savings 
Sbaręs. ši šėrų rųšis yrą tai-' 
koipą tiems, kurių pająmo” 
esti neręguliąrės, kaip. prpfe- 
sipųąhj ar ! kitokių užsiėmimu 
žmonių.

šitos rųsięs šėrus žmogus 
užsirąšo, kada jam paranku, ji 

vęs #tlįktj įąs piįtadaiybęs, išmoką už • juos kądą pąjegią.

Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai 
užrašo Naujienas visiems metams.

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. Vi
sa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, 
bet šešias dienas į savaitę per visus metus.

Išpildykit šitą kuponą šiandien
Naujienos

173B So. Halsted St.
Chįcago, III,
Aš ęia prisiunčiu $8.Q0 už Naujienų prenumeratą 

visiems metams. Pradėsit Naujienas siuntinėti nuo 
........ .............. . dienos šituo adresu:

Vardas 
Adresas

B
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TheDoings o f
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

Our Aim
On Tuesday evening, August 

31; 1933, at the home of Miss 
Helen Dambras, Rūta Karta
nas, Birutė Kremianis and Vy
tautas Beliajus decided to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith
uanian drama, art, literature, 
thought and lore among the 
American born Lithuanian 
youth.

We hold our meętings at the 
Beliajuą. School of Dancing, 
3259 South Halsted Street 
every Tuesday evening at 8:00 
P. M. Every Lithuanian young 
man and 
invited 
a hand 
of the 
kind.
The Lithuanian Youth Society.

woman is cordially 
to join us and lend us 
in making our club one 
most noteworty of its

Šventoji, And The 
Legend On The Origin 

Of Amber
the 
lies 
Ri-

Two kilometers below 
Lithuanian-Latvian border 
the mouth of the šventoji 
ver. Here, during the Middle 
Ages stood Lithuania’s chief 
port—šventasis or šventoji. 
Būt it, as well as all other of 
Lithuania’s sea-coast towns 
and villages had little chance 
to prosper because of the con- 
stant struggle of the Lith-

.i/anians with the Teutonic Or- 
ders.

The port stagnated. During 
tlie XVII-th century certain 
Englisb merchants settled there 
and tried to revi-ve it būt, trad- 
ition says, The Swedes, then 
occupying Courland, egged on 
by tbe envious merchants of 
Riga, destroyed the port by 
sinking nine shiploads of 
stones; the Englishmen moved 
to Libau, and the port w.as 
abandoned.

Today there is hardly a 
trace of the port left. The 
river cannot reach the sea and 
losses itsetf in the sand. Pop- 
ular tradition explains thįs by 
relating that the river, which 
long ago was much larger and 
swifter, wantonly disobeypd 
Perkūnas, the god of thunder 
and the All-Father of Lith
uanian mythology, and was 
condemned never to reach the 
sea, būt to disappear eternally 
in the sand. And no amounf 
of digging will help, say the 
old people, no port will ever 
prosper there, the whole region 
mušt remain desolate till the 
end of time.

Despite tfris dire prophecy, 
the LithUfanians aru again 
essaying to bufld a port here, 
būt only a fishing port. A 
breakwater has aiready been 
built, dredging is going on and 
a meteoroiogical station which 
forecasts weather for the fisli- 
er folk has been erected.

With šventoji is connected 
one of the jnost beautifųl le
genda of the seacoast—that of

the origin of amber (ginta
rai).

Long, long ago, the Baltic 
was ruled by the sea goddessj 
Jūratė (Jura—sea); who lived 
in a wonderful palace of pure 
aihber in the depths of the 
sea. Her finny subjects were 
sacred, būt one day her mešs- 
engers, the pike, came i n great 
agitation to tell her that a 
youth, Kastytis, was killing 
them by hundreds. Greatly 
wroth, Jūratė called together 
her mermaids and, astride a 
himdred white sea-horses, they 
rodė to šventoji, where they 
found Kastytis tnendihg his 
nets and singing lustly. With 
their siren songs they charmed 
him into the, deep yvater and 
he woUld have drowned if Ju' 
rate, melted by his youth and 
beauty, had not saved him. 
They swore to love each other 
eternally. Every sunset Jūratė 
came to visit Kastytis and they 
were happy. Būt Perkūnas was 
displeased that Jūratė ghould 
love a mortal, so with 
thunderbolt he Ltilled her and 
smashed her palace into million 
pieces. Kastytis he bound to 
a rock in the nethermost 
depths of tbe sea, placing the 
body of his beloved at his feet, 
When the yvestern yyinds blow 
and the vvaves rise mountain 
high, a hoarse moaning i? 
leard: it is Kastytis motfrning 
Jūratė. When the winds die 
down and waves are at ręst— 
;he 
bits 
the

as the yery best Ęnglish sec- 
tion that has ever appeared 
either in Naujienos or other 
Lithuanian papers in the counV 
ry. This gives us greąt joy and 
we take pride in the many ac- 
complishments the L. Y. S. Jias 
achiev.ed in sifch a shprt time 
of its existence. Accepting this 
laurel, we sėt out for more apd 
greater conquests.

General News
Be.

with 
into 
cor-

Hon.

KO LIŪDI BERNUŽĖLI
(WHY SO SAD YOUNG MAN)

Folk Song
VVhy art thou so sad yoitag man, and e’er brood?
Why so gloomily dost thou step each pace?
And why of late in sorrowing low mood, 
A flow of tears bedeck thy handsome fące.

Doth the dawning of the day displease thee?
Is it because the days run swiftly pąst?
Why art thou so sad young lad, do teH me?
As if thoy ’rt waiting for the nights' conąuest. 

Do weep no more my sorrowing young boy, 
For lo! The sun with radiance shines bright.
Behold the beauty, briliance and its joy, 
Like-wise thine eyeszwith happiness will light.

Listen how the cuckoo doth smg. Per chajice 
Nearing to amuse thee. Possibjy that.
About thy patji the winds will gayly dance.
Thou wilst then most joyotfsly for e’er fret.

Nay, not for me doth the gay cuckoo sing.
She doth not care for lads ip sorrowing.
Apd if her, in my way, fate shall e'er bring,
It’s for others that she'lj wpnt to sjng.

The rising of the sun doth not cheer me.
I sorrow for the past that is no more.
Then, what care I hęw bright the day shall be
If my heart is not as tranquil as before.

Where are my friends that have cast me away?
Alas, because of them my eyes do weep.
Gay songs with them I can not sing each day.
No more my company with them I keep.

Translated by
Vytautas Beliajus.

THE KINGDOM OF GOD
The path of little childr’n 
It’s there I love to tread. 
Where innocence dweleth, 
With not a thing to dread. 
Where care is not ąn ogre 
And sin is būt a name. 
No one thinks of money, 
And no one sighs for fame.

Bruno Joseph Ęrųkpis.

To her who my ideal be, 
Wbom I fpre’er wish to see.

7 To her whose memory I sacred hold, 
The thought of whom is precious gold.

And ip įpy mind do qar,e$s.
Ą Merry Cįristmag to yp? n?ty įtoar!
To her narpe I ojfįęn btess

. To Jie* wiiom Į truly revere —

seashore i s strewn with 
of amber: fragments

palace of Jūratė.

Lithuanian Day

of

Presidental Letter: Mr. 
liajus has received ą letter fropi 
His exellepcy Antanas Smeto
na, President of the Republic 
of Lithuania, whereip he ex- 
pressed his gratitpde to Mr- 
Beliajus for his work among 
the Lithuapian youth, and enr 
couraged him to continpe his 
good work. His exellency has 
also recommended a y.puth orr 
ganization in Lithuania 
which we cotrfd enter 
relationship, exchanging 
respondence.

Pictures For Lithuania:
A. Kalvaitis, the Lithuaniap 
consul, asked for a group pįc-> 
ture of all the L. S. mem- 
bers, so tl>is picture can be 
sent to Lithuania and be pub-' 
įshed jp the offįcįal papers 

of that country. Here again 
the L. Y. S. is the first youth 
grę.up to attain such hopprs.

Maryjbapd Maspuerade: Ou*r 
masqpera.de danc.e a t thę Mary- 
and HoteĮ, which was held on 

Nov. 24th, jyas very success- 
fpl. The youthful cro\yd 
merry and the costumes werę 
colorful and gay. Thanks to 
;he efforts of our members, 
friends and co-workers. Special 
mention, Naujienos Pub. Gd., 
The youthful leader “Gabbyv 
and, by the way, may we re 
commend a very fine orches- 

‘Los Alegros’ — in-

On Sunday Nov. 18th, The 
Lithuanian Youth Society, un- 
der the auspices of the Mc- 
dinah Club, one of the most 
outstanding places of the 
country, presented a program 
of Lithuanian songs and dan? 
ces. The Lithuanian consiri 
opened the program with a, 
brief sketch of the Lithuanian 
people. The program was well 
received, for none of the guest 
had ever before seen Lithuan
ian dances or heard Lithuan
ian songs. An Art exhibit of 
Lithuanian home-spun article^ 
was highly ądmired and many 
marveled the wonderful skįjl 
of the Lithuanian women folks,, 
Who are such expert artists 
at the making of such intricate 
designs. Wę are greatjy thank- 
ful to Mrs. Bachunąs, Mrs. j 
Kartanas and Mrs. Kalvaitis, 
(wife pf ,the Lithuanian cop-. 
sul) for lending irts the beauti- 
fui .coHections .of Home craft. 

I

The atars of the afternoon 
were, our own president aij<įl 
accomplishęd dęijcer, Vytautas 
Beliajus and some of his able 
students, The L. Y. S. mem- 
bers, the outstanding of these. 
were our tajented singers, 
Helen Vespepder, Albina Trj- 
lik, the sistęrs Helen and Es- 
telle Rimkus. The accordionist 
PauJ Ejtmont, and the pianist 
Al Masyk. Chairman of the 
afternooų was our industrious 
Bruno Bruknis.

This affair was advertised 
in the American papers, feat 
which no other local Lithuan
ian organization has succecįec 
in accomplishing. , -

L. Y. Iš. has been organized. [gentie god and ushered human 
The first meeting was held beings and other creatures to 

his kingdom and put them to 
sleep. The Greek and Roman 
“Somnus” is “sapnas” in Lith 
Uanian. The former means 
“sleep” while the latter is “a 
dream”.

on Mondąy, Pecem.ber 2nd, at 
the home of Freda Žlibina*. 
10151 S. State St., Ęošeland 
Vytautas Beliajus presided.

Every ope present, showed 
greąt ipterest in the organiz
ation pf onr brąnęh, and we 
anticipate thąt this brapch Wili 
also be as auti ve and accom- 
piisft jus.t as mpch for the 
cause of Lithuanian Youth.

P31ections were held, and the 
foHowipg were elected. Chair- 
map—Charles Jerkinas, Vice- 
chairmap—Fredą Žlibinąs, Se* 
cretary—Nancy Žlibinąs, Trea- 
surer—Johp Mupąrin and of 
ficer Pro-Temps—Josephine
Normąptąs.

Others present were, Helen 
Aliošius, Cjsimir Bukšnis, 
Stellą Srublis apd Julia Shat- 
kus. Ilepresenting tfae Centrą! 
Branch were, Vytap.tąs Belia 
jus, Bruno Bruknis and Min
daugas A. želnis.

A lovely luncheon, prepared 
by the very generous hosts, 
Mr. and Mrs. Žlibinąs was 
served later and amidst en 
thpsiasm and merriment L. Y. 
S. Branch I was inaugurated. 
Where

“šešuolietas is the Lith
uanian word for “silhoifette”. 
The sea-maids of mythology 
are krowu by the peasants as 
“sirenos”—“the sirens”. The 
Lithuanians sūrely mušt have 
tived in the extreme Southern 
part of- Europe. 

- ■ - _ . .

<■ Atsilankykite i
DEDIHAE’e DRESSANDD E K UI U E O LINGERIE SHOPPE

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
DOVANU KALĖDOMS 5

Kainos Nupigintos ant Visų Prekių

(★} DRESIŲ 
PANČIAKŲ 
ŠILKINIŲ APA
TINIŲ RŪBŲ 
RADIKIULIŲ 
ROBES 
PAJAMŲ 
SIJONŲ ir 
PIRŠTINIŲ

P. W.

tra? 
quire Mr. B.ejjpj.u&

Splash Party
• ,.j.v' ; ■'

Were yop ,eyer ip a 
such as Ropiap Cesars, 
pątrą or Ceąil B. De Mille$ 
would Jiave? Such is the de- 
scription of the pppl of the 
Maj.estic Mędjnah Club. It is 
a dream pool ,of arresting 
beauty. The L. Y. S- is giving 
ypu the ppportppity to swim 
iii its .clęar wąters. Do not fail 
to be there on the tĮyenty se- 
copd of Decęmber. Ge,t ypųr 
tickets afread of tim.e, for only 
ą lipiited aipoųnt of people will 
be admitted. Tickets, fifty 
cents in adyąnęe apd seventy 
fiye. at the doęr.

Merry Xmas and A happy 
New Year

Once agąin the L. Y.. S. px? 
tends its sinc,ere wjsftes for a 
mosįt jpyops Natą! Day ąjid 
Happy New Year to all our 
friends and ’ co-workers. We 
hope to enjoy your friendship 
and co-operation in all the 
years to conote. y '

' Ideal Xmąs Gift
^The F.ųtrrp^ pf the 

first JĮiterąry EngJiąh-MtbPW- 
ian piagazines ever pripted? 
wilĮ pjąJįe ąn idęąĮ Xpias gifL 
Thę pontents from the literąry 
stand ar,e and

popi 
Cįep-

next?

Urban.

term “at random” sure-

Mes turime tinkamų jums dovanų už labai prieinamą 
kainą.

PIRKITE SAVO KALĖDINĖS DOVANAS 
MUSŲ KRAUTUVĖJE.

JUMS TAS APSIMOKĖS.

The 
ly mušt have derived from the 
Lithuanian “ant radipio”, 
"kaip randama”; “brandas” 
related to “brąnd”, “butas” 
“bopth”.... .

I opc.e had the occasion 
be i n th.e copipąny of Lith- 
uanians who were talkjng abouit 
thę o^igip of the Lithuapiąns 
and theiy cistoms and 1 
gąthęred much infprmatipp by 
simply listepipg ipnocently. 
Sipcę this hąppęįed on ą farm, 
one of them sųggested that a 
pail of fresh water be brought 
from.“"the spring to quench 
their thirsts. Būt everybody 
was too lazy to get up from the' 
lawn and fetch the water, Eyen 
the person that made the sug- 
gestion for somebody to bring 
cold water wottldn’t movė a 
whit. SO one of them pulleĮ 
three matches from the pock- 
et, broke one of them to one 
half of its lehgth and held, 
them fightly in ‘ Lis hand with 
only their endę protrųding and 
then, picking oųt thė three 
la^iest persons of the group, 
told them to ppjl their lotą. 
It so o.c.ępred that the person 
who had mąde the sųggesjtiop 
pv.’llęd the įirpkep match ąpd 
hąd to go for the wątęr. He 
went some^at. reluctąptly f oi 
jf. Thjs -fs the Ųthuąniąn “Ijo- 
sąs” the Gręeks bad knowl.edge 
pf ĄI ;times Ayhęn it is un- 
decided yvfro should gp pn ąn 
errand the Lithuanians say— 
“reikia liosą traukti”.

The word “miegas” was 
opcę tfee pąpię pf ą God—ths 
Gpd of sleep—“Miegas mane 
nelipą” is ą sųjryivaj froųi an- 
ciępt Mm.es. He wąs ą very

or
is

n rn m Ar dress and lingerie g□ LKNIlfL SHOPPE |■ŽMIIIIVL 3437 South Halsted Street b

u FE.DERAL
MEAT MARKEI
3631 So. Halsted St. 1949 So. Halsted St, 

2119 West Cermak Road
(arba 22nd St.)

Joseph bpaitis

ŠVIEŽIA KIAULIENA (Pork 
Loins) .........................

ŠVIEŽI ŠOLDERURAI,
svaras ................. ...........

RŪKYTI ŠOLDERUKAI, 
svaras .........................

MĖSA DEL SRIUBOS,
svaras .............................

MĖSA KEPIMUI (Pot Roast)
svaras ........ .............................

TAUKAI, 2 svarų pakelis .....

SV.

101c I

VERŠIENA dėl kepimo

----------- !------------- r---- ------------ ----- ----------T ----------------

Atsineškit šį skelbimą, jus gausite 2 
svarus raugintų kopūstų už 5c

ŠITIE BARGENAI YRA DEL 
PETNYCIOS ir subatos, 

GRUODŽI014 ir 15 Dienų

the stories w?ritten by 
young ąspiring y^riters ąrę 
most enjpyąble, Sepd gs t^e 
remittance and namę.
forward it for you. Price 60c 
Lithuąnjan Youth Society, 
3259 S. Halsted St., Chicągo, 
III.

M^doldte
ANCHOR 

PAIJJ4E
Pain-Eicpelleris visunm et

Gerkit ir Reikalaukit

Corning
< • » ' . • I

Ęe prepared for a
given by ^Ggbby Boosters” op 
March 2nd, 1935 pit the Iptįį 
uaniap Audiforium, ft M 
the dance of dppcps prp- 
sented įn ' Bridgepcpit. Ą w,eil 
known . Ęądio orchestra wih 
supply the piusic.

FJrpt Branch £>pepecl
A t lašt oa e of our cUreama. 

and out of town pf pptie, has ma^ia^zed» - Av ^r,anch oi

Be

is 
of

L. Y. S. BnuBA.Sec. 
tiop Wuw Praise

The Eųghsh Fage which 
undejr the able editorship 
Vytautas Beliajus and the
y. S. węekly cįumn under the 
į$torsjĮip pf the ęĮęvę^ a^d 
cpnning pęjn & Ą^tRas Rųb 
k*jusk^ ipcpiypd Jęftprs apd 
also personai praise, from loęą

TPĖ BRIDGEPORT 
kNitting shop

)Ą4S DEL moterų i . 
Taiso senus svedenus..

F. Setemonavicia 
504 W. 33rd gt 

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Vietoj ,3^6

Atdara dienomis,; vakarais ir

lNČIAVYRŲ

Visose Alinžae 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
•Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinis

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803

masqpera.de


NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kur puikios suknios 
raudo Elena Baku
tis? Tik 33 centai?

Dabar* vargšė mergaitė turi 1 
pamatų naujam Kerštui: 
Inetoj naujos sunkios lik 33 
rentai.

CICERO — Patirta, kad 18, -
metu lietuvaitė Elena Baku-j 
lis, 1106 501h avenue, Cicero, | 
bus atiduota grand džiurei (Glen

«<>

L. Martin dirbtuvėj Baltimore, Md., pastatytas didžiausias pasaulyje lėktuvas, kuris

Dorothy
Jubilee Singers 
other great

Page, the 
and 

artists

go who are participating in the g"™" 
finale—-are Mr. Olson’s lovely 
wife, Ethel Shutta, Roy Crop- 
per, the Morin Sister, Maria and 
Floria, Jackie Heller, Albertj 
Carroll, Gypsy Nina, Edward 
Davies, 
Ceorgia 
several
drawn from stage, opera and 
radio.

Tickets for the performanc* 
are 25' cents to $1, with box 
seats at $1.50, and they may 
be purchased at Marshall Filed 
& Company’s third-floor ticket 
bureau and at the 
Service Bureau 

News, 9 
and 400 
(Sp).

Daily 
Street 
Street

Uersonal 
offices of The 
West Madison 
West Madison

Geras Maistas
ŽEMOS KAINOS!

IŠPARDAVIMAS
Petnvčio.i ir Subatoj, Gruodžio 14 ir 15 d. d

41 ii A <‘MIDWest” golden Santos 4KAVA 3 55c 19c
Houpp” KAVA

‘ 1UITT W A a PET—BORDEN’S IVUl-zIV/l O — -CAPNATTON

KIAUŠINIAI No. 1 BULKifi^ankcot; RU žvake

SVARO O4 n 
KENA S

Aukšti f*«i. Vopai
Tuzinas 28c

3 nai20C

yra 
kartu su dviejais jaunais plė- skiriamas vežiojimui pasažierių ir pašto per Pacifiko ar Atlant’ko vandenynus. Jis turi 4 moto- 
šikais Stephen ir Stanley Kor-' 
tas. Jie bus baudžiami už 
apiplėšimų Elenos Bakutis tė
vo. Stanley Bakutis, nuo ku
rio abu vagiliai atėmė $63.00 
pinigais.

Tėvų apiplėšdama mergaitė 
keršijo už tai. kad jis jų su
barė ir lupo už parėjimų na
mo vėlai naktį, po “rendez 
votis” su savo draugais.

rus ir galės vežti 43 pasažierius ir 4 lakūnus. Lėktuvas yra 90 pėdų ilgio, 24 pėdų augšČio, jo 
sparnai yra 130 pėdų pločio. IPrie jo paruošimo dirbo ir pulk. Lindbergh.

Vyrai dainininkai 
kviečia leides Į sa

vo bankietą

“CamnMl’s” TOMATO SOUP 
“PILLSBURY’S”

14 unc. pak. 25č 
.......  2 pak. 210 
.....  2 pak. 170

Elena pasakodama 107 metai — Vakar 107 gi- 
policijai ir prokurorui apie šį mimo dienos sukaktuves šven- 
tragingų įvykį...

KEKSU MILTAI ....................
BLYNELIŲ MILTAI .............
FARINA ............... ..................
PRINOKŲ BANANAI ........7 
DIDELI OBUOLIAI Virimui 
CrllAPEFRUIT Be~grūdėlių . 
GELTONIEJI CIBULIAI .....

Trumpai
nupirkti ir gražių rūbų, ir su
knelių, bet prižado neišpildė. 
Davė jai tik 33 centus, tvirtin
dami, kad jie atėmė nuo Ba
kučio tik 99 centus.

te Matilda Steigei*, 101 M. 
Chesten avenue, Park Ridge. Ji 
gimė Belgrade, Vokietijoje, 
1827 metais. Susilaukė Ameri
koje ne vien anūkų, bet ir pra- 
pra-anukų. Ji skaitoma seniau
sia moteriške Illinois valstijoje.

I The English Column 
Lm———«■■■ „m, m,   ' >
Carnival Finale to be 

a Noted Event

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ 

EGZAM1NACIJA DYKAI
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš
lygų.
PILĖS, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlines ligas,, pagy
riom e.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas, degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—niežėjimas, degini
mas. išbėrimas.
NERVU LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir įrituojantis kroniš- 
ki skausmai.
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tuk- 
s*ančius laimingais— KODĖL NE 
JUS?
Oiiso vai.:!) iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9 
iki J vai. po oiet.

V A R I C U R 
INSTITUTE 

64 W. Randolph St 
ttos lubos—Garrick Theatre Bldg.

Tris metus už $3,000 — Ig- 
nacio Moreira iš Gary, Ind., 
buvo nuteistas 3 metams kalė
jimo už tai, kad jis bandė gąs
dinimais išgauti tris tūkstan
čius dolerių iš Captain H. S. 
Norton, viršininko Gary Land 
Company. Kartu su juo buvo 
nuteisti ir Bessie Hinchley, ku
ri rase grasinančius laiškus.

« » » 
Cigai’etas ir mirtis — Mrs. 

Neil iPorter, 41 metų, 534 W. 
Marųuette Road, mirė St. Ber- 
nard ligoninėje nuo žaizdų, ku
rias ji panešė, kai bedegant ei
ga re tų užsidegė jos plaukai, vė
liau rūbai, ir* apdegė jos kūnas. 

» » »
Mirtis po traukinio ratais — 

George McKay, 50 metų, 1632 
Vincennes avenue, Chicago 

'Heights, buvo užmuštas Chica- 
igo ir Eastem Illinois prekinio 
Įtraukimo, kuris manevravo tos 
linijos traukiniu kieme. McKay 
buvo “svičmonas”. 

tt tt
Robinzonai Kruzėš. 

Toohil, 14, 2171 
avenue ir Curt 
15, 4950 St. An-

thony’s Court pabėgo iš namų 
apie keturias dienas atgal. Jie 
svajojo apie pradėjimą gyveni
mo ' 
juos 
Ohio 
gon, 
“ant

$3,000,000 be $55,000 — Va
kar Community Fund pabaigė 
aukų rinkimo kampaniją. Fon
das buvo pasiryžęs sukelti $3,- 
000,000, bet neištesėjo $55,- 
000-čiais. Community Fund yra 
visų labdaringųjų organizacijų 
sudarytas komitetas, kuris vi
soms kėlė tuos pinigus.

Pasibaigė garsioji 
Stevensų byla; tur

tuolis išteisintas
Aukščiausias teismas atmetė 

valstijos reikalavimų bylų per-

o
Du jauni

— Chester 
Sunnysidc

Pirmus Morgičius 
ant Rea] Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

ant savo kojų”. Policija 
suėmė prie Plainesville, 
ir dabar grąžina Chica- 
kad vėl tęstų gyvenimą 

■tėvų kojų”.
tt tt tt

$275 mažiau už kojines. 
Neumode Hosiery Company, 
East Randolph Street, nebeturi 
$275 už parduotas kojines. Du 
apsiginklavę vagiliai mane, kad 
pinigai atneš daug daugiau nau

dos, būdami jų rankose, tad at
ėjo į įstaigą, juos pasiėmė ir 
išdūmė savo keliais.

55

pasibaigė garsioji Stevensų 
byla, kurioje turtinga Chica- 
giečių šeimyna buvo kaltina
ma išeikvojimu $1,308,000.

Pilnai išteisintas buvo Er- 
nest J. Stevens, kuris iš trijų 
Stevens šeimynos narių — tik 
vienas pasirodė prieš teismų. 
Jo tėvas, 81 metų amžiaus, po 
apkaltinimo gavo paralyžių ir 
po to nebuvo traukiamas at
sakomybėn. Raymond Ste
vens, išteisintojo brolis ir su
sirgusioje sūnūs, po apkaltini
mo nusižudė savo namuose, 
Highland Parke, 1933 metais.

Stevensai kontroliavo Illi
nois Life Insurance Company 
Jie panaudojo tos bendrovės 
pinigus pastatymui garsaus 
Stevens viešbučio. Dėl to žy
gio subankrutavo ir apdrau- 
dos bendrovė ir į receiverio 
rankas,, nuėjo viešbutis.

The Grand Finale of the 
Carnival of Nations, vvhich 
takes place at the Chicago 
Stadium, Saturday evening, 
December 15th, promises to be 
one of the most imposing art- 
istic and colorful events thal 
the foreign speaking groups 
have eveer staged in.Chicago.

The consuls and representa 
tives of foreign nations have 
all been invited and will at- 
tend. Prominent dignitaries in 
public and civic life and out- 
standing sočiai leaders have 
made reservations and wiU 
come to enjoy the show.

The most important part ot 
this great eventr however, will 
be the colorful and beautiful

* » I

costumes which will be worn 
by both men. and women and 
the artistic conftributions that 
22 nationalities will make to 
the program.

From every part of the world 
there will be 'songs, music, 
dancing and artistei contri- 
butions to the program that 
\vill be worth many times the 
price of admission which is 
placed at 25c to one dollar, no 
higher, except for box seats.
Mary McCormick to participate

Mary McCormick, the great 
opera star, and George Olson 
will be among the many stars 
who will take part. With them 
on the program—in addition 
to hi.'ge singing choruses and 
large dancing groups in cos- 
tumes, representing the twen- 
ty national groups i n Chica-

SVEIKIAUSI AMERIKOS ŪKININKAIČIAI

Adam’s Meat Market
1734 West 47th Street

Tel. Boulevard 7349

Specialės kainos Penkt. ir šeštadienyj
Gruodžio 14 ir 15 dd.

PORK LOIN ROAST svarui ......  ...................  121/2c
BABY PORK LOIN svarui ..... .............. .....10 £

FRESH CUT PORK CHOPS svarui ... 121/2c
.MILK FED VEAL ROAST svarui ....................... 5 c
LEG and KIDNEY VEAL svarui ............  91/2c
ROLL STEAK svarui ............................ 102c
KIAULIŲ KOJOS svarui................................. •........

NAMIE DARYTOS ŠVIEŽIOS DEŠROS sv.

GYVOS ANTIS svarui ......................................

STEVVING CHIKENS svarui ...........................

Doris Louise Paul, 15 m. iš Iowa ir Leland Monasmith, 18 
m., iš South Dakota, kurie 4—II ūkininkaičių kliubo suvažia
vime laike neseniai įvykusios gyvulių parodos Chicagoj 
išrinkti sveikiausiais ūkininkaičiais visoje Amerikoje. 

'■? ' ■' ■ e'.'.

liko

Ateinančioje subatoje buvu
sio M. Mildažio svetainėje Chi- 
cagos Vyrų Choras rengia 
draugiškų-šeimyniškų vakarėlį, 
kuriame blausios LSS. 81 kp. 
moterys bus vaišinamos, kai
po garbės viešnios.

Todėl, nors ir negautumėte 
atskirų užkvietimų, malonėkit? 
nepapuikavoti atsilankyti į šį 
musų iškilmingą vakarėlį ii 
priimti padėkų už dalyvavimą 
“Pirmyn” choro 
vakarėlis suteiks 
dar kartų kartu 
ti ir padainuoti 
Kovą”.

Yra kviečiami
cagos L. Vyrų choro draugai 
ir pažįstami kartu su" mumis 
pasilinksminti.

Choristas.

koncerte. šis 
mums progų 
pasilinksmin- 

“Draugai į

ir visi Chi-

Bank of Commerce 
depozitoriai gaus 

$501,000
Greitoje ateityje Chicago 

Bank of Commerce, Deatborn 
and Madison sts., atmokės de- 
pozitoriams $501,000—virš pu
sę miliono dolerių Taip paskel
bę banko receiveris, William 
L. O’Connell.

$501,000 sudaro tik 10% pi
nigų, kurie buvo uždaryti, kai 
bankas uždarė duris, birželio 
25 d., 1932 metais.

Svaras 50 
5^~210 
3 už 130 
3 sv. 100

“GREEN GLO” ar “PRINCESS” 
CUT GREEN BEANS No. 2 kenai ..............  2 už 190

. Dideli 2‘Xt kenai 150“Midwest” TOMEITeS ...
“Midvvest” FRUIT SALAD No. 1 aukšti kenai 
DiTirPiCKLES '“PdTNik77

____________ 160
16 unc. stiklas "100 

“Hofherr’s” TAMALES ..................  16 unc. stiklas 210
“Gcrrttan” SWEET CHOCOLATE .... 4 unc. 2 už 150 
“Premiunt” SHREDDED COCONOT  4 unc. 100 
“Midwest” POUND CAKE  .............  10 unc. 100
CHOCOLATE MARSHMALLOW COOKIES .... sv. 190 
“Sunray” SODA ar GRAHAM CKREKĖS sv. pak. 100
WISCONSIN BRICK CHEESE No. 1 ..............  sv. 210

5 unc. džiar. 150Blue Label” SPREAD CHEESE
“Educator” CRAX BUTTER WAFERS ....... pak. 130/
“Cinderclla” KIETI SALDAINIAI 100% pripild. sv. Į70 
SALAMI COTTO (virta salamė) ...................... sv. 180
“Holsom” THIN BOLOGNA DEŠRA ..............  sv. 170
“DrexerfT?ms” BAKED MEAT LOAF ........... sv. 190
“Midwest” BLEACH   ....................  kvort. bonka 100
ŠI^MfNOLE BATHRm5^ISSUF/. ......... 3 roles 190
“PALMOLIVE” MUILAS 3 už 130

OCTAGON” MUILAS dideli šmotai 5 už 230

Pgftr super SUDS Jeigu O OEp 
pirksite už fcvv

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA — Dauguma "Midivut Storei” turi ir mttot tkgnut, kur jut 

galite pirkti gerą mėtą, paukitieną ir tt, ui iemiautiat kai na t!

300

•MflTAT TMt

MIDWEST
FOt LMT

STORES
NKiGHPUHHOOB OVIU

ATSILANKYKITE I

BOSTON SHOE STORE S 
3435 SOUTH HALSTED STREET 

14-tas ".T C EVERYKIJ IŠPARDAVIMAS 
Stebėtinos Vertybės. Didėlis Kainų Nupiginimas ant Visų Gerųjų 
____________ _______ BOSTON CEVERYKŲ.

IR ABSOLIUTIŠKAI

DYKAI!
IKI

KALĖDŲ
TIKTAI

DYKAI! 
ŠI GRAŽI 

RADIO LEMPA

IR ABSOLIUTIŠKAI

DYKAI!
IKI

KALĖDŲ
TIKTAI

DYKAI!
SI GRAŽI

RADIO LEMPA

LT2L-L! Su kiekvienu pirkiniu už $2.95 ir viršaus DYKAI! 
Boston užlaiko naujausius ir prašmatniausiai styliuotus Čeverykus.
DYKAI!

BOSTON VYTAMS DEBATAI ir OXFORDS 
VISI GRYNOS SKUROS 

DABAR

virš.

BOSTON MOTERIMS ČEBATU- 
KAI Visu Stylili ir Užkulniu.

Del šių 
Kalėdų 
švenčių

PIRKIT 
DABAR

virš.

Threebark’s

PASINAUDOKITE ŠIUO LABAI NEPAPRASTU PASIULIJIMU

BOSTON SHOE STORE
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“Naujienos” Basket 
bąli Tournament

PATVIRTINA FAŠISTŲ 
SUOKALBI

Third Round of Gamės Played Sunday at 
Fuller Park

NAUJIENOS BASKETBALL 
TOURNAMENT will agair. 
movė forward completing one- 
fourth of the preliminaries when 
the competing teams meet 
the third round of games.

Those that witnessed 
Sunday’s games are in
another treat that will be serv- 
ed to all enthusiasts of basket
ball at Fuller Park, 45th and 
Princeton avenue, beginning 
with 1 P. M. and continuing 
until 7 o’clock in the evening.

LAGERS play J. F. EUDEI- 
KIS BLUE RIBBON BOOST

for

ERS.
5 P.*

C. play
6. P.

lašt 
for

M. WASHINGTON A. 
RED BIRDS.
M. RED ROSES (CI

CERO) play STANLEY P. MA
ŽEIKAI ACES.

GAMES WILL START AT 
1 P. M.

PLACE: FULLER PARK 45 
and PRINCETON AVENUE.

|j|i
ii

This Sunday Gamės will 
start at 1 P. M.

Have you secured Bas 
ketball Pass Yet?

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO
šis skyrius yra vedamas tkislu pagelbėti musų skaitytojams 
susirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų

AKORDIONAI
ACCORDIONS

AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI 

Smuiką $18 vertės su skry- $£* £ A 
nia ir smičium tik ...... UiUv

Kornetai, trumpėtai, klarinetai, saxo- 
fonai, trombonai, bubinai ir bubinų 
prietaisai 60% žemiaus kainos. 

914 Maxwell st. 
prie Sangamon

ANGLIS
COAL

For the convenience of the 
housewives who have to hur- 
ry home to make supper we 
have changed the starting hour 
to 1 P. M. Please take notica 
of the schedule below and be 
on time when your favoritą 
teams play. The games this 
Sunday will be more interest 
ing. As the Tournament pro- 
gresses the teams get better 
and the games more interest- 
ing. DO NOT MISS THIS 
SUNDAY’S GAMES.

SCHEDULE FOR SUNDAY 
DECEMBER 16

Time is getting very short. 
Get your pass as soon as pos- 
sible by applying to ^Naujie
nos,” 1739 S. Halsted Street. 
You will not be admitted with- 
hout a pass. Do not miss the 
greatest Basketball games 
staged among Lithtianians by 
being too late. Hurry and get 
those passes. See you Sunday.

—J J, Žukas.

Jame* E. Van Zandt
nacionahs komanduotojas Vete- 
rans of Foreign Wars, kuris 
paskelbė esąs pasiruošęs pa
tvirtinti gen. Butler kaltinimus 
apie fašistų suokalbį nuversti 
Jungt. Valstijų valdžią. Esą ir 
jis pats buvęs fašistų kalbina
mas prisiimti vadovavimą fa
šistų judėjimui. Buvo kalbina
mi ir kiti trys jam žinomi žmo
nės.

Pocahontas $7.57; > Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausi anglj pas
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028
Čia

ANGLIS! Kodėl mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cair garantuota svarumą ir šilumą 
“Vartojama daugiau kaip 5000 na
muose”. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg 
— $6.00.

NORTHERN COAL CO., 
Lawndale 7366 — Marrimsc 2524

susirasti
ko
tik
jums reikia

Belskis Boosters to play the 
Bulaw Aces Sunday 

at 2 P. M.

2

JUBILERIJA
JEWELRY

TVARKOJE
negalite susirasti ko jiešl^ot, pašaukite Naujienas. Canal 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

-v—r -ii i iiwi.iwi.iiiiM.i.iiiiiii i iiniiiri'-. n u ' ii-ii ‘i iimbiI" n m i n-i Trr n -r — ■ ■ ■ ■ ■■ - — rni — - - rv ūbi, ■■ ■■

KANARKOS
CANARIES

PARSIDUODA KANARKOS 
Baltos Cinamen ir kitokios.

1750 W. 21st Place, 
prie Wood St,____

KALĖDŲ EGLAITES
CHRISTMAS TREES

KALĖDŲ EGLAIČIŲ 2 VAGONAI 
Pigiai. Skubinkit, kol dar yra 

CZERWIEC WRECKING AND 
LUMBER CO.

3658 S. Western Avė. Virginia 0458 
Ąžuolo ir klevo grindys. Plaster 
loard. Stogams medžiaga. 4 kom- 
jinacijų durys. Langai. Adverijos. 
Gaujos lentos. Ateikit.

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .......
Palagas ligoni

nėje ..............
Hemoroidų opera-

racija .............. .
Medikalė egzami-

nacija ....... ......
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

$10.00
$45.00
$15.00

$1.00

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25% ,KI 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į 

LEVINTHAL PLUMBING 
supply ca 

1635 W. Division St. 
_______kampas Marshfield_______  

RAKANDAI 
FURNITURE

KALĖDOMS PASIŪLYMAS
Specialis išpardavimas tiesiog iš dirb
tuvės. — Išdirbam parlor setus. Par
duodam pigiai nuo $39 ir augšč. Su- 
taisom parlor setus — we repair 
parlor sets — darbas garantuotas.

FELIX KLIMAS ir JOE KAZĮ K 
Savininkai

ARCHER AVĖ. FURNITURE CO. 
4140 Archer Avė. Lafayette 3516

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

1. P. M. J. J. BAGDONAS 
EAGLES ptay BANNER A. C

2. P. M. BELSKIS BOOST
ERS play BULAW ACES.

3 P. M. NAUJIENOS IMPS 
phy SLEEPERS A. A.

4. P. M. ATLANTIC VIL-

This game will bring much 
excitement amongst the 'spec- 
tators. The Bulaw’s have not 
as yet been defeated and ac- 
cording to their manager Mr. 
Bulaw they don’t intend to. 
Well, next Sunday will tell the 
whole story.

The Belskis i n their lašt 
game proved to the people that 
they have a hard seraping team 
when the outpląyed the Sleep- 
er’s in a hard fought game. 
With the Belskis kid on their 
side the Belskis ought to have 
a very good chaųce to break 
tlie winning streak of Bulaw’s. 
Come on out you Belskis Boost- 
erg and give your team some 
morai support.

Anglis, Koksas, Medis, Kuras, 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS 
PAKAITAI 

colių screanings
Mine run ar nut 
Egg ....................
šmotais — lump

PEERLESS COAL CO., 
. .' ' ■.. Monroe 4442... , < ;. .

BAR FIXTURES

$4.75
5.75
6.00
6.50

KASS JEWELRY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rank. laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain plunksnos 
setas $1.95 ir adgšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika.

KAILIAI
FURS

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

Lietuviai Radio technikai-inžinieriai 
sutaisys jūsų bile koki Radio pigiau 
ir geriau negu kiti, šaukit Laf. 6195

Randai iš Sandelių
STORAGE FURNITURE

SILVESTRAS PŪKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 11 dieną, 9 valandą 
ryte 1984 m., sulaukęs 50 me
tu amžiaus. gimęs Daukšių 
parap.. ,Mariampolės apskr.,

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliūdima 

dukterį Konstancija Kareivie- 
ne. sętiefi Marijona Vaičiūnie
ne, Elzbieta Kasparienę, Hele
na Sideravičienę, Brolį Vin
centą. pussesere Ona Sadaus
kienę, Marijona Dambrauskie
ne. o Lietuvoj moterį Magda
lena. sūnūs Vincenta, Juozą, 
Andriejų ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi J, 
J. Bagdono koplyčioj, 10734 S. 
Michigan Avė.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
gruodžio 15 dieną, 1 vai. po 
piet iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Silvestro Pūko gi
minės. draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Duktė, Seserys, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Pullman 4151.

MARY GERČYS 
po tėvais Griciūtė

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
gruodžio 18 dieną, 2 valandą 
naktj 1934 m., sulaukus 24 me
tų amžiaus, gimus Hammond, 
Indiana.

Paliko dideliame nubudime 
vyra Petrą, dtfktearj Diana 13 
mėnesių amžiaus, seserj Anna 
Gegler. broli Antaną, tetą Bar
bora Wolterienę, pusseserę Stel- 
la Yaškis ir giminės, o Lietu
voj motina Marijona ir 3 se- ' 
sefis. 1 švogeri ir daug ktių 
giminių.

Kūnas pašarvotas, 
10208 So. Indiana 
selande.

Laidotuvės įvyks 
gruodžio 15 diena, 
ryto iš namu i Visų ^šventų 
•parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mary Gerčys gi
mines, draugai ir .pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Duktė, ftesuo, Brolis, 
Teta, Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas, Telefo
nas Pullman 4151.

ANTRARANKIAI IR NAUJI 
Barams fikčeriai taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai.
CHICACO CABINET & MILL CO. 

3012 Archer Avė. Ląfayette 1235

This game is scheduled for 31
P. M. ' ; ; -

Our propKesies for other 
teams will appear tomorrow.

Laidotuvės
ŠIANDIEN

TOVILĄS GRIMAILA

SIL-WAY FURRIERS
Exclusive Manufacturers of

SMART FURS
N. STATE ST. CHICAGO 

Kambarys 1515 
Tel. Dearborn 2977
Kailiai valomi, gla- 
zuojami ir pamu
šalas indedamas su

*10šilku ......  ■ w
Kailių perdirbimas i 
vėliausios $9 f) 
mados ..f.... fcU

' >< Kailių ' perdirbimas 
j vėliausios ma
dos dže- S1 f)
ketus.......... ■ V

Gaukit musu pigu apskaitliavimą 
naujam kautui.

KĄ TIK NORITE Iš MEDŽIO—len
tų, langų, dury, sienojų, adverijų —

West End Mill & Lumber Co.
Morgan ir 22-ra vtv. Tel. Canal 1361

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLWORK

162
MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virginia-1914 — 3000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris, Lentos. Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos,

MUZIKA
MUSIC

ORCHESTRAS AR BENAS 
Visokiems parengimams. Parduodu. 
Mokinu įvairius muzikos instrumentus 

JUOZAS L. .GRUŠAS
3246 Emerald Avė. Tel. Victory 7697

Patalai ir Matracai1
Quilts & Mattress Renovatedl

T

Let’s see what John

Come on oul

randasi
Avc., Ro-
šeštadieny
8:30 vai..

Naujienos Imps to play the 
Sleepers A. A.

Well, Well, WeU, here are 
two teams that haven’t won 
a game as yet rai1d when they 
clash Sunday they will be 
fighting for that well known 
“Cellar”.

The Naujienos Imps have 
improved their team <quite a hit 
when they gavę the J. F. Eu
deikis Blue Ribbon Boosters a 
good run for their money lašt 
Sunday.
Stanaitis, the captain of the 
Imps has to say. “We have lošt 
two games, būt you can bet 
your boots that we will not 
lose any more.
and see us beat those Sleepers”. 
Well John lots of luck. »

The Sleepers have had a bad 
start this year in their baske) 
bąli career. They don’t seem 
to click. We expect the Sleep
ers to do a lot of damage in 
the following games of this 
tournament. I have seen them 
play before and I know that 
they can do. Gome on you 
Sleepers. Let’s see you play as 
you are noted to play. You 
have a fine reputation. Let’s 
see you uphold it this Sunday.

Mirė gruodžio 10 d. 40 me
tų amžiaus, 30 metų Ameri
koje. Kūnas — 906 W. 36 st. 
Laidotuves 2-lrą valandą po, 
pietų į Tautiškas kapines. Gra
borius — S. P. Mažeika.

POVILAS GRIKSAS

Mirė gruodžio 10 d., 46 
amžiaus. Amerikoj e

me-
25

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seal kailiniai $dl £
ir augšč. ...............................
Kailinės muftos
ir augšč. ............   *0.30
Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigta 1906 metais
6510 S, Halktfed Normai 5150

KNYGOS
BOOKS

SROO Patalus padarom su jūsų O naujų užvalkalu ir pamu
šalu. Už šitą kaina tik kada atsi
neši! ši skelbimą. — Matracai perdir
bami. Apskaitliuojam dykai. Dar
bas i vieną dieną, garantuotas.

A & C BETTER BEDDING CO. 
2228 Milwaukee Avė. 

Humboldt 4766.

i RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

Senų ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted gt,, Chicago, III.

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St. Tel. Monroe 1710 
Krautuvėms ir ta Vernams intaisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

metus, Kūnaą, 4447 S. Fairfield, 
avenue
ryto į Nek. Prasidėjimo baž
nyčią ir į šv. Kazimiero kapi
nės. Graborius J. F. Eudeikis.

Laidotuvės, 8 vai.

W. SCHAULEK’S STORAGE 
4644 N. Westem Avė.

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $26, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98, Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, Tfed. iki 4.

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUPTURE
AR JUS TURITE RUPTURĄ

Jeigu taip, tai atsilankykite ir 
mes pritaikysime jums musų spe
cialiai padaryta diržą.
Single ... .......... $3 | Double ....... $7

Musų kainos yra žemos 
Esame šiame bizny jau 40 metų 

T. V. V1L1M DRUGS—TRUSSES 
3233 W. Cermak Road 
Kampas Sawyer Avė.

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel VTCtorv 4965.

WholesaleSviestas
BUTTER _ WHOLESALE

PETRAS SATKAUSKAS

subatoj

ir

su šiuo pasauliu 
dieną, 4 valandą 
m., sulaukęs apie

subatoj 
8:30 vab

randasi 
Telefonas randasi

3307 Li-

A. MALLESKY
su šiuo pasauliu 

dieną, 1:80 valan-

WILLIAM
Persiskyrė 

gruodžio 12 
da naktj 1934 m., sulaukęs 55 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Bronislava po tėvais 
Norus. 2 dukteris Bernice ir 
Matilda, 1 sunu Danielių ir gi- 
minšs.

Kūnas pašarvotas, randasi 
8337 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj 
gruodžio 15 diena, 9 vai. ryto 
iš namu i šv. Dovido parapijos 
bažnyčia. 32 ir Emerald Avė,, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionlo sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. William A. Malles- 
ky giminės, draugai Ir pažjs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Dukterys, 
Suims ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius M.,A. Lamb, Tdiofonas 
Victory 1158

ERNSTER BROS
IŠDIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2830 

Šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežią “Purity" svie
sta kasdien. Parduodame tiktai 
wholesale. Taipgi kiaušinius ir sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te- 

lefonu, _________________ _

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

Cohen Bros Furniture 
Company

1401—09 S. Halirted St.
Seniausia ir labiausia patikima ra

kandų krautuvė Chicagoje
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

sų namams. Parduodame kaip tik 
galima pigiau. Ateikite, ir jus per- 
sitikrinsit .patys.

Jeigu būtumėt neužganėdinti, grą
žiname pinigus.

Ateikite pas Cohen Bros, nusipirkti 
parlor setą, krėslus, lovą, patalinę, 
stalus, divonus, lempas, ko tik jums 
reikia.

Tel. Rockwell 9208-9 
10 metu toj pačioj vietoj. 

Marshall Sųiiare Wet
Wash Laundry 

Suteikiame Pilną Patarnavimą 
2617-19-21 West Cermak Rd.

MATILDA KUPŠIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 12 <1. 6:20 vai. vak. 
1934 m., sulaukus pusės am
žinus.; gimus Kretingos mies
telyj, Lietuvoj, Amerikoj iš 
gyveno 24 metus. Paliko dide
liame nuliūdime vyrą Albiną, 
sūnų Antaną, dukterį Sylvest- 
•rą, seserį Sdlomiją ir švogerj 
Aptąną Mąrgevičių -ir krikšto 
dukterį Sofiją Butkiute. švo
gerj Stanislovą ir Marijoną 
Kupsiųjs, švogerką Skolastiką 
ir Juozapą , žebittuiskius, švo
gerj Kazimierą ir jo moterį 
Rupšius ir Lauryną ir Johanną 
Ruibavičius, Juozapą ir Zofiją 
Kaunus ir daug draugų ir pa
žįstamų. Kūnas pašarvotas 
randasi .2436 W. 68 St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gruodžio 15 d. 9 vai. ryte iš 
namų ii šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Matilda Kupšis 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai - kviečiami da
lyvauti ‘laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekam

Vyras, Sūnūs, Duktė, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius . J. J. Bagdonas, tel. 
Republic 8100.

.......

ANTANAS SHARKIS

Mirė gruodžio 11 d., sulau
kęs 62 metų .amžiaus. Kūnas, 
3307 Lituanica avenue. Laido
tuvės 1 vai. po pietų į Tautiš
kas 'kapines. Grahorius — A. 
Masalskis.

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

....... ........ .. .......T-—..... .. .... -
Parduodam už storage kaštus. Rakan
dus, divonus, indus, patalinę ir ti 

(Naudingi daiktai Kalėdoms)
MIDWAY FIREPROOF STORAGE 
618? Cpttage Grove Avė. Chicago.A.T A

JUOZAPAS UŽKURAITIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

gruodžio 11 dieną, 10:00 valam 
da ryto 1934 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Tauragė? 
apskr., Batakių parapijos, Mic 
kiškės kaime.

Paliko dideliame nuliūdimą 
moterį Ludevika po tėvais Bal- 
kauskaitė, 2 dukteris Marijoną 
ir Veroniką ir 2 sūnų Bronis« 
lavą ir Alberta, pussesere Oną 
Gajauskienę, dėdę Joną Šiaulj 

JŠvogerj Pranciškų Simonaiti ii 
giminės, o Lietuvoj motinėlę 
Marijoną, 2 seseris Marijoną 
{Šležiene ir Oną Simonai tie nę 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas, 
3363 So. Lowe Avė. 
Boulevard 0654.

Laidotuves įvyks 
gruodžio 15 diena, 
ryto iŠ namu i Dievo Apveiz- 
dos par. bažnyčią, kurioj bus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Užkurai* 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutihį patarna
vimą ir atsisvęikinimą* 

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Dukterys, Supai, 
Pusseserė, Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėse ‘‘patarnauja gi 
borius J. ■F. Rudžius, Telefo
nas Canal 6174.

Persiskyrė 
gruodžio 12 
po piet 1934 
70 metų amžiaus, gimęs MaL 
roniškių kaime, Krakių paraph 
jos, Kėdainių apskr.

Amerikojo išgyveno apie 80 
metų.

Paliko diddiąme nuliūdima 
du sūnūs Juozą ir Kazimierą 
ir seserį Anastaziją Pužauskie- 
?nė ir giminės.

Kūnas pašarvotas, 
Masalskio koplyčioj, 
tuanica Avė.

•Laidotuvės įvyks 
gruodžio 15 dieną. 1 valandą 
po piet iš 'koplyčios bus nu
lydėtas i Tautiškas kapines. *

Visi a. a.. Petro Šatkausko 
'giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti 'laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutini .patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliude tinkame,’
Sunai, Sesuo 
ir Giminės

&r was it wob

BIRUTE’S BIG 
PARTY

And 
m telling 

yą! Everybody of note was 
there and ‘they didn’t leave tili 
the hands of the cločk were 
dizzy from going ’round and 
’round.

And was it a party! 
was it a su'coess! I’

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gilzai, J728 So. Halsted Bt.

VIEŠBUČIAI
■t HOTELS

VICTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir augščiau. 
WM. E. McCOY, savininkas 

Tai. Wabash 2280 Chicago.

a typ- 
supper 
telling

I know that all who attend- 
■ed had a good time and 
be “Birutė” boosters from now 
on. Next time why don’t yoj 
people who inisscd out, come 
to our affairs and have a good 
time. Chief.

made wdbbly 
*biy-er?

The noble bartenaer laid out 
steins with lavish gestuTes not 
quite fast lenough to people 
who tried to cool off.

At the proper time 
ical Lithuanian biiffet 
was laid jout. And I’m
you, an’ you, an’ you that itherc 
was plenty eating being done. 
Second, thiiid and more help- 
ings were given when asked 
for. I’m teliin’ ya, we really 
;ate.

President Stelmok said a few 
words and tnanked the happy 
revelers for attending. Prof. 
Byamskas also stood up and 
said helio. The well known Dr. 
Bieris, .a former president was 
also asked to toe the line 
(speak); As he had rehearsed 
his speečh thoroughly his wife 
didii’t have to prompt him. -••i »•> *

uccteaor

Good music was jmmensely 
enjoyęd by everyone. Current 
popular numbers *were played 
alternately with our favorite 
Lithuania,n pieces, Waltzes, 
fox-tix>ts and old-fashioned 
‘Suktinis” were constantly 
teasing ouFfeėt.

And the beor bamd oertain- 
ly didn’t >odd to our eąui’librium. 
Our aM tired feet

WSl)E\'T4t 
QrrlCC*T

Vai.—8:80 A. M. iki 8:30 P. M. 
Tel HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

52 6 S. STATE ST



NAUJIENOS, Chicago, III.
■ M I ■■U ............. ............................ .

Penktadienis, gr. 14, 1934

Iš Draugijų Veikimo RADIO Žinotina Visiems 
Lietuviams

Draugijos Lietuvos Dukterų prieš- kesniais už šiuos metus.
ny gruodžio 15 d. 6 vai. vak. Mark 

rurięe paprasto j svetainėj.
Bus renkama valdyba 1935 m. ir ki- 

, ti svarbus reikalai bus svarstomi,
Antru Lietuviška spulka vaipgj išgirsite vakarienės komiteto 

Hnurinimn ir skolinimo honJrap<?rtą’ Tu(! V.‘KOS naujos kurios tiaupinimo ir SKOiinnno ne n . įstojote per vakariene ir esančios na- 
(irove) Amerikoje pereina po rėš,‘ esate kviečiamos atsilankyti pa- 

' sk.rtu laiku.
A. Dudėnienė nut. ra.št.

12 VVardo Amerikos Lietuvių Pi
liečiu Kliubas laikys savo priešmeti- 
ni susirinkimą seamaeicinj gruodžio 
16 19j4 m. K. Gramonto svetainėje 
4535 S. Rockwell St. 1 vai. po piet. 
Nariu pareiga skaitlingai atsilanky
ti. nes yra daug svarbių dalykų, tu
rime taipgi ir valdybos rinkimus dėl 
19.J5 m. ir užsilikusių narių su mo-

abu berniukai beveik tuo pa
čiu laiku paėmę nuodus — 
vieno kito nepažinojo ir nesu
sitarę bandė nusižudyti. Vie
nas yra, Burlon Wicher, 15, 
2648 Hirsch blbd., (jį išbarė 

o antras, John 
3805 W. Ohio si. 

parko viršininkais, (jį išbarė motina). Abu lan
ko Tcehnical High school.

Abu berniukai guli Cook 
apskričio ligoninėje, kur sa
koma, kad jie gyvens. Abu 
berniukai džiaugiasi, kad ne
mirė. Vienas sako, iš to 
džiaugsmo norįs mokytoją pa
bučiuoti, o antras nebebusiąs 
“elek įrišimi”.

metinis susirinkimas ivyks Šeštadie-
pupiastoj svetainėj

la A Liinnna IieP^ pasirinkti paprastą vak a- mokytoja),1b O1J/1. vo auupus, lšrinkta komisija> kuri Sll. Picr;.e, 15,
Burnsidėj priešmeti- 

nio susirinkimo
SLA 63 kuo- 
susirinkimas

sižinos su
Jeigu nebus galima sekmadie
niais laikyti susirinkimų, tai 
kuopa bus’ priversta permainyti 
susirinkimų dieną, jeigu neno
rės eiti kitur ieškoti svetainės, 
žinoma, mes geresnės svetai
nės ir negalime gauti, kaip yra 
West Pullman fpark svetaine. 
Ji duodama susirinkimams

BUHNSIDE - 
pos priešmetinis 
įvyko 7 d. gruodžio Tidey Par
ko svetainėj, 90 St. ir Si. Law- 
rence avė. Atsilankė susirinki
me 45 nariai. Prisirašė prie 63 
kuopos SLA nauja narė, jauna . 
p. A. Snarskienė. Pageidauja-! 2 ....
.na, kad ir daugiau tokių jau-1. P»'»“->nama narių
nų ir gabių narių prisirašytų. .rj,'.0
Taipgi iš vaikų skyriaus persi
kėlė į suaugusių skyrių A. i?i- 
vorunas ir B. Pivorunas.

Buvo renkama kuopos valdy
ba ateinantiems 1935 metams. 
Valdybon išrinkta vienbalsiai 
senieji valdybos nariai, išimant 
iždininką ir iždo globėjus, ku
rie atsisakė toliau tarnauti.

vel-

cer-

Praisė te Helen 
Vespender

. ............. . ...... Yra ne
atbūtina pareiga sumokėti o labiau
sia pomirtines. . Turime du miru- 
jmus narius, nes ateinančiais metais 
pomirtinė bus pertvarkyta kitokioje 
formoje.

Paul P.. Petraitis, raštininkas

re-Ni'.nerous letters were 
ceived from our Lithuanian 
radio listeners praising Helen 
Vespender’s singing on 
Naujienos program a week 
Wednesday. One letter 
“accdental” so to say, 
here it is:

the 
ag<; 
was 
and

Valdybon išrinkti sekami nariai 
Pirm. P. J. Kučinskas; vice- 
pirm. J. Aleksandravičius; užr. 
rašt. A. Laurutėnas; fin. rašt. 
P. Pivorunas; ižd. B. Bamiš- 
kis; iždo globėjai O. Mockienė, 
A. Mockienė ir A. Teličėnas; 
org. P. Pivarunas ir B. Bamiš- 
kis. Bendr. atst. F. Skrobutė- 
nas; maršalka M. Atkus; ko- 
resp. B. Barniškis. Dakt. kvot. 
Dr. I. E. Makar, 10748 S. Mi- 
chigan avė.

Jonas Aleksandravičius, kai
po komisijos narys baliaus, ku
ris įvyko 11 lapkričio, išdavė 
raportą. Iš raporto paaiškėjo, 
kad kuopai atliko pelno $48.28.

Ligoniai yra du: Adomas 
čelna, 10814 Wentworth avė., 
ir J. Kurnėta, kuris sunkiai ser
ga ir randasi Englewood Hospi- 
tal, 60th ir Green St., Room 
203. Nors lankytojai yra pa
skirti — pirmajam B. Papšis ir
A. Umbražunas, o antrajam
B. Barniškis ir IP. Pudzovelis, 
bet kiti nariai ir draugai pra
šomi juos aplankyti.

Šiuomi pranešame SLA 63 
kuopos nariams emusiems pa
skolas, kad tuojaus sugrąžintų 
jas, o jeigu negali, kad persikel
tų į žemiausio laipsnio apsau
gos skyrių. Kurie negalės pas
kolas atmokėti, tai narystės pa
liudymą tuojaus atsineškite 
pas finansų sekretorių P. Pivo- 
runą, 10714 IPrairie avė., kuris 
jums pagelbės viską sutvarky
ti. Kaip laikai, pagerės, galėsite 
ir vėl persikelti į savo pirmu
tines apsaugos skyrių.

Narys.

pirmajam B. Papšis ir

| narių, kad jie priduotų antra
šus pašalpgavių.
turėti antrašus 
kad reikalui esant 
tų kur kreiptis.

Nauja valdyba
Valdyba išrinkta ateinan

tiems 1935 metams susideda iš: 
pirm. V. Rašinskas; vice-pirm.
J. Girčius; protokolų rašt. J. 
Tamašauskas; fin. rašt. J. An- 
driuška; ižd. K. Venckus; iždo 
globėjai: K. Luga, Lape ir J. 
Žigulis; maršalka S. Pašakar- 
nis, d-ras kvotėjas Dr. Maka
ras, organiz. J. Andriuška ir
K. Pocius; koresp. J. Tama
šauskas. Komisija svetaines pa
ėmimui susirinkimams išrinkta: 
Sinkevičia ir Pašakamis.

Susirinkime buvo pranešta, 
kad Pildomoji Taryba daro pa
lengvinimą nariams, kurie yra 
paliesti nedarbo ir leidžia jiems 
persikelti iš aukštesnio sky
riaus j žemesnį. Taipgi praneš
ta, kad nariai ėmę paskolas už
simokėjimui mokesnių yra pra
šomi skolą sugrąžinti iki Nau
jų Metų.

Rengia Naujų Metų bankietą
Raportuota, kad roselandie- 

čiai su pietinės dalės Chicagos 
kuopomis rengia bankietą gruo
džio 31 d., 1934, m. pasitikimui 
Naujų Metų. Sakoma, kad ban- 
kietas bus šaunus, bus gardžių 
valgių ir gėrimų ir surengtas 
labai patogioje svetainėje,,— 
Balčiūno, 158 E. 107 St. Įžan
ga tik 50 centų ypatai. O prie 
to bus muzika net iš Paryžiaus. 
O šoksime iki sulauksime Nau
jų Metų. Nepamirškite dieną ir 
kitur niekur neikite, kaip tik į 
busiantį SLA kuopų bankietą.

Korespondentas,

Kuopa tini 
pašalpgavių, 
kuopa žino-

Susirgęs plaučių už 
degimu iššoko iš Ii 

gonines lango
Lock Britt, 38 metų, pašal

pą gaunąs bedarbis iššoko iš 
Illinois Eve and Ear Infir- 
mary ligoninės 904 W. Adams 
Street, trečio aukšto lango ir 
užsimušė.

ausų ligos, bet begulėdamas 
gavo plaučių uždegimą. Po 
to pradėjo 'kliedėti ir vėliau 
iššoko per langą.

Automobilio nelai
mėj neteko abiejų 

kojų
“Kiti gyveno — galėsiu ir aš 

gyventi”.
Tokiais fįlozofiškais žodžiais 

kalbėjo policistas Herbert 
Eckel iš Wabash gatvės sto
ties, kuris neteko abiejų kojų, 
kai paslydęs automobilis pri
trenkė jį prie policijos vežimo 
ir sutrynė 'kojų kaulus. Eckel 
yra 32 metų ir gyvena, 2615 
E. 73rd Street.

Nusižudė netekęs 
darbo

atgal
Ham-

Apie savaitę laiko 
Arthur Ott, 42, 330 N. 
lin avemie, neteko darbo. Bu
vo atleistas iš gatvekarių ben
drovės, kuriai dirbo, kaipo 
motormonas. Vakar jis nu
sižudė, užsibarikaduodamas 
kambaryje it atsukdamas

1,189-toji auka

ga-

Iš SLA. 55 kuopos 
darbuotės

WEST PULLMAN — Perei
tą sekmadienį West Pullman 
Park svetainėje įvyko SLA 55 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Susirinkimas buvo skait
lingas nariais.

Svetainės gaspadorius prane
šė kuopai, kad turime permai
nyti dieną susirinkimų iš sek
madienio į paprastus vakarus. 
Mat, sekmadieniais nebus duo
dama laikyti susirinkimus. Nors 
ši žinia buvo nemaloni kuopai, 
bot ką padarysi, gaspadorius vi
sai mums neatsakė svetainės,

1934.

radiothe
accident-

past your’

December 6, 
Dear sirs:—■

While listening to 
Wednesday night, I 
ally tvvirled the dial
jpot on the dial, and lingered 
long enough to enjoy the sing- 
ng on the Lithuanian program 
xt 9—9:30 o’clock. 
understand what. was 
enjoyed. the songs as 
Jy the singer Helen -

Yours truly, - 
Stanley Gradowski 

and
# Mary Wolak,

5315 W. 30th Place, 
Cicero, III.

Helen Vespender is the name.

I didn’1 
said, būt 
rendered 

o

globa “Federalės Valdžios” — 
SIMANO DAUKANTO SPUL- 
KA, Chicago jo.

’Vakar dieną Federai Home 
Loan Banko prezidentas, Mr. 
A. R. Gardner, iškilmingai į- 
teike Federalį Čarterį spulkos 
prezidentui, Jonui Kazanaus- 
kui, kuri dabar vadinsis SI
MANO DAUKANTO FEDE- 
RAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION of CHICAGO.

Penktadienį, gruodžio 14, 
1934, 8:00 v. vak. spulkos raš
tinėje 2242 W. 23rd Place bus 
milingas visų šerinin'kų ir di
rektorių minėtos spulkos pri
ėmimui federalio čarterio, į 
kurį susirinkimą prašomi 
silankyti visi šerininkai ir 
rektoriai.

Reikalinga pabrėžti, kad 
mano Daukanto Spulka —
vienatinė ir pirma Lietuviška 
Spulka, kuri paliko savo lie
tuvišką vardą, SIMANO DAU
KANTO FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION ir 
pasiryžus lietuviams tarnauti 
paskolų teikime ir taupyme.

—Ben Kazanauskas, Sek.

KALENDORIAI

at- 
di-

tai

Chicagos mokytojai 
atvaizduos scenoj 
savo “Skandalus”
šįvakar Chicagos mokytojai, 

kurie pergyveno kritiškų, gerų 
ir blogų momentų, atvaizduos 
visus savo vargus ir skandalus 
Studebaker teatre scenoje.

Mokytojai žada “pasakyti at
virai viską”, ypatingai atvaiz
duoti tuos mdmbfitus, kuriuos 
jie pergyveno, kai gavo kelių 
mėnesių užsilikimą algą vienu 
kartu/.

Mokytojai šėlo ir jie to ne
užsigina.

Jų vakaras žddft būti įdomus.

Vieną mokytoja iš
barė; kitą - motina; 
abu bandė nusižudyt

Vakar mirė Katharinc Hcr- 
bert, 76 metų, 4040 West Con- 
gress Street, kuri buvo suva
žinėta vieno William' Lavin, 
35, 3352 Pol’k. Street.

Ji yra 1,138-toji automobi
lių auka Cook apskrityje šiais 
metais.

Lietuvis atrado ne
gyvą žmogų gu

lintį gatvėje i t jM • ? .

E. Pocavich, 3635 S. Wood 
strečt, vakar eidamas gatve 
netikėtai rado ant Šaligatvio 
gulintį negyvą žmogų, 
miręs buvo, Sven Hansen, 32 
metų, 4215 W. Kammerling 
avenue. Pocavich jį rado 
prie 39-tos ir Wincheste!r gat
vių kampo.

Cigaretas buvo 
kaltininku

Du Crane High school moki
niai beveik vienu ir tuo 
čia laiku išgėrė nuodų; 
pažinojo vienas kito.

pa- 
ne-

tai,mokytoja išbarė už 
jis suvėlavo į pamoką, 
antrąjį išbarė motina už 
kad jis nenorėjo lankyti 

bet galvojo apie

kad
O 

tai, 
mokyklą, 
“elektrišino” darbą.

Abu nusprendė, kad niekai 
gyventi šiame vargų pasauly
je, kuriame visi bara ir nie
kina. Abu išgėrė po butelį 
nuodų ir graudžiais žodžiais 
pasakę sudiev pasauliui, už
merkė akis ir laukė mirties.

Bet keistas dalykas, kad

SUPKIME MEAT 
MARKEI CO.

3232 S. MORGAN ST.—4161 ARCHER AVĖ.
RAUDONAS FRONTAS

svarui 7|c

- svarui į q 
. svarui

LIESAS PORE LOIN,

ŠVIEŽIA ŽUVIS,

ŠVIEŽIA VARŠKE, .

Automobilių Paroda Chicago 
je sausio 26 d.

Chicagos Coliseume sausio 
(26 d.* atsidarys automobilių 
paroda. Jau susiorganizavo 
parodos rengimo komitetas, 
kurį išrinko Chicagos automo
bilių agentūros.

Lenkas Witmanski 
paskirtas Parkų 

tarybos nariu
Chicagos majoras Edward 

J. Kelly paskyrė Stęphen I. 
Witmanski, White Eagle Dairy 
Co., prezidentą Chicagos Par* 
kų tarybos nariu. Tai yra jau 
kelintas lenkų tautos žmogus 
jsigavęs į Chicagos valdžią.

Paskaita apie Aero 
dinamiką ir, bend

rai, Aviaciją
National Flying Clubs Asso- 

ciation šįvakar rengia paskai
tą savo rūmuose, Traders Build- 
ing, 309 S. LaSalle street. Pa
skaitos tema, “Aerodinamika 
ir vėliausi išsivystymai Avia
cijoje”. Įžanga j paskaitą vel
tui. Pradžia 8 vaL vakare,

■■■ ■ 1 *11 ■ •
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P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
demiška studija su 

Hollvwood šviesoms.
126 W. 63rd St
Fn»lewond 5883-5840

Turime dar keletą šim
tų gražių Kalendorių/ 
kuriuos atspausdinsime 
LABAI PIGIAI.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Tel. Canal 8500

DI?AT racim Ą TITEI 
IVJOrlJu EjO A rl JL JCj

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite t musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St..
ĮVAIRUS KRAUTUVIŲ FIKčERIAl

Didžiausis pasirinkimas, žemiau
sios kainos už modemiškus barų fik- 
čerius, taipgi delicatessen, restaura
cijų, kepyklų ir bučernių. Mes taip
gi jtaisome pilną refrigeriavimą už 
labai žemą kainą. Mes priimame jū
sų senus fikčerius i mainus ant nau
jų arba vartotų įrengimų. Dykai pri
statymas ir lengvos išlygos.

JULIUS BENDER, Ine.
901 W. Madison St., Chicago, III, 

Tel. Monroe 1710

CL ASSIFIED ADS
Imi......... . ...................................... —

Yra skirtumas!
Kasdien ir beveik ant kiekvieno 

žingsnio, namu šeimininkėms sako
ma, kad “tas dalykas yra geresnis” 
— arba, kad “musų kainos yra že
mesnės” arba, vėl “musų patarna
vimas yra geresnis”.

Be abejonės, tokie tvirtinimai su 
laiku pasidaro painus ir nepatikėti- 
ni. Kadangi namų šeimininkės vi
suomet ieško bargenu, tai kaiku- 
riais pasakymais ji pasitiki ir nusi
perka siūlomus daiktus. Jeigu ji 
padaro gerą pirkinį, tai ji būna už
ganėdinta, bet jeigu ja suklaidina 
ir ji nusiperka netinkamą daiktą, ji 
pražudo ant pirkinio.

Todėl, skirtumas turi būt kur nors. 
Apie ta skirtumą ji sužino tik tuo
met, kai ji susipažįsta su krautu
vės arba kompanijos reputacija, ku
rioje ji tūps pirkinius daro..

Kaip pavyždį paimkime “Midvvest 
Stores”. Tai yra organizacija iŠ 
300 nepriklausomų groseminkų, ku
rie su laiku užsipelnė labai gerą 
vardą. Jeigu jų apskelbime pa
reiškiama, kad jų kainos nupigintos, 
ta labai lengvai galima patikrinti 
faktu, kad ši organizacija visą su
perka tiesiog iš manufaktūrų ir iš- 
dirbėjų — vagonais. Del tos prie
žasties jus galite jų krautuvėse nu
sipirkti prekes žemesne kaina.

Taipgi pilnai galite atsidėti ant 
jų patarnavimą. Tai yra grupė gro
seminkų, daugelis kurių per 10, 15, 
arba 20 metų pasilaikė tame pa- 

1i čiame bizny. Tokie groserninkai 
Ny-'moka tinkamai patarnauti. Jų pre- 

1 kės yra augštos rūšies. Tik pagar
sėjusių firmų produktai randasi ant 
“Midwest Stores” lentynų.

Jums nereikia spėlioti, jeigu jus 
perkate “Midwest Stores”. Patar
navimas, prekių rūšis ir žemos kai
nos, yra faktai, kuriuos gali pri- 
parodyti tūkstančiai ir tūkstančiai 

7:::'. . ... * ■ “
ja “Midwest Stores”.

KALĖDOMS AKORDIONŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Rašykit reikalaudami kataliogo —- 
gausite dirbtuves kainomis. Geriau
siai padaryti Akordionai. Mes par
duodame už cash ir ant išmokėjimo. 
PIATANESI ACCORDION MFG.Co. 

1514 Milwaukee Avė., Chicago. 
Tel. Brunswick 0240

Personai 
Asmenų Ieško

KAJATONAS MARTINAITIS, 
Vansloviškių kaimo. Skirsnemunės 
parapijos, Raseinių apskr., mirė ne
perseniai ir paliko kiek turto. Jo 
žmona, apie 17 metų prasišalino nuo 
jo su Kazimieru Gardausku ir pasiė
mė su savim vaikus, dabar jie gali 
būt apie 24 metų amžiaus. Neži
nau po kokia pavarde jie gyvena — 
Martinaitis ar Gardauskas. Kas ži
no kur tokia šeimyna randas, prašau 
pranešti, arba patis lai atsišaukia.

MRS. ANELĖ BIRUCUKĖ- 
VACIKAUSKAS

1910 So. 51 Court, 
Cicero, III.

yra faktai, kuriuos gali pri-
kostiumierių, kurie neuolat pirkinė- 

Apskelb.

PRANEŠIMAI
Viskas prasidėjo nuo cigare-

to.
Mrs. Neil Porter, 534 W. 

Marųuette Road užsidegė ciga
retę. Degtuko liepsna uždegė 
jos plaukus. Bebandant užge
sinti užsidegusius plaukus, už
sidegu rūbai, nuo kurių skau
džia apdegė moteriškės kūnas. 
Jos gyvybė pavojuje.

Laiškai Pašte
Eušie laiškai yra atėję iš 

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškabalangelio, kur padėta 
“Advertised Window”.

Buzai te Jųozepa 
Margui Ahton 
Rucinski Jpseph 
Stoikus John 
Vilimas T.
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PINIGUSLIETUVON 
lopraJo Lietuvosžmonėsr 
fiįp pataria lietuvosbanb
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Crane Coal Co.
5332 So. Lonir Avė.

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 
Pilnas Pasirinkimas 
Bulovą ir Elgin 

Laikrodėlių 
Diamontai, Auksiniai ir Si
dabriniai žiedai ir kas tik 

reikalinga iŠ Jewelry. 
4148 Areher Avė. 

CHICAGO, ILL.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI 16 kambarių for- 
nišiai, taipgi grosernės stakas ir 
fixturiai. Turi būt parduoti tuo- 
jaus, labai pigiai. 1634 Prairie Avė 
Tel. Victory 4773. , .

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, turi būt unijisįas ir ne
vedęs. Atsišaukite laišku, Box 198, 
1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina i namus. 
Alga ir pragyvenimas. 4437 South 
Califomia Avė., 2 lubos. Jim Šimkus.

For Rent
PASIRENDUOJA bizniavas na

mas Tavern ir svetainė 1900 South 
Union Avė. arba parduosiu, gerai iš
dirbtą Tavern biznį. 7021 Stony 
Island Avė. Tel. Dorchester 3403.

Chicagos Lietuvių vyrų choro Drau
giškas Vakarėlis ivyks subatoje. 
gruodžio 15 d. Barausko buvusioj 
Meldažio svetainėje, 2344 W. 23 PI. 
Pradžia 8 vai. vak.

Choristai kviečia visus jų drau
gus ir simpatizatorius atsilankyti ir 
visiems užtikrina “good time”.

Komisija.
Kriaučių Local 269 A. C. W. of A. 

valdybos rinkimai atsibus petnyčioj 
gruodžių 14 d. Amalgamated Centr 
333 So. Ashland Blvd., Rinkimuos 
galės dalyvauti tiktai su knygutė 
mis. Visi nariai ir narės kviečiam’ 
skaitlingai dalyvauti kaip rinkimuo
se taip ir susirinkime. Susirinki- 
kimas atsibus taipgi tą pačią dieną 
ir toj pačioj vietoj, 7:30 vai. vak., 
šiame susirinkime taipgi išgirsite 
pasekmes balsavimo, tad visų yra 
pareiga dalyvauti. F. Prusis sekr.

Roseland. —
Susivienijimo priešmetinis 
kimas įvyks penktadieni, 
14 d. Strumilos svetainėje, 
renkama valdyba 1935 metams ir 
visokios komisijos. T- —
nešimų ir bus svarstoma 
reikalai Susivienijimo labui, 
narių pareiga atsilankyti 
laiku.
sulig konstitucija.

Marųuette Park — 13to Wardo 
Lietuviu Demokratų Kliubo mėnesi
nis susirinkimas Įvyks sekmadienį, 
gruodžio 16, 2:00 v. po pietų, Gimi
mo Pan. Šv. parapijos salėj, 68th ir 
Washtenaw Avė. Po susirinkimo bus 
Jlunco Party. Kviečiame narius at
silankyti ir taipgi atsivesti naujų 
narių. Oną Juozaitienė rašt

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGES 
1360 kilocycles

' ‘ .i

RENDON kambariai; išrenduosiu 
visa flata (6 kamb.) arba 1, 2 ar 3 
kamb. ženotai porai ar pavieniai 
ypatai. Namas 
apielinkėj, su 
narenkumais. 
5—6 vai. vak.

randasi gražioj 
visais modemiškais 

Matykit vakare ap.
5604 So. Mozart St.

IfiŠKAU 2 ar 3 kambariu flato 
Brighton Parko apielinkėje. Praneš
kite 4424 S. Maplewood Avė., 1-mas 
augštas.

Furnished Rooms

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

PAIEŠKAU apšildomo kambario 
South Sidėj prie mažos šeimynos. 
Geistina, kad ir valgi pagamintų. 
Box 197, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

Kliubu ir Draugijų 
susirin- 

gruodžio 
Bus

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

Business Chances
,Pąi^ąyimų| Bizniai

EXTRA BARGENAS . Parsiduoda 
Taviem ir Kotelis, biznis išdirbtas 
perdaug metu. Randasi arti vidur- 
iniesčio. 1245 S. Michigan Avė.

Be to bus pra- 
svarbus 

Visų 
paskirtu 

UŽ neatsilankymą bausmė 
Sekretorius.

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuose paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

TAVERN, senai įsteigta vieta, ge
ras biznis. Ilgas lysas, pigi ren- 
da —- parduodu dėl ligos.

4410 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
n§, geroj vietoj, visokiu tautu ap
gyventa. Priežastis turiu kitą biz
nį. Saukite Lafayette 0780.

GERB. Naujienų Bkaityto-1 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi ' 
Naujienose. 1

v J

\ i

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties/
WSBC • ■

kiekvieną seredą 
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS.

. .. ' -.3 ' A ;

PARSIDUODA saliunas pigiai, iŠ 
priežasties ligos. Blue Eagle Tavern, 
1941 So. Ashland Avė.

.*»■ , '«     nu   ' ■ i —i. -►

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA fotelozuotas už 
morgičius 6 kambarių medinis na
mas pietinėj daly miesto, ant 2 lo
tų, tiktai už $1150.00 cash, arba ant 
’šniokesčio. Įmokėti kiek galite, o 
kitus mokėkite po kiek galėsite ir 
kada galėsite, kaip ir rendą.

Tokį pat namą Šiandien be loto 
nebūtų galima pabudavoti už $2500. 
Kreipkitės greitai.

KAZYS URNIKIS 
7026 S. Fairfield Avė. 

. Pirmos lubos iš fronto.
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