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Celiulozos bendrovei dovanojo 
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Paruošė Platų Eko 
nominį Programą

Šalies turtų taryba paruošė prezidentui 
labai platų 25 metų viešųjų darbų 

ir šalies gaivinimo programų
WASHINGTON, gr. 17. —

Prezidento Roosevclto paskirto-1000,000 akrų visai nederlingos 
ji šalies turtų taryba paruošė žemės butų nebedirbama, kai- 
ir įteikė prezidentui Rooseve.- 
tui patvirtinti labai platų vie
šųjų darbiu ir šalies gaivinimo 
programą, kuris visiems žmo
nėms suteiktų darbą ir ekono
miniai

To
truktų 
nuotų 
bet taip sutvarkytų šalies tur
tus, kad jie neštų kuodidžiau- 
sios nai.‘dos visiems šalies gy
ventojams.

Programas numato šiuos 
viešuosius darbus:

1. Pagerinimas vieškelių ir 
panaikinimas pavojingų kryž
kelių.

2. Griovimas lūšnų, namų 
statyba, steigimas nedidelių 
ūkių ir statymas pigiųjų namu.

3. Tikslesnis sutvarkymas 
vandens kelių, parvpinimas van
dens, srutų naikinimas, irriga- 
cija, potvynių kontrolė, 
leidimas išdžiūvimo 
statymas hydro-elektros 
čių.

4. Ūkių elektrifikacija.
Taryba num&tą tikslesnį 

naudojimą gamtos turtų, 
nebūtų bereikalingo jų eikvoji
mo.

po neapsimokanti, bet butų 
sunaudota kitiems reikalams.

Tie visi projektai butų vy
kinami padedant miestams ir 
valstijoms ir pati federalinė 
valdžia prisidėtų tik tada, ka
da užeitų apsistojimas darbo. 
Tam tikslui federalinė valdžia 
turėtų įsteigti 10 bilionų dol. 
fondą gelbėti viešiems dar
bams.

Taryba numato, kad visi šie 
darbai su laiku patys apsimo
kėtų, nes jie atneštų naudos 
visiems gyventojams ir kartu 
suteiktų darbo visiems bedar
biams.

Tai yra milžiniškas progra
mas, kokį vykinti dar ne viena 
šalis nebandė.

Tos tarybos, kuri tą progra
mą paruošė, pirmininku yra vi
daus reikalų sekretorius ir vie
šųjų darbų administratorius 
Harold Ickes, nariais gi yra 
karo sekretorius Deru, agrikul
tūros sekretorius VVallace, pre
kybos sekretorius Roper, dar
bo- sekretorė Perkins; šelpimo 
administratorius Hopkins, Fre- 
deric A. Delano. Charles E. 
Merrianr ir Wesley C. Mitchell.

7,000 lėktuvų pager
bė atminti pir
mųjų lakūnų

CHICAGO.—7,000 lėktuvų iš 
1,400 aerodromų vakar 10:30 
vai. ryte pasikėlė i orą ir skrai
dė visą pusvalandį paminėdami 
31-mas sukaktuves pirmo bro
lių Wilbur ir Orville Wright 
pasikėlimo į orą savo 
pagamintu lėktuvu iš 
Hawk, N. C.

Tie du broliai po kelių
darbo pasidirbdino pirmą lėk
tuvą ir sėkmingai pasikėlė į 
orą. Tai davė pradžią aviaci
jai, kuri dabar, po 31 metų, | 
yra labai toli nužengusi, paly
ginus su primityvišku brolių 
Wright lėktuvu.

Vienas Wright brolių, Wil- 
bur, jau yra miręs ir yra pa
laidotas Dayton, O. Prie jo ka
po įvyko didelės iškilmės, ku
riose dalyvavo ir kitas brolis, 
Orville.

ALBANY, N-P.., gr. 17. - 
Ūkininkaitė Salil Wells, 20 m., 
pasisiūlė apsivesti su bile vy
ru, geltonplaukiu ar rudplau- 
kiu, kuris sveria apie 175 sva
rus ir kuris gali sumokėti jos 
tėvams $20,000, kad jos tėvai 
turėtų iš ko pragyventi.

Dvi motinos žudė 
dukteris ir pačios 

nusižudė
ERIE, Pa., gr. 17. — Mrs. 

Ruth Mitchell Schultz, 33 m., 
kurios vyras nesenai mirė, per
šovė ir gal mirtinai sužeidė 
savo 14 metų dukerį Imogene 
ir tada pati nusišovė.

FRESNO, Cal., gr. 17.—Tur- 
tinga Mrs. Gertrude Hughett. 
50 m., pasimetusi su savo vy
ru, dviem šūviais peršovė ir 
gal mirtinai sužeidė savo 18 m. 
dukterį Frances, apie tai 
telefonavo savo buvusiam 
rui ir tai,a pati nusišovė.

Graikijos streikieriai 
užsidarė dirbtuvėj

Chicagai ir apieUnkel feder» 
(io oro biuras iiai dienai pranjt 
sauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroj.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:- 
20.
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Kasinėjimai sudegusio Kerns kotelio, Lansing, Mich.j ieškant žuvusiųjų žmonių lavonų. Viršuj 
kairėj — Bulch laiko sudegusį hotelio svečių surašą. Dešinėj — patarnautojas Cleo Evans, 
kuris išgelbėjo daugelį žmonių.-

Anglių išvežiotojai 
, ruošiasi streikui

CHICAGO. — Chicago Coal 
Teamsters Union veik vienbal
siai nutarė paskelbti streiką, 
jei nebus atsteigtos senosios 
algos. -Streikas „į buą atkreip
tas prieš ' susiviėfiylęšius’ ang- 
lininkus, nes nepriklausomi an- 
glininkai jau yra pasirašę kon
traktą su unija ir jų tie ne
susipratimai nepaliečia.

Šios unijos prokuroras Court- 
ney nepripažysta, nes ji buk 
valdoma “gangsterių”. Jis su
kūrė savo uniją, kurią vesti 
pastatė irgi žinomus gangste 
rius.

SALONIKA, Graikijoj, gr. 
17. — 370 darbininkų paskelbė 
streiką ir užsidarė dirbtuvėj, 
reikalaudami pakėlimo algų. 
Jiems gręsia badas, kadangi 
valdžia neleidžia gabenti jiems 
maistą, taipgi atkirto elektrą ir 
uždarė vandenį.

Premieras Panayoti 
vietos valdžiai taikiais 
sutaikinti streiką.

Naciai valosi
700 areštuota

Potvyniai išvijo iš 
namų 1,000 šeimynų

RYMAS, gr. 17. —Patvynu's 
Tiberio upei, Rymo priemies
čiuose ir apielinkčj turėjo ap
leisti savo namus ir ieškotis 
prieglaudos saugesnėse vietose 
daugiau kaip 1,000 šeimynų.

Chicagos miestas 
sumažėjo

Atsistatydino Klai 
pėdos direktorija

Schreiberio direkto 
rijos neteisėtumai

Francijos karo inva 
lidai susirėmė 

su policija

Lėktuve žuvo admi 
rolo sūnūs

PARYŽIUS, gr. 17. — 5,000 
Francijos karo invalidų suren
gė demonstraciją protestui prieš 
nukapojimą pensijų ir susirė
mė su policija. Kovoj buvo nau
dojami kriukiai ir lazdos, ir 
keli veteranai ir policistai liko 
sužeisti.

CHICAGO.— Chicagos uni
versiteto surinktomis žiniomis, 
Chicagos miestas per pasta
ruosius 4 metus neteko *117,- 
920 gyventojų. Del nedarbo, 
daugelis išvažinėjo į kitus 
miestus, ar išsikėlė į ukius. 
Labiausia važiuoja nevedėliai. 
Bet žymiausia sumažėjo negrų 
skaičius. Jų daugelis buvo at
važiavę iš pietinių valstijų ge
rais laikais ir sugryžo atgal 
užėjus sunkmečiui.

BERLYNAS, gr. 17. —Naciai 
pradėjo naują valymo vajų, kad 
pašalinti iš savo partijos viso
kius moralius išgverėlius, ku
rių tarp nacių yra nepaprastai 
didelis skaičius, nes tik tokie 
prie nacių išpradžįų ir dėjosi. 
Valant partiją, pastaruoju lai
ku liko areštuota tarp 500 ir 
700 žmonių.

Važiuos j Sovietų Rusi 
ją derėtis su eks- 

portliesu

Sumažino bankų mo 
kainus nuošimčius 

už sutaupąs
WASHINGTON, gr. 17. — 

Federaliniai rezervo bankai ir 
valdiška, bankų apdraudos 
korpą kad paleisti apyvarton 
daugiau pinigų, sumažino 13,- 
800 bankų mokamus nuošimčius 
už sutaupąs. Pradedant 
vas. 1 d. už sutaupąs bus 
koma ne 3 nuoš., bet tik 
nuoš.

Tikimąsi, kad tas sumažins 
skolinimos išlaidas ir leis ban
kams teikti paskolas lengves
nėmis sąlygomis.

Kaltina, kad Ukrai 
ną nori pasigrobti 

kitos valstybės

KLAIPĖDA.—Elta. Gruodžio 
1 d. Reizgio vadovaujama Klai
pėdos karšto direktorija guber
natoriui įteikė savo atsistaty
dinimo pareiškimą. Atsistaty
dinimas priimtas. Kol bus su
daryta nauja direktorija, gu
bernatorius pavedė ligšiolinei 
direktorijai ir toliau eiti par
eigas.

* Direktorija atsistatydino to
dėl, kad 
seimelio 
negalėjo 
darbą.

BURLINGAME. Cal., gr. 17. 
—Du armijos aviatoriai, vienas 
jų Įeit. William C. Reeves, sū
nūs admirolo Joseph M- Reeves, 
vyriausio komanduotojo Jungt. 
Valstijų karo laivyno, užsimur 
šė, kai jų lėktuvas nukrito ant 
kelio ir sudegė.

Pasak 
lėktuvas 
lakūnas 
lėktuvas 
kas.

MASKVA, gr. 17. — Izves- 
tija minėdamos 15 metų sukak
tuves nuo sumušimo gen. De- 
nikino ir bolševikų užėmimo 
Kijevo kaltina, kad kitos vals
tybės suokalbiai! j a pasigrobti 
Ukrainą. Esą jos kursto nepa
klusnumą bolševikams tarp 
Ukrainos gyventojų, o_ Ukrai- 
noss tremtiniai esą stengiasi 
“ parduot i savo tėvynė Lenki
jos dvarininkams ir Vokietijos 
fašistams”.

KAUNAS.—žemės ūkio mi
nisterija jau pradėjo rengtis 
deryboms su Sovietais dėl miš
ko gabenimo į Klaipėdą ir čia 
jį apdirbti eksportui. Po pasi
tarimų Kaune, artimiausiu lai
ku derėtis su eksportliesu Ma
skvon važiuoja valst. tarybos 

ir miškų 
i. Bag^

narys dr. Zaunius 
dep. vyr. inspektorius p 
donavičius

NRA pasiliks, sako 
prezidentas

WASH1NGTON, gr. 17. — 
Prezidentas Rooseveltas pasi
kalbėjime su Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentu Wm. 
Green, pareiškė, kad federali
nė valdžia ir toliau mano pri
žiūrėti industriją ir biznį ei
nant NIRA įstatymais.

Bus ir toliau išlaikyti NRA 
principjai dėl koletyvių dery
bų, panaikinimo vaikų darbo ir 
išlaikymo minimom algų i” 
maximum darbo valandų.

Tečiaus prezidento įlagelbi- 
ninkai tkrina, kad iš kodeksų 
veikiausia bus pašalintas val
džios nustatinėjimas kainų.

FLORENCE, Italijoj, gi’. 17. 
—Garsiam simfonijos orkestrų 
vedėjui Artūro Tusęonim liko 
pasiūlyta vesti Philadelphijos 
simfonijos orkestrą, vieton pa
sitraukusio , Leopoldl Stokows- 
ki. Toscanini betgi per kelias 
savaites ves New Yorko or
kestrą ir tik tada nuspręs, ar 
jis priims Phlladelphijos pa
siūlymą, ar ves Metropolitan 
operos orkestrą

Buv. Ariogalos pašto 
viršininkas nubaustas

KAUNAS.— Pernai pavasarį 
Ariogalos pašto įstaiga gavo iš 
Amerikos siuntinį Marės Juš
kevičienės vardu4. Siuntė Juš
kevičienės sesuo Dirsienė. Ad
resatė siuntinį parsinešus na
mo ir patikrinus pagal gautą 
laišką, pastebėjo, jog siuntinys 
buvo išardytas ir vėl užsiūtas, 
ir kad trūksta keliolikos šilki-* 
nių ir perkelinių daiktų.

Juškevičienė pradėjo susira
šinėjimą su savo seserimi gy
venančia Amerikoje, tikrinda
ma, kas buvo išsiųsta.

Tą pačią vasarą Ariogalos 
pašto viršininko žmona *Ona 
Jankiene pradėjo vilkėti tokioj 
mis suknelėmis, kokie- bttvo-iš 
Amerikos medžiagos pavyzdžiai 
Juškevičienei atsiųsti.

Tiriant paaiškėjo, kad pava
sarį pašto viršininkas Jankus 
įsakė laiškanešiams pašte ne- 
nakvoti, nes nakvosiąs jis pats 
arba jo žmonos sesuo Urbonai
tė. Kiek laiko praslinkus vir
šininkas vėl įsakė laiškininkams 
ateiti į paštą nakvoti.

Pašto viršininkas buvo pa
trauktas teisman kaltinamuoju 
ir kaltinimas tuo, kad 1933 m. 
atplėšė iš Amerikos gautą siun
tinį ir pasipelnymo tikslais iš
ėmė vieną juodą lapuotą šil
kinę suknelę, 3 apatines suk
neles ir 4 šalikus, ir visa tai 
pasisavino.

Kauno apyg. teismas Jankaus 
bylą sprendė, jį pripažino kal
tu ir nubaudė 1 metus papr. 
kalėjimo, bet nuo bausmės lyg
tinai atleido.

KLAIPĖDA.—K'aipėdos kraš 
to seimelis Kadgyno direktori 
jos laikais priėmė įstatymo 
projektą, kuriito visi akciniai 
kapitalai buvo apdedami kas 
10 metų 2,5%. įstatymas įsi
galiojo nuo 1930 metų sausio 
1 d. Kaip tik tuo metu Klaipė
dos celiuliozos fabriko akcinei 
bendrovei sukako 10 metų. Ta
da fabrikas nuo savo 15 mil. 
litų akcinio kapitalo turėjo pa
gal minėtą įstatymą sumokėti 
krašto iždui 375,000 litų mo
kesčio. To mokesčio fabrikas 
mokėti nenorėjo ir darė žygių, 
kad butų ni?o jo atleistas. Tuo 
metu buvusi direktorija mo
kesčių sumokėjimą atidėjo iki 
1931 metų balandžio 1 d. Ben
drovė darė ir tolesnių žygių ir 
mokesčiai buvo jai išdėstyti 10 
metų po 3,000 lt. mėnesiui. Da
lį mokesčių sumokėjus, liko 
dar sumokėti 290,000 litų.

Schreiberio direktorija, pa
keisdama ankstyvesnės direk
torijos nutarimus, išdėstė ben
drovei mokesčius taip, kad šių 
metų lapkričio 1 d. bendrovė 
turėtų sumokėti 1935 mt. ba
landžio 1 d. ir 100,000 lt. tu- 
rėtų sumokėti dar ankščiau. 
Tačiau Schreiberio direktorija 
greitu laiku visus 290,000 litų 
dovanojo, pastačiusi bendrovei 
sąlygą, kad ji į savo celiulizos 
fabriką priiminės drabininkus 
tik iš darbo biržes. Tenka pa
stebėti, kad nei dabar nei 
Schreiberio direktorijos pasku
tiniu laiku nekilo jokių abejo
jimų dėl fabriko veikimo ir, 
kaip dabar, taip ir tuomet, 
fabrikas darbininkus priiminė
jo tik per darbo biržą. Charak
teringa, kad celiulozos fabrikas 
1928 m. savo priežiūros tary
bos nariams išmokėjo po 36, 
000 litų tantjemos.

LANSING, Mich., gr. 17. — 
iš sudegusio Kems hotelio 
griuvėsių išimta jau 31 lavo
nas. Kasinėjimas griuvėsių te
besitęsia.

SHANGHAI, gr. 17. —Ban
ditų nužudytų amerikiečių mi
sionierių John Stam iš Chicago 
ir jo žmonos 3 mėn. duktė He- 
len Priscilla Stam, kurią ban
ditai irgi buvo pagrobę, liko 
surasta gyva, banditų palikta 
vienuose namuose ir tapo at
vežta į Wuhu, kur yra Ame
rikos misijos stotis.

Kūdikio tėvai, misionieriai 
Stam, banditų Ikio nužudyti 
viešai, veikiausia tikslu4 pada
ryti nesmagumų Chinijos val
džiai ir pabloginti jos santy
kius su Amerika.

Banditus vejasi Chinijos ka
riuomene.

OTLACAUGA, Ala., gr. 17. 
—Du plėšikai užpuolė vietos 
banką ir paėmė $15,000, bet 
beskubėdami nepastebėjo $25? 
000, kurie gulėjo ant stalo.
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DOVANŲ KALĖDOMS
Ar mes galim užmiršti mums 
brangius tėvelius, seseles, giminai
čius Lietuvoj šių Kalėdų šveiv- 

' tėse?
žinoma kad ne.

Siųskime todėl po Kalėdų dovanėlę dabar/kad nueitų 
Lietuvon dar prieš Kalėdas. Pasiuntę ten doleri—kitą, 
nebūsim biednesni, o ta dovanėlė daug džiaugsmo su 
teiks musų brangiems tėveliams ir giminaičiams Lie
tuvoje.

». Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pasiųs jūsų pi
nigus Lietuvon dolerį ar litais su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENŲ Pinigu Siuntimo Skyrius
1739 So. Halsted St -Chicago, I1L
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IŠ LIETUVOSKORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. ¥.

SLA. 50 kuopos susirinkimas

y

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
smulkiausiai iškrato- LIETUVIAI KimAUČIM

t

taip veržiasi Tilžės ir 
viso Vokietijos pasie-

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. NedSlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

ųiais aprųpįndavo Rusijos fa-, 
brikai. • 

Susikūrus

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2843 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėtomis pagal sutarti.

Antradienį, gruodžio 4 d., 
Lietuvių svetainėje SLA. 50 
kuopa laikė savo priešmetinį 
susirinkimą. Iš 200 kuopos na
rių dalyvavo 75. Kuopos fi
nansų sekretorius p. J. M. Bii: 
činskas pranešė, kad kuopa 
šiuo tarpu neturi nei vieno li
gonio, ir tai bus pirmas atsi
tikimas į dešimtį metų, kas 
labai džiugina kuopos darbuo
tojui.

Komisija lietuvių kalbos mo
kyklėlės įsteigimui pranešė, 
kad darbas eina į priekį. Ma
noma gaut kambarį vietos pra
džios mokykloje ir dar dykai. 
Į mokytojus yra numatoma du 
kandidatai ir abu su 4 klasių 
Lietuvos gimnazijos laipsniais. 
Tad manoma, kad bus kompe- 
tentiški tos businčios mokyk
lėlės mokytojai.

Visas darbas palikta komi
sijos nuožiūrai su supratimu*, 
kad mokyklėlė butų kuo grei
čiausiai pradėta. Tad yra ma
noma, kad tuojaus po Kalėdų 
švenčių darbas bus galima pra
dėt. Tad visi kuopos nariai, ku
rie turi vaikučių, lai kuo grei
čiausia bando susižinot su ko
misijos nariais kaslink leidimo 
savo vaikučius į 
kyklęlj. Komisijos 
Al. Varkulis, K.
J. Stelmokas.

Mano manymu, 
lietuviui tėvui ir 
malonu matyti, Lad jųjų vai-, 
kilčiai galės taisyklingiau kal
bėt, skaityt ir rašyti jųjų pa
čių, t. y. lietuvių kalboje, ir 
tai yra vienintelis būdas pa
laikyt lietuvių dvasią ir gerus 
papročiui Amerikoje girjmsio- 
je lietuvių jaunuomenėje.
P-as J. M. Bučinskas pasitrau- 
« kė iš. finansų sekretoriaus 

vietos
Tame pačiame kuopos susi

rinkime p. J. M. Bučinskas, 
kuris išbuvo kuopos finansų 
sekretorium per pastaruosius 
15 metų, pareiškė, kad (lan
giaus į finansų sekretoriaus 
urėdą nebekandidatuoja ir to
dėl prisiėjo rinkt jo vieton ki
tą. Bet reikia pasakyt, kad 
kuopa neteko darbštaus ir tai 
vietai tinkamo žmogaus. P-as. 
Bučinskas daug prisidėjo prie 
šios kuopos išugdymo. Nedaug 
klysiu sakydamas, kad Bučin
skui pradėjęs sekretoriaut, kuo
poje buvo apie 15 narių, o da
bar yra 200 suaugusių ir apie 
50 jaunuolių. Pirmiau kuopos

minimą mo
liarinis yra 
Almenas ir

nariai mokėjo po 5c kas mė
nesį j kuopos iždą kuopos rei 
kalama. Dabar jau daug metų 
kaip nėra mokama nei vienas 
centas tam tikslui ir kuopa dar 
tu‘ri apie $200 ižde. , Taipgi jam 
pradedant sekretoriaut kuopa 
buvo visai nežymi vietos lie
tuvių draugijų gyvenime. Jam 
stojus prie kuopos vairo ir pri
traukus daugiaus veiklesnių ir 
įtekmingesnių vietos lietuvių 
darbuotojų ir p. J. D. Char- 
nos pirmininkavimo laikais, 
kuopa buvo viena iš reikšmin
giausių vietos organizacijų. 
Kuopos parengimai visuomet 
buvo pasekmingi ir pelningi, 
ir nariams nebereikėjo mokėt 
specialių duoklių i kuopos iž
dą.

Bolševikų šturmavimo lai
kais p. Bučinskas buvo vienas 
iš tų, kuris daug pasidarbavo 
išlaikyme kuopos čielybės ir 
nuo bolševikų įsigalėjimo kuo
poje, kas, žinoma, butų pada
rę daug blėdės kaip ku'opai, 
taip ir jos nariams, žodžiu sa
kant, p. Bučinskas kuopai bu
vo reikšmingas žmogus, būda
mas prie jos vairo. Bet ti
kiuosi, kad p. Pučinskas ne
numos ranka ir nebūdamas jos 
valdyboje ir po senovėje dar
buosis kuopos ir Susivienijimo 
labui ir ant toliau's. Tad la
bai gaila, kad p. Bučinskas 
daugiaus nebekr.ndidatavo į 
taip atsakomingą kuopos finan
sų sekretoriaus urėdą

Kas dedasi ant Til 
žės tilto

NAUJIENOS, Chicago, III
5 i . ■ ... > ■ ♦

dėjimą kai kuriomis gatvėmis, 
Vedančiomis į tiltą.

Policijai pasienio gyventojus 
kratyti ir bausti padeda na
ciai. Jie patys būdami alkani, 
varvina seilę, pamaįtę -lietuviš
ką maistą, tačiau vargina ir 
kitus, sau tik pigesnės duonos 
ieškančius.

Lietuvos pasienio gyventojai 
irgi smarkiai ekonomiškai nu
kenčia nuo tokio Vokiečių ma
žojo, susisiekimo varžymo. Mat 
Lietuvoje maistas labai pigus 
ir jo yra gausus perteklius. 
Lietuviams pasieniečiams Tik 
žė ir kiti. Vokietijos pasieniai 
ankščiau buvo gera rinka mai* 
sto pertekliui parduoti. Gj da
bar, kai Vokietijos pasienio gy
ventojai jo turi daug mažiau 
pirkti, nebėra vįętoje kur mai
sto produktus, padėti. Tenka 
jį parduoti pigiau* krašto vi
duje ir žymiai tnukeritėti eko{ 
nomiškai, nes gaunamos ma
žesnės pajamos. Tsb.

■■■ ' '■ 

neprjiklausonlai
Lietuvai, atsirado, gyvas reika
las steigti savo lietuvišką, pra
monę. Visame krašte pradėjo 
dygti fabrikai ir kitokios pra
mones įmonės.

Pats svarbiausias lietuviškos 
pramonės kūrimosi laikas jau 
praėjo. Dabar steigiasi dau
giausiai tik smulkios įmonės, 
o anksčiau įsisteigusios—stip- 
rėja ir plečiasi į didesnes. Ne
žiūrint, kad ekonominė krizė

spaudžia,; Lietuvos pramonę, 
lyg prie jos prisitaikydama, at
sargiai auga, atsiranda naujų 
šakų, įmonės iš mažesnių pa
reina į didesnes ir t. t. Paly
ginti per trumpų laiką Lietu
vos pramonę spėjo įsikurti vi
sose svarbesnėse šakose ir jau 
tiek sitetiprėjd, kad nei siau
čianti ūkio krizė jos nepaker
ta. Per 1933 metus Lietuvoje 
įsisteigė 39 įmonės, kuriose 
dirba 1237 darbininkai. Tais 
pačiais metais visoje Lietuvo
je buvo 1048 pramonės jmo-

nes su 19,186 darbininkais. 
Daugiausiai steigiasi metalų, 
mašinų chemijos, odų, teksti
lės (audinių), popierio, elek
tros stočių, maisto ir higienoj 
verslo įmonės. Tsb.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
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
— ...............-..—------ ------ —

Jau buvo rašyta, kad vokie
čiai keršto sumetimais suvar
žė taip vadinama mažąjį pasie
nio susisiekimą tarp Vokieti
jos ir Lietuvos. Juo toliau juo 
šis susisiekimas dar smarkiau, 
varžomas. Dabartiniu* laiku pri
eita net prie to, kad pasienio 
gyventojams leidžiama susiek
ti tik kelias valandas per die
ną. Ir tai, einantieji ir grįž
tantieji vokiečių muitininkų ir 
policijos 
mi.

Ko gi 
bendrai
nio gyventojai į Lietuvą? Hit
lerininkai taip nušeimininkayo 
Vokietijoje, kad ten varginges- 
niems žmonėms riet gręsia ba
do pavojus. Maistas labai bran
gus ir jo sunku gauti. Gi čia 
už Nemuno, Lietuvoje, maisto 
gali pigiai pirkti kiek tik no
ri. Alkio verčiami, Vokietijos 
pasienio gyventojai ir veržiasi 
Lietuvon nors sočiau* pavalgy
ti. Taigi, ne dėl kokių kitų prie
žasčių Tilžės gyventojai reika
lauja laisvo mažojo pasienin 
susisiekimo su Lietuva, o tik 
tuščio pilvo gurgimo verčiami. 
Tačiau Vokietijos valdžia į 
žmonių alkį neatsižvelgia. Jie 
kratomis ir net bausmėmis ver
čia alkanus pasienio gyvento
jus nesiveržti į Lietuvą nors 
pavalgyti.

Visaip persekiojami tilžiečiai 
kart-kartėmis vis dėlto ateina 
Lietuvon ir čia nusinerka pa
prasčiausių, reikalingiaifsių mai
sto dalykų. Grįždami, maisto 
produktus jie turi paslėpti po 
rūbais, po kepurėmis, net vai
kų vežimėliuose, nes vokiečių 
muitininkai ir policiją^; daro 
stropias kratąs.
pas kurį randa T^R^hf cRiekį 
maišto. Tada iš žmogausr ati
mamas sienai pereiti leidimas, 
pats baudžiamas, neštas mai
stas konfiskuojamas. Ir tokių 
atsitikimų per dieną yra šim
tais. Tačiau jų tilžiečiai nebo
ja, nes gurgiantis pilvas rei
kalauja maisto.

Labai dažnai ant tilto prię 
vokiečių mintinės susirenka 
minios žmonių. Ilgai laukdami 
ir Lietuvon neleidžiami, Tilžės, 
gyventojų minia pradeda įvai
riai šūkauti, pralaužia policijos, 
grandinę ir visi su Lietuvoj 2 
nupirktais produktais be kon
trolės perbėga į Tilžę. o kiti, 
norintieji maisto pirkti — į 
Lietuvos pusę. Saugodamosi nuo 
minios triukšmo, vokiečių po
licija Tilžėje yra uždariusi j u-.

Lietuvos Pramonė 
Vis Tik Auga

Prieš didįjį karą Lietuvoje 
beveik jokios pramonės nebu
vo. Tada dabartinės Lietuvos 
gyventojus pramonės gami-

Phone Ganai 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutari] 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868 i

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395Dr. Šusanna Slakis

Moterų ir vaikų ligų specialiste
6900 So. Halsted St.

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

advokatai
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwell St. 

Tel. Republic 9723

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.

Phęne 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. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHĮCAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

I ......................... ■ ■ —

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHĮCAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po p’etų
7 Iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez, Telephone Plazą 2400
-- **<.' »■«■ " — i—iih.i » -» ...-....... .Hm—»

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chrdniŠku ligų.

Ofisas . 3102 So, Halsted, St. t 
arti f31st Street.

Valandos: 2—4, 7—-9 vai. vak Ne
dėliojus ir šventadieniais, 10^1^ 

'diena.

Kiti Lietuviai Daktarai.
■ ■ .... ■ ... — 

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. JaruszAK® SPECIALISTAI

9

kiekvienam t , ' 4 <
motinai bus

Ofiso Tek Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Tel. Boulevarti 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki-8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHĮCAGO, ILL.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Philip S. Rosenthal 
ADVOKATAS

4193 S. ARCHER AVENUE 
I’IKFNIK LAFAYETTE 44S8 

HOURS: »venib«r (o ’O P. M.
134 N. LA SALLE STREET 

PHONE CENTRAL 0100 
HOURS; 9 A. M, tų 5 P, M,

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais liuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandoj nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Dr. Pulsuckis
LĘ VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
’Tėl, Hemlock 6699 

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

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

ADVOKATAI 
Kambary š< 1555 

1 N. La Sale St, 
CHICĄGO

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

2400 West Madisen Street
Vai. ‘1 iki ;8-- ppdpietik.6, iki 8. vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Andoyer 1588
Hubbard, Baker

DR.G.SERNER
LIETUVIS 

TėlZ Yards i829

GAS DENTISTAS X-RAY-
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Ii

•4605-07 S. Hermi! age 
Avenue

Naujoji kuopos valdyba susi-, 
deda iš jaunų žmonių

SLA. 50 kuopos valdyba 1935 
metams išrinkta didžiumoje iš 
jaunų žmonių, t. y. jauniklių. 
Du jos nariai yra amerikoniš
ko išauklėjimo. P-as Al. Var- 
kplis, kuris tapo išrinktas kuo
pos vice-pirmininkUj pareiškė, 
kad jo darbuotė šiais metais 
bus prirašyt mažinusia 25 kuo
pai naujų narių, ir visi jie bu
sią jaunuoliai. Tuomet už, me- 

. ,1 “ • 1 I .

tų laiko kandidatuosiąs į kuo
pos pirmininkus.

Išrinktoji kuopos valdyba se
ka:

Pirmininkas A, Lepa — bu
vęs; viee-pirm. Al. Varkulis — 
naujas; užrašų rašL Jonas Ci 
nikas— naujas; finansų rašt.nikas
K. Almonas — naujas; iždinin
kas A. Jakševičius — buvęs; 
iždo globėjai J. Kaminskas — 
buvęs, A. Bučinskas — naujas.

Visi naujieji yra jaunuoliai, 
tad laimingų pasekmių SLA. 
darbuotėje.

— P. B. Balčikonis.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių.' Specialistas. 
Palengviną akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi ghlyos Skaudėjimo, 
svaigimo, akių. aptemdino, ^ervufctu- 
mo, skaudamą akių kąršti, atitaiso 
tiiimpafegyšte ir! toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus, Kreivos, akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėtoj nuo 10 iki 12. ' ‘
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be . akinių, Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South; Ashtand.Ay.
Phone Boulevard. 7589 .

Physical Therapy 
alid Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo hamuu 
se ar - ligoninėse, 
duodu, massage 
eleetrie treftt- 
ment; ir magne- 
tic blahkets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms. patari
mai, dovanai

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

Šios degtinės žemos kainos jus nustebins.
i

>

i

I

OKt (Ull Q«*

PATARIMAS TAVERNŲ savininkams
Patariame visiems tavernų savininkams, !kad jus 
tuojau užsisakytumėtuš musų sandėlio užtektinai 
likerių dėl ŠVENČIŲ; pilnam užganėdinimui savo 
kostumerių. Mes turime didžiausi pasirinkimą ge
riausio LIKERIO, VYNO, DŽINES ir CORDlALg. 
■Pirkdami-pas mus'likęrius keisais >arba mažiau, 
sutaupysite' pinigų.

Bridgeport Liquor Co, Ine
' Wjpi4ESĄfcE ONLY

3252 SO. HALSTED STREET,
Tel. vjęTpRY 5382—5383
‘-■ .... -

iii

CHĮCAGO, ILL,

Visi Telefonai:
Yards 1741

1742Pritaiko Akiniu?
Kreivas Akis 

Ištą^Or,
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
75FWest Si.,

kampas' Halsted St.
Valandos ūo. lO-^L nuo 6 iki S 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai,, dieną.

25METIJ PATYRIMO
Pritapkime Ąkiniu djSJ visokių akiu

Jei kenčiate i ntio' galvos skaudėjimo.

Jęi įkaitant 1 arba neriaiit, 'Skauda 
akys,, tuomet j^u ; ju^s /ręikia 
akinių,

Dr, JohnMtnetaną
optometr'ištas .

1801 So. Ashland Aye.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 ‘aukštas 

• Pastebėkite Artano Iškabąs
i nuo 9 M, ryto iki 8:30 vą- 
lom 8. Nėdėiiomis - Uždaryta, 
Kalbame Liėturiškai

Phone Canal 0523

LAIDOJAM PIGIAU I
NEGU KITI

Ąmbulance Patarna 
[ vintas Diena ir Nak

ti. Moderniška Kop 
lyčia ir Vargonai 

DYKAI!

J. F. EUDEIKIS
, Laidotuvių Direjcto^ 

rius per 30 - Metų
r

Skyrius
4447 S. FajrfieldAve, ?

SimonM. Skudas
■ ■ ; ė .

GRĄBGRIUS r ir BALSAMUOTOJAS.
Patarnavimas Seras ir’ nebrangus

718 W. 18th St.
TeL Monroe 8877

Liūdnoj Valandoj 
Pasaukite

J. BAGDONAS
2506 W.,63?St._

TeL Republic 310d 
10734 SOUTH 

MICHIGAN AVĖ. J
Telefonas 

Pullman 4151

Tek Lafayette 3572 
J. Liulevicius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJĄS 
Patarnauja, Chica- 
goie ir apielinkSjo 

Didelė ir graži

antanSpetkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI
1410 South 49 Gt

CICERO. ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebranguino 
Laidotuvėse....,...Pašaukite............
REPiibIic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačių vardų)

A, MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards 1138

Graborius. ir 
Balzamuotojąįi 

Modernišką Koplyčia Doyanąi 
Turiu automobilius visokiems reika- 
; lamą. Kainą prieinama.

3319 Lituanika Avemią 
CHĮCAGO, ILU

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS; 

Pątarnarįa laidotuvėse kuopigiauąiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 
aif r-sara-sau.

Tel. Ganai 2515 arba 2516, 
1439 S. 49 Ct.? Cicero, III.

Tek Cicero 6927

Incorporated
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
Modemiška koplyčia dykai. 

668 W. 18th St. TeL Canal 6174
CHICĄGO, ILU

I.( 4,.
GRABORIUS ' 

. 1646, West 46th S, 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai



Order Divizija prisiuntė šimtus vi
sokiu įdomių dalyku. Kaip tik i lai
ka dėl Kalėdų dovanų—Atsilankykite
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DIDŽIAUSIOS VERTYBĖS CHICAGOJE

S9>98

statement 
proper to ask... 

conception

Atdara Kas Vakarą iki 9 vai.

However... ShouldI
so eurious.. Well.... Julia

$3.00
$2.75
$3.00
•HX0

may- 
song 
some

refleetions in

Dova-d CHICAGO MAIL ORDER 
BĄRGAIN OUTLE-T’
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Teisybės Mylėtojų 
Draugystės Kro

nika

Draugystės priešmetinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 9-tą 
d. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Susirinkimas ėjo sklan
džiai ir tvarkiai. Pravesta dane 
svarbių tarimų ir išklausyta 
įvairus raportai ’š Draugystės 
veikimo.

Išrinkta valdyba 1935 metams
| valdybą išrinkti sekanti 

draugai: P. Killis pirmininkas, 
L. Jucius pirm, pagelhininkas; 
St. Narkis prot. sekretorius; 
F. Kasparas fin. rast.; Z. 
gonis kontroles rast.: P. 
kalauskas maršalka. Virš 
žymėti visi senieji veiklus 
tos darbuotojai.

Gri- 
Sa- 
su- 
Dr-

Rekordai Pritai
kinti Dėl Kalėdų 

Švenčių 
Kaina po 50 centų 

kiekvienas 
Perkant 6 rekordus sykiu,

*2 00KainafaiUV
Prisiuntimas cxtra.

Į kasierius senasis J. Zala- 
toris nekandidatavo, todėl jo 
vieton išrinktas J Balčiūnas. 
Senasis kasos globėjas J. Pri- 
zaras irgi nekandidatavo, jo 
vieton išrinktas P. Juozapavi- 
čia.

Korespondento pareigas eis 
tas pats ir 1935 metais, St. 
Narkis.

Metinis Vakaras bus 
5-tą d. 1935

vakaras 
5-tą d.

Draugystės metinis 
įvyks Subatoj, sausio 
1935 m., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Programa pildys li
nas Sauris, “Dainos” Choro 
mokytojas, kuris jau baigia pri
rengti savo grupę perstatymui 
lietuviško vodeviliaus, kuris dar 
lietuviai nėra matę. Vodevilis 
susidės iš dainų, muzikos ir 
klasiškų šokių. Taigi, visi ii 
visos pasižymėkite sausio . 5-tą 
d. ant kalendoriau-s.
Draugai, atlikite savo narystės 

pareigas
Jau praėjo kelios savaitės 

kaip išsiuntinėjau visiems Tei
sybės Mylėtojų Di-tės nariams 
po 5 bilietus kiekvienam. Iš 
anksto parduokite po 25c kiek
vieną. Už 3 bilietus turėsite 
grąžinti Dr-tei 75c, o 2 jums 
yra skiriami už pasidarbavimą. 
Prie dunj įžanga bus 35c, to
dėl visi įsigykite iš anksto, 
Stebėtina ir tas, kad daug laiš
kų grįžo. Todėl, kurie negavo
te bilietų, kreipkitės pas val
dybą ar komisiją ir tuom pa
či laiku patikrinkite ar jūsų 
antrašas yra geras sekretoriaus 
adresų sąraše. Beje, kurie ne
busite Metiniam 
site užsimokėti 
nutarimą.

— S. N.,

Marąuette Parko 
lietuvių delegacija 

ėjo pas Flynną

M. J. Flynn pasikalbėjo su jais 
;aip, kaip biznierius su biznie
riais, ir ant tolinus tarpe pono 
Tlynn ir 13to wardo lietuvių 
užsimezgė broliškas ir draugiš
kas vyšis.

— Korespondentas.

SENSACINGI SPECIALS
NUPIGINTOMIS KAINOMIS!!!

DYKAI Dovanos Kūdikiams nuo Įvertindami jūsų atsilankymą, Mail 
Kalėdų Dieduko.
Jis čia yra kasdien nuo 2 vai. .... ----- , ------ .
po piet. Atsiveskite savo kudi-j Anksti ir pasinaudokite šiomis dide- 
kius. 1 lėmis sutaupomis!

Dainuos Radio 
“Pipirai”

Šiandien 7-tą valandą vaka
re iš stoties WGĘS pastango
mis Peoples Rakandų Išdirby- 
stos Kompanijos bus transliuo
jamas reguliaris antradienio 
radio programas.

Kaipgi visuomenė išsiilgo 
ir pageidauja girdėti jaunų, 
gabių radio “Pipirų” kvarteto 
ir dueto, tai šį sykį jie yra už
prašyti ir, vadovaujant muzi
kui A. Giedraičiui, yra pasiren
gę su gražiomis dainelėmis pa
vaišinti klausytojus.

Prie tų dainų bus gražios 
muzikos, kalbės Dr. Kliauga, 
D.D.S. Bus pateikta ir įdomių 
žinių bei patarimų apie kalė
dinių dovanų pirkinius. Reikia 
nepamiršti u'žsistatyti savo ra
dio ir pasiklausyti

Rep. xxx.

ation. Undoubtedly, his presence will' 
onhance considerably the nchieve-' 
rnents of our člub. Floyd šlikas, has 
also formally announced his 
ciation with the L. Y. S.

“The very thought of you”, 
be a very pertinent title for a 
...Būt it does gi ve rise to 
rather impertinent
the minds of tvvo certain individuals 
\vhose idontities vve are not at liber- 
-y to divulge... 
anyone be 
knows.

Through 
medium I
the “Morning walks” have been su- 
perseded by... “Afternoon strolls”,..

Now, what could have happened 
to Stephanie? Have you been 
frightened away by the somevvhat 
candid expressions of a certain in
dividual?... Aivvays face the vvorld 
with an open mind and a courageous 
heart, Miss Ažūre Eeyes, and yoU 
can never lose!...

A fastidious lass informs us that 
she was in a vvell-nigh blissful statė 
Of mind, lašt Tuesday... Can this 
be true?... Or have I miseonstrued 
the content and nature of your im- 
plications, dear Filoma ?

In view cf a certain 
made... I deem it 
What 
lady?

We 
more
tis... Any odds accepted... Or is it

SKI JAKETAI su ziperiais
RAYON KIMONOS ........

Gražiais brocaded Piešiniais
KAILINIU IšDIRBIMO JAKĖTAI .....................
MAžUTELĖM JERSEY DRESĖS .......................
Mėlynos-Raudonos-Gelsvai rusvos Spėriai 2 už

GRYNU LINŲ STALTIESĖS ..................................
IR 6 SERVETĖLĖS .........................................................
$3.00 DUBELTAV1 SVEDERIŲ SETAI .....................
$3.00 KAMPUS SPORTO KAUTAI Merginų stiizc 
$1.39 MAŽULĖLIU SNIEGO SIUTAI ............................... ...................
VISKAS BUS SUDĖTA Į KALĖDŲ BAKSUS

ŽIŪRĖK! KĄ 49c. NUPIRKS- "
$1.00 SLIPERIUS ir MOCCASINAI ................................

Daugelis Visokių Stylių 
$1.00 PINIGINĖS Ji

Tvirtos Skurcs, gražiame bakse jfl
$1,00 MAŽULĖLIAMS LAUNDRY SETAI JI Į JĮ n

Padžiovimui prietaisas, kubilas, lenta ir clothes pins į ■ I.
$1.00 WAXCRAFT SETAI E u

Setas, kuris palinksmins byle kūdiki ■
$1.00 IŠKIMŠTI ŠUNIS H

15 inčų saizo — išrodo kaip gyvi

$

PERSISTATYKITE SAU—Už TIKTAI 25c!• • I

Meškų šeima — Mama ir Papa ir šeši Meškučiai — P® 
tikras Bargenaa ..........     ■ ■ fl

Ricycle Ike-Sumanus Pult Toy, kuris skambina .............. K fflk A
Muzikali Instrumentai — Saxaphonai, Accordionai, ■ (j

Mandolinos, Pakankamai Dideli, kad sugrajiti me- g ■ 
liudiją ...................................  CLaF

Gražios. Nosinėlės — 6 gražiame bakse .........................
Pauderiui Džarai. Padidinanti Stiklai .................... ....

DAUGELIS KITŲ DOVANŲ UŽ 25c.

Marųuetteparkiečiai labai sn
ūdo dėl priežasties, kad j>le- 

šikai apsilanko pas biznierius 
.eone kiekvieną savaitę. Į vie
lą savaitę įvyko net trys “hold- 
ips”. Taigi biznieriai, lietuvių 
piliečių kliubo nariai, profesi- 
jonalai, ir laikraštininkai susi
rinko pas Adv. C. P. Kai, penk
tadienyje, gruodžio 7 d. Susi
rinko suvirš 30 ypatų, svarstė 
ką galime padaryti, ir nutarė 
išrinkti delegaciją ir siųst pas 
Michael J. Flynn, County Clerk 
of Gook County, siekt pagel- 
bos, kad musų gyvybė ir tur
tas labiau butų apsaugotas.

šios ypalos buvo pas Adv. 
C. P. Kai ir sudarė delegaci
ją patikt Michael J. Flynn:

Chas. Zizas, P. Jurgeli, M. 
L. Zaretsky, Dr. S. Biežis, Wm. 
Bergelis, J. Jakaitis, M. Biek
ša, Wm. Dargis, Poni A. Zy- 
montas, G. Nakrosh, J. Kelly, 
Joseph Sandon, Frank Dar- 
gella, Anton Kinas, Dr. Drau
gelis, M. J. Kiras. Dr. Nares, 
Petrulis, G. Skobis, V. Kilkus, 
Oskeliunatf, Samoska,
Zolp, Dr. Bložis, Shemaitis, A. 
Nausėda, Kizas, Mrs. A. Pre- 
kausky, L. Simutis.

šita stambi delegacija, la
biausiai biznieriai, pateikė šį 
pareiškimą: 1. Kad butų duo
dama daugiau policijos, kad 
musų gyvybės butų labiau ap
saugotos. 2. Pataisyt Marquette 
Parką, kad birtų vietiniems šei
moms ir jų vaikams kur tin
kamai pažaist. 3. Kad demo
kratų partija duotų lietuviams 
pripažinimą ir šioj valandoj, 
kad indorsuotų Adv. C. P. Kai 
j 13to wardo aldermonus. 4. 
Kad vienas - arbą. du. medikai 
butų paimta j sveikatos sky
rių arba Cook County Ligoni
nę. Buvo rekomenduotas Dr. 
S. Biežis. 5. Kad Western avė. 
gatvekariai išsisuktų ant Ar
cher avė. ir eitų stačiai į mie
stą, taip kaip Ashland avė.

Michael J. Flynn priėmė de
legaciją linkimu veidu ir sakė, 
kad jam malonu patikti lietu
vių stambius biznierius, laik
raštininkus, ir kliubo delega
tus. Po visko y^ichael J. Flynn 
pareiškė “Aš visus jūsų reika
lavimus išpildysiu”. O atsikrei
pęs į C. P. Kai sakė, “Aš jums 
nepatarčiau dabar kandidatuo
ti į aldermanus, bet vėliaus aš 
jus uždėsiu ant kokio kito ti- 
kieto, ir išpildysiu šitos dele
gacijos pageidavimus”. Delega
cija irgi buvo ’ patenkinta, kač ’ ■ I

This being the lašt column to 
appear before X-mas; yours truly 
although 
Sincerely 
members, 
readers... 
Gracious 
A Merry 
dų...

Albina Budris... These two Mona 
Lisas are hard to distinguish.

Would Venus Tumosa be so bene- 
volent as to explain the cause for 
her extreme antagonism, in rela- 
tion to the branching of the organ- 
ization ? Now, Venusiuk vaikeli, buk 
išmintinga mergaitė... Won’t you 
listen to reason?

As this is our finai opportunity to 
convince you, dear readers as to 
the bountiful rewards which are to 
be beąueathed upon you should you 
regard our supplications and attend 
this lašt affair to be sponsored by 
the L. Y. S. in this anno domini 
1934, we hasten to assure you that 
no One will be disappointed. The 
Executive Committee of L. Y. S. will 
assume personai , responsibility to 
that effect. Among the interesting 
funetions which arė scheduled to 
take place is a bathing beauty — 
popularity contest, in which any 
individual of jįie fair sex present 
will be ųualifiej to participate. Then 
of course we vvill indulge in va- 
rious bodily exertions which will 
stimulate dur physical being and in 
addition bring h new surge offc zęst, 
yiw, and yitality... (pep... to you) 
to our physic. Ahen again.... Music 
...Frolic... And....Ad infinitum. So 
thus with this lasb solicitation for 
your co-operation we darė only to 
add... The place.... Medinah Athletic 
Club, 505 N. Michigan Blvd. Dec 22, 
Saturday. 30 cents in advance, 75 
at Entree. 8:00 P. M.

Neither blizzards nor snow drifts 
can keep the Roseland branch from 
getting together. The storm even 
brought in a new member, Peter 
Narish. What a brave man he mušt 
be! Dear “old” Julia Shatkus came 
in genuine honest to goodness red 
flannels. A>r 
those interested 
holds meetings 
10151 So. State 
in the vicinity, are cordially invitec 
to join that congenial and friendly 
group.

We,have in our midst at preseni 
Joe Bagdonas, the well known ėdi 
tor of the Kelly High school public

not addicted to theism... 
vvishes all of the L. Y. S. 
their friends, his column 

And most of all... To the 
Lady... Helen Dambras.... 
Christmas... Linksmų Kalė- 

TONUKS.

Kas pirks musų krautuvėj 
čcverykus už $2.95 arba 
brangesnius, gaus gražią 
dovaną ir kalendorių 

DYKAI.

ir
sekretorius

Čigonai

S. Pau-

f

Garsinkitės “N-nose
PETER PEN

SI

ir Link- 
nušvito

Trauk, 
Dirvelis

Sveikas 
Jonas

ir 
ir

64 W. Randolph St 
4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.

the Information of 
the Roseland branch- 
at the Zlibin home, 
St. You, who reside

Lietuviu Valanda iš WCFL. Sto
ties kas nedšldienia nuo 1 iki 2 
vai. po niet, duodamas Budriko 

krautuves.
V-

i

J

16024—Kūtelė ir Gloria, Kun.
J. Strokus.

16025—O Tu Palaiminta Kalėdų 
Naktis ir Ateikite čia iš^ 
tikimieji.

16026—O ištikimoji pušis ir šven
toji iškilmingoji naktis.

16050—Kalėdų pasveikinimas 
Ei, Kalėdos. Ona Biežis 
S. čerienė.

16051—Kai jau Kristus gimė
šventa naktis. • Jonas Bu
tėnas. baritonas.

16109—Tyliąją naktį ir Rami nak
tis. Trubadorių kvartetas. 

16110—šventoji naktis pirma ir 
antra dalis. Trubadorių 
V VP At P Q

16140—Pulkim ant kelių 
sma diena mums 
J. Butėnas.

16141—Gul šiandiena ir 
Jėzau Mažiausias. 
Butėnas.

16173—Vakar vakarėlį ir 
Budriko Radio Orkestrą.

16269—Aukso miglos ir Meilės tu 
mums nedainuok, 
ras ir Giraitis.

16192—“Ėjo Mikas” ir 
Simniski, polkos, 
ir jo Orkestrą.

16293—Ar aš ne jauna ir Tekėk 
dukra už čigono. K. Men- 
keliuniutė ir Kazemėkas.

26022—Sveikas Jėzau Gimusia ir 
Linksma giesme mes už? 
trauksim. Kvartetas.

26023—Gul Šiandiena ir Atsisku
bino Betlejun. Mišrus kvar-

26105—Tyliąją naktį ir Angelai 
gied danguje. P. Petraitis 
baritonas.

26048—Varguolis ir Kad galėčiau 
Liuda Sipavičiūtė.

26074—Pas malūnėlį ir Ant kie
melio. Polkos.

26080— Godelės ir Urėdas. K. J. 
Kraučiunas ir A. Vana« 
gaitis.

26086—Nauja polka ir Bučkio val- 
cas. OKEH Tarptautine 
Orkestrą.

26092—Prirodino seni žmones ir 
Ant Mariu Krantelio. Jo
nas Butėnas, baritonas.

26094—Ganėm aveles ir Oj, čia- 
čia. Marė Strumskis ir P. 
Petraitis.

26102—Karės laikų polka ir Did
miesčio polka. J. Sasnaus
ko orkestrą.

81763—Kūčių šventas Vakaras ir 
Tyli naktis. S. Pilka ir 
M. Žemaitytė.

14021—Pas motinėle ir Gaspadi- 
nės bankietas. J. Žuronas 
ir Grupa,

14041—Deimantas ir Gėlynas pol
kos. Kaimo orkestrą.

Didele Krautuvė Radio, Rakandų, 
Akordijonų, gražių Parlor 

Setų, Liampų.

Jos. F. Budrikę 
3417-21 & Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO, ILL.

BUDRIK JEWELRY 
3343 So. Halsted St

Vakare turė- 
bausmę pagal

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINACIJA 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- 
dome.
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 tūk
stančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

“Juoda Duona Daug 
Gardesnė”

Taip teisingai dainuoja lietuviai. 
S. PETRAUSKO juoda duona yra 
gardi. Taipgi balta kvietine 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. 1'721 S. Union Av.
Prospect 6398 Canal 7358

E9CAPE 
IN 

TMB 
FLY1NG 

BOAT.

l f

Mes turime pasirinkimui 
1000 porų če ve rykų.

Iki Kalėdų krautuvė atdara kas 
vakarą ir nedėliomis iki 3 

1 vai. po pietų.

UMVERSAL
SHOE STORE

ZALESKI ir MARTIN, sav.

3337 S. Halsted St

MES PASIUNČIAME PINIGUS į VISAS 
PASAULIO ŠALIS PIGIAUSIOMIS RATOMIS.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-18 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

svrimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

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

PABANDYKITE ją šiandien ir palys persitikrinkite.

BRIDGEPORT LIQUOR GOMPANY Ine
WHOLESALE ONLY 

3252 SOUTH HALSTED STREET 
Tel. VICTORY 5382—5383
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Chicagoj per išnešiotojus:
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Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mohey 
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' ANGLIJOS KONSERVATIZMO TVIRTOVES 
GRIŪVA

Britanijos kapitalistiškam konsefvatizmui suduota 
dar vienas skaudus smūgis papildomosiuose atstovo rin
kimuose iš Putney distrikto Londone.

Tas distriktas visuomet buvo konservatorių tvirto
vė. Konservatoriai ir šį kartą stengė ją dar šiaip taijp 
apginti. Bet štai kas įvyko. Kuomet prieš trejetą metų 
jie tenai buvo gavę 21,146 balsų daugumą, dabar ta 
daughma susitraukė iki — 2,663!

Palyginant su 1931 metų rinkimais, Darbo Partija 
savo balsų skaičių padvigubino, o konsėrVatorių balsai 
sumažėjo 11,719.

Kuomet Anglijos balsūotbjų nusistatyme reiškiasi 
šitoks didelis pasikeitimas, tai apie ateinančius parla
mento rinkimus galima pasakyti, kad vargiai bus bent 
vienas distriktas, kuriame konservatorių laimėjimas bu
tų užtikrintas.

M

»»*

' * ' z •_■ <•• <:■;•:•;•.■ Xv^^;ž<o^wzz*:

lakūnės — Henrietta Sumner iš Hollywood, Cal. ir Jean La Rene iš Dalias, Tex., kurios

25 METŲ PLANAS

Ekonominiai “planai” šiandie visur madoje, taigi 
ir Amerika rengiasi priimti “planą”, .kuriuo bus ban
doma pakelti kraštą ir pagerinti žmonių būklę. Šitūo 
tikslu prėzidentas Rooseveltas pereitą vasarą paskyrė 
tam tikrą komisiją — National Resources Board — ir 
įsakė jai patiekti savo sumanymus.

Ši komisija, su vidaus reikalų sekretorium Ickes’u 
priešakyje, dabar paskelbė savo raportą. Jame patie
kiama milžiniškas konstruktyvio darbo programas, ku
rio jvykinimui reikėtų išleisti 105 bilionus ddlerių per 
kokius 25 metus.

_Well, — kodėl ne? Jeigu Rusija sugalvojo penkerių 
metų planą, tai Jungtinės Valstijos gali pasigaminti 
dvidešimt-penkerių metų planą! Dėdė Šamas nenori ap
sileisti niekam.

Bet, tiesą pasakius, rimtas ekohominis planavimas 
ir privalo būti taikomas ilgam laikui. Didelio krašto 
ūkį negalima pertvarkyti nei per metus, nei per dešim
tį metų. Tokiam uždaviniui reikia bent kelių dešimčių 
metų.

Jeigu Rooseveltas priims tą 25 metų planą ir ims 
jį vykinti, tai jisai užtikrins sau ir savo bendradar
biams “džabą” ilgam laikui. Praėjus vienam jo prezi
dentavimo terminui, jisai galės sakyti balsuotojams, 
kad jie vėl jį rinktų, nes jisai dar nepabaigęs savo dar
bo. O po kito termino bus proga agituoti už tokį kan
didatą, kuris Roosevelto planą galėtų tęsti toliau.

NORMAN THOMAS PASMERKĖ SOVIETŲ 
TERORĄ

Savaitraštyje “New Leader”, kuris eina New Yor- 
ke, žymus socialistų veikėjas ir buvęs kandidatas į 
Jungtinių Valstijų prezidentus, Norman Thomas, ne
dvejodamas pasmerkė tuos kruvino kerštų darbus, ku
riais sovietų valdžia “atpirko” komisaro Sergiejaus Ki- 
rovo mintį. Jisai rašo:

“Jeigu Rusijos valdžia turi tinkamą pasiaiški
nimą dėl teroro viešpatavimo, kurį ji įsteigė, tai 
mes turime teisę jį išgirsti. Mes žinome tiktai tiek, 
kad vieną stambiųjų Rusijos Komunistų Partijos 
vadų užmušė garsiamjame Smųlny Institute asmuo, 
kuris pats turėjo aukštą vietą partijoje. Atrodo, 
kad yra šiokių tokių įrodymų, jogei už tos žmogžu
dystės slepiasi tiėmenkes politinės ir ekonominės 
reikšmės kova partijos viduje. Bet ta piktadarybė 
buvo primesta balta-gvardiečiahis, kurie, kaip iries 
manėihe, jau seniai yra sutriuškinti, ir 66 žmtfnės 
buvo urnai nugalabyti; o sriaVėštuota dar daugiau.

“Visa tai turi nejaukų panašumą į baisiąją 
Hitlerio kraujo pirtį is birželio 30 dienos. Visviena, 
kas tai bebūtų, tai nėra teisingumas, ir butų pras
tas dalykas imti įrodinėti, kad dar blogesnių įvykių 
pasitaiko Amerikoje (čia rašytojas turi galvoje 
negrų “lygčiavimus”) arba kitose kapitalistinėse 
šalyse. Mes, socialistai, niekuoriiėt nešakeme ,kad 
mes elgsimės tik truputį geriau, negu kapitalistai. 
Mes sakėme, kad mes paliuosuosime darbininkus 
nuo neteisingumo ir išnaudojimo. Mes niekuomet 
nemanėme tuo pasakyti, kad vieną despotizmą mes 
pakeistume kitu despotizmu.”
Įdomu tai, kad šitokiais griežtais žodžiais pasmer

kė nuožmiąją bolševikų diktatūrą vienas iš Socialistų 
Partijos veikėjų, kurie vadovauja vadinamam “kairiam- 
jam sparnui”. Tie kairieji tikrumoje yra žmonės, ku
rie nesugeba atskirti pelus nuo griidų bolševikų Vpropa- 
gandoje ir tiki, kad' Rusijoje esą Vykinami koki tai' so
cialistiniai ir bkondminiai stebuklai, šaūdymas žmonių 
be teismo ir jiems atidaro akis. . \ '

Norman Thomas tame pačiame savo straipsnyje 
daro šitokia visii tėišingą pastabą:

. • ■ 1 ■ i.

“Mts nepateisintume partašaus elgesio po carų 
‘valdžia, po Musolinio atba Hitlerio v^.ldžioMis'ar
ba 'Balkanų diktatūrose.:Mes to neprivalome patei- 
rinti -ir^po-Stalmo -raidžia...” f

S. L. A. Reikalai ir Prieglauda
lių fnet gruodžio mėnesio 

7 dieną “Tėvynėje” tilpo strai
psnis “Prieglaudos namo rei- 
<ale”. Nuo pradžios iki pa
baigai tame straipsnyje yi]a 
daug pasakyta. Pasakyta 
praktiškos tiesos, o dar dau
giau yra jos nepažinimo, dip
lomatijos, politikos ir meklio- 
rystės.

Kad senieji lietuviai tokios 
įstaigos nori, tai mes visi ge
rai žinome ir suprantame. Ne 
/pats jų Poras yra to priežasti
mi, bet pačios gyveninio ap
linkybės ir sąlygos jiems to 
norėti liepia. Pirmiausia jie 
mato tokias įstaigas tarp sve
timtaučių. Toliau jie hiato se
nus lietuvius tokių įstaigų rei
kalaujant. Jeigu pasenęs lietu
vis yra šios šalies pilietis, ge
rai. Bet jei ne, tai tokion1 įs- 
taigon nepakliūsi. Tada jau 
susidaro reikalas aiškesnis. 
Einant dar toliau, mes įeikime 
padėliu tų senelių, kurie to- 
kiosfia įstaigosna patenka, ži
nome, kad maža dalis senų 
lietuvių vos-ne-vbs susikalba 
angliškai. Pabuvęs tokioj įs
taigoj metus kitus, jis jaučia
si tikroj “vergijoj,” anot Las- 
kio, nes kiekvienas iš irius 
išsiilgstam savos kalbos, savų 
žmonių, savo lietuviško gyve
ninio. čia Laskis pataikė kri
tiškoji vieton, tik ne iš to ga'lo.

Toliau jis kalba apie jtiii; 
irimą, kūris butų nuskridiis- 
tas tokią • įstaigą palaikyda
mas. Taip! Jeigu šis dvidešim
tas amžius butų išradęs -gy
duoles nuo pašonėj lino, .tai 
britų tikra tieša, bet tokio ‘da
lyko kol kas dar nėra, o se
natvė artinasi prie musų kiek- 
viėiio. Čia irgi parodoma silp
nas argumentas, bet ne išmin
tingas galVoj Ihias.

Tolihu jiašdkdnla, kad tokia 
įstaiga gali kainuoti iki 130,- 
(100 dol. čia yra pareikšta‘iie- 
šąinohė, apie kurią ’ neVfeihą 
plačiau ir kalbėti.

Kad fdks dalykas yra reik ar 
linghs kapitalo, tai visiems ‘ki
škų. liet kad tas nėra pavie
nio žmogaus darbas, tai lininis 
Irgi aišku. Tdkiai kdlektyvbi 
draugijai nukelti tam tikrą 
sumą pinigų butų nesuhku. 
Tik .svarbiausia, kas tam butų 
reikalinga, tai gauti tam tik
ra dalis įėigų ‘iš' tos’ pat Ūkės, 
kurios padengtų dalį išlaidų 
kasdieninio gyveninio. Kad 
tas yra kitur praktikuojama 
ir kitiems žinoma, tai ma
nau, kad atsiras ir paaiškins, 
kas tuo reikalu plačihu.

% Tolihu Laukis pastebi," khd 
"mes mOkdiiie valstijoms mo
kesčius tokių įstaigų užla'iky- 
iritii, tai kam dar Savas stėig- 
;ti? Tada aš .klaiiisiu Laskį, tai 
kam yra rbikalingas lininis 
m ilsų Susivienijimas, lies ap- 
draitdų kompanijos yra kttr 
kas geriau sutvarkytos ir jos 
hera tokiame stbvyje, 1 kaip 
kad mūšų šidndiėn Šusivieni- 
Jimas? Delko 'mes vaditiahiės 
f/Xteriiale draugyste ir kokias' 
mcč fraternaliŠkumo žyhies 
turinio? A’r dėlto, ktid kiekvie
noj kuopoj yra ligonių lanky- 
t'djai?'

Toliau Laskis sako, kad ar 
bus pas mus tokia įstaiga, ar 
hc, bet nlcs mokesčius vis tiek 
turėsime Valstijoms mokėt lo
kių įstaigų palaikymui. Tas 
tiesa. Bet ar mes nemokame 
ekstra mokesčių kaip tik vals
tijoms? Ateina “Gommunity 
Chest” fondo kolektoriai, aleir 
na “sesutės”, ateina War Vc- 
terans, ateina Boy Skautų 
prašytojai, —-mes ir ten duo
dame. Mes surišti tai daryti 
kiekvienas pagal savos pro
fesijos etiką. Ar mes biednes- 
ni? Ne! Gi savai įstaigai duo
tų daugiau kiekvienas, nes ji 
butų MUSŲ—LIETUVIŲ.

Pagalios, kad našlių ir naš
laičių fondas kiek nors iš
blėstų, ar kiti fondai, kurie 
apmoka Susįvichijinio išnau
dotojams po 15 dol. “lips”. 
(Čia turiu omenyje lik “lips” 
ir su jais surištus ašihcnis). 
Ar lai butų didelis tani prasi
žengimas? Gėda iiiunis, kad 
mes skolindami pinigus užsi
mokėjimui savų duoklių ar 
tai nuo pačiuži organizacijos, 
ar tai niio privačių ašmenių, 
esame taip biauriai išnaudo
jami ir kaip lengvai juos žar
sto musų širdžiai ir gyverti
mui svetimos rankos. Žiūrėk 
Seimo raportų knygos 118 
puslapį ir ten rasi apie “15 
dol. lips”. Taigi ar ne teisin
giau butų, kad už lovos jia- 
klojimą hotelyj nigerkutė 
gautų kvoderį, o 14 dol. ir 75 
centai eitų prieglaudos fon
dai!? Ar ne taip, mielas Las
ki? Bet svarbiausia priežas
tis dėl ko didžiuma visuome
nės ir pažangaus elemento ju* 
dina šį klausimą, yra ši.

Mes gerai žinome, kad dau
gelyje musų kolonijų yra ek- 
zistąvę įvairus chorai, dra’u- 
gystėę, kliubai,
ir 11. Jie veikė. Rengė 
koncertus, prakalbas, 
ir tuo lietuviai buvo 
vienybėm Jie darė tai 
tėvynės ir savų žmonių mei
lės. Po 15-16 metų gyveninirts 
pakitėjo. Propoganda už lais
vę ir savistovumą jau atsiekę 
savo tikslo. Vaidmuo jos bai
gtas. Geriausia tai parodo 
“Sandara” ir sttndariečiai. 
Naudojantis tuo nuoboduhiu 
vėliausiu laiku mes daug ko 
netekoiile. Daug chbrų išnyko, 
kliubai disorgahižaVosi, drau
gystės pairo. Laikraščiai ne
teko skaitytojų, kiti subankru- 
tijo. Dauguma iš musų tai 
matydami verkia, kad lietu
vybė pavojuj. Bet kokį iries 
tikslą turime, kuris vestų mus 
prie vienybės ir butų musą 
visų remiamas? Ar tik / apsi- 
draudiirias ir daugiau nieko?

žinoine,

korporacijos 
teatrus, 
eisenas 
rišahii 

vardhn

Dvi
Oklahoma City bandė nustatyti naują moterų ištvermės rekordą. Jos išbuvo ore virš 9 dienas, 
riepašiėktišiOs 10 dienų rekordo, nes jų ihotoras sugedo. Dešinėj parodoma kaip joms esant ore 
kitks lėktuvas pripilia gasolino.

riopą naudą: žmogus nuo 
amerikoniško “show” atneš 
kvoderį lietuviškai prieglau
dai; jis gelbės valstijai, mies
tui ir savam žmogui lietu
viui. Tas labdaringas ir kul
tūringas tikslas ir praktiškas 
gyvenimo reikalas pajudins ir 
patrauks prie musų ir jaunes
nius. Senesni turės daugiau 
energijos ir noro raginti dirbti 
savų tėvų užlaikymo apdrau- 
dai ir jaunuosius. Jiems atsi
stos senai jų užašyli pirmuose 
tvėrimo protokolų knygose 
tariniai to paties Susivieniji
mo, kuriuos' kiti buvo pamir
šę. Pas irius šiandien yra ap
mirimas. Yra vedama daug 
nešvarios agitacijos ir prime
timų vienų 'kitiems. Tas orga
nizacijai nėra naudinga. Mes 
nuo to turime atsipalaidoti ir 
tai užmiršti.

Jėiįu komunistai dėl “Lais
vės” ir “Vilnies”, sklokinin- 
kai dėl “N. Gadynės” tik dėl 
laikraštuko tą metodą varto
dami įstengia užlaikyti mul
kius vienybėje ir nuo jų pa
raiką įįadna ir jų 'tėvų jauni
mą prirašo; savdn draugi j cm, 
tai kas yfa su mumis? Jiik 
hiės kaipo didžiausia brgahi- 
zuofa jėga 'tarpe Amerikos 
lietuvių, kaip tik turėtume

■»”
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lošti svarbiausią vaidmenį ir 
dėl lietuvybės labo ir kultū
riniai ir savišalpiai. Bet mums 
trūksta to supratimo, kad eiti 
ir kovoti he vienam prieš ki
tą, bet su šių dienų reika
lais, rūpinantis pagerinti savo 
gyvenimo sąlygas.

Ne sakau, kad Susivieniji
mas paimtų pavyzdį iš komu
nistų. Tai nėra jų originališ
kumas, bet jie irgi pasiskoli
no jį nuo kitų. Bet reikia ma
nyti, kad tuo budu bjitų gali
ma daug ir labai daug ką nu
veikti. Kada mes tokį daly
ką pradėtume, tai, žinau, kad 
daug senesnių lietuvių tam 
labai pritartų. Per juos ir jų 
vaikus lengviau gautume mus 
organizacijos nariais.

r , w
Bet eik, brolau Laski, n jus 

visi kiti į jį panašus, atsistok 
estradoje ir kalbėk apie Susi
vienijimą kaipo apdraudos 
kompaniją, tai gausi naudos 
tiek, kiek per nago juodymą. 
O jeigu su tuo nesutinki, tai 
pastudijuok minios psicholo
giją. Kalbėti apie naujus bu
dus Susivienijime, kad jį pa
gerinti kaipo apdraudos kom
paniją, tik ir ant to sustoti, 
mano nuomone, tas bereika
linga. Mes Susivienijimą 'ne
galime padaryti tokia apdrau-

dos kompanija, kokios yra 
šioje šalyje. O negalime to
dėl, kad musų nei proto iš
naša, nei išteklius neleidžia, 
tai atlikti. Sutvarkyti geriau 
jo reikalus, apvalyti nuo po
litikavimo, atstatyti nuo lovio 
įvairaus plauko išnaudotojus, 
“tipsininkus”, įvairių komisi
jų sumažinant išlaidas, yra 
būtimi ir gyvu reikalu. Nes 
toliau palaikant tokią tvarką, 
kokia buvo, tai aišku Susivie
nijimas nebus ilgai Susivieni
jimu.

Bet šalia tos geresnės tvar
kos įvedimo, reikalinga pra
plėsti ir labdaringumo žy
mės, ir kultūriniai, kad per 
jas mes matytume šiokią to
kią užuojautą — LIETUVY
BEI ir musų ateičia “307”.

Reikalaukite ‘'NAU- 
JIEN AS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums pątarnauti. Jisai 
tenai stovi ne sąyo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delet

Garsinkitčs Naujienose

i GERIAUSIA DOVANA I

>,:*:***:*:,:*:,:*:*i

šiandien Inos visi 
kad parrthgmai musų yra tik^ 
tradicinio pobūdžio. I

Susivienijimas yra didžiau- 
'sia lietuvių Amerikoje orga
nizuota jėga. Jo 'kuopų yra' 
didelėje ir mažoje lietuvių- 
kolonijoje. Ir jeigu šiaihdfen, 
pastatyti bendrą visiems lie
tuviams labdaringą tikslą ir 
jo phrėniimui kiekviena kuo
pa surengtų koncertą, teatrą 
prakalbas, piknikus, tai per jį 
butų-galima atsiekti dauge

Naujienų Prenumerata
Tegul fKalėdų Diedlilias jušų visai šeimynai 

užrašo Naujienas visiems metams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovaną. Vi- 

sa šeimyna džiaugsis šita dovana nė Vieną dienų, 
bet šešias dienas į savaitę per visus metus.

Išpildykit šitą kuponą šiandien
. . • ! J. A L . .. 1 MI..I w ■ l ■

Naujienos
1739 $o. Halstėd St.
Chicrigo/Ul. ,
Aš čia pfišiūnčiu' $8.00 už Naujienų prenumeratų 

visiems1 metams. Pradėkit Naujienas siuntinėti nuo
...dienos šituo adresu:

Vardas ......  ...
Adresas ..... ;■.............................

n i ............... . ...........................



Antradienis, gruod. 18,1934

Atlantic Villagers bpset the 1 T. Eudeikis 
Blue Ribbon Boosters 12 to10

Before a crowd of approx- 
imątely 800 people the J. F. 
Eudeikis Blue Ribbon Boosters. 
fell before the Atlantic Villa
gers in a very fast and elose 
game. By this vietory the At
lantic Villagers štili hold their 
first place standing. This game 
was the best and the most ex- 
citing played so far. The spec- 
tators received the biggest sur- 
prise of their lives when the 
game ended in favor of ithe 
Villagers.
John Lucid throws the winning 

basket
With the score tied and with 

only 1 minute more to play 
John Lucid throws a one-hand- 
ed shot from the side lines to 
win the game. Playing the en- 
tire game without making a 
Ijasket he spurted forth at thati 
crucial moment by making his 
only basket and the most effec-

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

ANTANAS. IR MOTIEJUS 
KRIĄUČIUNA1

Motiejus persiskyrė su šiuo | 
pasaul.u gruodžio 19 d. 1933 
m., palikdamas nūliudusią mo
terį Elena, (lukteri Eleonorą, 
ir du broliu Pėtrą ir Povilą.

Savaitė vėliau, brolis Anta
nas iš po hgos ir liūdesio irgi 
persiskyrė su šiuo pasauliu, 
gruodžio 28 d. 1983 m., palik
damas nubudusią moterį Elz- 

- bieta ir f u nu Joną. Abu bro,- 
\ hai ilsisi šv. Kązmriero kapi- 
i nėse.

Ilsėkitės! Mes Jūsų neu^" B Thi<i 
miršime ir taipogi visus giini- į™ A 
ne£. draugus ir pažįstamus * 
kviečiame prisidėti prie liud- i 
nos atmintięs šv. Mišių pamal- i 
dose, kurios atsibus gruodžio.!1 
20 d.. Nekalto Prasidėjimo P.- 
šv. parapijos bažnyčioj* 7:00. 
ir 8:00 vai. ryte.

' Melsimės, neužmiršime, ‘kadį 
įJuęų ir nebesuįauksifne. K®pus; 
atlankysime ir meiliai gėles] 

" sodinsime Jūsų liūdnai atmin- ’ 
čiaį. Ilsėkitės.

Nuliūdę
Moteris, Duktę, Supus 
ir, Broliai.

tive. Lucid formerly was pick- 
ed all City guard-from Mt. Car
inei.
Score at tftę half tie at 7 tpz 7

“Bįg Boy Hpltendęr” came 
back in the. second. half> with a, 
basket which was duplicated 
by a free throw thrown by joe 
Boyle who in the first half 
mądę 5 points. The game 
thrcĮUghout the entire period 
wąs.’vęry elose. Ęoth teąms 
played very hard and kept 
right tfp with each other in the 
scoring. The star of the game 
was Joe. Boyle who played a 
wonderful defensive game as 
well as a good offeijsiye one. 
Joe, who is small apd light, 
wąs in ther.e fįghting hard 
against opponents who, were 
taller and outweighed him.
' Pete 'Barskis Stars for the 

J. F. Eudeikis
Pete, a tall blonde and husky 

young man played a wonder- 
ful game by,making 6 of the 
10 points for his team, He also 
pro ved to be a vahiable man i n 
recovering the bąli from the 
back board. The Eudeikis boys 
pląyed a very, fine game.

Imp3 easily overccme the 
Sleepers 22 ‘to 9

The tall men that the Imps 
presented on tjie floor werc too 
much for the Sleepers, who. are 
rather small in stature. The 
Imps had wonderfųl tcarą, work 
and scoring was well dįvided 
amongst the players. The Slęep- 
ers missed “Kid (I^at) Cepęlis”, 
who, was not in the linę-pp. He 
forgett to bring his unifprm. 
Some Ęoy.,
Bulavv Aces defeat the Belskis 

Boosters
The Bulaw Acęs led. by Ku- 

cin and Golden ra n away with 
the Belskis Boosters 22 to 7. 
Kuęin registered, up 9 points, 
while his fellow player Golden 
made 8 points. Golden, ą guard, 
proved too much for the Bels- 
kis with his very erafty and 
lightning floor work.
Art. Pikas leads the Rer Birds 

to their second vietory
The Bed Birds had no diffi- 

cu||y in beąting. the Washing- 
ton A. C. by a; score of 36 to 
19. Pikas , led the. ąttąck by 
sinking 6;bąskets apd two free 
throws for a totai, of 14 points.

guy Pikas . provęd too
much for the opposing team. 
His one handęd shots always 
seem to find their mark. Smut- 
nas. played a. very fine defen
sive game for. the Red Birds.
Rakė and. Jim Johnson shareįd 

in the honors for the Washing- 
ton A. C. Rakc rang up 6 
points and Jirp Johnson 14 
points. The Washingtons have 
not as y.et won a gaine, • būt in

every gapie that they have 
played they^haye shown great 
fight and sportmanship. Better 
Įtiek pe^ti time,
Stanley P. Mazeika’s Aces 
trounce the Ęed Roses 39 to 3

The Mažeika’s forgot them- 
feėlves and thought they were 
playing baseball and tried to 
give the Red Roses a “shut- 
out”. J. Budrickr and-the man- 
ągęr Tenzie led the attack eaęh 
scoring 12 points, Tenzie prob- 
ably belięves ip demopstratipg 
what he teaches to his players.

R* Kėtvintis sunk a basket 
for the Red Roses in the second 
half and W. Bevesh came back 
with a free throw for their 
only 3 points. —J* J. Žukas.

Ąptanas. Mažems-
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 15 d. 4 vai.“po 

pietų 1W- m., sulaukęs pusės amžiąus; gimęs Kauno rė- 
čfyboj, Panevėžio apskr., Velykių pąrap., Mąženių1 kaime. 
Amerikoj išgyveno Ž5 metus. -Paliko didėliame nuliuaime 
nioter| Veroniką, dukterį Genevąitę 4į mėtų/ 3 'brolius Ta
dą, Petrą. ir» Povylą Maženius ir brolienė pusseserę Stepa- 
nia Kasarckiene ir rimines. < O LietuveVbroU Juozapa irpia Kaąąrckfenę ir gimines. > O Lietuvoj brolį Juozapą 
gimines. Kūnas pašarvotas randasi 3857 S. Kecteie aye.

Laidotu vės. į vyks trečiadieni, gruodžio: 19 d.y 8:30 vai. 
ryto iš namų j Nekalto Pras. Panelės Šv. partijos • baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas | šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Mažėnio. giminės, draugai irj pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti Jam, paskutinį patarnavimą ir < atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris Brpliąi, Brolienės ir Giiųinęs.

Laidotuvėse patarnauja graborius Lachavičius ar> sū
nūs, fcl. Canaj 2515

—r**

The English Column r n. ini. n ....................J
ręverię and best wishes

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

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

* TVARKOJE

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

AKORDIONAI
ACCORDIONS

COAL

ANGLIŲ! Kodėl mokėti daugiau 
kuomet jus galite nusipirkti Tropi- 
cąir- garantuotą 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 — Marrimac 2524

Just a few days before Christmas 
and I had a dream of days gone by 
—recently spent days — pregnant 
memories — ofnovelty — ofehange 
—for better or for worse.

Personally, as the dream did touch 
me, I saw the wonder that lies in 
the confident handelaps of a child 
and in the affection—longing in a 
struggling mother’s eyes. I saw 
faces full of hope, sharpened by 
pain and stress; I saw smiles mis- 
shaped into ineredulous sneers by 
promises too long unfilled. I saw, 
I wondered, and I grew. — I vvorked 
in a relief station.

Socially, I heard of th,e reorgani- 
zation of a gro,up-r-a club of stu- 
dents called the L. U. C., and I 
heard of groat things.

Then, it seems, they all did dream 
a dream in a darkened room of 
some height —< “A, Midsumnier 

j Night’s Dreajn”. And likę a dream 
it was — this new idea 
slanting stage that gavę new per- 
spective, a new illusion—never tried 
before—the glory of- color — the 
trill of Puck’fsz, cry, tfrat impish 
spirit — a group experience worth 
remembering. And the pageantry 
of the finai act, a bit too blaring, 
būt blazing with coįor, a trifle. 
burlesque, perhaps too much asho.ck. 
after the beauty af the dream—būt 
through the haze of memory I saw 
distinetly the graceful hand; reaching 
up, white and flowing, alone in 
brightnęss on a stage dark aricįl 
vejled, while I barely rememberod 
the loud: foOl who, claimed to, be a

Į waU, brick and all, and the wild 
beąst of the human roar.

And - the c)ub was planning new 
things — and the sočiai • committ.ee 
promised all kinds of - '‘manpa” f oi; 
bored club members and their 
friends.

Then the chairman of the com- 
mittee. married the wonder from 
aųross the seas. And Valeria Chap, 
mųsician, becanle Mrs. Pilkauskas, 
Ben-Ali’s vvife. And we who loved 
her see hovv wpndyous are . the wprki> 
ings of fate which takes her from 
iis, to give her to our fathers’' land 
—a prophet > to be heard away from 
.tfre ląnd of. her, birfh. “Good.. Luck!” 
I shouted to my dream. Some day 

shall > c|ą,įm. -to, haya knpvm, you..
•And on and on I did 'dream of 

Christmas, and Santa Claus, and 
GpodiFeltov/s vdth. ba^kpts — and 
Naujienos' theatre parties for child- 
rep and their eager faces and snow 
apd Christmąs. carols.. and - ran, into 
th|e future and hęre I grow sileht.

—.S.jViįfet

the
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AKORDIONAI IR VISOKIAUSI 
MUZIKOS INSTRUMENTAI 

Smuiką $18 vertčs su skry- $t* C A 
nia ir smičium tik .. ..

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

914 Maxwell st, 
prie Sangamon

Čia

KALĖDŲ EGLAITES
CHRISTMAS TREES

KALĖDŲ EGLAIČIŲ 2 VAGONAI 
Pigiai. Skubinkit, kol dar yra 

CZERVVIEC WRECKING AND 
LUMBER CO.

3658 S. Western Avė. Virginia 0458 
Ąžuolo ir klevo grindys. Plaster 
Board. Stogams medžiaga. 4 kom
binacijų durys. Langai. Adverijos. 
Naujos lentos. Ateikit. ________

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25* iki 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mSnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
________kampas MarshfielcL

RADIO INŽINIERIAI
RADIO ENGINEERS

Anglis, ‘Koksas, Medis, Kuras, 
Aliejus

GERIAUSI POCOHONTAS
PAKAITAI

$4.75
5.75
6.00
6.50

colių-screanings .....................
Mine run ar nut .....................
Egg .............................................
Šmotais —t.lump .....................

PEERLESS COAL CO 
__________ Monroe 4442

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

ANTRARANKIAI IR NAUJI 
Barams fikčrriai ‘ taipgi stalai ir krė
slai tavernoms. Labai pikiai. 

CHICACO CABINET & MILL CO.
3012 Archer Avė, Lafayette 1235

metų amžiaus. Drabužiai bus 
apatiniai marškiniai, “svete 
riai”, kepurės, pirštinės, ir vir
šutiniai apvilkalai. Taip-pat bus 
duodami ir batai.

Michael J. Flynn, Gountv 
Clerk, gyvename 13tame warr 
de nelabai seniai, bet jis spė
jo pažymėti -savo gerais darr 
bąis ir labdaringumu.

Ne viena šeima laukia Ka
lėdų dienos ir klausią ką jiems 
atneš “Santau Claus”, bet 13ta- 
me wąrde atsilankys “Sąnta 
Claus” pas' daugiau kaip 2000 
žmonių ir atrieš viršminėtas 
dovąnas. Michael J. Flynn pa
reiškė, kad kiekvienas “basket” 
kainuos kelioliką dolerių. Dra
bužiai irgi, y Va,, daug verti. Tu
riu. mintyje, kad daug ir lie
tuvių susilauks tų dovanų, bet 
patariame, kad tiktai tie rei
kalautų, kuriems rūbai iy mai
stas būtinai reikalingi.

Kiekvienas precinct com- 
mitteeman gaus 12 ryšulių 
Dabužių, ir. 10 “Christmas bas- 
kets” išdalinti. Reiškia, galęs 
pagelbėt 22 • šeimynoms.

Charles Ę. Kai,

750 “Christmas/baą- 
kets” k Kalėdų do
vaną i:t>tąm:Wardui
Apskričio Klerkas Michael J, 

> Flynn suloš Santa Claus ro- 
llę- Marąuette 'Parko netur- 
f tingiems.

susirasit
ko
tik
jums reikia

JUBILERIJA
JEWELRY

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 augšč. Akordionai, 
smujkos.; gitaros, mygika,---------------

KAILIAI
FURS

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

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

LENTOS ir Rakandai
EUMBER & MILLAVORK

MODERN MILLWORK & BLDG. 
SUP. CO. Tel. Virginia 1914 — 8000 
Archer Avė. Storm Sash ir Kombi
nacijos, Duris. Lentos. Roofing ir 
Asbestos — Siding ir Virtuvių šėpos.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

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

GENERAL RADIO STORE 
3856 Archer Avė.

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

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 KAZIK 
Savininkai

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

Randai iš Sandeliu
STORAGE FURNITURE

Pasibaigė 5 metą 
byla, dėl nelaimes 
*0. Pocienės laidbr 

tuvėse
A, Adomai tienėlaimėjo byloj, 

kurių užvedė viena iš sužei
stų, p> 10. Knikonienė,

<■ ............ .......

MARpUBTTK PARK.— Mi
chael J. Flynn, County Clerk, 
skiria 13to wardo neturtine 
g|ems 750 “Christmą?. bąskets” 
ir, daug didesnį skaičių i drabu
žių. Tie drabužiai i bus duoda* 
mi ‘vaikučiams, nųp, 2- iki 14-

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 
Z.........

Kailių perdirbimas i 
vėliausios 
mados ........

1 Kailių perdirbimas
.. L vėliausios, Jiia-.. 

, dos dže- A
ketus........... IV

Gaukit musų pigų apskaitliavimą 
naujam kaųtui.

162

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seal kailiniai
ir augšč....................................
Kailinės muftos 1 JO -.iQO
ir augšč. ...........................
r‘ . ■ 
mi. hsnąųjai pamušami.

Siuvami aąt užst’
Dm APLERBLUM----

įsteigta 1906

Kailinės muftos

Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir . naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
f urs 

Įsteigta 1906 metais
1510 S. Halsted Normai 5150

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So, Halsted St., Chicago, IĮ1.

^vard, Miller, 5203 S. Fairfield 
avenue. Troko šoferis, Frank 
Šchuh, buvo areštuotas.

Bylos nagrinėjimas ėjo prieš 
tęięėją štąnton apskričio teis
me, kuris išnešė nuosprendį 
prielankų p. Adomaitienei. 
Skundžiamosios . pusę gynė adv, 
Baker < Ru’sseU*

P-iat Adomaitienė yra daini
ninko J, Babravičiaus žmonos, 
p-ios Babravičienės^ motina.

Senas Petras.
BBIPGEPORT.— šiomis die

nomis pasibaigė kelius metu$ 
nusitęsusi byla dėl •! automobilio 
nelaimės, kuri įvyko‘laike, vė* 
lionės Onos Pocienėj, p. Ą.. Po
ciaus žmonos, ląįdetuyių, spa* 
lių mėn., 1929vmetais..

Bylą laimėjo Aleksandra Ado
maitienė, 3738 So. Hąlšted | St., 
kurią atsakomybėn ; pątraukė 
Adelė Krukonię. Skundėja > rei
kalavo $15,000* iš skundžiąmo- 
pjos , už žaizdas, . paneštas,, kąi 
Adomaitienei, priklausantis tro- 
kas įvažiavo į automobilį, ku
riame p. Krukouięnė važiavo, 
ir ją skaudžiaįjsužeidė.

Nelaimėje buvo sužeisti 4-i
Toji nelaimė įvyko; laike- lai* 

dOįuyįų, prie 50-tos ir West- 
ern gatvių kampo ir joje, aparf, 
p. Krukonienės, buvo sužeistos, 
pp. tDpmįęele Klimas, tuo, lai
ku.-gyvenusi, 4435 S. Hoporo 
street, p. Teresė Tvarionas, 
2457 ‘ Whi; Street, ir Kd-

ra-

Cohen Bros Furniture 
Company

1401—09 S. Hulsted St.
Seniausia ir labiausia patikima 

kandų krautuvė Chicagoję
Visi rakandai, kokių tik reikia jū

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

Jeigu butumet neužganėdinti, gra
žiname pinigus.

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

Parduodam už storage kaštus. Rakan
dus, divonus, indus, patalinę ir tt. 
. (Naudingi daiktai Kalėdoms) 
MIDWAY FIREPROOF STORAGE 
6189 Cottage Grove Avė. Chicago.

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

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $850. 10 *daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok, Vakarais iki 9, ned. iki 4.

RUPTUROS DIRŽAI
TKUSSES FOR RUPTURE
AR JUS TURITE RUPTURĄ

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

Musų kainos yra žemos
Esame šiame bizny jau 40 metų 

T. V. VILIM DRtJGS—TRUSSES 
3233 W. Cermak Road 

______ Kampas Sawyer Avė.

STOGAI
ROOFING

STORAGE RAKANDŲ BARGENA1 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ...........,..................  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00 

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE 

5746 So, Ashland Avė.

cagiečių pastangos surasti gi 
minės neatnešė rezultatų.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216. So. Halsted Street.
_______ Tel. VICtory 4965._______

Sviestas
BUTHER — AVHOLESALE

Wholesale

Kraustosi i naują 
vieta

Biznis išaugo; senoji vieta per 
maža

Palaidojo netikėtai 
mirusį 70 metu 

Adomą Girtiklį
Buvo ( rąstas . negyvas < gatvėje, 

Ęašt Chicago, Indianoj
ji liii į.... |I

EĄST; CHICAGO.— ’Pereitos 
savaitės pabaigoje buvo palai
dotas S,t. Mary’s kapinėse, 
Hąmmonde, Adomas Girtiklis, 
70 mętų amžiaus lietuvis.

Velionis buvo rasta? negy- 
va$ Calumet avenue gatvėje, 
past, Chioagpje, Indiana, kur 
jis gyyeno per daugelį .metų i* 
dirbo už dženitorių. Paėjo i$ 
Anykščių.,

Spęjąma, kad mivė nuę s šir*

BBIGHTON PARK.—šioj ko^ 
lonijoj- jau nu'o senai pasek- 
mingai veda biznį įstaiga var
du: Old Fort Dearborn Wino 
and Liųuor Co., 4270 Archer 
Ąve. Pirmiau ji turėjo biznį 
adresu, 4250 Archer Avė. Reiš
kia dabar tik kelios durys to
liau i vakarus ant tos pačios 
gatvės.

Persikraustę į naują vietą, 
Viršininkai šios firmos, malo
niai kviečia pas juos atsilanky
ti’-ir. apžiūrėti. O reikalui 
esant, pasirinkti, sau gerų ir 
gardžių gėrimų Kalėdoms. 
J O> šioje įstaigoje dirbantie
ji lietuviai: Wm. Valantine,.Pet
ras Krisauskas, Jonas Wens- 
kus, Klemensas Bailis, Anta
nas Krušinas ir Bruno, Vens- 
kus, sales mgr. siunčia visiems 
savo draugams širdingus Kalė
doms sveikinimus.

Reikia palinkėti Šiai įstaigai 
laimingai ir toliau vesti biznį.

ERNSTER BROS
x IŠDIBĖJAI “PURITY” 

SVIESTO
2303 W. Cermak Road 

Chicago.
Telefonas Haymarket 2330 

šviežias sviestas susukamas kas
dien. Pirkite šviežia “Purity” svie
sta kasdien. Parduodame tiktai 
vholesale. Taipgi. kiaušinius ir- sū
ri. Atvažiuokit arba pašaukit te- 
lefonu.

SKALBYKLOS
LAUNDRIES

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

Marshall Sųuare Wet
Wash Laundry

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

TABAKO Krautuves
TOBACGO>STORES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir gžlaai, 1728- So. Halsted St

VIEŠBUČIAI
HOTELS

V1CTORIA HOTEL 
kampas Clark ir Van Buren gtv. 

Kambariai $1 ir»augšČiau. 
WM. E. McCOY, savininkas 

Tel. Wabash 2280. Chicago.

P. Nover Jewelry

Chicagos bankai nu 
pirko 22 milionus 

mokyklos bonų

Chicagoje, sakoma,; gyvena ar 
gyyeno '.jo dvi dulderys, -kurios 
greičiausiai, r apie tėvo.nurtį nei 
nežino, nes vietinių »Bast; Chi-

BRIGHTON PARK.— P. No- 
verio, lietuvio laikrodininko 
krautuvėje, 4148 Archer avė., 
yra didelis pasirinkimas Įvai
rios rųšies laikrodėlių, kaip Bu
lovą, Elgin ir kitų. Jis taipgi 
užlaiko žiedų, deimantinių ir 
auksinių, P-o Noverio krautu* 
ve j e yra didelis pasirinkimas 
ir kitų brangenybių ir papuo
šalų, tinkančių Kalėdų dova
noms. —Senas Petras.

Chicagos bankai vakar nupir
ko iš R. F. C. Chicagos mokyk
lų tarybos bonų vertės $22,- 
300,000. Bankai už bonus mo
kėjo 101%, kas parodo, \kad 
Chicagos valdžios įstaigų Icre; 
ditas yra žymiai p&gęrėjg^tffi- 
džiumą bonų nupirko Illinois 
Continental Bankas. Be: to, New 
Yorko Bank of Manhattan nu
pirko $1,000,000’vertės mokyk

lų tarybos mokesčių varantų

committ.ee
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TEL. REPUBLIC 8402

KALĖDOMS DOVANŲ PIRKITE

Lengvais išmokė ji m a i s

vyras

CLASSIFIEDADS

reprezentantų ir salesmanų

Chicago, III,

Gerkit ir Reikalaukit

Rašt

Lietuviškos
/

Degtini.

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

duoti
sales-

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Du drąsus plėšikai vakar, už
klupo Lincoln Park West Ho- 
tel, 2136 Lincoln Park West, ir 
ne vien išėmė $168 iš viešbučio 
kasos, bet apiplėšė ir 18 svečių, 
kurie nelaimingu laiku nusilei
do eleveiteriu į laukiamąjį. Vi
so du plėšikai pelne apie $1,000.

Svarbi Žinia Taver
nų Savininkams Chi- 
eagoj ir Apielinkese

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis

NATHAN 
KANTĘR

Avė., 
pribūti 
vakly ba

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda, pinigus i 
Standard Federal 
Savings and Loan 

Association 
. of Chicago

namo 
Nuo

Policija ieško pražu 
vusios 21 metų lie

tuvės Yuškienės

Naujų M<čų Sutiktuvių Va
karas. Rengia Southsidcs SLA 
kuopos A. Balčiūno svetainėje, 
Roselande.

Naujų Metų Sutiktuvių Va
karis. Rengia Dariaus ir Girėno 
Legiono Postas Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street.

Dvi keistos savižu 
dybės: daktaras 

ir policistas
namų 

dienos

veliančius
Lituanica avenue

WGES 
1360 kilocycles

BUDRIK JEWELRYš 
į & OPTICAL C0., | 

3343 So. Halsted St. S

Naujų Metų Sutiktuvių Va 
karas. Rengia “Pirmyn 
Ilollywood Inu svetainėj 
West 43rd street.

atunuf

' LUCKV-FOUk.
I L€fH- ctoveK
!l 15950

Mokam dividendus kas 6 
menesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išmokė- *
jom 5%. Del platesnių 
žinių, kreipkitės i ofisų.

Dingo gruodžio 7 d.; išėjo iš 
darbo, bet ikišiol negrįžo namo

Suėmė 6-ių plėšikų 
gaują; padarė 
50 apiplėšimų

Naudojo gazolino pečio 
užkurimųi; mirė

Surengė Kalėdų ‘pa- 
rę’ karo invalidams 

Hines ligoninėje

lenkai ir rusai. At- 
lavinėti tavernoms gar- 
k degtine Smimovką ir 
Labai

___-„-„Jį .adresų:______
ŠPIRITS ČORP 

219 N. Jefferson St.

Veteranų ligoninėje guli arti 
šimtas lietuvių: jais rūpina
si Dariaus-Girėno Postas.

Pasiūlo didelę vertybę ant 
deimantinių žiedų.

Kaina nuo

SUPREME MEAT 
MARKEI 00.

TAVERN ir Restaurantas parsi 
duoda, pilnai įrengtas, gerai įsteig
tas biznis. 50 vietų atsisėdimui. Ap 
leidžiu miestą. 3313 W. 63 St.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių .
Kentucky 
Bourbon

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekviena seredą 
naujienų • 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

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

Biznis pamatuotas teisingumu
NSURANCE, NOTARY PUBLIC. 

PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS T LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulkg.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.

IMPS Have Meeting 
TonigHt

VValter Yuška prisibijo, kad jo 
žmona ištiko kokia nelaimė.

,at 7:30 at ‘‘Naujienos 
1739 S. Habted St.

Art. Montvid, mgr.

Henry Battėr, 48 metų, 357 
W. Chicago avenue, mirė nuo 
žaizdų, kurias jis panešė, kai 
gruodžio 6 d., ..bandė uždegti 
pečių su pagalbų gazolino. Ga
zolinas uždegė jo rubus.

PASKOLOMS DĖL PIRMŲ MORGICIŲ, NUO 5 IKI 
20 METŲ, LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

VASARIO 17
Amerikos Lietuvių Advokatų 

Draugijos bankietas Shoreland 
viešbutyje.

VASARIO 10
Naujienų metinis koncertas 

Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje

OF CHICAGO
pirma Lietuvių Federal įstaiga

2324 So. Leavitt Street
X____ PHONE CĄNĄL.1679

Motina ir duktė mirė grįždamos namo po 
supirkimo kalėdinių dovanų; kiti du 

įvažiavo i medi

Apiplėšė viešbutį ir 
18 svečiu

KALĖDOMS AKORDIONU 
IŠPARDAVIMAS

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

1514 Milwaukee Avė., Chicago.
Tel. Brunswick 0240

“Pirmyn” rengia 
Naujų Metų Su

tiktuvių Balių

PARDAVIMUI Tavern, pigi kaina 
labai geroj vietoj.

1308 W. 79th St.

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 
Pilnas Pasirinkimas 
Bulovą ir Elgin 

Laikrodėlių 
Diamontai, Auksiniai ir Si
dabriniai Žiedai ir kas tik 

reikalinga iš Jewelry. 
4148 Archer Avė. 

CHICAGO. ILL.

choras.
2417

Rogers Park policija vakar 
suėmė gaują šešių jaunų plė
šikų, kurie Northsidėje į trum
pą laiką papildė 50 vagysčių. 
Gaujos nariai buvo, Harold 
Kein, 20, 1406 Clevęland st., 
Evanston, Harold Bruno, 22, 
1100 South Blvd., Evanston, 
William Vlaine Kaywood, 18, 
630 Blaine place, Ąlbert Young, 
18, 3242 Osgood st., Kenneth 
Hess, 22, 425 Lee st., George 
Stein, 19, 3106 Sheffield avė. 
Piktadaris Young yra pasto
riaus sūnus.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

Hnllvwood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englevood 5883-5840

Cook apskrityje šiais 
užmušta 1,203 žmones.

DĖDĖ SAMAS 
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ ĮSTAIGOJ

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Tel. Canal 8500

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.

rys, Frances, 15 metų, ir Mar
celin, 12. Nelaime įvyko su tro- 
ku, kuris dėl slidumo kelio ne
galėjo sustoti.

Užmuštas FLink Rakovv-ski, 
57 metų, 6339 Roscoe street, 
bedarbis. Ji, suvažinėjo automo
bilis prie kampo Central ir 
Roscoe gatvių.

Mari’ill B. Jack on, 28 metų, 
4145 Broadway, užsimušė įva
žiavęs j cementinį stulpą, prie 
valstijinio kelio No. 8č£ netoli 
Bradford, 111.

Herbert Dczier, 3 metų, 10831 
Glenroy avenue, ir Quin Done- 
gan, 60 metų, 5736 S. Park avė. 
buvo užmušti, kai jų automobi
lis, paslydęs įvažiavo į medį.

Brighton Parkietį užmušė 
motorciklis

Apskričio ligoninėje mirė An
tanas Pustclnik, 51 metų, 4750 
S. A vers avenue, kuris buvo su
žeistas motorciklio pereitą 
penktadienį. Pustelnikui bebė
gant skersai gatvę prie Archer 
ir Kedzie, į jį įvažiavo motor- 
ciklis, kurį valde vienas Harry 
Aucr.

Viso 
metais

Hines ligoninėje guli apie 
šimtas lietuvių — karo invali
dų. Juos šelpia ir rūpinasi 
Dariaus ir Girėno legiono pos
tas, ypatingai moterų skyrius, 
kuris nuolat rengia parengi- 
mčlius veteranų naudai ir 
juos aprūpina rūbais ir kito
mis reikmenimis.

SEPTYNI ŽMONĖS UŽMUŠTI AUTOMOBI 
L1ĮJ NELAIMĖSE ŠEŠTADIENĮ 

IR SEKMADIENI
North West Lietuvių Moterų 

rinkimas įvyks gruodžio 18 d. ___
m. P. Milakniu bute, 3341 Evergreen 

7:30 v. v. Narės malonėkite 
nes bus svarbiu reikalu ir 
bus išrinkta. M. h. ?ekr.

styti ir galutinai nutarti. Jeigu ne- 
; kurie nariai esate pasilikę su mokes- 
i timis, tai būtinai pasirūpinkite kad 

susi- neliktumėte išskirti iš draugijos.
1934 P. K., rašt.

Pasirinkimas naujų ranki 
nių laikrodėlių—Elgin, Bu 

lova — už sumažintas 
kainas.

Kas turi senų žurnalų?

Beveik kiekvieno namuose 
galima rasti daugelį senų žur
nalų. Su laiku jie bus išmesti 
laukan.

švelniausios ir malo- 
degtinės, Straight 

kitokios 
Chicagoje ir Amcri- 

THE THREE MUSKA* 
yra musų

Ali IMPS are reųuestcd to 
be present a t an importai! t 
meeting which will be held to 
night 
ofiiee,

Lietuviai veteranai,, kurie 
guli ligoninėje, su dideliu no
ru tuos senus žurnalus sunau
dotų. Per ištisas dienas 4r 
melus gulint ligoninėje, jiems 
pasidaro begalo nuobodu, tad 
kiekviena knyga, žurnalas, 
laikraštis jiems yra labai

SAUSIO 27
Chicagos Lietuvių 

‘^Pirmyn” stato operetą “Kor- 
nevilio Varpai”, Sokol Chicago 
Hali, 2345 South Kedzie avenue.

Automobiliai Chicagoje šeš
tadienį ir sekmadienį atsiėmė 
septynias aukas, tarp jų vieną 
motiną ir dukterį, vieną brigh- 
tonparkiUį ir du juodveidžius 
kurie įvažiavo į medį.

Užmušti yra:
Mrs. L. Banevičius, iš Plano, 

Illinois.
Dorothy Danevičius, 16 metų, 

duktė. Jos abi buvo užmuštos, 
kai grįžo namo į Plano, III., pj 
supirkimo Kalėdinių dovanų. 
Nelaimė įvyko federaliam ke
lyje No. 31, netoli Aurora. To
je nelaimėje buvo sužeisti Ar- 
thur Danevičius, 46, užmuštų
jų tėvas ir vyras, ir dvi dukte-

PARDAVIMUI Tavern. Yra visi 
įtaisymai dėl virimo valgių. Geroj 
vietoj, biznis išdirbtas.

6142 S. Wėstom Avė,

Skaitytojai, kurie turi senų 
žurnalų, prašomi juos, progai 
pasitaikius, atnešti į “Naujie
nas”. Surinkusios didesnį 
skaičių tokių žurnalų, “Naujie
nos” juos perduos Dariaus ir 
Girėno kuopai, kurios nariai 
ir narės išdalins žurnalus tarp 
veteranų ligoninėje.

THE THREE
TEERS, tai yra naujausios, ge 
ria usios, 
iriausios 
Bourbon Brandy 
degtinės 
ko j e 
TEERS degtines 
dirbtuvėje perdirbamos (rcc- 
lified). Tai yra vienintelės to
kios rūšies degtinės Chicagoje. 
Vieną sykį paragavę, šių deg
tinių visuomet jų norėsite ir 
reikalausite. Išdirbėjai šių 
THREE MUSKATEERS naujų 
degtinių yra S. K. Petkus ‘ir 
B. Zaleskis.

Mes patariame lietuviams, 
Tavernų savininkams, ■ nusi
pirkti šių grynų ir gerų 
THREE MUSKATEERS degti
nių ir pasiūlyti savo kostumic- 
riains.

Mes esame tikri, kad jiems 
musų išdirbystės degtinės pa
tiks.

Musų Kompanija gali 
gerą darbą dėl daugelio 
manų.

Klauskite Mr. Petkus 
THREE MUSKATEERS LIQU- 
OR CO., Ine., 4641 S. Ashland 
Avė., Yards 0033, Chicago, III.

Apskelb.

Pref erred by millions 
to mayonnaise..

Rinktines dalys ‘
supi a klos iki 
Švelnaus } ŽM
ntioto niifti- z- 
nio K r a f t
Miracle Whlp įLcsį 
mašinoje. n

D-ro Chester Levere’o, 74 
metų, 519 Gregory avenue, mo
kinys atėjęs vakar rytą imti 
gimnastikos pamokas, nustebo, 
kai pamatė mokytoją gulintį 
Lnt grindų, šalę buvo raštelis, 
“To my loving son, and friends 
—Goodbye”. Gulėjo ir apvers
tas stiklas, kuriame buvo nuo
dai. Tuos nuodus Dr.j Levere iš
gėrė. ^Policija negali surasti jo
kio motyvo nusižudymui.

♦

“Tuojau sugrįšiu”
Pasakęs, “Aš tuojau sugrį

šiu”, Lincoln Parko policistas, 
Clifford C. Wheeler, nuėjo į 
stoties skiepą, pridėjo revolverį 
prie kaktos ir nusišovė. Buvo 
38 metų amžiaus. Du mėnesiu 
įlaiko atgal pasitraukė iš akty- 
vės tarnybos. Jo draugai spėjo, 
kad policistas nusižudė dėl šei
myninio gyvenimo pakrikimo.

Chicagos Lietuvių
‘Pirmyn’ paskutiniame savo su
sirinkime nutarė surengti Nau
jų Metų Sutiktuvių Balių. .Jis 
įvyks liollywood Inn svetainėje, 
2417 West 43rd street. Kad 
balius bus linksmas ir įdomus 
netenka, abejoti, nes turėdamas 
daug meninių jėgų choras mo
kės ir galės tinkamai 1935 m 
pasveikinti.

Be muzikalus puotos baliuje 
bus ir puota palaikymui gy
vybės, kad susirinkusių jėgos 
neišsektų pirm laiko. —Mn.

Vakar po pietų Amerikos 
Legiono Advertising Mcn’s pos
tas surengė Kalėdų parę 1,700 
karo invalidų, kurie guli Ed- 
\vard Hines Jr., veteranu li
goninėje.

Parėjo dainavo vienas iš 
garsiausiu scenos arlįstų Ge
orge M. Cohan, operos s daili in
kai Coe Clade, Myroil Dun- 
can ir kiti. Dalyvavo' ir 'keli 
orkestrai.

MARQUETTE PARK.—Chi
cagos policija sujudo ieškoti 
jaunos, 21 metų lietuvės, Li- 
llian Yuškienės, kuri gyveno 
adresu4, 6837 South Maplewood 
avenue.

Kaip pasakojama, ji dingusi 
gruodžio 7 d. Tą dieną jį išėju
si į darbą, Armour and Com- 
pany, stoekyarduose. Dirbusi 
visą dieną. Pabaigusi darbą, ji 
išvažiavusi 
nepasiekė, 
niekas jos nematė.

Dingusios lietuves

Chicagoje per kurį 
lankėsi p. B. Rintauskas, 
Boston, Mass. Jis buvo 
jęs pas savo giminaičius, gy-

Bridgeporte, 3359 S

Scečias iš Bostono 
Chicagoje

Atwater Kent 
RADIO 

GIRDĖS1T EUROPĄ 
su šiuo nauju 1935 

ATWATER KENT 
RADIO

Tai yra vienas geriausių 
ir puikiausių radio.

Taip pigiai, kaip 

>22.50
Tik $5.00 įmokėti ir po 
$5.00 į mėnesį išmokėjimais 

JOS. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL 
DISTRICT 

FURNITURE 
Coinpany 

3621-23-25 South 
Halsted Street

D. L 
priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 18 d. 1934 i . 
vak. Chicagos Lietuviu Auditorijos 
svetainėje, 3133 S 
Manai būtinai pribukite 
svarbus susirihkimas, kai,. _ _____
mus valdybos sekantiems 1935 me- 17 A I 17 M A D I A I 
tams, taipjau yra ir kitokių svar- 11 A L fl 1 A 1
biu reikalu, kuriuos reotes apsvar

SAUSIO 5
Teisybes Mylėtojų Draugijos 

Metinis Vakaras Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje.

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

ROUND arba SIRLOIN STEAK
svaras....................................... .....

ŠVIEŽIA JAUTIENA dėl virimo
svaras ...........................................

PORK BUTT dėl dešrų
svaras ...........................................

MODELIS QA
8»B-E

Business Chances
______  Pardavimui Bizniai ____

ALUDE pasirendavimui. Visi fik- 
čeriai, biznis genai išdirbtas. Ren- 
da pigi. Biznis atdaras. 3600 So 
Emerald Avė. Boulevard 3034.

SAUSIO 26
Foolballininkų KIPŠAI-IMPS’ 

šokiai St. Agnės Auditorijoje 
Rockwell ir Archer.

Mutual LiquorCo
4707 & Halsted St

Tek YARDS 0803 Z ,

Exchange—Mainai
MAINYSIU 2 flatų narna ir Stora, 

3 karu garadžįus ant mažiukės au- 
zos. Yra visi saliuno fikčeriai. Sa
vininkas Lukošaitis, 3559 S. Emerald 
Avenue.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia ___

. ‘ TUOJAU PASIMATYKIT
L Didele nepaprasta proga užsidirbti 

pinigu ir gauti nuolatini gera darbu, 
lt ei Itia .—..............
Illinojaus teritorijoms Chicago j, o 
taipgi Waukegane, Joliete, Rockfor- 
de, Peorijoj ir kitose vietose kur gy
vena lietuviai 
stovaut ir pax< 
šiaušia rusiški 
Zubrowką. Labai geras komisas, 

ipkitės adresu: 
INTERNATIONAL WINE &

K. Vytauto Draugija laikys 
antradieni 
7:30 vai.

Halsted Street, 
nes yra

oi
vLl

' A

L -■i.
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