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16 žm. žuvo gar 
vėžio eksplozijoje
Žuvusieji ir sužeistieji yra angliakasiai, 

kurie važiavo taukiniu i darba
POWELTON, W. Va., gr. 27. 

—16 žmonių liko užmušta ir 43 
sunkiai sužeisti eksplodavus 
garvežiui darbinio traukinio, 
kuriuo angliakasiai buvo veža
mi į darbą Elkhorn-Piney Coai 
Co. kasykloj.

Padaręs paskutinį sustojimą 
ir išvažiavęs iš miestelio prieš 
pasikeliant į kalną į garvežį 
buvo paleista daugiau garo. 
Urnai garvežys didžiausiu smar
kumu eksplodavo. Jo dalys iš
lakstė į visas puses. Viena 
pataikė į šalę geležinkelio esan
tį namą ir sužeidė miegoj u 
sius motiną ir du vaikus. Prie
kinis vagonas liko sudaužytas į

šipulius. Traukinio inžinieriaus 
lavonas nublokštas apie 300 
pėdų, o pečkurio lavonas buvo 
perblokštas per narna į neto
limą upelį.

Eksplozija buvo tokia smar
ki, kad ji buvo girdima per dau
gelį mylių.

Pradiniai tyrimai parodė, 
kad eksplozija kilo delei pasi- 
liuosavusių garo tuntų perva- 
dų. Trumpas geležinkelis pri
klausė pačiai anglių kompani 
jai, todėl buvo neužžiurėtas. 
Jis vežioja tik anglis ir ang
liakasius. Kompanija gi pri
klauso Koppers Coal and Trans
portation Co. iš Pittsburgh.

Naciai sušaudę dar 
100 žmonių, sako 

Saar laikraščiai

[talija kivirčijasi su 
Japonija-puolė 

Abyssini ją
SAARBRUCKEN, gr. 27. — 

Socialisto Braun redaguojamas 
Volksstimme laikraštis paduoda 
žinią iš Vokietijos, kad laike 
paskiausia nacių partjos valy
mo liko sušaudyta 100 žmonių, 
daugiausia iš rudmarškinių ir 
Hitlerio jaunimo tarpo. 1,000 
gi žmonių liko areštuota.

Laikraštis pakartoja ir Pra
hos vokiečių žinią, kad vien tik 
Berlyne pastaromis dienomis 
liko sušaudyta 230 žmonių ir 
tarp 3,000 ir 4,000 žmonių areš
tuota.

Pačių nacių laikraštis Aben- 
blatt pripažysta, kad laike nau
jo valymo liko areštuota 300 
žmonių kaipo “lytiniai išgverė
liai“.

(Berlyno žinios sako, kad 
nacių kaltinimais, tie “lytiniai 
išgverėliai“ planavę nuversti 
Hitlerio valdžią. Betgi tarp su
imtųjų yra daugiausia žymiau
si monarchistų vadai. Naciai 
gi oficialiai tvirtina, kad jokio 
partijos valymo nesą ir per 
pastarąsias 10 dienų niekas ne
buvęs areštuotas už lytinius 
nukrypimus. Visą tai esąs pra
simanymas priešininkų, kurie 
nori paveikti Saar balsuotojus).

GENEVA, gr. 27.— Pasta
ruoju laiku iškilę kivirčiai tarp 
Abyssinijos ir Italijos ištikrųjų 
yra kivirčas tarp Italijos ir 
Japonijos. Taip sako vietos so
cialistų dienraštis Travail.

Pasak socialistų dienraščio, 
Japonija nori kokiu nors budu 
įsigyti Abyssnijos aukso 
ir platino kasyklas. Ita
lija, kuri pati nori tų kasyk
lų, nenori jas užleisti Japoni
jai. Todėl Italija ir pasisku- 
pino pulti Abyssnijią, užėmė di
delę jos dalį ir dabar bando 
užimtoj teritorijoj įsitvirtinti, 
kad neįsileisti japonų.
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Viršuj — atvykstanti j Shelbyville, Tenn., valstijos milicija saugoti miestą laike teismo 
negro, kuris buvo kaltinamas išgėdinęs jauną baltą mergaitę. Baimė riaušių buvo ne be pama
to, nes laike bylos nagrinėjimo minia linčiuotojų pakartotinai puolė teismo rumus, kad teisia
mąjį negrą nulinčiuoti. Milicija ginklu atmušė linčiuotojus, kėturius jų užmušdama ir apie 20 
sužeisdama. Minia delei to tiek įdūko, kad nakty prisitaikė prie teismo Tumų ir ynos sudegino. 
Apačioj —- sudegintieji $150,000 teisino rūmai. >

4 žmonės mirė dėl 
šalčių; šalčiai praėjo

Jungt. Valstijos di 
dins apsiginkla

vimą ore

Munšaino katilas 
sprogo; 3 broliai 

miršta

WASHINGTON, gr. 27. 
Armijos paruoštais planais, 
siginklavimas ore bus centrali
zuotas ir oro laivynas bus pa
didintas iki 1,000 karo lėktu
vų. Dalis tų lėktuvų stovės 
prie Atlantiko, kita dalis—prie 
Pacifiko vandenynų, o trečia 
—pietinėse valstijose, kad jie 
greitai galėtų atmušti priešų, 
jei kas pultų Jungt. Valstijas.

ap-

CHICAGO.—Užpereitą naktį, 
kada šaltis oficialiai buvo pa
siekęs 1 laipsnį žemiau žero, o 
niekuriuose priemiesčiuose net 
iki 8 1. žemiau zero, dėl šalčio 
pasimirė 4 žmonės.

Tečiaus šaltis vakar atslugj 
ir po piet oras buvo visai šil
tas. Tečiaus oro pranašas sa
ko, kad šiltesnio oro negalima 
tikėtis dar per keletą dienų ir 
kad 
Bet 
siųs

šiandie vėl busią šalčiau, 
vistiek šaltis jau nesiek- 
zero.

Pasaulis dar negreit 
nugalėsiąs depresiją

Pripažino nekonsti 
tuciniu kainų 

nustatymą
KANSAS CITY, gr. 27. — 

Federalinis distrikto teisėjas 
pripažino nekonstituciniu nu
statymą kainų NRA kodeksuo
se. Esą federalinė valdžia ne
turinti teisės nustatinėti kai
nas.

Distriktų teisėjai jau dau
gely vietų pasisakė prieš da
bartinės administracijos pra
vestus įstatymus, bet jų pa
sisakymas dideles reikšmes ne
turi iki nepasisakys pats augš- 
čiausias teismas.

Rusija leido ukinin 
kams pardavinė

ti grudus
MASKVA, gr. 27. — Kadan

gi ūkininkai išpildę grudų kvo
tą ir pridavę valdžiai nuskritą 
grudų kiekį, komunistų parti
jos centralinis komitetas atly
ginimui leido beveik visos Eu
ropos Rusijos ir rytines Sibe- 
rijos grudų augintojams par 
duoti savo likusius grudus, mil
tus ir duoną atviroj rinkoj. 
Leidimas duotas ne tik 
tyviams ūkiams, bet ir 
tiniams ūkininkams.

kolek- 
priva-

IŠ LIETUVOS
Lietuvos protestas 

Vokietijai
Vokiečių radio agituoja prieš 

Klaipėdos direktorijų

KAUNAS. — Dar sudarant 
Bruvelaičio direktoriją vokiečių 
valdžios radio agitavo klaipė
diečius nesiimti direktorijos na
rių pareigų. Direktorijai susi
darius, tas pats radio diena iš 
dienos agituoja Klaipėdos kraš
to seimelio narius pareikšti 
3ruvelaičio direktorijai nepasi
tikėjimą.

Akivaizdoje tokio užsieniu 
valstybės įsikišimo j Lietuvos 
vidaus reikalus ir tuo budu pa
rodytų pastangų sutrukdyti 
normalų Klaipėdos krašo sta
tuto vykdymą ir seimelio funk
cionavimą, Lietuvos vyriausybė 
pareiškė protestą reicho vy
riausybei, ir, be to, nusprendė 
kreiptis šiuo reikalu į Klaipė
doj konvencijos signatarių vals
tybių vyriausybes.

“Prisiekiu, kad pabėg
siu iš kalėjimo”

WHITESBURG, Ky., gr. 27. 
—Namie pasidarytam munšai- 
no varytuvui sprogus, trys bro
liai liko tiek apdeginti ir su
draskyti, kad jų mirtis yra ne- 
išvengtina.

Kas skaito geras 
knygas? - Darbi

ninkai

HOT SPRINGS, Ark., gr. 27. 
—Prie Christine Burroughs, 27 
m., nušovė savo mylimiausią 
seserį Clarke, 14 m., ir tada 
pati nusitroškino gasu. Abi 
paeina iš pasiturinčios šeimy
nos.

QRta

Chicagai ir apielinkei federv 
tio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę 
karų.

Saulė teka 
25.

CHICAGO.—Viešųjų knygy
nų vedėjų suvažiavime iškeltas 
nuolatos keliamas klausimas: 
kas skaito geras knygas žy
miausių pasaulio rašytojų? 
Knygų vedėjai, kurie tą daly
ką žino, atsakė, kad gerąsias 
knygas skaito ne tie, kurie yra 
baigę augštus mokslus ir už
imantys geras vietas. Jas skai
to nepasiekę aukštesnių moks
lų paprasti žmonės—darbinin
kai. Baigę gi kolegijas skai
to daugiausia tik lengvas kny
gas—romanus, apysakas, ku
rios nereikalauja jokio galvoji
mo.

CHICAGO.— Garsusis 
katas Clarence Warrow, 
pats, prisipažysta nesąs 
mistas, kalbėdamas mokytojų 
suvažiavime pareiškė, kad pa
saulis dar negreit nugalėsiąs 
depresiją.

Pasaulį valdo keli turtingie
ji. Ir jis yra taip keistai su
tvarkytas, kad naikinimai pa
didiną biznį. Po kiekvieno ka
ro seka geri laikai, o paskui 
tenka už tą brangiai užmokėti 
depresijomis. Taip buvo po šio 
karo, taip buvo po pirmesnių 
kai-ų. Bet, ši depresija yra 
didesne ir ims ilgiau laiko nuo 
jos atsigauti.

advo- 
kuris 
opti-

Trockis neturys ry
šių su Zinovjevu; 
slapstosi Francijo j

-------------------- ..-- I

PARYŽIUS, gr. 27. — Fran- 
cijos slaptoji policija ir užsie
nio reikalų ministerija užtikri
na, kad Trockis neturėjo jokių 
ryšių su Kirovo užmušimu, ne
gi neturys jokių ryšių ir dagi 
nesusižiųąs su Zinovjevu ir ki
tais trockininkais Rusijoje.

šiuo laiku Trockis yra pasi
slėpęs Franci jo j. Jis nedaly
vaująs jokiame veikime ir tik 
slapstosi nuo Stalino bolševi
kų, kad jie jo nenužudytų. Mo- 
narchistai vėl atnaujino kam
paniją už jo pašalinimą iš Fran- 
cijos, bet valdžia sako, kad jis 
nebus pašalintas. Jis negus iš
duotas ir Rusijai, net jeigu to 
Rusija reikalautų, nes jis yra 
skaitomas politiniu tremtiniu, 
o tokių Franci j a neišdavinėja.

Rusija kaltinanti Trockį

Visai ką kitą mano Rusijos 
bolševikų valdžia. Rusų rateliuo
se kalbama, kad Rusijos amba
sadorius Potemkiii jau prane
šęs Franci jos valdžiai, kad Ru
sijos valdžia mananti, jog 
Trockis yra surištas su užmu
šimu komisaro Kirovo.

Kur Trockis gyvena, tą
bar tik Franci jos slaptoji po
licija žino, nes jis niekur ne
sirodo. Pereitą pavasarį jis 
gyveno viename
Paryžiaus, bet tąi išėjus aikš
tėn, jis skubiai išsikraustė ir 
vėl pasislėpė.

ir šalčiau j va-

3 žmonės žuvo
................  n ’ 

MILWAUJ<EE, Wis„ gr.
—Trys žmonės, jų tarpe 
nas policistas. liko
kai jų automobilius įvažiavo j 
didelį troką.

27. 
vie- 

užmušti
7:17. leidžiasi 4:-

/

2 užmušti traukinio 
katastrofoj

COLUMBUS, O., gr. 27. — 
Du geležinkeliečiai liko užmuš
ti Pennsylvania pasažieriniam 
traukiniui, delei sudegusio svi- 
čiaus, įvažiavus j stovėjusius 
ant šoninių bėgių prekių vago
nus. Mažiausia 12 žmonių liko 
sužeista.

?- &

KAUNAS.—Jakavičius už vo
gimą buvo uždarytas Šiaulių 
kalėjime, bet iš ten pabėgę. 
Sulaikytas ir uždarytas į areš
to namus Kėdainiuose, čia išsi- 
liuosavo iš geležinių pančių ir 

Pabėgęs, jau trečia 
^ apsivogė, bet nepavyko 
įimti. Iki buvo suimtas

Prezidentas kalbė
siąs kongresui 
sausio 3 dieną

WASHINGTON, gr. 27. — 
Kada kongresas susirinks sau
sio 3 d. posėdžiams, preziden
tas Rooseyeltas asmeniškai at 
vyks į kongresą ir padarys jam 
įstatymais reikalaujamą metinį 
pranešimų, kuriame išdėstys vi
są valdžios programą.

Pranešimas kongresui jau bai
giamas ruošti.

pabėgo 
di< 
jo 
apie metus slapstėsi.

Kauno apygardos teismas Kė
dainių sesijoje nuteisė Jakavi- 
čių 6 met. sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Paskelbus sprendimą, 
jis pareiškė: “Vis vien kalėji
me nesėdėsiu. Prisiekiu, kad iš 
kalėjimo vėl pabėgsiu”...

27

ar uj-

Nikonar

3 mergaites sudegė

‘ KAUNAS.—Ministerių kabi
netas kr. dem. partijos kūrėjui 
ir įžymiam visuomeninkui kun. 
M. Krupavičiui paskyrė 270 lt. 
mėnesinės pensijos.

_WASHINGTON, gr. 27. —biznierių yra suskaitytos ir ne
užilgo ateisiąs laikas kada 
smulkieji biznieriai bus visai iš
stumti iš biznio.

į Du sudegė, bet ne jų 
drabužiai

GRAND RAPIDS, Mich., gr. 
27.—Vietos policija turi neįspė
jamą mislę. Cornelius Van
derveen, 56 m., rastas pasimi
ręs nuo apdegimo. Bet jo dra
bužiai buvo nė kiek neapdegę. 
Suimtas tūlas Neil Devries, 71 
m., kuris “išpranašavo”, kad 
Vanderveen pasimirs už poros 
dienų ir kuris nuvedė policija 
į Vanderveen bakūžę.

Kita panaši paslaptis ',L ' ■ 5 ■
CLINTON, Ind., gr. 27. —> 

John Trupy, 40 m., liko sulai
kytas kamantiėjimui, suradus 
apdegusį lavoną jo motinos 
Mrs. Mary Trupy, 79 m. Bet 
nors ji mirusi nuo apdegimo, 
bet jokių žydų gaisro 
nies nesurasta.

Vokiečiai nė tranzitu 
neleidžia Lietuvos 

žąsų

da-

dvare netoli

DETROIT, Mich., gr. 27.- - 
Chevrolet )Motor Qo. sakosi 
pagaminusi jr pardavusi šiais 
metais daugiau automobilių, ne 
gu kuri kita automobiliu kom
panija,1 Todėl ji dabar užima 
automobilių gamyboje pirmą 
vietą.

Vf

Vėl pasmerkė mir 
čiai Rusijoj

MASKVA, gr. 27
Novikov, Filistroi ugniagesys, 
liko pasmerktas mirčiai už pa
degimą. Ugniagesių vadas li
ko išteistas 5 metams kaįėji- 
mo už apsileidimą ėjime parei- 
crn *

MISHAVVAKA, Ind., gr. 27. 
—Trys mažos mergaitės sudegė, 
gaisrui sunaikinus jų mažą, vie
no kambario bakūžę.

Gaisras kilo tėvui šildant 
aliejų dėl savo troko. šildomas 
aliejus perdaug įkaito ir užsi
degė, o nuo jo užsidegė ir visas 
namas. Nuo aliejaus užsidegė 
ir mergaičių drabužiai. Tėvas 
irgi skaudžiai apdegę, veltui 
bandydamas galbėti mergaites.

Manoma, kad gaisras kilo dėl 
į aliejų persisunkusio iš motoro 
gasolino.

Ragina Uždaryti mo 
kyklas, kad gau

ti pagelbą
SPRINGFIELD, III., gr.

—Baigiantis savo tarnybą vals
tijos mokytojų draugijos pirmi
ninkas valst, senatorius Mason 
ragina uždaryti visoje valstijo
je mokyklas, kurios tik turi fi
nansinių keblumų. Esą reika
linga stvertis griežtų žingsnių, 
kad mokyklos galėtų gauti šio
kios tokios pagelbos.

“Tai yra kartus vaistas, bet 
galbūt tai yra vienintėlis vais
tas”, sako Mason.

KAUNAS.—Vienas Lietuvos 
pirklys rado galimumą Olandi
joje parduoti didelę partiją žą
sų, bet kai reikėjo gauti iš Vo
kiečių įstaigų leidimą žąsis ga
benti, tai vokiečiai per savo 
teritoriją neleidžia žąsų gaben 
ti.

Kunigui M. Krupavi
čiui paskyrė pensiją

Argentinoj karščiai
BUENOS AIRES, gr. 27. — 

Argentinoj šiuo laiku yra va
sara ir kalėdose karštis siekė 
95 laipsnių.

Užėjęs smarkus lietus karš
tį sumažino. Bet lietus prida
rę labai didelių nuostolių, dau
gely vietų visai išplaudamas 
visus pasėlius.

Federalinė alkoholio kontrolės 
komisija atėmė leidimus iš 44 
degtinės gamintojų, importuo
tojų ir pilstytojų. Daugiausia 
leidimų neteko importuotojai už 
nepildynią valdžios patvarky
mų.
J .• : ; ; '
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NASHVILLĘ, Tenn., gr. 27 
—15 kalinių pabėgo iš vietos 
pataisos namų

200 žmonių valdo 
stambųjį Ame

rikos biznį
CHICAGO.— New Republic 

redaktorius George Soule kal
bėdamas Amerikos ekonomistų 
suvažiavime pareiškė, kad ma
giau kaip 200 žmonių valdo 
yisą “didįjį biznį“ Amerikoje. 
*-rJfo nuomone, dienos pavienių

VĄLPARAISO, Ind., gr. 27. 
Istoriški Valparaiso teismo rū
mai liko sunaikinti gaisro, kurį 
gesinti buvo pašaukti visi apie- 
Inkės miestų ugniagesiai. Nuo
stoliai siekia $15,000. Sudegė 
daug svarbių dokumentų. , .įu, . t .4, TK w
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Pittsburgh’o Naujienos SPONDĖJUOS
•» Mamnnt amt*

Pittsburgh, Pa
’Pittsburghas yra prisirengęs 

priimti pasaulio žymius moks
lininkus. t

Laike Kalėdų švenčių, kada 
dauguma musų esame susiru-į 
pinę Kalėdų eglaitėmis, teatru J 
parėmks ir kitais .pasismagini
mais, tai Amerikos ir viso pa- 
šaulio žymieji mokslininkai su-* 
sirenka į vieną vietą ir disku- 
suoja apie žvaigždes, apie ato
mus ir apie kitokius mokslinin
kų studijuojamus dalykus.

Šiais metais jie susirenka į 
Pittsburghą. Ir Pittsburghas 
bus paverstas pasaulio mokslo 
centru pradedant gruodžio 26 
d. ir baigiant sausio 2 d. Suva
žiuos 3,000 žymiausių moksli
ninkų, vadovaujant American 
Association for the Advance- 
•ment of Science. Konvencijos 
programas susideda net iš 100 
lakštų, kur yra suregistruoti 
kalbėtojai ir jų kalbų temos.

Principialis konvencijos kal
bėtojas bus garsusis pasaulio 

♦mokslininkas, ’ profesorius Al- 
bert Einstein. Tai busianti jo 
pirmutinė anglų kalba viešai 
publikai paskaita. Bet jisai rei
kalaująs, kad jo klausytojų 
audeneija nebūtų didesnė 
500.

Todėl yra paskirtas dėl 
fesoriaus Einšteino kalbos
žąsis teatras Carnegie Techno- 
ligijos Institute. .Jisai kalbės 
gruodžio 27 d., 4:30 vai. po pie
tų- •

Iprofesorius Einšteinas kal
bės apie savo garsiąją reliatin- 
gumo teoriją, kurią jis surado 
1905 metais ir kuri praktiškais 
bandymais jau yra patvirtinta 
ir kitų mokslininkų.

Vakarinės sesijos bus laiko
mos didžiulėj Carnegie Muzikos 
salėje, ir žymieji mokslininkai 
kas vakaras kalbės įvairiomis 
temomis.

Meliono Institute bus išsta
tyta visokių industrijų specia
liai dirbiniai. —S. Bakanas.

gia šaunią vakarienę gruodžio 
30 d. L. M. D. svetainėj. Bus 
tai'pagerbimas SLA 8-^io ap
skričio suvažiavusių delegatų. 
Pelnas nuo vakarienės yra ski
riamas Lietuvių Kambario įren
gimui Pittsburgho universitete.

Bus ne tik skanus valgiai, 
ale ir;gražus programas. Val
giais rūpinasi musų .moterys, 
vadovaujant A. Viktoravičienei 
ir M. šimkunienei, o .programų 
ir abėlnu rengimu — tai K. 
LeliuŠis, A. Vainorius ir J. Vir
bickas.

Patariu 3-čio apskričio dele
gatams važiuojant ;j suvažiavi
mą daug nevalgyti ir būti pri
sirengusiems dalyvauti vakarie
nėj. Įžanga visai maža.

Senis iš Saho.

Kenosha, Wis
Dailės Ratelio Choro 

koncertas

Gruodžio 30 d Dailės Rate- 
io Choras German-American 

Home svetainėje turės savo 
koncertą, kuris prasidės 7 vai. 
vakaro. Įžanga tik 35 centai. 
Programui pasibaigus bus , šo
kiai.

Choras dabar turi naują mo
kytoją, kuriuo yra p. Juozas 
Kailinkaitis. Tai bus pirmas 
choro s pasirodymas naujam mo
kytojui vadovaujant.

Dainuos taip pat p-ia M. Bal- 
čaitienė, A. Elyanauskienė ir 
G. Klevickaitė. Bus duetą*, 
merginų ir vyrų chorai.

Visi esate širdingai kviečia
mi į koncertą.

Amelia Bagdonas.

Iš

Mayview, Pa Paieško brolio
užmuštųjų ir atskirtųjų 

kampelio

Musų miesto didžiuma gy
ventojų yra užmiršti, apleisti 
ir atskirti nuo plačiojo pasau
lio, o ypač lietuviai, kurie tu
rėjo “laimės patekti į šį “mies-

per
> x

i
pro-
ma

Soho Pittsburgh, Pa.
ŠIS TAS

Emilija Daujotaitė-Venslova- 
vyčienė, kilusi iš Panevėžio 
miesto, paieško brolio Jono 
Daujoto, kuris atvyko į Ame
riką 1909 m.

Ligi 1914 m. Jonas Daujo
tas gyveno New Yorke ir ra
šydavo- savo "giminėms laiškus. 
Kilus pasaulio karui, susiraši
nėjimas nutruko. Nuo to laiko 
apie jį( jokios žinios negauta.

Emilija Daujotą i tė butų la
bai dėkinga tiems, kurie galė
tų kokių nors informacijų su
teikti apie jos brolį Joną Dau
jotą. iJos adresas yra sekamas: 
Emilija Daujotaitė-Venslovavy- 
čienė, Palangos gatvė 28/24, 
Klaipėda, Lithuania.

niau.buvo kitokia tvarka: do
lerius i iš narių kolėktuodavo 
tik tada, kai numirdavo narys. 
:Dėliai to įvykdavo susi truk
dymų, — pašelpgaviui kartais 
prisieidavo -išlaukti .visus me
tus, kol jis gaudavo jam pri
klausančius pinigus.

Kitas dalykas, tai pašelpga- 
vis gaus vienu doleriu.daugiau) 
Mat, pinigai bus sumokėti iš 
kalno, tad ižde bus ir mirusio 
nario doleris.

Nubarta, kaip ir kiekvienais 
metais, surengti balių Naujiems 
Metams pasitikti. Balius įvyks 
gruodžio 31 d. Visų narių prie
vole yra dalyvauti baliuje.

Baliaus gaspadorium išrink
ta Albertas Vinikas, kuris yra 
jaunas ir gabus vyras; jo pa
dėjėju bus Pranas Balice.

Sekamiems meta'ms tapo iš
rinkta nauja valdyba: pirmi
ninku Jonas Benkinas (tre
čiam terminui); vice-pirm. Al
bertas Vinikas (naujas); iždi
ninku Vincas Grinius (senas); 
nutarimų rašt. Adolfas Matu
levičius (bene dešimtam ter
minui) ; finansų rašt. Jonas 
Kolas (senasis); iždo globėjais 
Jonas Ganušauskas ir Antanas 
Endreikus (abu Genieji); mar
šalkomis Adomas Laucis ir 
Vincas Alseika; teisėju Juozas 
Badžius, kuris tas pareigas eis 
dvidešimtus metus. Knygų per
žiūrėjimui paskirta Steponas 
Bartkus ir P. S. Rindokas.

Be to, kliubas paskyrė savo 
atstovus į Lake kąuntčs dėme- 
kratų organizaciją.

Tai tiek šį kartą.
— Kreivažandis.

PATĖMIJIMAS
Bevartydamas angliškų žur

nalą, patėmijau labai žingeidi/ 
straipsnelį apie Lietuvą. Raši
nėlis užvardytas “The Ancient 
Land of Amber” tilpo “Boys 
Life” mėnesiniam .žurnale, ku
rį leidžia Amerikos skautai.

Ant puslapio, vidury straip 
snelio, yra įdėtas paveikslas 
tipiškos žuvininko bakūžės. Ar
ti trobos, prie kelio,. matosi 
aukštas kryžius. Straipsnelis, 
kad ir trumpas, aiškiai nusa-

ko Lietuvos geografišką vietą, {pasirodo anglų spaudoje ir re* 
praeitį, istoriją, religiją, gra
žiai nupiešia Lietuvos laukus, 
kalnelius, miškus, upes ir eže
rus, pažymi senumą lietuvių 
kalbos, pamini lietuvių pamy
lėjimą dainų ir nušviečia visą 
lietuvių gyvenimą nuo žilos 
senovės iki dabartinio laiko.

Autorius straipsnelio, matyt, 
yra gerai apsipažinęs su Lie
tuvos istorija. Pasakojimas 
lengvas, skaitosi smagiai. An
glų kalbtj rašytojas vartoja 
sklandžią ir valdo mikliai. Au
torius gal jau ne pirmą sykį

kia pripažinti, kad turi plunk
sną, linkusią prie tokių darbų 
Butų labai naudingas daiktas, 
kad tai plunksnai neduotų su
rūdyti.

Reikia neužmiršti savo spau
dos. Vienok lietuviai rašinėda
mi ir kitataučių spaudoje ga* 
Ii labiau ir arčiau supažindin
ti musų tėvynę Lietuvą su ki
tų tautų žmonėmis, ypatingai 
jauna karta. Juk mes patys 
žinome apie kitas tautas ir jų
jų gyvenimą daugiausiai iš ra
što. —Adv. N. Valasinas.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI KITATAUČIAI

sven-

Amerikos Lietuviu Daktarų, Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

NedėEomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard * 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

Kenosha, Wis

ADVOKATAI

L. M. D. vaMybos rinkimuose 
laimėjo demokratijos šalinin
kai, — visi negrų “patronai” 
pralaimėjo.

SLA

Taip ir reikėjo.
» S

“Sandara“ rašo, kad 
Pildomoji Taryba iš didelių ka-
nudių šaudo į mus. Reiškia, į 
“Sandarą“ ar į sandariečius.

Man rodos, kad iš kanuolių 
šaudyti į žvirblius, — tai -dau
giau negu juokinga.

SLA 7-to apskričio korespon
dentas rašo į “Sandarą”, kad 
komisija esanti palikta saugoti 
SLA centrą, kad nebūtų kelia
mas į Pittsburghą.

Matomai, tie žmonės užmirš
ta, ką reiškia SLA seimai ir jo 
nutarimai. Bet Kristaus .žo
džiais sakant: “Atleisk jiems, 
Viešpatie, nes nežino ką daro”.

Jei Pennsyhranijos valstijos 
įstatymai ? leis < čanterj pataisyti, 
kaip kad seimo yra nutarta, tai 
jų visos pastangos bus be ver
tes.

/Komunistai ir sandariečiai 
negyvena savo protu, — vie
niems Maskva,) o 'antriems Kar- 
pukas ir Vaidylttkas. Taip\ vie
ni, taip antri >ant fanatiško pa
vadžio yra vedami. Pittsburgho 
sandariečiai pirmiau norėdavo, 
kad . centras: butų perkeltas į 
f?ilitsburghą, o dabar jau yra 
priešingi.

Matomai, laikosi savo parti
jos linijos neprasčiau už komu
nistus ir eina pavėjui.

Musų “miesto” vardas yra 
minimas su pajuoka ir panieka. 
Nekartą tėvas arba motina, 
bardami savo vaikus dėl ne
klausymo, baugina juos su nu 
vežimu į Mayview, Pa.

.Šiame “mieste” randasi viso
kių tautų, tikybų ir luomų pi
liečiai. Vieni esame atėję čia 
liuosu noru, ba.niekur kitur 
mums vietos nebuvo; kiti buvo 
prievarta atvežti ir čia patal
pinti. ,

Iš esančių čionai tautų, len
kų ir žydų tautiečiai yra ge
riausiai aprūpinti ir jiems ne- 
sarmata prisipažinti, kad jie 
yra tų tautų žmonės. O lietu
vių, rusų ir i akrainų tautiečiai 
yra apleisti ir užmiršti ir daž
nai ne vienas musų sakome, 
kad mes lenkai arba net ir žy
dais įvirstame. /Tai darome ne 
iš meilės prie lenkų arba žydų, 
bet kad gavus šį‘tą.

Besiartinant Kalėdų
tems, visur pakilęs ūpas, visi 
lauke Kalėdų. Mes ir laukėme, 
žydų organizacijos iš Pittsbur- 
gho ssinnčia dovanas savo tau
tiečiams į musų “miestą”. Len
kų organizacijos ne tik dovanas 
siunčia : saviemsiems, bet atsi
veža artistus ir surengia vaka
rą, . kad į palinksminus ne tik 
lenkus, bet visą musų “miestą”. 
Ir lenkai tuo labai < didžiuojasi. 
Jei .liepia pakelti rankas, kurie 
yra. lenkai,. tai ne vienas ir lie
tuvis (jei tik supranta kiek 
lenkiškai) kelia ranką ir sako
si, jog jis irgi lenkas. O Ras 
tik buvo lenkas, tai: kožnas .ga
vo ir po šiokią tokią Kalėdų do
vaną.,

Man, kaipo geram lietuviui, 
žiūrint j lenkus ir žydus net 
širdį skauda. Kur musų Pitts- 
burgho lietuvių organizacijos 
ir • tie garsus veikėjai, kad jie 
niekad neprisimena musų sene
lius, • ligonius ir bedarbius, pa
talpintus šioje prieglaudoj ? Iš
rėdytų, kad lietuvių Pittsbur- 
ghe visai nė nėra, ba jokia or
ganizacija ir jokie veikėjai nie
kad -nėra-musų aplankę ir mus 
palinksminę • bei suraminę.

Gerai 'tiems musų tautie
čiams, . kurie turi' kokių gimimų 
arba gerų draugų, — tie laukia 
atvažiuojant jų kiekvieną lan
kymo dieną.1 Bęt daug mūsiškių 
neturi rte draugų, nė giminių. 
Jie nieko nelaukia ir yra visų 
užmiršti...

Mąyview pilietis.

Dailės Ratelis choKHS. is* giv- 
ing a Concert Sunday, Decein- 
ber 30, 1934, i n the German - 
American Home a t 7:00 P. M

Chorus, under the directio i 
of Mr. Joseph Kailinkaitis, is 
making its first appearance 
this season.

Mrs. M. Bakaitis, Mrs. A. 
Elyanauškis and Miss G. Kle- 
vickis will contribute solos.

• Other groups will also d o 
their part.

Following the Concert, danc- 
ing will top off a pleasant eve- 
ning.

1 hope you’re Ali there Sun
day.

JOSEPH J. GRISI!
• • 1 .

Lietuvis Advokatas
4631 Sonth Ashland Avė. 

TeUBoulevtoĮd 2800 
Rez. 6515 So. .Roėkwell St.
_ ____ Tel. RepubŲc 9723_______

Tel. Ąndov&Lį588
Hubbard, Baker

Rice
ADVOKATAI 

Kambarys -1555
1 N. La Sale St.

CHICAGO

AKIU SPECIALISTAI

Amelia Bagdonas.

Indiana Harbor, Ind
. Geriau vėliau, negu niekad

li* dar kartą /noriu priminti 
“Pittsburgho ’ Naujienų” Skaity
tojams, kakFSDA 40 ktropa^ren-

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

Musų kolonijoje yra keli ne
blogi korespondentai, tačiau jie 
kai kada sutingsta ir nieko ne
berašo. Tokiu budu iš musų 
miesto ir svarbios žinios tam
pa nepastebėtos. Mat, vienas 
korespondentas tikis, s kad pa
rašys < Įeitas, o kitas, — kad 
trečias ir, galų gale, niekas ne
parašo. Nors aš, taip* sakant, 
nesu oficialus korespondentas, 
bet šį kartą noriu šį tą pra
nešti iš musų -kolonijos dar
buotės. 

' 43.

Pas mus jau per-daugelį me
tų gyvuoja Lietuvių Pasilink
sminimo Draugiškas Kliubas. 
Praeitą sekmadienį tas kliudąs 
laikė priešmetinį susirinkimą. 
Susirinkimą atidarė pirminin
kas /Jonas Benkinas.' Dalyvavo 
visi v valdybos nariai. Atsirado 
du nauji kandidatai, kurie įsto
jo į kliubą. -Būtent, Antanas 
Vickys ir J. Mikalauskas.

■ Iš 'svarbesnių /Miubo nutari
mų pirmiausiai /tenka i pažymė
ti sekamą: tuoj po Naujų Me
tų pirmame -susirinkime visi 
nariai turės sumokėti po vie
ną dolerį į pomirtinės fondą. 
Tokiu bildu, jei kokis narys 
numirs, tai pašelpgavis ’ be jo
kio susitrukdymo galės gauti 
jam priklausančiiu pinigus, Se-

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

. ,> < 2400 Madis^n Street A |
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

. .; .tfel. ySeetey J330 4 ,7 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akįų Specialistas. 
Palepgvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo,. akių aptemimo, < nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliręgystę. Priren
gia teisingai >akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas - su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciale atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus, t Kreivos akys f atitai
somos. Valandos nuo 10. iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinai. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712; South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. Pulsuckis 
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

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

6412 >So. Campbell Avė. 
Proąpect ,0469

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

Phone Boulevard 7042
Dr. G Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ęay ir kitokius 
elektros '‘prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki .4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai .dieną.

Phone MIDWAY 2880

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8488

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso - valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10.iki 12

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

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vist) 
chroniškų ligų.

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

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

diena.

Tel. Boulevard 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 

CHICAGO. ILL,

AKUŠERĖS

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

|Dr. V. E. Siedlinskis

•<

4

. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

33431 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

■ Kreivas, Akis 
f Ištaiso.

Ofisas ir Akinių, Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

/kampas Haįktedi St.
Zalandos uo 10—4, nuo 6 iki.’.S 

Nedaliomis nuo 10 iki 12-vai. dieną.

25 METUPATYRIMO
Pritajkime aklnių dėl visokių .ekiu

K

1

-A

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas 
Jei skaitant arba “neriant skauda 

akys, tuomet jau »jums -reikia 
akinių. '

Dr. John J.,Smetana 
OPTOMETRISTAS 
So. Ashlahd Avė.

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano«iškabas

Valandos ,nųo. 9jS0> ryto ■ iki .8 ;30\ va- 
.karo.' Room 8.x Nedėliomis uždaryta.

Kalbamą Lietuviškai
Phone Canj$0523

Visi Telefonai
Yards 174 

1742
f LAIDO J AM PIGIAU r 

NEGU KITI
Ambulance Patarna^ J 

tvimas* Diena ir Nak
tį. Moderniška Kop? r 

lyČia ir Vargonai' 
DYKAI!

J. F. EUDEIKIS I
,Laidotuvių Direkto- 

rius per 30 Metų
4605-07 S. Hermitage 

Avenue
. Skyrius

4447 S. FaMieJd Avė. F-

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMŪOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monrae 8377

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

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and . Midvvife
■ 6109 S. Alhany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
.duodu massage 

, ėleetrie treat- 
meųt ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moteriais ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

LIŪDNOJ VALANDOJ PAŠAUKITE

J.J.Bagdonas
REP. 3100 

2506 W. 63 St. 
arba

N. RADIS — A. L 
PUL. 4151 

10734 S. Michigan Avė.

-w—-

Tek' Lafayette 3572 
J, Uulevieiiis

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chioa- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži
► koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

Tel. Cicero 2109
ANTANAS PETKUS

Graborius
KOPLYČIA DYKAI

1410 South 49 Ct.
CICERO. ILL

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu t. norite. :dailumo ir nebranguino 
Laidotuvėse........Pašaukite......___
REPubiic 8340 

5340 So. Kudzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pa$u; vardu)

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patamav ja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-

£314 w. Zdrd n., (Jnicago 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

SKYRIUS*
1439 S. 49 Ct., Cicero, IU. 

TeL Ciceto 6927

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituaniea Avė 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yards .1138

Stanley P. Mažeika
Graborinsir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia . Dovanai 

Turiu'automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituaniea Avenue 
CHICAGO, ILL.

Incorporatęd 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augš&au. 
Modemiška koplyčia dykai. 

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

GRABORIUS _
1646 West 46th St 

Tel.'Boulevard* 5203 ir 8413
1327 So. 49th Ct

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai
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Box Stores Of Fourth Roimd
STANLEY P. MAŽEIKA’S

ACES (23) 
b

J. Budrick, f....2
Tenzie, f...........0
Lasky, f............2
E. Jeaen, c.....4
B. Rainis, g....1
Stumbris, g.....1

BELSKIS BOOSTERS (7)

ft 
o 
o 
o

P Pts
4 
O
4
9
2
4

b
Chap, f......0
Fitzgerald, f. 

0
Vitkus, f....0
Raginis, c.... 1

Goetz, g..........0
E. Belskis, g. 0

N.
M.

TotaL.lO 3 6 23
Totai

ft P

0
0
0

0

Pts

2

will have a very good game this 
Sunday when they clash with 
one of the slrcngcst >teams in 
the tou.nament, the Red Bj'ds.

The Mažeika’s will probably 
have their flrst string team 
out for this game and they will 
be secking their .fifth win. The 

0^two Budrick brothers Stumbris, 
Rainis and Kluchinkas will pro
bably be the s'tnrting line-up.

Pikas, Peterson and 
_ Rump to try and stop 

the Mažeika’s

BULAW ACES (25)
Pft

Khichinskas
Guditas, L.
Kilbride, f.
A. Lauchiskas, 3
Bomanosky, g. 1
G-olden, g........4
Brooks, g........ t)

Pts
3 
0

ATLANTIC VILLAGERS
Pb

J. Lackawitch, f.
ft

(16)
Pts

•Totai ...11 3 14 25

T. Lackawilch, f.
1

Sullivan, f..<..... 0
Hollender, c....0
Janeska, g........0
Lucid, g.............3
J. Boyle, g........0

The Red Birds have a very 
good chance to stop those Ma
žeika’s, this Sunday in the way 
of those 6 footers, Pikas, Peter
son, and Rump. The boys have 
built up quite a reputation in 
their previous games and the 
spectators will look foreward 
to quite and exciting game. 
Smu-tnas and Switoris will pro
bably fili in the ręst of the po- 
sitions.

Naujų Metų Rezo
liucija: Sveikata 

Ir Laimė!
Laimė eina kartu su sveikata, h 

todėl geriausia Naujų Metų rezo
liucija yra pridaryti ka nors dėl sa
vo sveika os. štai yra musų patu
rimas: Priimkite

TRINER’IO KARTŲJĮ 
VYNĄ

‘r jis pagelbės jums būti geroj svei
katoje, (urėti apščiai energijos, 
sveika apetitų, gera virškinimą, gry
na oda. šis patikėtinas vaistas pra
šalins. užkietėjimą vidurių, gazm#. 
levirŠkinima. galvos skaudėjimą ir 
ibelną silpnumą. Jūsų miegas bus 
ramus, jus busite gyvas nuo pat 
ry(o iki vakarui. Visi vaistininkai 
užlaiko. Jos. Triner Corp., 1333 So. 
Ashland Avenue, Chicago, 111.

Prašome mums atleisti
Atsiliepimas i musų 14-tą Metini Išpardavimą buvo neišpasakytai didelis. Mes esame jums už tai dėkin
gi. Bet, kad patarnauti tiems musų draugams, kurie negalėjo arba nesuspėjo atsilankyti i musų išpar
davimą prieš Kalėdas, mes pratęsiame musų Išpardavimą iki NAUJŲ METŲ—SAUSIO 1 dienos, 1935.

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

14-tasTS- CEVEBYKŲ IŠPARDAVIMAS
Stebėtinos Vertybės. Didelis Kainų Nupiginimas ant Visų Gerųjų

BOSTON ČEVERYKŲ.

Totai 5 6 s ig Game to start at 2 P.M.

IMPS (23) 
ft 

0 
O

b
Kucin, f............0
Backanitis, f.....() 
Blinstrub, f....5
Novickus, c...... 0
Stanaitis, c...... 2
Januška, g........ 2
Blinstrub, g.... 0
Nutowc, g........ 1

p

i
2 
0

Pts 
0 
0

11

RED BIRDS 
b

A. Pikas, f___ 0
J. Switoris, f. 0
Bumpe, c.......... 3
Smutnas, g.......1
Morgan, g........ 0
Marteli, g........ 0

(12) 
ft 
2 
1

P 
0
1

Pts
2
1

Totai.....4 4 5 12

The games will be played at 
Fuller Park located at 45th and 
Princeton Avenue this Sunday. 
There will be fivq other games 
and the first one will be for 1 
P. M. We expect a very largo 
gallery for this game so be out 
early if you want to get a seat.

Schedule for Sunday 
December 30

Totai... 10 3 11 23

RED ROSES (22)
b ft p Pts

Shvegzdn, f....3 0 3 6
Brazes, f...... ....0 0 2 0
Benish, f...... ....0 3 0 3
Zaluba, f...... ...0 o 0 0
Venskis, c.... .4 1 2 9
Anoskis, g.... ...J 0 1 2
Balshitis, g... ...1 0 0 2
Tamulik, g.... ...0 0 0 0

BANNERS (11)
b ft P Pts

E. Oliva, f. .......1 1 1 3
J. McCabe, f....0 0 1 0
T. Johnson, f. 1 0 0 2
J. Johnson, f. o 2 3 9

Bakon, f.... .......0 0 0 0
McGovney, c.... 0 1 1 1
E. McCabe, g....0 2 1 2
F. Ivers, g........0 1 0 1

Atlantic Villagers play the 
Washington A. C. 1 P. M.

Stanley P. Mažeika’s Aces 
play Red Birds 2 P. M.

Red Roses play Belskis 
Boostcrs 3 P. M.

Bulaw Aces play Imps 4 P.M.
Banners play J. F. Eudeikis 

Blue Ribbon Boosters 5 P. M.
Sleepers reccive a bye this 

Sunday. —J. J. Žukas.

vo išrinktos, A. Galalis ir p. F.. 
Milleriene.

A. Grigonienė pirmininkė

Į valdybų 1935 metams iš
rinktos sekamos narės: A. Gri
gonienė, pirmininkė; Alė Gala
lis—vice-pirmininkė (naujos): 
iš pereitų metų pasiliko valdy
boj, A. Dudoniene, raštininkė, 
S. Benikienė—finan. raštinin
ke; A. Valančienė— kontroles 
rast.; M. Kiziene—kasos glo
boja; D. Bakienė—iždininkė ir 
E. Tankiene—maršalka.

Metinis draugijos susirinki
mas įvyks sausio 19 d., M. W. 
Square svetainėje. Narės, ku
rios nesugrąžino vakarienės bi- 
lietus ir pinigus, prašomos bū
tinai atsiskaityti tame susirin
kime.
A. Dudodienė, nut. raštininkė.

Oakforestietis dėko
ja pp. Mickams už 
kalėdines dovanas

IR ABSOLIUTIŠKAI

DYKAI!
IKI

NAUJŲ METŲ
TIKTAI

DYKAI!
ŠI GRAŽI

RADIO LEMPA

I;,

IR ABSOLIUTIŠKAI

DYKAI!
IKI

NAUJŲ METŲ
TIKTAI

DYKAI!
ši GRAŽI .

RADIO LEMPA

DYKAI! Su kiekvienu
Boston užlaiko naujausius ir
BOSTON VYRAMS ČEBATAI ir OXFORDS

VISI GRYNOS SKUROS 
DABAR

DYKAI!
styliuotus Čeverykus.

BOSTON MOTERIMS ČEBATU- 
KAI Visų Stylių ir Užkulnių.

ir 
virš.

Del šių 
švenčių

PIRKIT
DABAR

95
ir 

virš.

Naujausi Threebark’s iškaitant.

Totai..... 9 4 8 22 Totai..... 2 7 7 11

J. F. EUDEIKIS BLUE 
RIBBON BOOSTERS (25)

SLEEPERS A. A. (10)

b ft P Pts b ft P Pts
Patrick, f........3 0 2 6 Derbas, f.......... 0 1 2 1
S. Wanago, f. 2 0 3 4 Bagdonas, f....0 0 0 0
A. Watch, C.....0 1 0 1 Braniiigan, f. 0 0 0 0
Conrad, g........4 3 2 11 Keller, c............ 0 0 0 0
Andra, g............ 1 1 2 3 Bishop, c.......... 0 0 0 0

—■■■ 1— V. Elsberg, g. 3 1 1 7
Total....l0 5 9 25 Shimkus, g......1 0 3 2

Totai.....4 2 6 10

Daug naujų darbų ir 
planų naujiems 

metams
Lietuvos Dukterų Draugija vyk

dys eilę naujų sumanymu

Team Standings
Won Lošt

1. St. P. Mažeika’s Aces 4 0
1. Bulaw Aces 4 0
2. J. F.Eudeikis B. R. B. 3 1
2. Atlantis Villagers 3 J
3. Red Birds 2 2
2. IMPS 2 2

3. Red Roses (Cicero) 2 2
3. Banner A. C. 2 2
4. Belskis Boosters 1 3
4. Washington A. C. 1 33
5. Sleepers A. A. 0 4

Stanley P. Mažeika’s Aces to 
play the Red Birds at 2 P. M.

Sunday

The Mažeika’s so far have 
not had a elose game. They 
have won all of their games by 
very large margins. Būt they

Užsibrėžusi daug naujų dar
bų ir planų, Lietuvos Dukterų 
Draugija planuoja pradėti nau
jus 1935 metus, kurie yra jau 
taip nebetoli.

Draugija turėjo priėšmetinj 
susirinkimą gruodžio 15 d., 
Mark White ‘Sųuare svetainėje, 
į kurią susirinko skaitlingas 
būrys narių. Aps vaisčiusios 
draugijos reikalus, jos nutarė 
surengti “Bunco Party”, pra
dėti seriją prelekcijų sveikatos 
klausimu ir tam tikslui pa
kviesti Dr. Pošką; nutarė su
rengti tikrai lietuvišką vaka
ruškų, “Pipirnikų Vakarą” prieš 
gavėnias.

Susirinkime buvo skaitytas 
laiškas iš socialės apdraųdos 
komiteto, kurį narės priėmė. 
Delegatėmis, į konferenciją bu-

OAK FOREST.—Aš, vienas 
iš šios prieglaudos vargšų lie
tuvių, noriu Mėsai padėkoti per 
dienraštį “Naujienas” pp. Mic
kams, 4146 Archer avenue, už 
jų gausias dovanas, kurias jie 
man atvežė ir padovanojo 
šventėms; » V ' *

Ten buvo drabužių, ir val
gių ir visokių gerybių, taip kad 
aš, suvargęs senelis, nebežinau 
nei kaip atsidėkoti už jų tokį 
mielaširdingumą. Bet tai ne 
pirmas kartas, jie maųę aplan
ko labai dažn'ai ir visados su

v. J ’

ir

PAVOJINGA VIETA

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

DYKAI, p

NAUJA DAŲtBAi 
DEL SERGANČIŲ

EGZAMINACIJA DYKAI 
Be gaišinimo laiko, be operacijas 
ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų, jums iŠ- 
lygu.
PILĖS, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlines ligas,,pagy
domą, v
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas, degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir akci
nes nusilpnėjimas- „ . ...ODOS LIGOS—-niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVŲ LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir Įrituojantis kropiš- 
ki skausmai. .
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis, Augstas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandięn, 
The VĖRIČUR būdas padarė tuk
siančius laimingais—KODĖL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Pepkt. tiktai 9—6—Nedčlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

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

Preferredby millions 
to mayonnaise..

Rinktinės dalys
h u p 1 a ktos iki
Švelnaus anieto-jpg^^^^ ' a

Mes turime pasirinkimui
1000 porų čeverykų.

UNIVERSAL 
SHOE STORE 

ZALESKI ir MARTIN, sav. 

3337 S. Halsted St.
■ Vietelė, kur sueina trijų valstybių sienos — Vengrijos, 

Rumunijos ir Jugoslavijos. Matytis ir tų trijų valstybių pasie
nio sargybiniaL ,

nio K r & f t 
Miracle Whlp 
maSinoje,

UtUTtt tf

mmhhn

PASINAUDOKITE ŠIUO LABAI NEPAPRASTU PASIUUJIMU

BOSTON SHOE STORE .K’i
dovanomis Per pp. Mickų ma
lonę aš jaučiuosi laimingas šio
je prieglaudoje. - - >

Ačiū jiems!
Kazimieras Shultis, 

Inštitution Ward, 39.
Oak Forest, III.

Tr«4» H.l «... V.». I-.. Ot

Nuo Geliamų 
Sąnarių '

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara* dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais. •

Pirmus Morgičius 
ant Real 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

HfflflEL.

¥01! R EYE5 

Nlght and Moming to keep 
them. Clean, Clear anĄHealthy 

Write for Free “Eye Care** 
or “Eye Beauty" Book 

Murino Co., Dopt. B. S., 9 E. Ohio SU Chicago

Rekomenduoja šeimi- Skelbimai Naujienose 
ninkėms avieną

Chicagos mėsos rinkos infor
macijos bi liras rekomenduoja 
šeimininkėms šiandien ir ryt 
pirkti įvairios rųšies avienos 
— kaipo ekonomiškiausį mė
sos pirkinį. Taipgi prieinamai 
parsiduos “chuck pot roast”.

Pirkite mėsą savo apielin 
kės krautuvėse.

duqda naudą dėlto, 
pačios Naujienos 

yra naudingos.

r“ ■ I-- ■ -ir -i................. ... .

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

MES PASIUNČIAME PINIGUS I VISAS 
PASAULIO ' ŠALIS PIGIAUSIOMIS RAJOMIS.

The District National Bank of Chicago
1110 West 35th St

Mano valdžia 
(U. S. Government) 

deda pinigus i
Standard Federal 
Savings and Loan 

Aasociation 
of Chicago

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

irEbERAL Savings
® AND LOAN ASSOCIATION 

M OF CHICAGO
Pirma Lietuvių Federal Įstaiga.

2324 So. Leavitt Street
PHONE CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Rašt

Mokam dividendus kas 6 
mėnesiai. Už padėtus pi
nigus praeityje išmolcė- 
jom 5%. Del platesnių 
žinių, kreipkitės i ofisą.

Rusiška ir Turkiška Pirtis I
DOUGLASBATHS > 

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seradomis ild 7 v. v.

......
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GERAS KNYGAS SKAITO — DARBININKAI

SENAS GINČAS

motinai,
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MUS

J
s.

ii tMiAį '

17.00
3.50
1.75
1.25
75c

FEDERALĖS TAUPYMO IR 
PASKOLŲ BENDROVĖS

— suprask, 
perdėm apgau-

žąsies... Ir 
kad pilvas

V'<

DIDELĖ KLAIPĖDOS “NA
CIŲ” BYLA KAUNE

Entcred ai Sacond Ctao tfatta 
Manei 7th 1914 at the Post Office 
o* Chicago, III. under the act of 
Mare* 3rd 1370.1

dešimčiai 
su Niko- 
komisarą 

specialu

pilvas visa-
Vis

.my;
_______ _

real estate fe
ne 

lai
me-

Subscription Rata:
•8.00 per year ln Canada
•7.00 per year outslde of Chicago
•3.00 per year 1d Chicago 
3c per copy.

Naujienos eina kasdien; išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben* 
drovė, 1789 S: Halstod SU Chicago. 
(U. Telefonas Canal 8500.
■■■...... .. .................................■ ■ ■•ėn-.lgj .................. .......................... ■ ..........—

•8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Utakkymh ksfasi
Chicagoje — paštu:

Metams —.---------- .------r
Pusei metų __ _...
Trims mtttalams_____ _
Dviem menesiams____
Vienam menesiui_____

Chicagoj per iinešiotojus:
Viena kopija . . ....____ 3c
Savaitei ___________________  18c

. Menesiui_____ ___________  75c
Suvienytose Valstijose, no Chicagoj;

paltai

The Lithussian Daily Nota 
Published Daily Except Sunday by 
Iha Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halstod Stroot- 
Tslephono CANal 8500
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Editor P. GRIGAITIS

Metams-----------------
Pusei metu-______
Trims ' mėnesiams 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesiui —

Lietuvon ir kitur uieieniuoeo- 
(Atpiginta)

Metama '...... . .......... .
Pusei metų_______________4.00
Trims mėnesiams ____ ____  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

■

Palyginant su senesniais laikais, šiandie yra daug 
daugiau knygų. Jų be galo daug išleidžiama į rinką ir 
daug parduodama. Bet dauguma knygų, kurias perka 
publika, yra menkos vertės. Jų turinys susideda dau
giausia iš meilės apysakų, detektivų prietikių, nepapras
tų piktadarybių ir įvairių avantiūrų aprašymų. Pažiu
rėjus- j tas knygas, kurios yra išstatytos pardavimui 
knygų krautuvėse ir laikraščių budelėse, gali atrodyti, 
kad gėrų knygų žmonės visai - neperka.

Bet dar yra žmonių, kurie dar įvertina gero turi
nio knygas. Įdomu, kas jas skaito. Amerikos Knygynų 
Sąjungos ^American Library Association) prezidentas, 
Charles H. Compton, sako, kad geras knygas perka 
darbininkai — tie žmonės; kurie neturėjo progos lan
kyti aukštąsias mokyklas ir kolegijas: mechanikai, res
toranų patarnautojos, stenograferkos, pieno išvažioto- 
jai ir panašus samdomojo darbo atstovai. Jie skaitą ne 
tik gerus naujosios literatūros kurinius, bet ir klasiš
kus senovės veikalus.

Vargiai galima netikėti žodžiais tokio žmogaus, 
kaip Compton, kuris turi reikalą su knygynais. Iš jo 
pareiškimo tačiau galima suprasti, kokią naudą4 neša 
viešieji knygynai. Beturčiai neturi pinigų daug* knygų 
nusipirkti. Tik miestų bibliotekose jie gali rasti tą lite
ratūrą, kuri suteikia tikrą apšvietą. žmogui. Jeigu ne
būtų knygynų, tai gera, knyga pavirstų retai kuriam 
žmogui beprieinama retenybe.

Katalikiškų filosofų draugija, susirinkusi DePaul 
universitete, Chicagoje, ėmė bombarduoti mokslininkus 

“bedievius”. Vienas tos organizacijos atstovas pareiškė, 
kad esąs vienpusiškas garsusis fyzikas Robert A. Milli- 
kan, kuris sako, kad Dievas, Gamta ir Visata’tai — tik 
skirtingi vardai tam pačiam dalykui pavadinti.

Millikan’o kritikas tvirtina, kad, be visatos, dar 
turįs būti protas, kuris tą visatą sugalvojęs ir padaręs. 
Bet tai, žinoma, nieko neišaiškina. Jeigu visata negalėjo 
pati save “sutverti”, tai kas gi sutvėrė tą protą, kuris 
ją įsteigė? Visata juk apinla viską, ir už jos ribų ne
gali nieko būti. O jeigu dar kas nors yra už jos ribų; 
tai ji nėra visata.

Šit ginčas yra taip senas, kaip mokslas, bet tolyn 
jo pagrindė darosi vis siauresnis ir siauresnis? Seiliaus 
žmogus buvo linkęs aiškinti viską, ko jisai nesupranta, 
“viršgamtinėmis” jėgomis. Ar čia seniai tie laikai, kada 
buvo manoma, jogei liga tai niekas kita, tik “piktos 
dvasios” įsimetimas į žmogaus kūno narius; kraują ar
ba' smegenis?

Dabar žmonės jau nebekaltina “dvasių” dėl ligų, 
blogų orų ir visuomenės nelaimių. Tiems dalykams iš
aiškinti ieškoma “natūralių” (gamtinių) priežasčių. Bet 
pet ilgus? šimtmečius įsigyvenęs paprotys įsivaizduoti, 
kad yra gamta ir kas tai tokio negamtiško, da ir .šian- 

su tąja* mintim,
Kad yra gamta ir Kas tai tokio negani 
die daugeliui žmonių neleidžia sutikti 
kad gamta neturi ribų.

Jeigu yra ribos, tai už tų ribų turi būti kas nors 
kita. Bet kas? Mokslininkų oponentai sako, kad tenai 
esanti sąmonė (protas), tuo tarpu kai mokslininkai įro
dinėja^ kad sąmonė yra tik Viėnas gamtos reiškinių.

Šis ginčas neteks praktiškos vertės'tada; kada tie, 
kurie sąmonę piešia, kaipo atskirą nuo gamtos esybę, 
išnyks, kaipo profesija.

(■A

Apžvalga,
DVEJUS METUS KALĖJIME 

BE REIKALO

Argentinos valdžia paleido iš 
kalėjimo buvusį amerikietį Kas
tantą Norkų, kurį ji buvo su
ėmusi ir- rengėsi išduoti * Lietu
vai. Lietuvos valdžią atsisakė 
priimti ArgefttinoSrirismo sąly-

rių spauda panaudojo rinkimų 
kampanijoje prieš Darbo Par
tiją ir kurio dėka pirmasis dar- 
biečių kabinetas buvo sumuš
tas. ,

Sakoma, kad tas laiškas bu
vęs sufalsifikuotas, bet tai iki 
Šiol paliko galutinai neišaiškin
ta. Viena'versija yra tokia, kad 
Zinovjc'vas tikrai itą laišką buvo 
parašęs; bet jisai buvęs išsius
iąs be jo žinios. Viena Zinovje- 

vo stenografistė buvusi už tai 
sušaudyta*

Grigorij Zinovjev tuomet bu
vo komunistų internacionalo, 
arba “trečiojo” internacionalo, 
arba kominterno, galva. Jisai 
rašydavo atsišaukimus ir. mani
festus “pasaulio proletariatui”, 
sakydamas jam, kaip jisai tu
rįs elgtis, kaip organizuotis, su 
kuo ir kaip kovoti. Darbininkų 
organizacijoms, norinčioms pri
sidėti prie kominterno, jisai pa
diktuodavo sąlygas^ susidedan
čias iš “21 punkto”, t. y. iš 
didesnio skaičiaus reikalavimų, 
negu garsieji Wiisono “punk* 
tai”, kurie buvo pasaulio karo 
pabaigoje patiekti Vokietijai.

Bet šiandie tas didis pasaulio 
proletariato . “vadas” jau sėdi 
calėjime, ir tai ne kokiame nors 
kapitalistiškame kalėjime, bet 

pačios komunistų valdžios. 
Sėdi žmogus ir laukia, ką su 
juo padarys jo draugas Stali
nas.

Vienas anglų laikraščio ko
respondentas sakosi gavęs tėkš
tą laiško, kurį aną dieną Ži
no vjevas parašė Sovietų Sąjun
gos valdovui, šis antras “Zinov- 
jevo laiškas” jau visai ne taip 
skamba, kaip tas, kuriuo pasi
naudojo Anglijos konservatoriai 
prieš darbiečius.

Jisai skamba taip:
“Mielas Drauge Staline: 

Jus žinote, kad aš ešu nekal
tas. Aš prašau Jus, vardu re
voliucijos, dėl kurios mudu 
kovojova, atsiminti tas die
nas, kada mes sėdėjome už 
Vieno stalo Su Vladimiru Jlji- 
ču Uljanovu (Mikalojum Le
ninu). Nejitfiancmas dalykas, 
kad Jus galėtumėte sušaudy
ti seną draugą — tokį, kaip 
aš ir mano draugas, Leonas 
Kamenevas, kurie esame gy
voji Rusijos proletariato dva
sia;”
Kitos žinios sako, kad Zinov- 

jevui, Kamenevui ir 
ritu asmenų, suimtų 
ajevu, kuris nužudė 

Kirovą, yra paskirta
teismo komisija. Į ją įeina 
“pats” Stalinas, Manuilski, Or- 
džokinidzč ir Kaganovič. Du ši
tų teisėjų — Stalinas su Ma- 
nuilskiu — stoją už Zinovjevo 
sušaudymą, o kitu du esą prie
šingi kraštutinei bausmės prie
monei.

Užsienių reikalų komisaras 
Litvinovas irgi prašąs suSimy* 
Įėjimo buvusiam kominterno 
pirmininkui. Kaipo diplomatas; 
jisai supranta, kad tie sušau* 
dymai1 daro blogą įspūdį užsie^ 
niuose.

(Tęsinys)
Federalių spulkų priežiūra
Visos federalės spulkos yra 

Federal Home Loan Banko na
riai. Jos yra Federal Home 
Loan Banko tarybos priežiūroj. 
Jų knygas privalo mažiausia 
nors kartą per metus patikrinti 
kvalifikuoti knygų patikrintoj ai 
(akauntantai). Jas taipgi turi 
patikrinti bent kartą per mc- 
įtus, o reikalui esant ir dažniau, 
Federal Home Loan Banko ek- 
zaminieriai.

Patvarkymai, reguliuoją fe
deralių spulkų darbuotę reika
lauja, kad jos įsteigtų rezervus 
arba atsargos fondus.

Dividendus arba nuošimčius 
savo šėrininkams federalės spul
kos paskelbia, kas pusmetį. Bet 
pirm negu spulka užrašys divi
dendus šėrininkams, ji turi ati
dėti 5 nuošimčius savo uždarbio 
rezervų fondan. Ir šitokios 
praktikos spulka turi laikytis 
tol, kol rezervų fondas nepa
siekia 5 nuošimčių visos su
mos, kokia ji yra atsakominga 
savo šėrininkams. Be to, pirm 
negu spulka paskelbs dividen
dus šėrininkams, ji turi atidė
ti sumą reikalingą išmokėjimui 
specialio bonuso už reguliarų 
su'taupų dėjimą ir spulką. Tik 
jau po to viso šėrininkai gali 
dalintis pelnais.

Finansinė valdžios pagelba 
federalei spulkai

Federalė spulka, gavusi čar- 
;erj, automatiškai tampa Fede
ral Home Loan Banko nariu. 
Tuomet ji gali gauti iš šio ban- 
<o kredito 12 kaiJtų tiek, kiek 
banko stako (šėrų) yra paėmu-

gas Norkui išduoti, todėl Ar
gentina/ nebeturėdama ką dau
giau su juo daryti, grąžino jam 
laisvę.

Kastantas Norkus išsėdėjo 
Buenos Aires kalėjime dvejus 
metus — visai be reikalo.

“DRAUGE,»ARGI TU 
SCšAUDYSI?”

i i i

Prieš 10‘ metų Visame pasau
lyje pagarsėjo “Zinovjevo laiŠ« 
kas”, kurį. Ahglijoš

Gruodžio mėn. 14 dieną Kau
ne prasidėjo didžiausia politinė 
byla, kokios Lietuvoje iki tol 
dar nebuvo buvę. Kaltinama 
126 asmens. Liudininkų pašauk* 
ta apie 500. Bylos eigą sekti į 
Kauną suvažiavo stambesniųjų 
laikraščių ir žinių agentūrų ko* 
rėspondėntai iš Londono, Pary
žiaus, Romos, Stbckholmo, Vie
nos, Rygos ir-kitų Europos did
miesčių.

Svarbiausieji kaltinamieji yra 
veterinaras Dr. Neumann ir 
kun. Sass — abu iš Klaipėdos 
krašto; kuriame juodu organi- 
-zhvo Hitlerio sekėjus ir ruošė 
ginkluotą perversmą.

Kaltinamuosius gina prčf. VI? 
Stankevičius ir adv. Zarinas, o 
taip pat adv. Bulota, Englerįs, 
Bataitis, Tornau, Lichtenštei
nas, Nargelevičius ir Raulinai- 
tls. Kai kuriuos jų patys, kalti
namieji pasisamdė, kitus pasky
rė teismas.

si. Bet kreditas neprivalo būti 
didesnis už 35 nuošimčius visos 
sumos, kurią spulkos šėrininkai 
yra sumokėję jai už Šerus. Ži
noma, kad gauti kreditą, spulka 
tvtri padėti banke atatinkamą 
užstatą (collateral).

Iš kitos puses valdžia gali 
pirkti federalės spulkos vadina
mus iPreferred Šerus ir dar 
Full-paid Income Šerus suma 
iki 75 nuošimčių viso kapitalo, 
kurį sumokėjo spulkos šėrinin
kai ir 'valdžia.

Paaiškinsiu ką tai gali reikš
ti praktikoj. Daleiskime, kad 
šėrininkai yra sumokėję į' spul- 
ką $100,000. Toliau — kad val
džia yra paėmusi spulkos vadi
namų Preferred šėrų irgi už 
$100,000. Tuomet įstatymas lei
džia valdžiai dar nupirkti iš 
spulkos vadinamų Full-paid In
come šėrų suma $200,000. Viso 
tada susidarys $400,000, iš ku
rių valdžios bus investuota 
$300,000 arba 75 nuošimčiai vi
so kapitalo.

Paskolas ant 
derate spulka gali duoti 
trumpesniam kaip 5 metų 
kui ir ne ilgesniam kaip 20 
tų,

Visos paskolos turi būti duo
damos tik ant pirmo morgi- 
čiaus.

Federalei spulkai draudžiama 
priiminėti depozitai ir varyti 
kitokios bankinio biznio opera
cijos.

Federalė valdžia nededa lak- 
/•

sų ant federalių spulkų turto ir 
pajamų arba uždarbių.

Federalė spulka gali skolinti 
savo nariui pinigus iki 75 nuo* 
šimčių tos sumos,- kokią- jis yra 
įmokėjęs į spulką.

tuščią alaus statinaitę, kurią 
jis prieš kelias diėnas rado pa
mestą šiukšlyne ir parsirito 
namo. Jis alaus gerti seniai bu
vo gėręs, bet ant jo statinai
tės pasėdėti, vis dėlto labai 
mėgo.

Motina dar kartą pasigalan- 
do peilį į akmeninį durių slenk
stį ir pradėjo gyvą karą su žą
simi, visų pirmiausia nurėžda- 
ma gerą šmotą tėvui, kad jis 
greičiau nušluotų savo seilę nuo 
nukarusios lupos. Paskui šmo
tą po šmotui dalino vaikams, 
kurie visi buvo užsikišę bur
ną peiliu, šakute arba* pirštu, 
kad tik išlaikyti ją tvarkoje, 
atseit, nelįstų motinai į akis. 
Rachito iškraipytas Vincukas 
sėdėjo ant mergytės kelių ir 
laukė savo- eilės abiejų ranku
čių pirštukus čiulpdamas. Pa
galiau pasiekė žąsis visus ii 
smagiai pavarė darban vienuo
likos žmonių pirštus, dantis, 
žandikaulius, seilių liaukas ir 
tą be galo išlepusį, visokių už
darų ieškantį gomurį; kuris pa
kiliai stovi burnos viršūnėje 
ir apžvalgo kiekvieną kąsnį, 
tarytumei žvalus vartininkas 
įeinantį svetį. Pasileido darban 
ir visa vienuolika išalkusių^ lyg 
tuščia šernolė, susiplojusių 
skrandžių. Tai iš tikrųjų buvo 
darbymetis, koks tegali būti 
tiktai per rugiapiutę arba per 
mėšlavežį Lietuvoje.

Visi tylėjo, tarytum žemė, 
nes liežuviai smagiai vobulia- 
vo maistą burnoje ir šnekėti 
neturėjo kada. Tik kai apilso 
visų žandai ir skrandis jau ne 
bestaugė vilko- balsu, kad vis 
daugiau ir daugiau burna šių? 
stų maisto j erdvius jo aruo
dus, tada pradėjo tėvas:

-— Kažin koks ha-ha-ha, ho- 
ho-ho man iyg ir per sapną 
šiandien pasakojo, kad aš, sa
ko, buvau pasikėlęs lėngvatike 
savo galvą į dangaus palubę, 
bet galingas pilvas, sako, ėmęs 
ir nutraukęs mane žemėn ir 
atvedęs, sako, kaip išalkusį šu
nytį, prie keptos 
aš manau, motin, 
gerai1 padarė.

— Hm... Tavo
dos valdo' tavo galvą... 
tiek, Maryt, uždėk aht galvos 
šviežią, šaltą prievilgį.

— Aš dar daug ką turiu pa
sakyti, motin.

— Sakyk, ko lauki ?
Klausyti laiko visi turėjo, 

nes žąsis, jau seniai išgyvenu
si savo audinių trapumą bei 
sultingumą, buvo taip baisiai 
kieta bei tampri, kad jau se
niai visi buvo padėję į šalį ša
kutes ir naudojo savo nagus 
su dantimis, kaip mažasis Vin
cukas.

— Tas ar anas nuogasis gy
venimas, kaip jis save vadino, 
pasakė man, jog mano sumink
štėjusi širdis džiūgauja, sako, 
sudievinto mago, 
sako, kunigo, - 
lingais monais

— Hm, tėvai, tu daug kar
čios teisybės gavai šiandie į 
galvą įkrėsti. Sakyk; tėvai, ką 
daugiau girdėjai.

— Taigi, motin* taigi. Tas 
tikrasis gyvenimas gyrėsi tik 
gryniausią tiesą sakąs ir ban
dė įtikinti mane, jdg bažny
čioje aš niekados1 niekb negir
dėjęs apie tikrą j į gyvenimą, o 
tiktai; sake; apie* morių šilkuo
se įvyniotąjį ir svaigiais kody
lais egz-egz-egzal-tuotąjį, sako, 
gyvenimą...

— Tėvai, tu tikrai daug iš
mokai šiandieh. Varyk, varyk 
toliau.

— Taigi, motin, sakai, jog 
aš daug išmokęs šiandien?’ Aš 
dabar pasakysiu, kad tas nuo
gasis gyvenimas kvatojosi iš 
manęs, kam aš, sako, monų Šil
kuose įsipainiojęs, saldžią pa- 
žadų /Smilkalais pasvaigęs ir, 
sako, parvirtęs šaligatvy j, pra- 
simušdamas galvą*,». Ar teisy
bė, rito tin?

— Taip, taip, pap$ — nec 
ir vaikai atsake. O motina la- 
bai* stebėjosi* taip imi'’paki- 
tėjusi^savb' vyib gaivu - ir pra* 
še pasakoti Jaugta. „

AL. MARGERlS

BEDARBIO KŪČIOS IR KALĖDOS
(Tąsa)

— Ot ko neįsimanysi — 
menturio! Ar Lietuvoj jautie
si esąs, ar kliedi; po plynių?
i — Lyg per sapną kalbėjo 
man koks tai gyvenimas apie 
bažnyčią, dangaus palubę, bul
vių tyrę;.

— Tėvai, levai tu tikrai 
kliedi. Maryt, /dek jam ant gal
vos šaltus prievilgius; jis tik
rai karščiuoja.

Mergytė tucj r-a vilgė šaltai 
me vandenyje pašluostę ir ūži 
dėjo tėvui ant galvos.

Motina pati, pagaliau, try* 
nė bulves.

žąsis čirškėdaiha krospyj 
baigė giedoti kalėdų giesmes ir 
rengėsi iškiliai mšršuoti į sta*

Invalidas lovoje buvo toks 
jau ramus, kaip ir visada; tik 
jaunatviška jo širdis; matyti, 
šilčiau plakė, nes abiem akim 
buvo susmigęs j karštą žąsį. 

| Mergyte, su maišo prikyšte 
ant sulysusio kūnelio, ir kiti 
vaikai padėjo

Viši buvo giedria kalėdiškų 
pietų * nuotaika nušvietę, visi 
žibėjo pilno gyvenimo dienos 
spinduliais, visų širdyje valca
vo saldus džiaugsmas, o gal* 
voje smagios- mintys* Visi bu* 
vo pamiršę klaikias rytoj aus 
dienos alkio ir šalčio šmėklas 
ir jautėsi, kaip per vestuves'. 
Net ir rachito visai neteisėtai 
nuteistas, pasmerktas ir nu
baustas vaikelėlis pilna kruti
nę' . kvėpavo žąsies, o ypatin
gai įkamšo, kvapuniu užtvin- 
dintą ir apšilusį orą ir, pirš
tines nusimovęs, mankštino 
silpnus savo pirštukus;* kad tik 
atitiktų dideliems jkamšo šmo
tams, nelyginant kirvis kotui. 
Jo sugyvūję, sudžiugėję aku
tes lakstė po visą skiepą ir pri
mine dvi laisvas, i vėjo* siubuo- 
jamas elektros lemputes. Vis 
dčlt6 jos daugiaitsia malonu
mo susirado žąsyje, kuri gu
lėjo didelėj skardinėj, visu šo
nu pasinėrusi - kvapiame * ■ daži- 
nyje.

visi 
degdami lūkesčio nerimu, kad 
tik greičiau atsisėsti prie ga
tavo stalo.

Pagaliau ir tėvas, kurį ne
laimė skaudžiai paplakė iš baž
nyčios pareinant, sustiprėjo, 
sugyvėjo ir sulinksmėjo; žino
ma, rūpestingos mergytės slau
gomas. Vis dČlto jo eigseiia bu
vo keistlioliška. šit:

— Kažkas, rodos, nuogas 
gyvenimas, kalbėjo man apie 
tuščią galvą, kuri, sako, skrai
do dangaus palubėje; kaip fė
ja.

— Maryt, dėk šviežią prie- 
vilgį tėvui ant tuščios* galvos; 
anas jau t apšilo ir nebeveikia. 
Duok jam juodos kavos piio-
delį ir žiui’ėkV kad išgertų vi-
są.

Ką mergytė tuoj ir padarė
kaip tilira slaugytoja;

Motina suramstė, sutaisė iš
klerusį stalą, kad be•' baimės 
atlaikytų sunkius kalėdų pie
tus, iF pradėjo nešti į jį visą 
eilę patiekalą. Sudėjo ant: jo- 
nugaros tiek daug, kaip nie
kad pirmiau. Paskui nupiovė 
gražų šmotą žąsies, nupiovė 
gerą kampą {kamšo, sudėjo lėk* 
štėil, apipylė dažiniu ir pada* 
ve reumato sunegaluotam ber
niukui lovoje; Vargšas tylus 
bernaitis- tik jis* vienas' ttiom- 
syk težinojo, kokį neišreiškia
mi džiaugsmą pergyveno*.

Dabar jau buvo metas vi
siems šešti’ prie stalo; Kėdžių 
stbkUojantp Marija sudėjot tuš
čius baksus, o tėvui pastate

— Paskui,* matytum motin, 
tas nuogasis gyvenimas išba
rė mane ir liepė eiti namo bul
vių tyrės maišyti.

— Hi-hi-hi, ha-ha-ha, — nu
skardėjo skiepe.

— ššš, vaikai. Tegu tėvas 
pasakoja.

Sako, aš buvęs išalkęs, fi-fi- 
fiziš-škai išsigyvenęs, numen- 
kęs, o žinote, sako, nežinojęs, 
kad bažnyčia tik sočius paso
tina, tik stiprius pastiprina, 
tik laimingus efe-efek-t ingai 
palaimina, tik turtingus, sako, 
dar labiau praturtina.

— Taip, taip, papa, 
visi užtvirtino.

— Sako, aš turėjęs būti na
mie ir tau, motin padėti ruo
šti kalėdų pietus, tai, sako, bu
čiau laikuf išmaišęs bulvių ty
rę* ir galvos neprasikulęs...

— žinoma, kad taip. Juk ar 
nors vienas protingas žmogus 
valkiosis tokioj pūgoj ir sli- 
dume — ir dar kur? — į baž
nyčią !

— Gerai sakai, motin... Pa
skui tas tikrasis gyvenimas, 
tapšnuodamaš ranka mano pe
tį, liepė man keltis ir eiti na
mo, padarydamas pastabą, kad 
bulvės jau išvirę ir laukia tri
namos, o žąsis, sako, baigian
ti kepti. Ir matytum, motin, 
koks jis juokingas! Pradėjo ir
baigė su ha-ha-ha, ho-ho-ho. 
Koks menkas, sako, tėra ma
no galvos pajėgumas, palygin
ti su mano pilvo pajėgumu.

— Hi-hi-hi, ha-ha-ha, 
si tvėrė vaikai.

— Vaikai! nereikia iš. tėvo 
kikenti, — subarė motina.

Vėl stojosi tyla, kurią ma
ža kiek tedrumstė jau labai 
sumenkėjęs — palyginti su pir
miausiu — lupų čepsėjimas, 
dantų girgždėjimas ir žąšieš 
kauliukų traškėjimas; Mat, jau 
visi buvo gerai nusigalabinę su 
sena, puspadžio kietumo, žą* 
sies mūsa.

Lėkštėse gulėjo pliki kaulai,* 
tamprios, sausagyslėš* ir kiti ’ 
žąsies kietumai, kuriuos įveik
ti nevaliojo nė peiliai, nė na
gai su dantimis. Visi jautė so
tumo šilimą viduriuose, baigė 
paskutinius kąsnius, pradėjo 
žiovuliauti ir ėmė kilti nuo 
stalo. Mažasis Vincukas, besku
bėdamas su įkamšu apsitrųsti, 
buvo išsitepęs • savo veidą iki 
ausų. Dabar jis čiužinėjo juo 
slidžiais pirštukais, rankioda
mas įkamšą ir kišdamas pir
štukus atgal į burną

Pagaliau ilgas pietavimas 
baigėsi. Vieni sugulė, kiti su
su udę sėdėjo, o 
mergyte plovė lėkštes. Plauti 
jas mažai tereikėjo,* nes* daži- 
nys buvo toks didelis pasigar- 
davimas, kad didesnieji iššluo- 
stė jas su duona, o vaikai su 
pirštais arba ir liežuviu.

Lauke jau nebeišsitėko labai 
didelis vėjas ir visa savo stip* 
ria* krutinę puolė Kaunių gy
venamo skiepo duris. Jos šo
kinėjo iškVypusiose adverijose 
ir šiurpiai kūlė visų ausis.

Snieguolės didžiausiomis ar
mijomis leidosi iš dangaus | 
žemę, grūmėsi su vėju* ir pa
ketino keliems tūkstančiams 
bedarbių kėliadienio darbo: at
kasti paskendusį sniege mies-

Sniege nuklimpusių aUtomo*- 
bilių motorai ūžė, užpakaliniai 
ratai sniegą žarstė, o patys 
stovėjo visai vietoje. ’

Kur-ne-kur, savo apikaklėjė 
susigūžęs, čia pirmyn, čia at
gal, varėsi žmogus, matuoda
mas baltomis savo kojomis 
sniegtT gelmes.

(Tęsinys)

Reikalaukite 
JIENAS” ant bile kanu 
po, kur parduodami lai* 
kraščiai. Pardavėjas lai*< 
kraščių1 bus gatavas 
Jums patarnautu Jisai 
tenai stovi ne savo sma* 
gurnui, bet Jūsų* pato- 
mmo delei."

.______
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Šie žodžiai tinka ir .vi 
siems SLA. nariams

S. L. A. 238 kuopos Brighton 
Parke, -žiniai

Noriu visiems SLA. 238 kuo
pos nariams priminti, jog prieš- 
metiniam susirinkime liko per
keista diena laikymui susirin
kimų. Pirmiau susirinkimai 
buvo laikomi kiekvieno mėne
sio pirmų pėtnyčių, 7:30 vai', 
vakare. Dabargi, priešmeti- 
niam susirinkime buvo galuti
nai nutarta susirinkimus laiky
ti kiekvieno mėnesio paskuti
nį nedėldienį, 2 vai. po pietų, 
K. Gramonto svetainėj, 4535 
So. Rockwell St. Taigi, susi
rinkimas įvyks gruodžio 30 d 
1934. Taigi, tas žinotina vi
siems nariams, nes atvirutės 
nebus siuntinėjamos, tik bus 
pranešta per “Tėvynę” ir “Nau
jienas“. Kurie negaunat orga
no “Tėvynės“, malonėkite pra
nešti valdybai. Kurie neskai
to! “Naujienų“ pasistengkit 
nors kai kada ant “standų” nu
sipirkti.

Atminkit, gerbiamieji, kad

jūsų pareiga yra lankytis daž
niau susirinkimuose, kad kuo
pą padaryti gyvesnę.

Laukydamies susirinkimuose 
svarstysi! savo reikalus savo 
naudai. Taigi, sulaukę Naujų 
Metų, padarykim tokių rezo
liuciją, kad kiekvienas jaustu
mėtės pilni energijos ,ir pilni 
pasišventimo atlaikyti nepado
rias atakas prieš kuopą, iš tų, 
kurie prarado urėdų vietas. Jie 
stengiasi sukelti daugelyj mu
sų neapykantą.

Lai būna santaika ir vieny
bė tarp musų ir musų SLA. 
organizacijoj.

G. Povilaitis, 
238 .Kuopos Rašt.

DAILY

Kont. Rašt.

valdybos rinkimo. Išrinkti se
kami nariai: J. žurkauskas — 

, Pirmininkas; W. Duoba — 
|Vice-Pirm.; S. Slikaitė, — 2- 
tra Vice-Pirm.; A. Linkus — 
Nut. Raštininkas: Ieva Luko
šiūtė, Fin. Rašt. ir Koresp.; 
J. .Zaura — Iždininkas; K. Mik^ 
šaitė

Reikia išreikšti padėkos žo
dį p. W. Duobai, kuris beveik 
14 metų draugijai pirmininka
vo ir visus draugijos reikalus 
gražiai tvarkė.

.Draugija skaitoma viena iš 
didžiausių pašelpinių draugijų. 
Finansiniai stipriai stovi.

Ieva Lukošiūtė, Fin. Rašt.

Dr-ja “Lietuvos Ūkinin
kas” išrinko naują val

dybą .1935 metams
Gruodžio 16 d., p. Barausko 

Svetainėje, įvyko didelis prieš 
metinis Dr-jos “Lietuvos Ūki
ninko” susirinkimas.

Narių susirinko pilna svetai
nė. Pabaigus svarstyti kitus 
reikalus eita prie 1935 metų

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
DĖL NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ! 

Jeigu Norite Gauti Geros Rųšies Maistų ir žemas Kainas— 
Pirkinėkite “Mjdwest Stores”

IŠPARDAVIMAS
Penktad., šeštad. ir Pirm. Gruodžio 28,29,31

BULVES W1SCQNS.N mNKTINfiS ję^v. 17c 

KIAUŠINIAI RųSi“ da kepim° bci tuz. ,27C 
19c”MIDWEST” 

Puiki Golden Santos
“MIDWEST“ Pound Gake 4 rųšių 10 unc. pak. 100
COOKIES Cliocolate Longies

PINEAPPLE
'•MIDWEST” 

California

PEARS

KAVA 1 sv. Maiš.

PEACHES

__________ SV. 190 ; 
‘2V-!kenas 21.c t 
2!-2___ 19c;
,2’/2konas 19c

“BAKERS“ COCOA
“TUOS. J. WEBB“ KAVA

4/5 kenas 5^ ."i ■1          - •> 
1 sv. kenas 32» ;|

"PILLSBURY’S” KEKSŲ MILTAI pak. 25£
^MID^’EST’* Blyuėlių Miltai 2 pak. 170
“CAMPBELL’S” SOUPS įvairios 3 kenai 25c ‘
“MIDWEST”.Bed Kidney Beans 2 : kenai
“M1DWEST“ STRAWBERRIES 8 unc. kenas ĮQ0
WH0LE GLACE CHERRJES 2į4 unc. pak. 120

“COLLEGE INN” A l/, Wnc. kenai O už W4QA
ĮVAIRIOS did. rlH7- C fl VV >

SV.

S sy. .
^ 3 sv. 10^ f

14< Į

SOUPS
RINKTINIAI BANANAI_______
VIRIMUI OBUOLIAI U, S. 1
GELTONIEJI CIBULIAI U. S. 1
“SNIDER’S” TOMATU CATSUP did. butelis
“HOLSOM” SLAB LAŠINIUKAI sv.J26» '
<>WELCOME’’ KIETA SALAMI DEŠRA sv. 26<
‘'COMET” Ryžiai Wliitc Head 
“DROMEDARY” DATES

2 s v. pa k. 190 ;
T-F-

3 už 25c

2 p»k. JZS^.
SWEET PICKLES • ‘'Balza’s" « t.vl 15c10 unc, stiklas ■ WV
GnnA “MIDWEST” ROOT beer

G1NGĘR ALE (Plūs Dep.)

«T>1>T1VTA” (Pieniau Malt Marrow)riVllUA llMUl • ,2 už 35c—6 už .69c

COCOA MUILAS Genuine Hard Water 3 už 130
. .. ...................      I 1.1 ...........'f....................... ..... ......  . ............................................. Į

SOAP FLAKES “American Family” vid. pak. .200 
ii r r. -......  ,|l"‘ . .......................................— ..................................... ................................. ............. ' ' ' •

IVORY SOAP vid. barai 50
CHIPSO dideli pakeliai 18£

• f?” BATHROOM TISSUE
1000 Japeliu rolėje 3"ž 19c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
......................... • " ■ .. ....... . ■ ■

PASTABA —! Deaguma "Midiotą Storu” tari..ir muot tkyriut, kur jut 
■ yalitt pirkti įttą mitą, .paukltieną ir tt, už žtmiautiat kainatl

m

t«BWESTffiSMBES

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

ANGLIS
COAL

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
run — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO„
8 telefonai”

Republic 0600 — Lawndale 7366 — 
Merrjmac 2524

Archyvas, kurio pa 
dalinimas neišėjo 

labai naudingas
Protesto balsas iš Vyrų ir Mo

terų draugijos Cicero j

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

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

3012 Archer Avė. Lafayette 1235

BARAMS FIKČERIAI 
žemiausiomis Kainomis Ch.icagoj 

Nauji ir vartoti stalai, krėslai ir 
įrengimai restoranams.
....Priimsime jūsų senus fikčerius už 
gera kaina.

HERZOG FIXTURE CO. 
1140-42-44 Blue Island Avė. 

netoli Roosevelt Rd. tel. Monroe 4078

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS

TVARK0JE

negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienos, Ca^al 8500, 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei
gu tik jų bus galima gauti.

CICERO.—Kaip jau daugumai 
žinoma, musų komunistai viso
kias “revoliucijas“ bekeldami. 
taip nusigyveno, kad savo Ko
munistų Sąjungą, arba kaip jie 
vadina, KomparLjos lietuvių 
sekciją, likvidavo.

Beje, nesenai jų spaudoj pa
sirodė minėtos įstaigos atsi
šaukimas į paklydusias “ave
les“, kviečiantis i kokį ten bend
rą frontą, tik nepasako su 
kuo, nes ta įstaiga yra niekas 
daugiau, kaip vienas Bimba ke
liose asabose. O kad čia yra 
tiesa, tai rodo ir tas faktas, kad 
dabar vyksta vajai į višokias 
jų organizacijas, bet niekur 
nei vieno žodžio pematyti ir ne
girdėti kviečiant į ta vadinamą 
Kompartijos Lietuvių Sekciją.

Bet nemanykite, kad su tuo 
jie likvidavo ir visą jojo ar
chyvą,—būtent, plūdimą ir nie
kinimą sau nepatinkamų ypa
tų ir organizacijų. Visai ne, tą 
savo archyvą jie išnešiojo-išda- 
lino po pašalpines draugijas, 
kliubus, unijas ir t.t.

Visi “archyvu“ apdovanoti
Dalis to archyvo teko ir mu

sų—-Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugijai Cicero, III. Dažnai 
dalyvaujant minėtos draugijos 
susirinkimuose, nežinai ar esi 
pašelpinės draugijos susirinki
me ar Kompartijos. Na, o ka
da įvyksta svetimų dalykų 
svarstymas, žinoma, atsiranda 
draugų (narių), kurie tam prie
šingi ir bando nurody, kad 
draugija, kaipo pašalpinė, turė
tų svarstyti daugiau pašalpom 
reikalus, o ne politinius, nes^žujus tada, kaipo lygus nariai, 
politiniams reikalams yra poli- galėsime darbuotis 
tinės partijos.

Tas sukelia tokį triukšmų 
(žinoma, iš komunistų pusės), 
kad kartais, kaipo argumentai, 
pavartojamos ir kėdės, o tas 
draugijai sveikatoj! neina. Di
džiuma narių tuo pasipiktinę, 
nebelanko susirinkimų, o taip- 
pat ir parengimų.

štai kur gludi priežastis
Taigi gerbiamieji, be reika

lo mes visi aimanuojame, kad 
nariai neįdomaujasi ir neremia 
savo , draugi j ų. ’ Priežastis, kaip 
matote, yra tame, kad mes ban
dome sutaikyti pašalpų su poli
tika, nes šioj draugijoj pri
klauso skirtingų pažvalgų lie
tuviai ir konstitucija visiems 
tų teisę laiduoja.

Čia
s astras it 

ko

jums reikia
JUBILERIJA

JEWELRY
KASŠ JEWEį»RY & MUSIC STORE 
4216 Archer Avė. Lafayette 8617 
Moter. ir vyr. rauk, laikrodėliai $2.75 
ir augšč. Parker fountain .plunksnos 
setas $1.95 ir augšč. Akordionai, 
smuikos, gitaros, muzika._________

KAILIAI
FURS

Šaukia Susirinkimų
Gerb. aukščiau minėtos Drau

gijos nariai šio mėnesio 
30-tą dienų įvyksta prieš- 
metinis susirinkimas visų 
narių priedermė yra, atsilan
kyti į; šį susirinkimų ; ir papra
šyti gražiai ttįusų komunistų, 
kad jie tų saVo archyvų—kaip 
tai, Bedarbių tarybas, Tarptau 
tinius apsigynymus, priešfašis- 
tinęs sąjungas ir t.t. iškraus
tytų j savo politines partijas, 
o draugijai paliktų savo reika 
lais rūpintis. Tada nebereikės 
klausytis visokių pravardžiavi
mų tų narių, kurie nepritaria 
komunistams. Tada nebusime 
skirstomi į darbininkus ir bur-

draugijos 
gerovei. —Draugijos Narys.

3 DIDELES DIENOS
PENKTAD.—ŠESTAD.—PIRMAD.

.Chicago Mail Order Bargain Outlete

Prieš Inventorinis Išpardavimas
Mail Order Divizijos Įsakymas yra tuojaus išparduoti likusi Outlete 
staka dar prieš metu pabaigą. Bargepu ieškotojai, štai yra jūsų „pro
ga gauti didžiausias šių metų vertybes. Jeigu mes ir ^uzimtuinėm; 
visa puslapi musu apskelbimui, mes negalėtumėm suminėti visas su-’ 
taupas. Tai tik keletas tų bargeųų.
$5,00 Leatherette Kautai—avies kailiu kloti. Del ..merginų VC J 
ir berniuku. Gražus ir Šilti. Specialiai ............ . .........
$1.88 SKRYBĖLĖS.—(Turi būt išparduotos. — Pratuštinimo’

59c Berets ir Softies. — Naujas stakas. —
Tiktai ...................................    ^rOC
$8.00 Mergaitėms Sniego Siutai. — Grynu vilnų. ■;>C|C| 
Prieš Inventorinis special ....... .......................... ........ ........... .
$3.00 Beacon Bathrobes. C*|

-Už sensacingai :

.. 35 c: 
$3.95 
$1,00

A9c 
$1.00

10c

Kailiais Padabinti$10.00 Moterų Kautai
žemą kainą tiktai ...
$1.00 Moterų ir Merginų grynu vilnų
pirštinės. — Tiktai ............ ............................
$8.00 Berniukams Grynos Skuros Kautai.

$3.50 Grynu Vilnų Išpildytos Kųldros.
Tikras pirkinys.............. ............. ....................
$1.00 Vyrų Marškiniai.—Truputi nešvarus.
Greitam- išpardavimui ............. ....... .......
$3.50 Moterų ir Merginų Nauji čebatukai..
Tiktai ................. .................. ....... :....... ...........
Pratuštinimas vieno skyriaus Kalėdų žaiąlų.
Specialiai ......... ....................................... .......
Tūkstančiai kitų daiktų, kurie turi būt f išparduoti prięš. dalant;invento
rių. Atsilankykite tuojaus ir. taupykite.

LENTOS ir Rakandai
LUMBER & MILLW0R£

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILEKS

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

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

ŽILI PLAUKAI
TRINKOL1NE permatomas skysti
mas, ;ne DAŽAI, permainys jūsų 
plauku spalvų, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynėse, departamentinėse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI- 
NE LABORATORIES, 4240 Armi- 
tage Avė., Chicago. Tel. BELmont 
1370. Kaina $1.25, per paštų $1.35.

RAKANDŲ Bargenai
FURNLTURE BARGAINS

W. SCHAULĘR’S STORAME 
4644 N. Westem Avė.

Detalio rakandu skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$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, ned. iki 4.

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos■įg" 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
1 — tf

KALĖDOMS PASIŪLYMAS
Specialia išpardavimas tiesio? iš dirb
tuvės. — Išdirbanti parlor setus. Par
duodam pigiai nuo $89 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

RUPTUROS DIRŽAI
TRUSSES FOR RUJPTURE
AR JUS TURITE RUPTURĄ

Jeigu taip, tai atsilankykite ir 
mes pritaikysime jums musu spe
cialiai padarytų diržų.
Single ..............$3 | Double ___  $7

Musų kainos yra žemos
Esame šiame bizny jau 40 metų

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

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT koOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

8216 So. Halsted Street.
Tel, VICtory 4965.______

SKALBYKLOS
■LAUNDRIES

KALĖDOMS SPECIALIAI
Seal kailiniai $£E
ir augšč............................. ...»
Kailinės muftos <QQ
ir augšč............................
Kailiniai valomi, taisomi, persiuva
mi ir naujai pamušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigta 1906 metais 
6510 S. Halsted Normai 5150

Parduodam už storage kaštus. Rakan
dus. djv.onus, indus, pataline ir .tt, 

(Naudingi daiktai Kalėdoms) 
1UIDWAY FIREPRPOF STORAGE 
6139 Cottage Grove Avė. Chicago.

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

Marshall Sąuare Wet 
•Wash Laundry 

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

KNYGOS
BOOKS

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

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti .kaurai ........ $25.00 
$3Q0 kaurai ............................... $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atdara vakarais ir nedclioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

RADIO INŽINIERIAI
RĄDIO ENGINEĘRS

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

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

-/'I '■ i . 1.. ■ ..J< ttU L

Laiškai Pašte

Juozapas Rūta Jau
nų Lietuvių Kliubo 

pirmininkas

GENERAL RADIO STORE : 
3856 Archer Avė.

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

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštų 
(Ganai ir Vųn Buren streets) 
atsiimti.
langelio, kur .padėta 
“Advertised Window”.

Organizacija rengia metinį bą
li^ sausio 6 d.

Anglių išvežiotąja! 
planuoja streikų

Reikia klausti prie 
iškaba

C H I C A G O M A I L O R D E R 
BARGAIN OUTL ET

51 I South Paulina Marshfield “L" aini Sir».,et Gar vo .Uoor’
Hours 8:30 to 6 --Thursday. and Sdturday Lveš. lt U:30 P.. M.

BPvIDGEPORT.— Bridgepor- 
tietis Juozapas Rūta, 32€>7 So. 
Halsted ^treet, t buvo išrinktas 
1935 m. pirmininku Jaunų Lie
tuvių, Amerikoj e Tautiško Kliu- 
bo, Įjūris Taikė savo valdybos 
rinkinius priešmetijiiame sysiT 
rinkime, gruodžio 7 d., Audito
rijoje. ;

S. Kunevičia—sekretorium
Kiti , naujai išrinktos valdy

bos. ųariai yra Petrus Pauzalis, 
vice-pirųaininkas; S. Kunevičia, 
nutarimų /raštininkas, Feliksas 
Kasparas, , finansų raštininkus, 
J. Balčiūnas, • kasierius, P. Vir
šila—^kontrolės < raštininkas, Jo
nas Malinauskas, M. Kavalįaus' 
kas—^kasos globėjai, K. Valai
tis—ligonių prižiurėtoj as.
Pakėlė duokles 1935 metams

Gal nevisiems nąriams dar 
yra/žinoma, kad pradedant 1935 
metais, narių duoklės bus kiek 
brangesnės—$1,0,0. .šiais metais 
mirė 7 r nariai, per.tat: ir. mokes- 
tys visiems buvo ■ pakeltos. Ki
taip ir būti.negali, nes pomir
tinės mokama $300.00, be to, 
duodami grabnešiai, gėlės, au
tomobilis, kas sudaro kliubvi 
apie $350.00 išlaidų. Bet tas 
neviskas. Narys sirgdamas 
gauna ; $5.00 r pašalpos į savaitę, 
kas . ilgainiui taipgi sudaro 
stambiųsumą.

Nors kliubas . stovi gerai fi- 
nahsiniai, bet nariai akliamaci- 
jos, biuįu. vienišiui nutarė pa
kelti mokestis, kad kliubo fi-- 
nan^ai, nesumažėtų.

Toliau, kad išvengus ’.konku- 
rencijos ar kokių nesusiprati
mų, visiems . pranešami, jog 
Kliubo Metinis. Koncertas ir Ba
lius 
gos

įvyks .sausio j6 jd., Chica* 
Lietuvių Auditorijoje.

. <• ... j ferMaštiiuiikas. ■

Policijos apsauga buvo suj 
teikta 40.0 auglių sandeliams, 
po to, kai pasigirdo gandat, 
kad C,oal Drivers Helpers and 
Handlers Union 704 skelbian
ti streikų. Unijos viršininkai 
atsisakė apie streiko galimy
bes komentuoti.

;Ring Out Ye Beilsi
Ring out the Old Year! ,Ring 

iii’the New!
A t Pirmyn’s New Year.’,s 

Eve , Panty, at Hollywood Hali,

"f.......... . .......................... . ■ «
GERB. , Naujienų skaityto
jos ir -skaitytojai prašomi, 
pirkinių reikalais eiti i tąą 
krautuvas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

RAMflVA11 TEATRAS ■■
. 35 ir S. Halsted St

GRUODŽIO 28 IR 29

“NIGHT ALARM”

su Bruce Cabot, Ju<Jith Allen,

H. B. Warner

taipgi kpipędija ir kitos

atrakcijos

2417 We$t 43rd Street.
Pirmyn is giving the good 

old year a merry send-off and 
ushering in the new wįth a 
whirlwind evening of dining, 
dancing and a diversified en- 
tertajnment furnished by the 
Gręam of Pirmyn’s talent.

Refreshments, dancing,. noise- 
makers and all the trimmings, 
complete fęr the meager juun . 
of fifty eents. Make yoųr re* 
servatjųns early and be assure i 
of a .Happy New Year. Tiekė us 
may be purchased from any 
chorus member. M.

rr-!-

TeL HARrison 0761

Oppotltė Da v's Store, 2d Floor

MILDA i"f I TEATRAS • >■
3140 S. Halsted .

GRUODŽIO 28 IR 29

Ann Harding veikale

“THE FOUNTAIN”

su Brian Aherne.

Paul Lukas ir kiti.
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šituo laiku ir iŠ šitos 
radio stoties kiekvieną

NAUJIENOS, Chicago, III.

patenkinti

Antanui

Vakar kriminaliame tesime

APIELINKĖ — Kalėdų

Nuo-1 iki 29

Prato informacijų apie kalba* 
nų žmogų; esąs “janitorius”

Kol išmaino čekį, tai yra 
draugas, bet paskui pra- 
ir daugiau nebepasiro

Pirmyn Choras ruošia linksmą 
Naujų Metų sukaktuvių va
karą Hollyvvood svetainėj

Dėl tokio apvylimo jai širdis 
buvo skaudžiai sužeista, ir kad 
jų užlopyti, reikia $100,000.

Town of Lake Gabrielius Ikd- 
c hunas nugabentas į apskri
čio ligoninę.

už padarytų susiinteresavimų 
ir linki visiems linksmai, sma-i 
giai sutikti ir praleisti Naujus 
Metus. (Sp)

Pasiremdamas policijos de
partamento informacijomis a- 
pie skandalingus ir nemoralius

Nusišovė dėl finansinių 
rūpesčių

BRIGHTON PARK.—-Dėl fi
nansinių rūpesčių ir alimoni

Linksmai pasitikime' 
Naujus Metus su 

pirmyniečiais

Pirmyniečiai yra linksmas bu-'jos mokėjimo divorsuotai žmo- 
relis ir bus smagu su jais kar
tu pasitikti Naujus, gal geres
nius mums visiems, Metus.

Pradžia anksti vakare, o baig 
sis tik ateinančiais metais — 
kada kam patiks. įžanga gi tik 
50c.

Kviečiami yra visi choro rė
mėjai ir draugai, taipgi ir jų 
draugai.—k.

nai nusišovė Walter VValeckis, 
2419 West 45th Street, kuris 
vakar buvo palaidotas Tautiš
kose kapinėse. Jis paleido kul
kų j galvų. Laidojo graborius 
S. P. Mažeika.

Penktadienis, gr. 28, 1934

Kalėdos ’ Kalėdos!
Bet štai jau ir po Kalėdų.
Vieni turėjo liūdnas Kalė

das, kiti taip sau. o kiti ir la
bai linksmas. Kitiems tik po 
Kalėdų buvo labui “liūdna”, nes 
galva skaudėjo.

Bet ji u praėjo Kalėdos.
Vėl sugrįžo senosios būdos.
Dabar laikas ruoštis prie 

Naujų Metų.
Nauji Metai- nauja viltis.
Vieni juos pasitiks ramiai, 

kiti labai triukšmingai. Vieni 
pasitiks savo namuose, kiti 
važiuos svečiuotis.

Bet gal jaukiausia bus pa
sitikti Naujus Metus linksma
me pirmynįečių būrely, nes di
džiulis Chicagos Lietuvių Cho
ras “Pirmyn” ruošia linksmų 
vakarėlį pasitikimui Naujų Me
tų ateinančio pirmadienio va
kare, sausio 31 d., Hollywooci 
svetainėje, 2417 W. 43rd St.. 
arti VVestem Avė.

Bus šokiai, dainos, užkan* 
džiai, visokiausi pasilinksmini
mai, o sulaukę Naujų Metų gra
žiai palinkėsime vienas kitam 
laimingų ir gausingų Naujų Me
tų.

Bandė nusinuodyti 
su iodina dėl pini

ginių sunkumų

Visiems pataria šito 
žmogaus čekių ne- 

‘ mainyti

TOWN OF LAKE.—Finan
sinių keblumų spaudžiamas ir 
nustojęs laikinai lygsvaros iš 
didelio susirūpinimo, trumpų 
laikų atgal bandė nusinuodyti 
To\vn of Lake lietuvis Gabrie
lius Balchunas, 4537 So. Her 
mitage avenue.

Jis išgėrė didelę dožų jodi
nos. Pasikėsinusį tuojau nuga
beno į apskričio ligoninę, kur 
jo viduriai buvo išpumpuoti. 
Balchunas yra apie 38 metų 
amžiaus.

AUBURN PARK—Šiuomi aš 
noriu perspėti lietuvių visuo
menę, kad randasi vienas gud
rus lietuvis, kuris maino po 
įvairias įstaigas negerus čekius. 
Tie čekiai esu buk algos čekiai, 
kuriuos jis gaunąs kas antrą 
savaitę iš įstaigos, kur dirbąs 
už janitorių.

Jis lankosi krautuvėse, dau 
ginusiai aludėse, kas antrų sa
vaitę.
geras 
puola 
do.

Kartu su savimi jis atsive
da ir moteriškę, žemo ūgio iv 
stambaus sudėjimo. Vyriškio 
vardas esąs ar tai J. Shimkus, 
ar tai M. Melousky. Ant čekių, 
kuriuos jis bandas mainyti yra 
vardas firmos, Thoroughbred 
Transfer Co.

Jei kam tektų minimų žmo
gų pastebėti, praneškite arba 

arba man. Aš jį pa- 
Mano vardas ir adre-

DAINUOS BULAVV ACES 
VAKARE

Ona Skeveriutė
P-lė Ona Skeveriutė dainuos 

pirmoj daly programo Bulav 
Aces šokių vakare, šeštadienį, 
sausio 5-tų dienų, Hollywood 
svetainėj. Kiti meno talentai 
linksmins publikų šokių pro
tarpiuos. šokiai prasidės 8-tų 
vai., vakare. Gros Stephens 
Revelers orkestrą. (Sp.)

Chicagos Majoras Tiems, kurie nebuvo 
' uždarė I burleską, 

Star and Garter” Boston Shoo Store, 3435 S. 
Halsted Street, nori užtikrinti 
visiems savo draugams, ka

iriems nebuvo galima patar-
- , , , . .nanti laike 14-tos Metinio Ba-

perstatymils . ucagos nn e^'jty išpardavimo, kad jie nebu- 
’vo užmiršti. Tas nepaprastas 
išpardavimas yra pratęsiamas 
iki Naujų Metų, sausio 1 d.

Boston krautuvė nori širdin- 
v , _ . . gai padėkoti visiems draugams taipgi uždare dvi

ko teatre, “Star and Garter , 
Halsted ir Madison, Chicagos 
majoras išleido įsakymų teat
rų uždaryti.

Uždarė dvi alines 
Majoras

alines, Rosal Associates Club, 
1’251 N.-Clark st., ir 1230 Club, 
1230 Clybourn avenue, kur 
buvo užlaikomos moteriškes, 
apsirėdžiusios kaip vyrai.

Vakar prasidėjo by 
la slaugės, nušovu

sios policistą

Nežinomas žmogus už
puolė ir sumušė

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

Panedėlį
Seredą ir
Pėtnyčią

Liet. Žagariečių Kliubas rengia Puikų šokį 
šeštadienį, Gruodžio-Dec. 29 d., 1934 m. 
H0LLYW00D INN HALL, 2417 W. 43rd St.

Pradžia 6 valandų vakare.
Kas gražiau, madniau šoks, tam bus duodamos dovanos. 
Gricž lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Linksmumo 
bus iki valios. Atsilankykit, linksmai laiką praleiskit su 
savo draugais ir pažįstamais. įžanga su drabužių padė
jimu 25c. Kviečia KOMITETAI.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ALUDĖS 
PER NAUJUS METUS

Jokūbas Plauška atidaro naujai įrengtų Alinę ir Turkiš- 
ką-Rusišką Pirtį adresu 3318 So. Morgan Street. Maudy
nės įtaisytos su visais parankumais. Kctvėrgais dėl mo
terų, Subatomis dėl vyrų. Bus atdara visų dienų per Nau
jus Metus. Kviečiu visus draugus, pažįstamus ir nepažį
stamus atsilankyti, o užtikrinu, kad busite užganėdinti.

Jokūbas Plauška
3318 So. Morgan Street

SUPREME MEAT 
MARKEI CO.

V a 1 s t iįa reikalaus 
elektros kėdės nužu
dyto aludinin. našlei

(line Dunning, 26 metų, kuri 
kiek laiko atgal nužudė poli
cijos seržantų, Louis Kolb.

Ji nušovė policistų, kai abu 
sėdėjo automobilyje netoli 74 
ir Westcrn gatvių, vienų va
karų spalių mėnesį. Jos tvir
tinimas teismui bus, kad ji 
šovė gindamasi nuo policisto 
pasikėsinimo.

BRIDGEPORT
Kriščiunaičiui (?), 3252 Lowc 
avenue, einant gatve netoli 35 
ir Union kampo koks tai ne
pažįstamas žmogus jį užpuolė 
ir smarkiai sumušė.

Sužeistas šeimyniniam 
ginče

18
Dienoje Frank Sturgis, 1918 
S. Sangamon Street, buvo su
žeistas, kai laike ginčo šeimy
noje, namų savininkė Mrs. 
Dambrauskas paleido į jį tuš-

žinčiau.
sas:

Wm, Gritėnas,
8239 So. Halsted Street.

Tel. Stewart 10021.

Cicero miestelio pre 
zidentas laimėjo by 

lą teisme
Teismas išsprendė ginčų 

W. Galias prašalinimo 
Cerny naudai.

CICERO.

dėl
J.

A n na Erickseniene ir du jau
ni žmogžudžiai apkaltinti 
apskričio yrand d žiūrės.

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

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvienų seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS.

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

Iki vieno laipsnio žemiau 
zero nuridėjusi temperatūra, 
vakar staigiai pašoko iki 29 
laipsnių aukščiau zero. šal
čio banga, kuri Chicagon at
silankė iš šiaurės nekankino 
gyventojų taip ilgai, kaip oro 
biuras pranašavo.

Vakar nebuvo labai šalta, 
bet šiandien temperatūra bus 
kiek žemiau, be to, bus snie
go*

(Trane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. IU.

TEL. REPUBLIC 8402

Prokuratūra vakar pareiškė 
reikalausianti elektros kėdės 
našlei nužudyto aludininko 
George Erickseno, kuris buvo 
rastas nušautas pereito šešta
dienio rylų namų ieloje, 6221 
South Keating avenue.

Prokuratūra padarė tokį pa
reiškimų po to, kad Cook ap
skričio grand jury išnešė kal
tinimus prieš iJI našlę Anna 
Ericksen ir du jaunus žmog
žudžius, James Senese, 19, ir 
Elmcr Krcuger, ‘21, kurie pri
sipažino aludininkų nužudę.

Jaunieji vyrukai yra užra
kinti Bridewell ‘"kalėjime, o 
Erickseniene sėdi Hyde Park 
stoties kalėjime, kur jų šian
dien policija k vos. Ji vis gi
nasi, kad su žmogžudyste ne
turėjusi nieko bendro. Polici
ja, tačiau, randa vis daugiau 
įrodymų, kurie rodo į jų, kai
po žmogžudystes instigatore.

——------------ — ■■■■>■• ■ Į* -------- • . f ■

Bandė lietini suka 
poti su kirviu

PRANEŠIMAI
Lietuvių Daktarų Susirinkimas, 

įvyks gruo- 
val. vakare,

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugi
jos 1 
džio 
6641

metinis susirinkimas 
28 d., 1934 m., 9-tą 

. So. Western Avė.
Dr. T. Dundulis, 
Amer. Liet. Dakt. D-jos Rašt.

Harvey, III. — Harveys Lietuvių 
Am. Kliubo priešmetinis susirinki
mas atsibus gruodžio 28 d. 1934 m. 
J. Piekarskio sve., 15709 S. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vak. šis susi
rinkimas bus labai svarbus, nes nuo 
to priklauso kliubo bei jo narių atei
tis. Bus svarstoma arba balsuojama 
prisidėti kliubui prie Chicagos Lie
tuvių draugijos. šiame susirinkime 
dalyvaus iš Chicagos Lietuvių Drau
gijos įgaliotas atstovas, kuris išaiš
kins mums nesuprantamus klausi
mus. Taigi visu narių pareiga da
lyvauti virš minėtam susirinkime. Už 
nebuvimą ant susirinkimo bausmė 
pagal konstitueiia. Valdyba.

CLASSIFIED AOS
For Reni ,

RENDON Storas su 4 kambariais. 
Biznis išdirbtas per daugeli metų. 
Tavom fikčeriai yra ant vietos, ga
lima vartoti. Renda pigi. Atsišauki
te 3341 So. Halsted St.

BRIDGEPORT — Antanas 
Daukas, 28 metų, 3545 South 
Emerald avenue, 
išlikęs gyvas po keisto susi
kirtimo su Walter Grebu, ku
ris pasigriebęs kirvį į rankas, 
bandė jį sukapoti. Daukas 
buvo sužeistas, bet nesunkiai.

džiaugiasiCicero miestelio 
prezidentas J. Cerny laimėjo 
bylų, kuri iškilo dėl ginčų, ki
lusių ryšy su prašalinimu iš 
vietos viešų darbų administra
toriaus W. Galias.

Tie ginčai tęsėsi per kurį 
laikų, darydami gėdų ir nema
lonumus nevien demokratų par
tijai, bet visiems miestelio dar
bininkams. Ginčai prasidėjo, 
kai tarp demokratų, miestelio 
valdžioje, įvyko skilimas. Keli 
miesto valdininkai susigrupavo 
po vadovybe vieno republiko- 
no trustisto ir išnešė rezoliu 
cijų, reikalaudami, kad bulių 
prašalintas iš vietos Public 
Works Departamento superin 
tendentas W. Galias.

Prezidentas Cerny rezoliuci 
jų atmetė ir paliepė W. Galiui 
palikti vietoje ir toliau, nekrei
piant domės i panašias rezo
liucijas. Tarp maištininkų bu
vo ir Bose Cuclma, miestelio 
kolektorė. i

Po ginčų dalykas atsidūrė 
teisme ir, gruodžio 22 d., tei
sėjas J. Burke, po dviejų die
nų svarstymo pareiškė, kad tik 
miestelio prezidentas turi tei
sę paskirti darbininkus ir juos 
prašalinti. Tokios esančios Illi
nois valstijos teisės.

Išėjo pasipirkti do 
vanų; užmiršo kaip 

namo pareiti

Išpardavimas Naujų 
Metų iškilmėms!

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

_     ~ ri_|-i_rl_l~_l—Į- į- -~i_~i_~i- ~ ■*

REIKALINGA patyrusi moteris ar 
mergina i taverną. 901 W. 119 St 
Tel, Pullman 0337. _____________

REIKALINGOS patyrusios popie- 
rų atkarpų sortuotojos. Atsišauki
te Sangamon Paper Grading Co. 
1449 So. Sangamon St.

Dėl Laimingų Naujų 
Metų ir gero apetito 
gerkite Three Mus

kateers degtinę

4’-

Business Chances 
Pardavimui, Bizniai

PARSIDUODA dvi Alines-Tavem. 
Bizniai Rerai išdirbti. Moteris našlė, 
perdaug darbo. 1238 W. 59th St.

Seni metai neužilgo pasibaigs ir 
greit ateis nauji metai. Kita links
ma šventė jau čia pat ir jums be 
abejo vėl reikės 
šioms celebracijoms.

Nėra geresnes 
maisto produktus kaip kad 
west Stores”, 
metus Midwest Stores 
siūlė savo kostiumierianis geriausios 
rūšies maisti produktus už žemiau
siai galimas kainas. Taigi, pabaigai 
senų metų ir pradžiai naujų yra 
rengiamas specialia išpardavimas.

šio išpardavimo apskelbimų jus ra
site šios dienos laikraščio laidoje 
perskaitykite ji atidžiai. Palygin
kite maisto rūšį ir kainas. šiuo 
budu jus galite persitikrinti, kad tai 
yra tikros vertybės, kurias jus nu
sipirksite Midwest Stores ir ant jų 
sutaupysite nemažai pinigų.

Midwest Stores savininkai yra dė
kingi savo kostiumierianis už para
ma kuria jų kostiumieriai jiems su
teikė per praėjusius metus, 
jvertina ir pareiškia, kad šios dienos 
išpardavimas yra ’ ‘ ‘ 
reiškimas ir kad žemos kainos yra 
būdas kuriuo šių krautuvių savinin
kai išreiškia savo dėkingumų.

Nei Naujų Metų Celebracijų pir
kiniu eikite į artimiausių “Midwest 
Stores”. Nusipirkite maistų kuris 
jums yra reikalingas ir taupykite 
pinigus. Taipgi priimkite nuo “Mid- 
west Stores” savininkų geriausius 
linkėjimus laimingų ir sėkmingų 
Nauju Mėty. Apskelb.

nusipirkti maisto
vietos nusipirkti 

“Mid- 
Per visus praėjusius 

savininkai

Nusipirkit visokios rų- 
šies Three Muskateers 
dėgtinės. Užsisakykite 
pas bile kokį taverną. 
Užeidami į taverną, rei
kalaukite Three Muska
teers Straight Bourbon 
arba Brandy. 1

TAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 
alaus sugryžimo vieno savininko. 4 
kambariai apačioj ir 6 viršuje. Biz
nis eina gerai. Nesveikata yra prie
žastis pardavimo.

6747 So. Western Avė.Jauna paklydusi moteriškė 
randasi Ratine avenue poli
cijos stotyje.

ir turinti 24 metus

spėja, kad ji grei

„MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulką

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St

Jie ją

dėkingumo pa-

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

VERŠIENOS KULŠIS
dėl prikimšimo, svaras .

ŠVIEŽIOS ŽUVIES
svaras .................... ...........

NAMIE DARYTA VARŠKE
visą arba pusę—svaras .

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

Reikalauja $100,000 
sužeistos širdies 

sulopinimui

Jauna moteriškė, kuri Ka
lėdų išvakarėse išėjo į krautu
vę pasipirkti dovanų, užmiršo 
kur ji gyvena ir per kelias die
nas veltui bandė surasti savo 
namus, kurie, spėjama, yra 
Northsidėje. 1

Ji dabartiniu laiku randasi 
Racine avenue policijos sto
ties moterų skyriuje. Ji sa
kosi, kad jos vąpdas esąs Ja- 
net Neal 
amžiaus.

Policija 
čiausiai, gyvent) viename iš 
Northsidės viešbučių, tad pra
šė, kad jie atsišauktų ar kar 
tais paklydėlė nėra jų gyven 
toj a.

PARSIDUODA alude tarpe dvieju 
gatvekarių; priežastis du bizniu. 
Viena turiu paleisti. Pigiai. Ne
praleiskite šios progos.

4644 S. Westem Avė.

Mirė p-os C, Montvi 
dienūs tėvas 

, - ----------------- ’«•■■■•• ■

Forest Parko Kapinėse buvo 
palaidotas Stanley Pąhl'ke, tė
vas p-os C. Montvidįenes, 5719 
Lowe avenue. Jis mirė gruo* 
džio 22 , d., spėjama, nuo šir
dies ligos. Velionis užmerkė

Panelė Ethel Deno užvedė 
bylų Chicagos Superior teis
me, kurioje reikalauja $100,- 
000 iš Robin P. Alleno^, virši
ninko Allen Printing Products 
Company.

Skundėja tvirtina, kad Alta
nas prašęs jų vesti 1930 me
tais, bet per tris metus nieko akis 2 vai. ryto, bet niekas ne
nedaręs, tik 1933 birželyje jai žinojo, kad niirė, iki kokios 
pasakęs, kad jau yra vedęs.’6-tos valandos ryto.

KALfiDOMS 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 Milwaukeę Avė.,' Chicago.
Tel. Brunsvvick 0240

The Three Muska
teers Liąuor Co., 

Ine.
#

Lietuviška įstaiga 

4641 S. Ashland Avė 
Chicago, Illinois 

Reikalaujame pardavėjų. 
Klauskite Mr. Peitkus.

(Adv.)

PARDAVIMUI Tavern pidai su 
ar be namo. įsteigta per 32 metus. 
615- W. 16 St. Tek Canal 0394.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

Hollvwood šviesoms. 
420 W. 63rd St.
Englevood 6883-5840

Exchange—Mainai
MEDINIS namas ant cemento, 4 

pagyvenimą. Skola tik $900. Mainy
siu ant nedidelės farmos. F. L. Sa
vickas. 2037 Canalport avė.

Real Ėstate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

PARSIDUODA 
Už MORGIčIUS. 
ant dviejų lotu. 4 pagyvenimų po 5 
ir 6 kambarius, 
gazas. 
i mėnesi 
apielinkėj arti bulvarų, 
bažnyčių, Storų ir gatvekarių. Kai
na tiktai $2,650. Vieni lotai toj vie
toj yra verti daugiau negu kaina 
viso namo. Narna gaunate dykai, 
taksu i metus tiktai $46.00.

Kitas South Sidei medinis namas 
geriausioj padėty, ant dviejų lotų, 3 
pagyvenimai po 4 kambarius. Kai
na tiktai $2,650.

Kitas taipgi medinis namas South 
Sidėj: Storas su užpakalio kamba
riais ir 4 flatai po 4 kambarius ir 
dabar rendos neša $100 į mėnesį. 
Kaina tiktai $3.250.

Jeigu pirkikul truktų pinigų pri
rengsime nauja paskolą ant tiek, 
kiek truks ir be jokių iSkafičių.

PraSome atsiliepti per Naujienas 
laiSku arba atvirute prisiųsdami savo 
varda ir adresą ir aplaikysite pilną 
aprašymą ir nurodimą. Adresuokite: 
Box 203 In care of Llthuanian Dailv 
News. 1730 S. Halsted St. Chicago.

FORCLOSEREI 
Mūrinis namas

Vanos, elektriką, 
Rendos ir dabar neša $75 

Gražiausioj West Sidės 
mokyklų.




