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Nepaprastos vedybų ceremonijos, kurios įvyko nudistų 
kolonijoj “Elysia” arti Lake Elsinore, Cal. Vidury stovi nuo
taka Susie Wise ir jaunasis Jim Goodman. Juos laimina kunigas 
Irvine. Kiti yra pajauniai ir pamergės.

jaus išardė geležinkelio be
gins. Keliuose miesteliuose 
anarchistai buvo užgriebę mies
tų sales ir iškėlę juodą anar
chistų vėliavų.

KAUNAS. — Lietuvos 
tis Jonas Chmieliauskas, 
iš Panevėžio,

CHILLICOTE, O., gr. 10. - 
Greitasis pasažierinis trauki
nys nušoko nuo bėgių ir nusi
rito j griovį. Du pasažieriai 
■liko užmušti.

Stočių pastatymas kainuos apie 
šešis milijonus litų

NAUJIENOS
The Lithuanian DailY Nkws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1739 South Hakted Street, Chicago, Illinois

Phono CANal 8500

NAUJIENOS 
THt Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phorte CANal 8500

Gruodžio 6 d. 
teismas Kaune

SEATTLE, Wash., gr. 10. - 
j Trečioj didelėj audroj šių žie* 
mą šiaurvakariniame Pacifike 
tiesioginiai ar netiesioginiai žu
vo 11 žmonių.
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Anarchistų Maištai 
Ispanijoj

Visoje šalyje ištiko smarkių susirėmimų 
tarp anarchistų ir kariuomenės. Daug už
muštų ir sužeistų. Kelios bažn. sudedintos

MADRIDAS, gr. 10. —Nauji maištai kilo šiaurrytinėj Ispani
joj, kur dar 5 žmonės liko užmušti. Viso anarchistų maištuose 
ikišiol žuvo 54 žmonės.

» Valdžia siunčia prieš maištininkus didelę kariuomenę su ka- 
nuolėmis ir ketina maištininkus bombarduoti, jei jie nepasidifos 
bėgyje ateinančių šešių valandų.

Visi darbininkų susirinkimai yra uždrausti ir sindikalistų uni
jų raktinės ir salės uždarytos vioje Ispanijoje. įvesta ir spau
dos cenzūra. Kai kur prasidėjo streikai.

MADRIDAS, gr. 10.— Visoje 
Ispanijoje prasidėjo kruvini 
anarchistų ir sindikalistų maiš
tai, kurie pasiekė ir Madridą

Madride sproginėja bombos. 
Valdžia įsakė sustiprinti ka 
riuomenę sostinėje.

Situacija darosi rusti dar ir 
dėlto, kad maištininkai planuo
ja paskelbti generalinį streiką 
ne tik Madride, bet ir nieku- 
riuose kituose miestuose. Sindi- 
kalistai gi valdo daugelį dar
bininkų unijų.

Gautos Madride trumpos ži
nios praneša apie smarkius mū
šius tarp maištininkų ir ka
riuomenės įvairiuose miestuose 
ir miesteliuose. Pusiau oficia- 
lėmis žiniomis, iki vakar buvo 
užmušta tarp 20 ir 50 žmonių, 
neskaitant šimtų -sužeistų. Po
licija suėmė 600 anarchistų 
riaušininkų.

Maištininkai vakar sudaužė 
du ekspresinius traukinius, ku
riuose žuvo astuoni žmonės, ne
skaitant daugelio sužeistų. Te
lefono ir telegrafo susisieki
mas yra nutrauktas keliuose 
distriktuose.

Visoje šalyje paskelbtas “grų- 
sos stovis”, tolygus karo sto* 
vii.'i.

Kai kur yra pastatytos bari 
kados, kurias civilė gvardija 
apšaudė kulkosvaidžiais ir maiš 
tininkus nugalėjo. Ties Cata- 
layud liko išdinamituotas til 
tas, taip kad traukinu vaigščio- 
jimas tarp Madrido ir Barce- 
lonos apsistojo.

Anarchistai daugely vietų 
sudegino bažnyčias, prie kurių 
irgi įvyko smarkių mūšių.

Vėliausios žinios iš Valenci- 
jos sako, kad 6 anarchistai li
ko užmušti ir 32 sužeisti eks* 
plodavus bombų sandėliui, ka
da jie bandė bombas pasidalin 
ti tarp savęs.

Silla mieste liko užmušti 4 
anarchistai, eksplodavus jų ne
šamoms bomboms.

Iš Granada pranešama, kad 
raiušininkai ten sudegino 6 
bažnyčias.

Madrido susisiekimas su4 pro
vincija ir užsieniu yra labai 
sutrukdytas maištininkams vie
tomis nukapojus telegrafo vie
las ir kabelį.

Bet kaip išrodo maištas pra
deda aptilti ir tik dar vietomis 
maištininkai smargauja, o Brio- 
nes miestely tapo sudaryta ir 
komunistinė valdžia, kuri tuo-

Civilių darbų admi 
nistracija grūmoja 

streikieriams
CHICAGO.— Illinois civilių 

darbų administracija užpildė 
paskirtą kvotų ir priėmė j dar 
bų 231,750 bedarbių. Ji galė
tų priimti į darbų /lar 44,000 
darbininkų, jei tik federalinė 
valdžia duotų pinigų.

Skubintis su pristatymu be 
darbių prie viešųjų darbų pri
vertė Washingtono ultimatumas, 
kad bedarbiams -turi būti tuo- 
jaus surasti darbai ,kitaip pi
nigai bus paskirti kitoms vals 
tijoms, kurios jau turi 
šiosios projektus.

Administracija kartu 
mojo streikuojantiems
biams, kad tie darbai, prie ku 
rių jie dirbo, bus visai panai
kini. Visi civilių darbų ad
ministracijos projektai nėra bu
tini, vien dirbami tam, kad be 
darbiai gautų darbo, todėl tuos 
projektus lengva sustabdyti ir 
pakeisti kitais, delei ko esą 
nukentės tik patys bedarbiai.

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

Veikiausia sniegas ir daug 
Šalčiau.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 4 > 
19.

Ir Waukegano ręsto 
rantininkas neteko 

Mėlinojo Aro
CHICAGO.—Pirmas samdyto

jas Lake paviete, kuris neteko 
NRA Mėlinojo Aro yra ręsto; 
rantininkas Gust Vlachos, 122 
N. Genesee St., Waukegan, ku
ris vertė patarnautojas dirbti 
ilgas valandas už $5 savaitėje, 
o indų plovėjas už $2 savaitėje. 
Jis pats pripažino, kad plovė* 
jos dirbdavo 84 vai. savaitėje

Kova dėl bedarbių 
šelpimo; 2 užmušti

NUDISTŲ VESTUVĖS,.

į. ,į įį
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Du didžiūnai žuvo 
sudegus turtuo

lio rūmams
LONDONAS, gr. 10. —Gais

re, kuris nepaprastai greitai 
išsiplėtė Leander J. McCormick, 
sunaus chicagieČio L. H. Mc
Cormick dvaro, rumuos, žuvo du 
didžiūnai— kunigaikštis de la 
TremoiHe iš Francijos ir kapt* 
tonas James Rodney, brolis lo
rdo Rodney. Rodney užsimu
šė šokdamas su žmona per lan
gų. Jo žmona irgi liko gal 
mirtinai sužeista. Palys Mc- 
Cormickai išsigelbėjo. Priežas 
ties gaisro nežinoma.

P r e m i e r as Chau- 
temps laimėjo algų 
kapojimo klausime

PARYŽIUS, gr. 10. — Pre 
miero Chaidemps kabinetas lai
mėjo pergalę atstovų bute, ku
ris priėmė valdžios pasiūlymų 
nukapoti algas valdžios darbi 
ninkams, kad tuo sumažinti val
džios išlaidas ir kaip nors pri
eiti prie subalansavimo biud
žeto.

11 žmonių žuvo aud 
roj šiaurvakari
niame Pacifike

Priimtas taksų bi 
liūs, Francijos kabi 

netas išgelbėtas
PARYŽIUS, gr. 10. — Bilius 

subalansavimui biudžeto liko 
priimtas ir premiero Chau- 
temps kabinetas liko išgelbėtas, 
atstovų bn4tui pašalinus pasku
tinę kliūtį ir priėmus bilių, ku
ris pakelia taksus vienu bilionu 
frankų.

Subalansavus biudžetų fran
kas vėl atsistos.ant tvirtų pa
matų. Bei kol tas liko pasiek
ta griuvo jau trys kabinetai.

Vien ant gašolino liko uždėta 
11c taksų ant galiono.

Tarnaudamas konsula
te šnipinėjo

Anglai statys Lietu 
vai automatines te 

lefono stotis
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Plėšikai bandė api 
plėšti šv. Kryžiaus 

bažnyčią
CHICAGO.—Pereito šeštadie

nio vakare apie 10:45 v., plėši
kai buvo įsilaužę į lietuvių šv. 
Kryžiaus parapijos' bažnyčią. 
Town of Lake apielinkėje. Bet 
juos nugirdo besitrankančius 
janitoriuS Povilas Vitkus ir 
plėšikai turėjo pabėgti nieko 
nepelnę. Užpykę už sutruk 
dytų darbą plėšikai skaudžiai 
janitorių sumušė ir paliko j; 
saloje be sąmonės.

Iowa miestas neturi 
skolų ir dar turi 
$42,000 pinigais

DĖS MO1NES, IaJ, gr. 10— 
Iowa valstijoj surastas nepa
prastas šiais laikais miestas. 
Tai Motin t Pleasant, turintis, 
3,743 gyventojų.

Ji neturi nė vieno cento sko
los, turi savo elektros dirbtu
vę, vandentiekį, parkus, didelį 
knygynų. Visas miesto turtas 
siekia $675,841.04. Be to 
turi $29,000 tritfst fondų 
$42,544.0. grynais pinigais.

Rumunija atėmė tei
ses “geležinės gvar

dijos” vadui

pilie- 
kilęs 

tarnavo Lenkų 
konsulate Rygoj ir be savo tie
sioginės tarnybos dar ir šni- 
pinėdavęs Lenkams.

Pernai Chmieliauskas buvo 
atvažiavęs į Šiaulius pašnipi
nėti, bet ten buvo areštuotas 
ir patrauktas teisman kaltina
muoju. Kariuomenės teismas jį 
nubaudė 4 metus sunk. # darbų 
kalėjimo. Chmieliauskas buvo 
padavęs kasacijos skundų Vyr. 
tribunolui, bet ir Vyr. tribuno
las jo skundą, apsvarstęs, at
metė.

BUCHAREŠTAS, gr. 10. — 
Karalius Karolis, premieras Du- 
ca ir užsienio reikalų ministe
ris Titulescu konferencijoj nu
tarė atimti visas teises “gele 

gvardijos” vadui Corne 
Condreanu, 33 m. ir pa- 
jį išimtų iš įstatų globos 
“pavojingų valstybei”. '

žinės 
liu Z. 
skelbi 
kaipo

Jaunas vadas pritarė griežtai 
nacionalistinei politikai ir kaip 
sako policija, buvo pagaminęs 
ilgų sąrašų žydų ir socialistų 
vadų, finansininkų ir žurnalis
tų, kurie turėjo būti išskersti 
“geležinei gvardijai” pastvėrus 
valdžią į savo nagiftt
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Japonija maldauja 
prėkybos taikos, 
kartu ir grūmoja

Tennessee išduos 
bankierius

NASHVILLE, Tenn., gr. 10, 
—Tennessee augščiausias teis 
mas nutarė išduoti North Caro- 
lina valstijai bankierius pulk. 
Luke Lea ir jo sūnų, kurie nu- 
bankrutijo Central Bank and 
Trust Co., pašvilpdami $1,375,- 
000 banko pinigų. Už tą abu, 
tėvas ir sūnūs, liko nuteisti ka
lėjimai). Pralaimėję visuose 
teismuose, jie pabėgo į Tennes
see, bet ir toji nutarė juos iš
duoti. Tcčiaus jie nenori pa
siduoti ir šiam teismo -nuospren
džiui ir apeliuos i augščiausį 
šalies teismų.

\ • -

Praeivis užmuštas poli 
cijai besivejant plė

šikus

Elgetų bankininkai nu
bausti po 3 mėn. ka

lėjimo
KAUNAS.—Elgeta Dimantas 

su savo dukterim skolino pi
nigus, ėmė dvigulius vekselius 
ir 609? palūkanų ir varė kito
kių nelegalių prekybų. Kauno 
aplinkos teisėjas Dimantų, 9) 
metų amžiaus ir jo dukterį 
šteimanienę, 65 metų amžiau., 
nubaudė po 3 mėn. kalėjimo, o 
dvigubus vekselius pripažino 
neteisėtais ir neišpirktinais.

Sudegė grošernė: 
ieško*giminių

• CHICAGO.— šeštadieny dėl 
nežinomos priežasties kilo eks; 
plozija ir gaisras Joseph Maria 
grosernėj, 2917 Lowe Avė. Po
licija nužiūri, kad grosernę pa
degė iš keršto jo brolis John, 
kurio policija jau4 senai ieško 
dėl žmogžudystės. Kivirčiai 
toje šeimynoje, su muštynėmis 
ir persišaudymais, tęsėsi jau 
daugiau metų laiko. Pasėkoje 
tų kivirčų John yra nušovęs 
savo švogerį Baio.

KAUNAS, lapkr. 22. — 
kar susisiekimo ministeris 
Vileišis pasirašė su Anglų 
ma “Automatic electric
Livitet of St/rowger Works” 
sutartį Kaune, Šančiuose ir 
Klaipėdoje statyti automatines 
telefono stotis. Klaipėdoje sto
tis turi būti užbaigta statyti 
1935 m. spalių 1 d., Kaune ir 
Šančiuose 1936 m. rūgs. 1 d.

Rumus stotims statys pati 
susisiekimo ministerija, o tin
klų, aparatus, visą medžiagų 
duoda firma. Be to, firma sto
čių rūmams statyti susisieki
mo ministerijai duoda 30,000 
svarų sterlingų kredito iš 6% 
metinių palūkanų. Už stočių 
įrengimų ir visų medžiagų su* 
sisiekimo ministerija firmai 
pasižada sumokėti 189,260 svar. 
sterl. (apie 6 milijon. litų).

Mokėjimai pradedami nuo 
1935 metų kai bus įrengta pir
ma stotis. Mokama bus lygio
mis dalimis kiekvienų metų 
ketvirtį po 9,400 svar. sterl. 
Mokėjimai turi būti baigti 1939 
m. *' ' • ‘

Derybas vedė ir. visų 
žiogų paruošė auta. min. 
insp. inž. TamoševiČius ir 
nikos tarnybos virš. inž. 
tavičius.

Tą sutartį dar tvirtins mi- 
nisterių kabinetas ir stotims 
statyti bus išleistas specijalus 
įstatymas. Pastačius automati
nes stotis Kaune ir Klaipėdoj 
telefonisčių nereikės; jos • bus 
perkeliamos į kitus miestui, 
kur bus plečiamas telefonų tin
klas.

144,000,000 kiaušinių 
bedarbiams

Bus teisiami 4 hitleri
ninkų išsiųsti politi

niai emigratnai
WASHINGTON, gr. 10. - 

Federalinė šelpimo administraci
ja įsakė valdžios Surplus Re- 
ief Corp. supirki 144,000,000 
kiaušinių, kurie bus išdalinti 
bedarbiams.

KAUNAS—
Kariuomenės 
spręs keturių politinių emig
rantų Tauragės pučo dalyvių: 
Girskio, Eitučio, Užvalto ir Ab- 
ručio bylą.

HARRISBURG, III., gr. 10— 
Pasekoje savitarpinės anglia
kasių unijų kovos, kilo nepa
sitenkinimas ir bedarbių šelpi
mu, delei ko Galatia miestely 
kilo persišaudymas tarp ketu4- 
rių žmonių. Dii jų liko nušauti, 
o trečias sunkiai sužeistas.

Tarp nušautųjų yra ir Clyde 
Williams, pirmininkas K šelpimo 
komisijos. Jis pfįklauso pro 
gresyviems angliakasiams, ii 
senosios unijos nariai kaltino, 
kad jis buk duodąs jiems 
žesnes pašelpas.

Brolis patraukė teisman 
savo brolį, reikalauja 

$50,000
CHICAGO.—- Biznio kivirčai 

tarp dviejų turtingų brolių pri
vedė prie $50,000 bylos, kuri 
tapo užvesta Waukegane.

John Taft iš Evanston, buvęs 
prezidentas užsidariusio Illi
nois State Banko of Evanston 
patraukė teisman savo brolį 
Robert V. Taft iš Libertyville, 
reikalaudamas $50,000 už ap
šmeižimą ir pažeminimą. Abu 
jie yra viršininkai dviejų stam 
bių chemikalinių kompanijų ir 
jau nuo senai veda vienas su 
kitu bylą dėl atsiskaitymo.

TOKIO, gr. 10. — Japonija 
prašo prekybos taikos, nes buk 
visas pasaulis ją kovojąs. Ji 
prižada sumažinti savo ekspor 
tus, kad niekas negalėtų jai 
primesti “dumpinimo”. Iš kitos 
pusės, ji reikalauja, kad pasau
lis su ja elgtųsi teisingai, ki 
taip ji stversis atgiežos prie
monių. Taigi Japonija prašo 
taikos, bet kartu ir grūmoja 
visam pasauliui.

—t; i.—.—-......

Kūdikis gimė traukiny, 
kuriame buvo vežamas 

tėvo kūnas

CHICAGO.—Policijai besive- 
j ant automobiliu keturius nu
žiūrėtus plėšikus, plėšikų au
tomobilius prie Halsted ir Har- 
rison gatvių įvažiavo į gatve 
karį, užmušdami vietoj nekal
tų praeivį Alfonso Guiliano, 
811 Š, Bishop 'St. ir kitų žmo
gų sunkiai sužeisdamas. Du 
plėšikai susidūrime liko prisvai- 
ginti ir tapo policijos suimti. 
Bet kitiems dviems pėlšikams 
pasisekė pabėgti.

Skolos $9,000,000, 
turtas $8,170

CHįlCAGO. — Federaliniame 
teisme Gregory J. Sclavones. 
manažeris Kokomo teatro, Ko- 
komo, Ind., padavė bankruto 
peticiją.' Jis sako, 4<ad jo sko
los siekia $9,000,000, o turto 
turi tik $8,170.

■

COLUMBUS, O., gr. 10. — 
Vakar nuo širdies ligos pasimi
rė Dr. William Oxley Thomp 
son, 78 m., per 26 metus bu
vęs Ohio valstijos universiteto 
prezidentu.

TUSCUMBIA, Mo., gr. 10.— 
šeimyniniame ginče liko, nu
šauti du broliai Oscar ir Doifg- 
las McGown. Juos nušovė po
licija, po to kai jie sunkiai su
žeidė šerifą Lafe King.

GAINSBOROUGH, Anglijoj, 
gr. 10. — George Lansbury, 74 
m., Darbo partijos vadas par 
1 amen te, nusilaužė koją, kai jis 
paslydo lipdamas laiptais į sa
lę, kurioj jis turėjo kalbėti.

Kariuomenės teismas 
nubaudė komunistus
PANEVĖŽYS.—šiomis dieno- 

mis Panevėžy posėdžiavo Ka
riuomenės teismo sesija. Iš
spręsta keliolika politinių bylų. 
Komunistų veikėjai: Kristukas 
Antanas nubaustas 12 metų s. 
d. kalėjimo, Gertneris Eliją 15 
metų, Varnauskas Kazys —11 
metų, Kacevas Leiba —6 met. 
Drauge su Varnausku kaltin
tas Subatėnas Zlatku*s, Jonas 
išteisintas. Visi nuteistieji, iš
skyrus Varnausku— yra jauni 
vyrukai. Gertneris 16 metų 
Varnauskas yra subatėnas, uk. 
ninkas.

BUFFALO, N. Y„ gr. 10— 
Mrs, Gertrude Arnold, 28 m., 
iš Stockton, Cal., pagimdė- kū
dikį traukiny, kuriame buvo 
vežamas jos vyro kūnas palai
dojimui Stroudsburg, Pa.

WASHINGTON, gr. 10.—68 
iii. amžiaus Pennsylvanijos gu
bernatorius Gifford Pinchot 
prisidėjo prie lakūnų, gauda
mas iš ! prekybos departamento 
studento lakūno permitą.

KALĖDOS JAU ČIA PAT
Neužmirškite savųjų Lietuvoje . . . Palinskminkite juos!
Jie laukia jūsų dovanų! Pasiųskite jiems keletą dolerių.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST Td. Canal 8500
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Ikorespondencijos
.11 V į J IH. J. U III !■■■■! H | -g

Lawrence, Mass
Aviacijos 

džiausi 
skaita. 
kalba.

prakalbos turėjo di- 
pasisekimą. — At- 

— Kun. M. Valadkos

Dr. J. C. Mikolaitis .... 25.00 
Stasė Paplauskienė .... 25.00 
Lietuvių Korporacija 25.00

Viso .... $322.00 
Aukų kolektuojant .... 1.20 
Sidarbr. ženki, pard. ųž 64..00

Pirmadienis, gruod. 11, ’33

Aviacijos reikalu rengtos 
prakalbos musų kolonijoj davė 
geriausius rezultatus, 
jei, matydami musų 
atskaitą, turi žinoti, 
mus nėra
apgyventa kolonija, 
lietuviai 
kolonijoj lietuviško jausmo riš
tis 
se, 
'tą 
bė

Vakarienė
$387.20
.. 4.47

didžiausia

Skaityto- 
kolonijos 
kad pas 
lietuvių 

Bet kad
turi užtektinai šioj

vienybėn tokiuose reikaluo- 
tai niekam nepaslaptis. Už 
viską tenka didžiausia gar- 
Dr. Mikolaičiui, kuris tarpe

šios kolonijos lietuvių per me
tų eiles sakė prakalbas, moki
no, nurodė kaip ir kokiu budu 
lietuviai turi tarpusavyje su
gyventi. Tos visos jo pastangos 
nenuėjo veltui. Ir tuo džiaug
damiesi, vietos lietuviai, reikia 
manyti, bus visuomet dėkingi 
Dr. Mikolaičiui už jo darbą.

Čia paduodu atskaitą, kuri 
parodo musų kolonijos lietuvių 
susidomėjimą Janušausko atsi
lankymu ir jo parėmimu.

Atskaita
B. žuromskas ....... $2.00
Baumila ..........
Peslikas ............
Vidunas ..... ....
Urbonas .... ..
Lapinskas ......
Pekša ..............
Bytautienė ......
Rutkauskas __
Končiavičius .... 
Šimonis ........
Matulauskas ... 
Velička .......
Jeskelevičius ... 
‘Pačinskas '.........

M. Jakeliute .........
P. Raugevičius ....

Bulota ...........
Kirmėlė ..... ....

Juška ...............
Jurkštas ..........
Orbačiutė ........
Dzeventauskas 

Grenda ........
Bauša .............
Indilas .............
Markovičius .... 
Budrevičius .....
Jaruševičius .... 
Kieva .............
Kibildis ....... (...
šimkonis ..... .
Kancienė .........
Tataronis .......
Vainauskas'.....
Bilą ..................
P. Savulionis .. 
Byla .............
Stanevičius .....
Sabonis ...........

Dr. P. Oskar .....
Norveisvs __
Krasauskas ....
Grudzinskas ... 
Danavičius .....
Večkys ...........
Biekša .............
Vaitkunas .....
Krukonis .........

M. Golubickas .....
P. Aleksa .............
M. Dvareckas .....

Zarenka .........
Bagdonas .........
Milutis .............
Drainienė ........
Petkevičius .... 
Petkevičius .....
Petkevičius ....
Baušienė .........
Sinkevičius .....
Petrauskienė .. 
Baltuškoms .....

K.

A.

M
D.

B.

O.

M.

F.

|P.

A.
P.

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

Išmokėta
$891.67

10.00

Gryno pelno lieka $881.67
Ant. Jaura ................... 1.00

$382.67
Stasys V. Suslavičius 2.00
Stasys Džiovalas ........... 2.00

$386.67
Prie to reikia padėkavoti Ju

liui Peslikui, kuris yra šio fon
do kasierius, už jo darbąvimąsi 
toliau, raginant žmones prie to 
prisidėti ir panelei Julei Orba- 
čiutei, šio komiteto sekretorei, 
kuri tuos ženklelius laikė savo 
kontrolėj. —Garbės Narys.
Kunigo Valadkos kalba, pasa
kyta Janušauskui surengtame 

vakare
(Trumpai sutraukus) 

Gerbiamas vakaro vedėjas, 
gerbiami svečiai ir gerbiamoji! 
publika! Mes turime šiandien 
prieš savo akis jauną lietuvį, 
kuris yra pasiryžęs įvykdyti: 
paliktą Dariaus-Girėno testa
mentą. Juo yra James-Janušau- 
skas.

Gerbiamieji!
Pirmųjų dviejų lakūnų iš

skridimas iš New įbrko į 
Kauną turi palikęs mums lie
tuviams nors ir trumpuose jų 
žodžiuose, tarsi kokį tai skun
dą; Ir kiekvienas lietuvis, ku
ris buvo suinteresuotos 
riaus-Girėno žygiu, kuris 
tuos paskutinių dienų jų 
jimus, gerai atsimena.
porą valandų iš to pat aerodro
mo išlėkė aplink pasaulį lakū
nas amerikietis Wiley Post. Jo 
orlaivis buvo viskuo aprūpin
tas. Po jo leidosi musų drąsuo
liai lietuviai. Pirm negu jie 
pradėjo skridimą, pasakė: kad 
Wiley Post turi visa tai, kas 
tik reikalinga, bet mes aliejaus 
ir gazolino... ir ant to sustoję 
įlipo į orlaivį ir išskrido. Kodėl 
tie du lietuviai negalėjo turėti 
geresnių aprūpinimų? Kodėl tie 
du lietuviai turėjo pasitenkin
ti vien tik gazolinu, aliejum ir 
tais būtiniausiais instrumen
tais, prilipdytais prie senos 
“Bellancos”.

NAUJIENOS, CMcago, UI.

*s*ĄV.

Jersey pelkė, kurioj nusileido stratosferos baliunistai, Settle ir Fordney. Prieky matytis

Vencius. Už kulisų sėdėda
mas, jis vadovauja “šimtapro
centiniams”. Jis juos šokdina, 
kaip kokias monkes.

Tai tiek apie “Vienybės” rei
kalus. —Vietos pilietis.

Kenosha, Wis
šis bei tas iš musų padangės

kuopos valdybos
Centro valdybos

Kaipo geras
pasirūpinau ir

New
jų gondola, o tolumoj —- jų susiplojęs baliunas, kuriame jie ir nakvojo. Prieky — minios žmo

nių, kurie susirinko sužinojus jų nusileidimo vietą.

nodami, kur yra jų namai. Bet 
ar tie namai (Lietuva), turi 
tas puošiančias grožybes, ku
rias turi tautos, ne penkiolikę 
metų, bet šimtus metų gyve
nusios laisvai? Ar jau Lietuvai 
ir jos žmonėms užtenka darbo 
ir reikia jau ilsėtis po atgavi
mo nepriklausomybės? Be abe
jonės, kad ne!

Štai viena iš tų grožybių 
'tuvos istorijoj ir kultūros

at-
Ja-

iš-

Dar 
sekė 

judė- 
Prieš

Todėl, vyrai ir moters lietu
viai, kad mes esame biednų 
žmonių tauta. Biedni ne tik 
materialiai, bet biedni apšvie- 
toj, biedni kiekviename lietu
viškame reikale. Mes gerai ži
nome, kad ne visi lietuviai rė
mė Darių-Gireną, ne visi remia 
ir Janušauską, Bet visi lietu
viai verkėme, kada sužinojome, 
jog Darius-Girėnas žuvo Pama
rio miškuose. Ta nelaimė, išti
kusi tuodu drąsuoliu, sukratė 
šiurpiu gailesčiu, užuojauta 
kiekvieną musų. Dėlto pasipy
lė spaudoj gailesčio ir užuojau
tos straipsniai, liūdnos muzi
kos, kalbos, pamaldos. Ir nebe 
reikalo. Nes ne tik mes, bet be
veik viso pasaulio spauda taip 
gailiai atsiliepė. Iš jos kiekvie
nam, kad ir tolimiausiam už
kampyje gyvenančiam lietuviui, 
buvo žinoma, kad ne lik senų 
tautų žmones dirba pasauliniam 
progrese, kultūroj,- bet ir jau
nos Lietuvos žmogus šalia jų

Lie- 
isto- 

rijoj yra tai pasiaukavimas Ja
nušausko atlikti didelį, pavo
jingą žygį, kuriame daug drą
suolių yra žuvę, kurie savo au
komis įrašė savo tautą istori
jos lapuosna. Antra šio skridi
mo pusė mums yra gerbtina ir 
brangi tuomi, kad lietuvis, iš
eivijoj gyvenantis, neužgesino 
savo meilės link gimtinio kraš
to ir, pasinaudodamas laisve ir 
mokslu šio krašto, nori parody
ti pasauliui, kad ne tik anglas, 
amerikietis, vokietis ar prancū
zas, bet ir biednas lietuvis kul
tūros gyvenime gali lygiai sto
vėti su jais.

Mums garbė, kad dar turime 
žmonių su senąją musų tėvų ir 
protėvių drąsa, pasiryžimu ir 
ištverme, su kuria jie subuda- 
vojo musų tautai istoriją ir su 
kuria galima grąžinti tos pa
čios tautos praeitį.

Palyginus, gerbiamieji, tai, 
ko mes norime iš Janušausko 
šiandien, ir tai, ko nori Janu
šauskas, yra didelis skirtumas, 
taip kaip tarp dangaus ir tarp 
žemės.

Mes norime, kad jis perlėktų 
Atlantiko vandenyną, pasiektų 
Kauną. Tas kelias pilnas pa
slapčių ir pavojų. Kad jį sėk
mingiau atlikus, tai mes turi
me prisidėti su parama. Ir toji 
parama, kuri yra reikalaujama 
iš jūsų, tėra vien tik du dole
riai. Jeigu visi galintieji Ame
rikos lietuviai su ta maža au
ka prisidėtų, tai mes nejaustu- 
mėme didelių sunkenybių su-

kelti reikiamą pinigų sumą. 
Bet, deja. Kai kurie tam net 
priešingai nusistatę! (Ir čia 
sikreipdamas kalbėtojas į 
nušauską sako:)

Broli Janušauske! Jeigu
girsi kokių nemalonumų savo 
darbų bedirbdamas, tai turėk 
omenyje, kad tik išgamos ir lie
tuviško gyvenimo atmatos* tam 
yra priešingai nusistatę (publi-' 
ka didžiausiu triukšmu ploja), 
šiandien čia rinkdamiesi mes 
suėjome ne su partijų ar reli
gijos įsitikinimais, bet grynai 
lietuvybės jausmo vedami ir 
linkime TaCi, broli, parnešk mu
sų tautai istorinę garbę, par
nešk liūdesio, gailesčio ir užuo
jautos jausmus ir sudėk juos 
ant Dariaus-Girėno kapo nuo 
musų visų lietuvių amerikiečių; 
ir tada pasveikink.,musų gimi
nes, brolius ir pasakyk jiems, 
kad išeivijos lietuvis yra pasi
ryžęs dirbti, vargti ir kentėti 
drauge su jais.

Kcmiiteto narys.

. -«•'*« ■ *’;** 1 .. , «t • > I. ’i'i’,'. ,r.,^ 
“šimtaprocentiniais” nebetiki.

Prieš porą dienų įvyko teis
mas. Teisėjas paklausė resy- 
verio, kodėl jis nesipriešina 
laikraščio leidimui. Pastara
sis atsakė, jog laikraščio dar
bininkai pasiūlė mokėti nuo
mą už mašinas ir kadangi ma
šinų morgičininkai nesiprieši
no tokiam pasiūlymui, tai jis 

lir liko priimtas. Tuo labiau, 
kad morgičininkai pareiškė,

komingu, jeigu kartais maši
nos sugestų. Buvo taip pat 
atsižvelgta ir Į tai, jog ta gru
pė stengėsi perimti Bendrovę 
ir leisti toliau laikraštį, kuris 
išgyvavo 47 metus.

Brooklyn, N. Y
tas apie “Vi 

reikalus

Kaip žinia, “Vienybės” Ben
drovė subankrutavo. Yra pa
skirtas resyveris, “referee”, o 
kreditoriai paskyrė trustisus. 
Kiek teko patirti, Klinga, Gin
klu, Dr. Vencus ir visa jų kli
ka dėjo visas pastangas, kad 
pakišti koją dabar leidžiamai 
“Vienybei”. Mat, “šimtapro
centiniai” rengėsi leisti savo 
laikraštį. Naujai pasirodžiusi 
“Vienybė” sumaišė jų visus 
poterius . Jie gerai supranta, 
jog su savo laikraščiu jie ne
turėtų jokio pasisekimo.

Per keliolika savaičių 
rėkė ir skleidė įvairiausius

jie 
me

lus, bet iš to nieko neišėjo. 
Savo griekus antmesti kitiems 
iiemš nepasisekė. Visuomene

Mr. Hancock ..... .....
Mr. Galvin ........ ...;...
J. Kaulėnas ...............

< j., Urbto ...................
SLA 41 kuopa .........
Dr. J. Aleksa •..........
Rev. J. Aleknavičius 
A. Švitra ............ _....
Tautiška parapija .... 
Kun. M. Valadka ......

5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00
5.00 

lOiOO 
10.00 
25.00 
25.00

stovi ir jis nori gyventi, bet ne 
mirti. Dvidešimts metų laiko 
atgal, jeigu tos laikotarpis nie
kuo nebūtų pakitėjęs, tai šian
dien Janušauskas ir pirmi drą
suoliai nebūtų turėję kur bėg
ti ir dulko bėgti. Bet dėka pa
kitėjusių gyvenimo sąlygų, 
^iąndiep t,u;įpe laisvą Lietuvą 
ir josios žmonės džiaugiasi, ži-

sakymas gauta, jog tokia pa
skola negali būti suteikta, ka
dangi ji nėra saugi. Esą, duoti 
tokią paskolą, kuri tėra užtik
rinta tik nesukolektotais mo
kesčiais, negalima.

Miesto manadžeris pareiškė, 
jog jis dar kartą prašys pasko
los ir paduos naują aplikaciją. 
Gal iš to kas ir išeis.

C. K. Braze.
Gruodžio 3 d. įvyko SLA. 

212 kuopos priešmetinis susi
rinkimas, kuris vyriausiai bu
vo pašvęstas 
rinkįmams ir 
nominacijoms, 
kuopos narys,
aš nuvykti į kuopos susirinki-1 
mą. Smulkmeniškai apie susi
rinkimą nerašysiu. Tik su ap
gailestavimu turiu pastebėti, 
kad atsisakė toliau pirmininko 
pareigas eiti gerb. A. Kunca. 
Per penkerius metus jis buvo 
kuopos pirmininkas ir tikrai 
sąžiningai ėjo savo pareigas. 
Gaila, kad iš kuopos veikimo 
pasitraukė rimtas žmogus.

Pasitraukė iš vice-pirmlninko 
vietos ir J. Radavičia. Todėl jų 
vieton nariams teko išsirinkti 
naujus viršininkus. Pirmininku 
liko išrinktas II. Laban-Laba- 
nauskas, o vice-pirmininku F. 
Povilanksas. Visi kiti kuopos 
valdybos nariai pasiliko senieji.

Susirinkimas taip pat išrinko 
delegatus 10 apskričio suvažia
vimui, kuris įvyks So. Mil- 
waukee sausio 14 d.

Pildomos 'Karybos nominaci
jose daugiausiai balsų gavo F. 
J. Bagočius, Dr. Vinikas, K.

Dr. Bronušas. Jeigu 
kuopos taip balsuos, 
išsirinksime tinkamą

Gugis ir 
ir kitos 
tai mes 
valdybą.

» » »
kelis žodžius apie

Brooklyn, N. Y
Tysliava tapo įskųstas valdžiai

“šimtaprocentiniai” iš kailio 
neriasi. Iš tikrų šaltinių teko 
sužinoti, kad šiomis dienomis 
liko įskųstas valdžiai p. Tys
liava, dabartinis “Vienybės” 
redaktorius. Kas tą judošišką 
darbų atliko, —- tikrai nėra ži
noma. Reikia manyti, jog ne
tolimoje ateityje skundėjai bus 
išaiškinti. Tada visuomenė pa
matys, kokių gaivalų randasi 
tarpe musų.

Kas iš to skundo išeis, — 
kol kas taip pat nieko tikro 
negalima pasakyti. Greičiau
siai, kad savo melais skundė
jai nieko nelaimūs.

Kaip ten nebūtų, bet tas fak
tas parodo, jog lietuvių tarpe 
tandasi ir tokių gaivalų, kurie 
prieš nieką nenustoja, kad tik 
savo politinį priešų sunaikinus.

— Girdėjęs.

Ar esi Altass nariu?

verį ir paskui paklausė kredi
torių, ar jie nesipriešins, jei
gu ir toliau tokiu budu bus 

| leidžiama faikraš.tiSiK. Nei vie
nas kreditorių nesipriešino, iš
ėmus Klingą. Tąsyk teisėjas 
paklausė Klingos, kodėl jis 
priešingas mašinų nuomavi
mui? Tasai atsakė, kad, girdi, 
mašinos nusidėvės ir mažiau 
beliks kreditoriams.

Teisėjas vėl klausia: esą, ar 
tamsta norėtumei, kad darbi
ninkai netektų darbo? Klin
ga į tai nieko neatsakė. Ne
susilaukęs atsakymo, jis vėl 
paklausė, ar kartais Klinga 
nemano laikraštį pirkti? Ta
sai atsake, jog taip, tik, esą, 
ne šiandien.

Kai tas nagrinėjimas pasi
baigė, lai resyverio advokatas 
panorėjo sužinoti, ar Klinga 
yra lietuvis. Gavęs teigiamą 
atsakymą, jis labai nusistebė
jo. Girdi, nei vienas svetim
taučių kreditorių nenorėjo su
stabdyti laikraštį, o jūsų tau
tietis to siekėsi. Vėliau jis 
dar pridūrė: esą, ir pas jus 

: yra savotiškų Judošių.
Kiek brooklyniečiams yra ži- 

, noma, lai prieš dabartinius

Dabar
Nash kompanijų. Kaip žinoma, 
ten įvyko streikas, kuris tęsė
si 11 dienų. Streikas laikinai 
tapo atšauktas ir liko paskirta 
10 dienų išlyginimui nesusipra
timų. Dabar kyla klausimas, ar 
kompanija sutiks pripažinti 
uniją ir išpildyti kitus reikala
vimus ?

Reikalaujama, kad darbinin
kams butų mokama ne mažiau 
60 centų ir ne daugiau 70c. per 
valandą. Bet tikrumoje darbi
ninkai teuždirba tik apie 43 
centus. Tad dabar ir laukiama, 
kas atsitiks, kuomet užsibaigs 
dešimties dienų terminas. Gal 
kompanija sumanys visiškai 
kai kuriam laikui, savo dirbtu
vę uždaryti, 
darbininkais 
pamatysime.

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais jū

sų _ sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. įtrinkite 
užtenkamai I’ain-Ex|>cllerio ir apriškite 
flaneliniu, bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

. Pain-Expellcris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinčse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EIPELLER

šiai varinėja intrigas Dr.

Minia, kuri jsilaųžė į St. Joseph, Mo., kalėjimų ir prie pat teismabučio mędyje p 
Lloyd WMQ.?.r5 19 ™., kuris prisipažino išgėdinąs bąįlą mergaitę. (Paveįk.slę mąty 
medis, kuriame negras liko pakartas. Prie medžio neaiškiai matytis ir Sudegintas ii

j negrų 
matytis minia ir 

litas negro lavonas*

jeigu negalės su 
susitaikyti. Well,

Lx^licious in crisp 
salads... with crack- 
ers and jam for dessert 
. . . with marmalade 
and toast for break- 
fast| “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, wholesome— 
and always/res/i.

Genuine “Philadelphia” i« 
aold only in this silver-foil 

padeage

dedasi 
jo rei-

to bai-

» » »
Musų komunistai vaikšto, 

kaip musę nuriję. Visiškai jie 
nupuolė dvasioje nuo to laiko, 
kai tavorščius Litvinovas pa
reiškė, jog jis šioje šalyje jo
kių komunistų nepripažįsta. 
Esą, komunistų partija yra tik 
Sovietų Rusijoje, o kas 
kitose šalyse, — tai ne 
kalas.

Musų bimbiniai dūliai
šiai rtūliudo. Jie bijosi viešai ir 
pasirodyti, kadangi visi iš jų 
juokus krečia. Iš to piktumo 
jie net savo mokyklėlę likvida
vo.

Vadinasi, įtūžo, kad juos Lit- 
vinovas paniekino.

» » »
Miesto darbininkai — taip 

jie save vadina — gauna visai 
neblogą atlyginimą. Mažiausiai 
mokama 60 centų per valandą. 
O karpenteriai, finišeriai ir 
penteriai gauna net ligi $1.20 
per valandą. Tai visai neblogas 
uždarbis. Prie tų darbų liko 
paimti bedarbiai. Jie džiaugiasi, 
kad nereikia taip sunkiai dirb
ti, kaip dirbtuvėje, o atlygini
mą gauna didesnį-.

Musų mięstas buvo sumanęs 
pagerinti kanalizaciją bei įs
teigti naują parką ir pastatyti 
stadioną. Visa „tai butų kaina" 
vę apie $200,000. Suprantamas 
daiktas, kad tokios sumos pi
nigų miestas neturi. Todėl bu
vo kreiptasi į fečĮcrąię vyriau
sybę, kad suteiktų paskolą. At-

Buy gloves with what 
it savęs 

reikalo mokėti BOe ar 
tauriau. k»d •»»«««? tanu 
kolete. Llsterlee Tooth Pašte, 
dideli! tūbas paraldnota ai 
P.6o. JI valo ir apšauto daa- 
tte Be to tallte raUnpiati 
*0. ui kuriuos raUte uuMpirk- 
u pirltlnaitea ar k« kita. 
Lambert PhanaaeM Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25*
FOR BETTER BAKING 

AT LESS COST IJSt THĘs 
fCONOMICAKEFFICIB^,

B A K i N G 
r POWDER.

| AS42 YĘAR5AGO ’ 
M 25 ounces for254

/t/// /tock<. No Shck Filling
M1LM0?? ?_ofir*9.u N D s M S £ o

-■ 4.wi;*«•*■



NAUJIENOS, Cliieago, UI

garbingo stono

VISUS NAUJUS RADIOS

Ačiū!
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*»/£ DO OUR PART

NUŠOVĖ VYRĄ, BET NEKALTA

Graborius darbe

jeigu norite gan

irtis moterim*

Areštuoja karčiam- 
ninkus už ‘munšainą’

am 
rei

Riufi- 
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ambicijai gra

suvažiuoja
.Jau tikrai

iš piktu-

vagomis išrai
ką d mušt yno
jo nosis tapo

gra
žinu

REPORTERIS UŽSI 
MOVĖ CILINDERĮ

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daikto.

keturius linčiuotojus. Bet

jokiam kitam

Sheldon A. Clark, Jr., sūnūs aliejaus magnato ir jo puoš- 
kuriame jis liko nušautas savo 

Audrey Smith (dešinėj). Grand jury atsisakę ją ap- 
ir nuo kaltinimo dėl vyro nušovimo ją paliuosavo.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimu Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

formalu m ai. Rei k j a 
Balzamavimo pro- 

dvi, trys ir 
Karlais ii-

graborius cilinderiu 
ir fraku ant pečių, 
gubernatorius, jis

Garsus New Yorko krimina- 
lis advokatas Isidor Kresel, ku
ris nuteistas 18 mėn. kalėj iman 
sąryšy su bankrutijimu dide
lio Bank of United States. Vien 
bylos nagrinėjimas tęsėsi ke-, 
lias savaites.

komplikacijos 
ligonis sirgo 
sveikatos de-

Radio programai: Kas diena WAAF, 920 k. 11:45 A. M.
WGFL, 970 k. Nedėliomis 1 vai. po pietų.
WHFG, 1420 k. Ketvergais 7:30 vakare.

ar nesiskubina, 
graborius į šeimy 
ir prašo: “Misele.

gal užmokėtiVmei?’ 
turi graboriai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vaizdelis iš Salisbury, Mo., kur minia bandė paliuosuoti suimtus
milicija minią atmušė ir suimtuosius išgabeno j Baltimorės kalėjimą. Vėliau teismas suimtuo 

sius paliuosavo neva “dėlei stokos įrodymų”.

BRIDGEPORT.—Lapkričio 26 
d., Chicagos Lietuvių Auditori
joje įvyko Palaimintos Lietu*- 
vos Draugijos vakaras, kuris

Visiems tiems, kurie sutei
kėt paskutinį patarnavimą mu
sų mylimam ' vyrui ir tėveliui 
laike šėrrhenų ir lydint j Tau
tiškas kapines, tiems, kurie su

Ko reikia, kad tapti graboriu
Ar kugžda jums pagundas 

imli graboriaus profesijos? Pa
laukit,

J.ums
Siaus - 
kiu baigti

ne "lošti. Reiškia aš duodu kre
ditą p. Jurgelioniui daugiau 
negu sau pats pasiimu.

• Neprošalį bus pridurta, kad 
šitas veikalas “Audra Giedro
je” buvo pirmu kartu* suloš
tas 1905 m. Petersburge dabar
tiniame bolševikų Leningrade. 
Na, ar Jus žinote kas buvo Ši
tame veikale lošėjai — nugi 
Pijus Grigaitis (dabartinis 
“Naujienų” redaktorius) ii 
Kleofas Jurgelionis (dabartinis 
Jurgelionis, šito veikalo moky
tojas). Na, gal dar Jus neži
note kas šitą veikalą sulietu
vino — nu*gi Valdemaras (bu
vęs Lietuvos diktatorius). Rei
škia “Audra Giedroje4’ yra ne
tiktai juokinga savo turinyje 
bet ir įdomi savo praeiČia bei 
istorine sudėčia.

VISŲ ŽINOMŲ IŠDIRBYSČIŲ JUS 
GALITE PAMATYTI 

BUDRIKO KRAUTUVĖJE

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ 
3343 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705—8167

adv 
gelionis m 
sias šitoje
bet ir vaidintojas. Well, taip 
sakant, mokyti ir aš galiu, bet

FOR CHRISTMAS
Marvelous New - 

Long-and-Short-Wave A

Kiek kaštuoja 
įstaiga įrengti? 
lėtas tūkstančių, 
spėk toriai, 
vielą, štai 
taker. Graborius krapšto pakaušį

Mirusis palaidotas. Grabo
rius nusiėmė cilinderį ir paka
bino fraką. Peržiūrinėja bilas 
ir krapšto pakaušį. Bilos iš
mokėti reikia, o čia jis patar
navo šeimynai, kuri neturi iš

Suprantama, jie mielu noru 
patarnautų mums visiems, bet 
kol mes dar velkame kojas, 
tad jiems prisieina laukti. Fak
tas tačiau yra, kad jokio kito 
pašaukimo lietuviai neturi to
kio pilno tautiečių kostumerių 
nuošimčio.

Toliau — biznis.
Jei, Dievo malone, šeimyna 

susilaukė kūdikio, niekas ne
sistebės, kai pusė ratos apdrau- 
dos agentų sumurmės jaunai 
gyvybei nors 20 centų kainą 
nifetatyti. Bet tegul tik pus
tuzinis graboriu 
prie ligonio lovos 
ligonis pasveiks - 
mo. O ir giminės šnairuos.

Sėdėdamas namie graborius 
taipgi vargiai ką pelnys. Nes, 
kiek reporteriui žinoma, nabaš- 
ninkai pas graborius nevaik
što. Jei vaikščiotų, tai grabu
čiams butų didelis palengvini
mas.

nūs namas Paulsboro, N. J 
žmonos 
kaltinti

Dykai Treatmentas
Kenčiantiems Nuo Hemoroidų 

Hemoroidai ir vfižys eina kurtu! Ne 
brukite. Išsilydykite pagalios be pei
lio, ligoninės, skausmo arba pameti
mo laiko, garantuota systema. Tūks
tančiai pagydyta. Jsirodykite, kad ga
lite būti pagydyti. Atsineškite skel
bimą dėl Erzami nacijos ir J Treat- 
mento dykai, be obligacijų nuo sū
naus Motinos Helenos, paskubusios 
Žolių Gydytojos. DR. P. ŠIMANSKIS. 
Specialistas, 1869 N. Damen Avė., 
Vai. 11 iki 7, Nedėlioj ir šventadie
niais iki 1 vai. po piet. Nau.-9 33.

laidotuvėms
Trirnipai: ke- 

Atvyko in- 
Apžiurėjo, užgyrė 
ir iškaba: Under-

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai, 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

vyro grabo• 
gražus, širdele 
ji ir nevadino 

šėtone”, 
tur- 
mat,

Papuoštas karstas, žvakė 
mis, gėlėmis, palmomis apsta 
tyta.s. Visa tai kaštuoja pini

Tiesą pasakius, aš nežinau 
kaip šitas veikalas bus suloš
tas — gerai ar prastai, tai no 
mano biznis, biznis artistų, lo
šėjų. (Jei gerai suloš duosime 
jiems kreditą, jei prastai — 
debitą. Bet aš linkęs manyti, 
kad tie “slabnųs” musų artis
tai ir mokytojai musų neap
vils. Pamatysime gruodžio 17. 
Busiu aš, bet bukite ir Jus.

Su aukštą pagarba pasilie
ku, Jūsų

Baron Von Pliokšt.

Graboriu pakvietė prie mi
nusio. Jis nutveria daktarą ir 
gauna iš jo paliudymą, važiuo
ja į sveikatos departamentą 
išimti permitą palaidoti. Jei lai
dos į tautiškas kapines, tai vy
ksta į kapines; jei į kazimie- 
rines 
to į kapines, 
pradžia.

Kur visokios 
painiavos ? Jei 
limpančia liga - 
partamentas gali paliepti vež
ti mirusį iš ligoninės tiesiai į 
kapines. Jeigu mirtis ištiko 
žmogų nelaimės pasėkoj — ei
na koronerio tyrinėjimas;

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

pavyko ir davė organizacijai 
daug pelno.

Šiuomi norime padėkoti vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie jo pasisekimo. Pirma pa
dėka priklauso “Naujienoms” 
už talpinimą korespodencijų; 
J. F. Budrik, Peoples Fifrniture, 
Progresą Furnittfre ir “Margu 
'čiui” už radio apgarsinimus. 
Ačiū dainininkams pp. S. 
kui, Saboniams, Ančiutei, 
džiutei ir kitiems. Taipgi 
Įima užmiršti Jaunosios 
tęs, kuri labai gražiai pasirodė 
vakare. Dėkojam Dr. J. P. 
Poškai u*ž įspūdingą kalbą. Ačiū 
biznieriams už programus ir 
visiems, kurie atsilankė į va
karą.—Valdyba.

Kaip kuriose cftieagos" daly
se, kaip Brighton Park ir Mc- 
Kinley Park buvo areštuoti ke
li karčiamninkai už pardavinėji
mą nelegalūs degtinės-“munšai- 
no”. Atėję valdžios agentai ap
žiūrėjo gerąją degtinę ir sura
do vietomis, kad alinių užlai
kyto j ai dar vis parduoda nele
galią, pigią degtinę. Pas ku
riuos to “štofo” rado, tai tie 
buvo įkalinti. Sako, kad jų 
laukia skaudžios bausmės.

Tarp areštuotų yra ir lietu» 
vių.—Senas Petras.

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. ’

Pavyzdžiui, jeigtl žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listarine, dantų tepalas, valo 
dantie nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kur* ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lemia, U. S. A.

Cilinderis 
ženklas.

Cilinderį čiupinėja preziden
tai, kaminkrėčiai, bankieriai, 

aukštai iškylę 
driskiai, kaip 
neprieina prie

Su kuo tik kalbi, kieno pa
klausi kur busi gruodžio 17 — 
visi atsako, eisiu “Audra Gie
droje” pažiūrėti. Jei visi tie 
parengime dalyvaus, kurie ža
da, tai C. S. P. ‘S. svetainėje 
vietos pritruks. Aš pats nors 
žmogus esu gana rimtas, taip 
bent pats apie save manau 
juokų nemėgstu, bet “Audra 
Giedroje” reikės pamatyti.

Well, taip sakant, mane do
mina ne vien pats kūrinys, bet 
rinktinės artistų spėkos, plūs 
pats režisorius. Visa plati lie
tuviška Chicago pažįsta ir ži
no vardins musų gerųjų artis
tų: Gugienė, Milerienė, Gulbi
nienė — 
moteriškoji 
pusėje 
mėšis, 
senųjų 
naujos 
rios 
šiam 
negirdėtas, bet jos čia yra, ta 
p-lė Afrazina MikužiįVtė, Rut 
kauskaš, Liutkus

Apart čia paminėtų 
kurių 
save 
mo,

Paduoti garsinimai, nusam
dyti automobiliai, net ir pirš
tinės grabnešiams parūpintos. 
Suskaitykite jįrabioriaus važi
nėjimus, jo išmokėjimui — bi
las ir krūvą kitokių atliktų 
reikalų, ir suprasite iš kur su- 
sipailiavo du, trys šimtai do
lerių ar daugiau.
Graborius užsideda cilinderį

Publika nerimauja. Abiem 
gatvės pu'sėm automobilių ei
lės laukia.

Pasirodo 
ant galvos 
Jis dabar 
feldmaršalas.

Ir kartu geradaris. Nes gal 
jo laidojamas žmogus skurdo 
ir vargo visą savo amželį, ne- 
kieno nepastebėtas, niekieno 
nepagerbtas. Ir graborius gal 
pirmas ir paskutinis paruošė 
jam iškilmę ir atidavė pagar-

viena puse 
vyriškojo 

stovi: Vaitekūnas, Ke- 
S tąsi imas. Prie esamu 
artistų prisideda dar 
artistiškos spėkos, ku- 

Chicagos lietuviams iki 
laikui buvo neregėtos,

teikei užuojautą skausmo va 
landoj, išreiškiam musų nuo 
širdžiausią padėką.

Agota Miktalaitienė, sunai 
Bruno ir Richard.

ko mokėti,
Važiuoja

nos namus
kad loska,

Taip, vargo
kaip ir visi kiti

kiti.
artistų, 

žymus vardai patys už 
kalba ir be mano rašy- 
dar reikia pridurti, kad 
artistų režisoriumi yra 
Kl. Jurgelionis. Adv. Jur- 

vien yra geriau
sia ty j e mokytojas,

tai pas kleboną, o pc 
Tai tik darbo

ne taip greitai!
reikia 21 metų

- mažiausia. Jums 
aukštąją mokyklą, 

specialį graborystės kifrsą, dar 
bent metus pas kitą graboriu 
papraktikuoti.

Dabar jau galite praktikuot 
savo profesiją nepriklausomai. 
Bet įsitaisykite vietą ne taip, 
kaip norite, o taip, kaip mies
tas reikalauja. Paduokite visą 
planą, prisilaikykite visų rei
kalavimų. Miestui gi grabo
riaus kišenės vargai ne skau-

liokajai ir kiti 
ponai. O tokie 
jūsų reporteris, 
jo per mylią.

Visgi reporteris prisitaikė ir 
cilinderį užsimauti ir fraką už
sivilkti ! Tik biesas pagundė 
jį pažiūrėti į veidrodį... Tokią 
baidyklę pamatė, kad čia pat 
tarė sudiev ir 
frakui, ir savo 
boriu tapti.

Nes, turbūt, 
lietuvių užsiėmime gera išvaiz
da, mandagumas ir taktas ne
reiškia tiek, kiek jis reiškia 
graboriaus profesijoj. Jam ten
ka rimtoms apeigoms vadovau
ti ir skaudžiai užgautomis šir
dimis žmonėms patarnauti.

Ir lietuviai graboriai, matyt, 
šiai užduočiai pilnai tinka, nes, 
galima sakyti, 99 nuošimčius 
visų mirusių tautiečių laidoja

Ką sako Baron Von 
Pliokšt apie “Audra 

Giedroje”

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St.Loui* Avė. Tel. Kedzte 8902

,Vano«. lietau* k draiko* vanos.
avrimming pooi.

Ru»i5ka ir turkiška
eeredomis iki

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kareSieniniai
KALENDORIAI

“Naujienos” dar turi ant rankų labai gra 
žius Kalendorius—pakabinamus ir kišeni 
nius, labai prieinama kaina.
Biznieriąi nesivėluokite 
ti pasirinkimą.
Ateikite šiandie į

Muki
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, I1L

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

Norima vežti mirusį į kili 
miestą, reikia dar tranzito per 
mitas gauti. Jei jis mirė lim
pančia liga, dėk grabą ir me 
talu muštą skrynią ir u‘žpeče 
tyk ją.

Vesk palaidotų rekordus.
Paįrucjšimas mirusio prieš 

Dievo Majestotą stotį
Atlikta 

balzamuoti 
cesas ilgokas — 
keturios valanda 
giau.

įsivaizduokime betgi, kad 
žmogus skurdo visą amžių, kad 
vargas jo veidą 
žė. Daleiskime, 
se ar nelaimėj 
į blyną suplota.

Kaip gali jis, miręs, tokiu 
feisu prieš Dievo majestotą 
stoti? Juk ir jam pačiam ir 
visai giminei butų sarmata.

Oi, ir ateina pagelbon gra
borius. Išlygina raukšles, už
lopo skyles, prilipina nosį. Kar
tais sunku* ir bepažinti miru
sį — tiek nušviečia jo veidą.

Reporteriui pačiam teko nu
girsti kartą moterį kalbančią 
prie pagražinto 
“Ak, koks tu 
mano!” Gyvo 
jo kitaip, kaip tik 
“liuciperiau”. Ir moteris, 
būt, turėjo pamatą: jis, 
ilgą laiką koljardy dirbo.

Tai ve kaip artistiški 
boriaifs pirštai sušvelnina 
nių jausmus.

Bilos

M M QUANTITY LIMITED
ACT AT ONCE!

STEWART-WflRNER

Listen to Police Calls, Canadian Stations, Amateur 
Stations and Airplane Calls, as well as Standard 
broadeasts. 3 beautifully, latest styled cabinets.
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NAUJIENOS
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Teltphone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateli
8.00 per year in Canada
7.00 per year outsido oi Chicago
8.00 per year in Chicago 
c per eopy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. UI. ondor the act of 
March 8rd 1879

Naujienos eina kasdien, i&skiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben- 
drovl, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
111 Telefonai Canal 8500.

Užsisakymo kainai
Chicagoje ' — paltu:

Metams  88.00
Pusei metų ......____________  4.00
Trims mlnesiams______ ____ 2.00
Dviem mlnesiams 1.50
Vienam minėsiu! .... .. .75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei —18c 
Mėnesiui --- -----  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams .......................... 87.00
Pusei metų __________ —------8.50
Trims mėnesiams — 1.75 
Dviem mėnesiams —1.25 
Vienam mėnesiui ---- ------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .................................■88.00
Pusei metų ............. ............. — 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

ROOSEVELTAS KRYPSTĄS J KAIRIĄ

Konservatyvėje spaudoje girdėti vis daugiaus ne
pasitenkinimo balsų, kad Roosevelto administracija su
kanti į “kairią”. Kai kurie valdžios kritikai sako net, 
kad prezidento politika jau aiškiai krypstanti į “socia
lizmą”.

Kiek yra tame tiesos?
Apie Roosevelto “socializmą”, žinoma, nėra pamato 

kalbėti. Tiesa, jisai vykina kai kuriuos dalykus, kurių 
seniai reikalavo savo programuose socialistai, — pa
vyzdžiui: viešųjų darbų programą tikslu parūpinti dar
bo bedarbiams. Bet šita priemonė tai tik pagelba žmo
nėms, kuriems tenka skaudžiausiai kentėti dėl kapita
lizmo blogumo. Pačios kapitalizmo sistemos ji nekeičia.

Roosevelto pakrypimas į “kairią” reiškiasi tuo tar
pu daugiausia jo pinigų politikoje. Jisai dar vis atsi
sako grįžti prie aukso valiutos ir stabilizuoti (padaryti 
pastovia) dolerio vertę. Šitame punkte jisai eina prieš 
bankininkų ir stambiųjų pramonininkų norus. Jisai pil
do farmerių reikalavimą (ypač vakarų valstijose), kad 
doleris butų nupigintas. Farmeriai nori pigių dolerių, 
nes jie tikisi, kad pigiais doleriais jiems bus lengviaus 
atmokėti savo morgičius.

Taigi dabartinę Roosevelto politikos liniją 
farmerių interesai.

nustato

NAUJOS RIAUŠĖS ISPANIJOJE

Ispanijoje vėl kilo didelės riaušės. Susirėmimuose 
su policija ir kariuomene keli desėtkai žmonių užmuš
ta ir keli šimtai sužeista.

Tikroji riaušių priežastis ne visai aiški. Telegra
mos sako, kad “kraštutiniai” elementai keršiją valdžiai 
dėl to, kad rinkimuose į parlamentą laimėjo atžagarei
viai. Tačiau yra, matyt, gilesnių priežasčių. Atrodo, kad 
Ispanijos liaudis bijo, jogei valdžia, kurioje dabar vado
vauja atžagareiviai, sustabdys vykinimą žemės refor
mos ir kitų reformų, kurias buvo nutaręs vykinti stei
giamasis seimas, kuomet jame svarbiausią rolę vaidino 
socialistai.

Kai reikėjo balsuoti renkant naująjį seimą, anar
chistai ir sindikalįstai balsuoti nėjo; vietoje to, jie kėlė 
triukšmą gatvėse. Bet dabar jie mėto bombas ir degi
na bažnyšias, pykdami, kad valdžia pateko i reakcinin
kų rankas.

Kur darbininkai yra politiškai nesubrendę, jie grei
čiau stato barikadas, negu eina balsuoti, — ir pralaimi.

jasis prezidentas žada jų 
būklę pataisyti. Ar jisai sa
vo žodj ištesės, pamatysime.” 
Įdomu butų išgirsti, kas ši

tuose žodžiuose pasakyta netei
singo? Ar ne tiesa, kad Roose- 
veltas, užėmęs prezidento vie
tų, prabilo į mases tų žmonių, 
kurioms depresija atnešė badą 
ir skurdą? Ar ne tiesa, kad ji
sai pripažino, jogei valdžios ir 
visuomenės pareiga yra page
rinti tų masių būkle? Ar ne 
tiesa, kad jisai į tas mases kal
bėjo, turėdamas galvoje, kad 
jų balsais jisai nugalėjo repub- 
likonus?

Vietoje tariamos “skaidrios 
ir viltingos nuotaikos”, kuria 
“Naujienos” buk pasitiko skam
bius prezidento prižadus, jog 
pasakė: “Ar jisai savo žodį iš
tesės, pamatysime.” Vadinasi, 
musų skaitytojai buvo aiškiai 
spėti, kad jie pii;m laiko nesi

džiaugtų, nes — prižadai gra
žus, bet ar jie bus ištesėti, tai 
tik laikas parodys!

Na, o ką Prūsei ka apie mus 
pasakoja?..

Savo/ atmintim atsidėti “sklo- 
kos” dvasios tėvas, pasirodo, 
negali. Bot jeigu jisai neatsi
mena, ką “Naujienos” pasakė 
šių metų kovo mėnesi 
Rooseveltą, tai juo mažiau pa
tikėtini jo “atsiminimai” apie 
tai, ką šis dienraštis rašė) prieš' 
15 ar 16 metų apie VVilsoną. 
Šiandie, beje, Pruseikos jau ir 
protas yra pusėtinai prablaivė
jęs, kuomet Wilsono eros pa
baigoje ir vėliau per kokią de
šimtį metų jisai buvo visai nuo 
bolševizmo sumišęs, žiūrėdamas 
atgal, per leniniškų ir zinovje- 
viškų tezių miglas į tą įtolimą 
praeitį, kada Wilsonas “darė 
istoriją”, Pruseika, žinoma, nie
ko protingo ir negali matyti.

Bet mes galime jį užtikrinti, 
kad mes Wilsono, kaipo as
mens, negarbinome, jo pasau
lio išganytoju nelaikėme ir juo 
todėl nenusivylėme,.- AVilsonas 
musų akyse buvo svarbus, |ju

IŠ DARBO

Apžvalga
APTEMUSI ATMINTIS

Apie Wilsono ir Roosevelto 
“garbinimą“

Mes 
kad

suteikimą joms progą savo rei
kalų apgynimui ir savo būklės 
pagerinimui.

Pruseika, pasirodo, to visai 
nematė. Iš to, kas “Naujieno
se” buvo rašyta apie Roosevel
to administraciją, jisai atsime
na tiktai tiek, kad “Naujienos” 
pasitiko ją “skaidria ir viltin
ga nuotaika”, čia mums tenka

“Nauj. Gadynėje” L. Prūsei- paabejoti apie jo atminties ty- 
ka rašo:

“Kas neatsimena, kokia 
skaidria ir viltinga nuotaika 
‘Naujienos’ pasitiko Roose- 
velto administraciją! 
jom pasakėm tada,
Rooseveltu jos taip apsigaus, 
kaip apsigavo Wilsonu.

“Nagi, žilinu vienam edi- 
toriale ‘Naujienos’ jau kalba 
apie Rooseveltą taip, kad 
jam rupi ir vilkų pasotini
mas ir avių čielumas...” 
Bloga, kad musų kritikas 

ėmė “žiur&ti” tik dabar. “Nau
jienose” per šiuos 9 mėnesius 
nuo Roosevelto inauguravimo 
buvo tiek ir tiek> editorialų, 
kuriuose parodoma įvairios 
ydos valdžios politikoje. Per 
visą tą laiką “Naujienos” kar
tojo ir kartojo tą pagrindinę 
savo nusistatymo mintį, kad 
Roosevelto “naujoji dalyba” 
dųps tiktai tiek gero plačiom- 
tjoms darbo masėms, kiek jos 
sugebės »avo jėgomis išnaudoti

rūmą. Kada Rooseveltas įstojo 
į savo pareigas, “Naujienos” 
(kovo 6 d.) įdėjo straipsnį 
apie jo kalbą ir įvykusią val
džioje atmainą. Nurodžiusios 
didelį skirtumą tarpe to, ką 
nuolatos deklamuodavo apie 
“Amerikos institucijų” šventu
mą Hooveris, ir to, ką inaugu
racijos dienoje pareiškė nauja
sis prezidentas, “Naujienos” ši
taip baigė savo editorialą:

“Svarbesnės jo pranešimo 
dalys yra tos, kur jisai kal
bėjo apie socialines atsako
mybes — apie valdžios pa
reigas 
gerove.
džiuose praskambėjo balsas 
tų milionų darbo žmonių 
miestuose ir sodžiuje, ku
riems gerovės laikais tekda
vo tik maža dalis jų darbo 
vaisiųt ir kurie dabar, užėjus

rūpintis visuomenes
čia Roosevelto žo-

Scenarijų- rašytojas Sidney Bartlett, kuris Meksikoj

Stambusis .biznis stoja grieŽ- 
ton kovon su NIRA.

Jau nuo rugpiučio mėnesio 
81 d. Rockforde, III., streikuo
ja National Lock kompanijos 
darbininkai.

Streikieriai atsišaukė į Na- 
cionalę Darbo Tarybą prašy
mu padėti jiems susitaikyti su 
kompanija.

Nacionalė Darbo Taryba įsa
kė Chicagos Apskrities Darbo 
Tarybai atkreipti dėmesį į šį 
reikalą.

Taigi lapkričio 17 d. į Rock- 
fordą atvyko Dr. John A. Lapp. 
Chicagos Apskrities Darbo Ta-j 
rybos narys, ir James Mullen- 
bach, federalės tarybos atsto
vas.

Fau‘st 
jų laukė streikierių komitetas I 
ir kompanijos advokatas Hali. — 
Advokatas buvo pasikvietęs ir są tam, kad žmogus neužmig- 
šerifo padėjėją. tų amžinu miegu. Matomai,

rr , ... . Amerika apdovanojo unijas ra-Kada streikierių komiteto at- . .. . . *. . . J .., • _ . ketienais irgi tuo sumetimu,stovas mėgino' perstatyti pa- . . .. ... ..... , , x , i. _ kad paprasti nariai nesnaustųdėti, advokatas Hali paliepė k , ' ' vboic. 
šerifui įteikti valdžios atsto- J • kJ 
vams Dr. Lapp’ui ir Mullen- . Nepakanka darbininkams iš- 
bach’ui indžionkšeiią. Gautas iŠ kovoti teisę organizuotis bei 
Winnebago pavieto teismo tas priklausyti prie vienos ar ki- 
indžionkšenas taikėsi uždrausti tos unijos. Jie tuo pačiu lai- 
valdžios atstovams daryti pa- ku privalo budriai žiūrėti, kad 
dėties tyrinėjimą ir tarpiniu- j U unija tinkamai augtų ir 
kauti streiko likvidavimui. veiklų. Jeigu to nedaroma, 

Valdžios atstovai sudraskė nesąžiningi viršininkai su 
indžionkšeiią. Bet pats faktas, nariais elgiasi kaip tinkami, 
kad indžionkšenas tapo išim- Ka(I <|nuge|vjc unijų dedasi 
tas prieš valdžios alstovu's, ku- gana nešvarus dalykai, — ta- 
rie mėgino tik -streikierius su tai visiems yra žinoma. Ta- 
samdytojais taikyti, liudija L<iau tie nešvarumai ypač pra- 
samdytojų griežtų pasiryžimą (]6jo WIti aikštėn dabar, kuo- 
kovoti su NIRA. met valdžia

į North Dakotoj planuojama dj. visokiais rakelicriais. Mat, 
delis kooperatyvas dabar ir darbininkai turi pro

gos atsikratyti. nuo, raketierių, 
A. C. Townly, cv8uv. Valsti- ]<urie buvo įsigalėję unijose.

. senatorius Frazier, guber- Pastaruoju laiku paaiškėjo, 
kaipo reiškėjas tam tikrų žino- natorius Langei’ ir kiti įtakin- jOg lygiai kelias Chicagos uni- 
nijos masių troškimų (pana- gj North Dakotos veikėjai ke- jas buvo užvaldę raketieriai ar 
šiai, kaip šiandie Rooseveltas, hjna kreiptis į prez. Roosevel- net tiesiog gengsteriai. Tad ir 
mažesniame maštabe, patapo to administraciją prašymu pa- dedama pastangas, kad nuo to 
“užmiršto žmogaus” pranašu Į skirti $5,000,000 tai valstijai. 
Amerikoje). Kokios aplinkybės 
buvo pastačiusios Wilsoną į tą 
rolę, mes čia _ „ _____
Bet yra faktas, kad jisai kai- m^s^ul. 
bėjo į širdis šimtų milionų I m^neia^n^anis 
žmonių visuose pasaulio konti-1 plentus, etc. Ne 
nentuoše. 1 
greitai nusileido ir išnyko. Kaip 
tai atsitiko? Atsitiko taip, kad 
masės, kurios Wilsoną dievino 
ir jo iškalbingiems pareiški
mams plojo, nesugebėjo paro
dyki slavo valios nė atskirose 
valstybėse, nė valstybių konfe
rencijose.

Jeigu mes kuo “apsigavome”, 
tai ne Wilsonu, bet silpnumu 
tų visuomeninių jogų, kurios Į likim
buvo laikinai iškčlusios Wilso- Į GYVENIMĄ. SEKANT 
ną į aukštybes.

Mes iš viso ne atskirų asme
nų savybėmis aiškiname istori
jos įvykius, bet, priešingai, ob- 
jektingose istorijos aplinkybė
se stengiamės surasti išaiškini
mą tos rolės, kurią tenka tam 
arba antram “dideliam” asme
niui vaidinti.

Pruseika to negali suimti į 
galvą. Jisai tiki į Leniną. Pir
ma jisai tikėjo ir į Staliną ir 
dar kitokius dievukus; Todėl ji
sai įsivaizduoja, l$ad ir “Nau-1 kova dėl tefsės organizuotis, 
j ienos” būtinai turi kokius die
vukus garbinti. Ir jisai džiau
giąs! savo mandrumu, kad ve, 
girdi, “Naujienų” herojai daug 
prastesni, 
pasirodė negeras, 
garbė jau taip pat blunka — 
ot, kas kita Pruseikos garbina- 
masai bolševizmo tėvas Iljič! Ikovotojai tampa atstumti į ša- 

.... . PI’ ° l)fie sukurtų •unijų prisi-
Kada Pruseikai galutinai iš- §jieja vispkie sukčiai in pelną- 

garuos iš galvos bolševikiškas gaudO8# i Dėliai to, kai kurios 
“dūkas”, tai jisai gal, supras, Į unijos virsta tiesiog raketie- 
kad “Naujienoms” yra visai rių įstaigomis, 
svetimas bet kokių dievų ą?ba Tai nėra prasimanymas, ale 
didvyrių garbinimas, ir kad tb- tikri faktai, kurie yra žinomi

prižadai gra-

apie

Su-
Kai

scenarijų' rašytojas bianey nartiett, kuris Meksikoj ap- 
viešbuty, Rocktorde, sįve(jg su garsjgja krutamųjų paveikslų aktore Alice While.

šimtų dolerių. Duokles iš kal
no reikėjo sumokėti už šešis 
menesius.

Per tuos šešis mėnesius man 
teko kiek arčiau susipažinti 
su dženitorių unija, kadangi 
neapleidau nei vieno narių su
sirinkimo.

at-

Aš
ko-

prie Roosevejto administraci
jos darbininkams susidarė pa
lankesnės sąlygos veikti, 
judo tad ir dženiloriai.
per kelis mėnesius unijos vir
šininkai atsisakė skelbti rinki
mus, tai kilo atviras maištas. 
Drąsesni nariai pradėjo šaukti 
susirinkimus ir tartis, kas rei
kia daryti.

Dabar tarp viršininkų ir kai 
kurių narių eina ašti kova. 
Drąsiai galima sakyti, jog di
delė narių dauguma pritaria 
opozicijai. Bet dėl baimės at
virai veikti jie nedrįsta, — jie 
bijosi netekti darbo.

Keli mano gerai pažįstami 
dženitoriai gavo grūmojan
čius laiškus, kad jie, gink Die
ve, nedrįstų lankyti mitingus, 
kuriuos šaukia opozicija. Kiti 
vėl. gavo laiškus, kur ragina
ma eiti į opozicijos šaukiamus 
mitingus ir ten kelti triukšmą!

Tai štai prie kokių dalykų 
priėjo dženitorių unija.

Mažiau susipratusiems na
riams viršininkai stengiasi 
įkalti į galvą, jog opozicijos 
vyriausias tikslas yra sugriau
ti unija. Tą faktą, jog kova 
eina ne prieš uniją, bet prieš 
sauvaliaujančius viršininkus, 
jie visai užtyli.

Nariams taip pat bandoma 
įkalbėti, jog dženitorių unija 
priklauso Amerikos Darbo Fe
deracijai, kurios prezidentas 
turi labai didelę įtaką Wash- 
ingtone. Reiškia, opozicijai 
nėja jokių šansų laimėti kovą. 
• Matomai, jog dar yra narių, 
kurie tomis viršininkų pasa
komis tiki. Jie nei tiek nesu
pranta, jog kova prieš virši
ninkus dar nereiškia unijos 
griovimą. Viršininkams labai 
svarbu sulaikyti narius nuo 
lankymo susirinkimų, kur aiš
kinama unijos reikalai. Sa
kysime, opozicijos susirinki
muose yra aiškinama, kad dže
nitorių algos per paskutinius 
kelis metus pusėtinai susitrau
kė, o tuo tarpu unijos duoklės 
pakilo. Vietoje keturių, da
bar reikia mokėti penkis do
lerius per mėnesį.

Kitas labai blogas dalykas— 
tai kyšių ėmimas. Jeigu dže- 
nitorius nori gauti geriau ap
mokamą vietą, tai būtinai turi 
tepti, tepti ir dar kartą tepti. 
Ir dažnai pasitaiko, jog pate
pa, o visvien nieko negauna. 
Prisieina pažadais pasiten
kinti.

Prie pabaigos reikia paste
bėti, jog kova eina ne tik pas 
dženitorius, bet ir kitose uni
jose. Vadinasi, ir Amerikos 
darbininkai pradeda pabusti. 
Ir jeigu tat nebus tik laikinas 
reiškinys, tai, ant galo, unijos 
apsivalys nuo raketierių ir 
gengsterių. — J. A-la.

Unija tuo laiku turėjo apie 
10,000 narių. Na, o į susirin
kimus atvykdavo nuo 50 ligi 
100. ir beveik visuomet tie pa
tys žmonės Vadinasi, koks 
šimtas gerai susiorganizavusių 
narių galėjo pilnai valdyti vi
są uniją! Kitus narius nei 
su policijos pagalba nebūtų 
bu$ę galima į susirinkimą 
vesti.

Tai labai keistai atrodė, 
bandžiau iš narių patirti,
dėl jie nelanko susirinkimų. 
Atsakymą visuomet gaudavo 
tą jiatį: girdi, ką mes ten veik
sime? /

Toks narių apsileidimas ir 
nepaisymas, kas dedasi unijo
je, neišvengiamai turėjo pri
vesti prie to, kad viršininkai 
su būreliu pritarėjų ėmė šei
mininkauti kaip tinkami. Da
bar nariams jau tenka stver
tis gana griežtų priemonių, 
kad pataisius padėtį.

Nepasitenkinimas tarp na
rių pradėjo reikštis jau pusė
tinai seniai. Tačiau paskelbti 
kovą savo viršininkams jie ne
drįso, kadangi bijojo darbo 
netekti. O kartais galėjo at
sitikti ir blogesnis dalykas, ne
gu darbo netekimas. Todėl

Pagalios,

nepageidaujamo elemento ai- 
jų planas yra statyti tais I s!kr,atyti- Kiek , k.°va J’“' 

nep-vildensime I PiniHais odU išdirbimui šapas, L81?0 <s’ “ . 1>al<)<' s *’01 CI" 
ncgviiaensime. / kia pasakyti, jog unijų na-

j , . riams dar labai trūksta susi-produktams .v v. pratimo, viena is šių T1. ,v. . ,v./ Imkime, pavyzdžiui, dzem- 
i, nepri-k . unjj{. j<ui. dabartiniu 

nuosavy ė Ilaiku eina itin aštri kova. Su 
ta unija man teko kiek arčiau 
susipažinti, lodei apie ją kiek 
plačiau kalbėsiu.

Paprastai visi ateiviai nori 
kiek galima greičiau pralobti, jie tylėjo ir laukė. 
Taip buvo ir su manim. Iš
girdęs, kad fialų dženitoriai 
per menesį uždirba net po ke
lis šimtus dolerių, 1928 m. pa
ėmė ir mane pagunda tapti 
dženitorium. Prisirašiau prie 
unijos, kurią po trijų menesių,! 
vienok, paleidau. Įstojimo tu
rėjau sumokėti virš dviejų

Paskui jo žvaigžde PPeraciJsuli£’ Planu 
valo būti privati j 
visos visuomenės savastim.

Frazier, kai jis ėjo North 
Dakotos gubernatoriaus parei
gas, buvo paėmęs valstijos prie- 
žiuron anglies kasyklas, kada 
kompanijos atsisakė tartis su 
unija dėl darbininkų algų. Jo 
priežiūroj kasyklos operuota 
iki samdytojai nusileido.

Unijos narių kova su savo 
viršininkais

šios šalies darbininkai, ben
drai imant, stengiasi savo bū
klę pagerinti unijų pagalba.] 
Kitokia kova ekonominėje sri
tyje beveik nėra žinoma. Pa
prastai darbininkai įsirašo į 
unijas ir paskui jau bando iš
kovoti didesnes sau algas. 
Įmonėse, kur unijos nėra pri
pažįstamos, eina dažnai aštri

Robert Louis Stevenson. Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala

negu jo: Wilsonas
Roosevelto

Taip, darbininkai dažnai la
bai smarkiai kovoja, kad 
jiems butų leista organizuotis. 
Pasitaiko gana dažnai, jog kai 
[kurie darbininkai praranda ir 
gyvastį. Taip buvo praeityje, 
taip dar esti ir šiandien. Bet 
kai-kova lieka laimėta, tai tie

ĮSPĖJA NETOLIMĄ KARĄ 
EUROPOJ

? raketie

depresijai, kenčia skurdą ir dėl jo prikaišiojami “Naųjie- kiekvienam, sekančiam Ameri 
badą. Tie žmonės iššlavė iš noms” “apsigavimai” yra tjk jo kos darbininkų judėjimą. Sa
valdžios repubUkonus.* Nau- paties fantazijos produktas. koma, kad ganUtyjutvėre blu

Laikraštininkas. William Hill- V
man, kuris apvažinėjo visą Eu
ropą, tirdamas militaręx situa
ciją. Jis sako, kad karas Euro
poj gali kilti už kelių mėnėsių 
jj kad jis tikrai bus bėgyje 
ateinančių keturių metų.

M' ]

-"t' •

“O dabar, žinai ką aš tau 
pasakysiu,” jis tęsė; “tiek aš 
tau pasakysiu, bet nedaugiau. 
Aš buvau Flint’o laive, kada 
jis paslėpė savo turtą; jis ir 
dar šeši prie jo — šeši tvirti 
jūreiviai. Jie išbuvo ant salos 
beveik savaitę, o mes laukė
me prie kranto tame sename 
Walrus laive. Vieną gražią 
dieną buvo iškeltus ženklas 
ir mažame laivelyje atplaukė 
pats FĮint’as, galvą apsitaisęs 
mėlyna skepeta. Saulė jau bu
vo pakilus gan aukštai, o jis 
prie vandens atrodė mirtinai 
pabalęs. Bet, štai jis jau čia, 
matai, ir visi šeši numirėliai 
—numirę ir palaidoti. Kaip 
jis padarė, nei vienas ant lai
vo buvusių negalėjo išspręsti. 
Tai buvo kova, žmogžudystė 
ii' staigi mirtis, greičiausia— 
jis vienas ppęš įįešjųs. Vincas 
Bonos bUvo įkhpįtoho pava
duotojas; Ilgasis Jonas, tai 
buvo laivo užyefzda; ir jie 
pajclaųse jo, kur tyra turtai.

(Tęsinys) jis sakė, ir pasilikti ten,” jis 
kalbėjo, “o kas link laivo, tai 
jis plauks, po perkūnų, ieškoti 
daugiau turtų!’ Tai matot, ką 
jis pasakė.

“Gerai, aš buvau ant kito 
laivo trys metai atgal ir mes 
pamatėme šią salą, ‘Berne
liai*, aš pasakiau, ‘štai kur 
randasi Flint’o turtai; išlipki
me ir suraskime. Kapitonui 
tas nepatiko; bet mano laivo 
bendrai visi sutiko, ir mes vi
si išsėdome iš laivo. Dvylika 
dienų jie ieškojo turtų ir kas
dien jie labiau keikė mane, 
kol vieną gražų rytą jie vi: i 
sulipo ant laivo. O jums, Ben- 
jamin Gunn, jie sakė, štai tau 
šautuvas ir kastuvas ir kir
vis. Tu gali pasilikti čia ir su
rasti Flint’o pinigus sau vie
ni as,’ jie pasakė.

(Bus daugiau)

BGSTON1EČ1Ų ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 

‘R, jus galite išlipti ant salos,’j Boston, Mass.



ALTAS$ narių
Lietuviai uantarai

Garsinkitės Naujienose

TeL BOULEVARD »19»

Lietuves Akušeres

Graboriai

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

šeštadieni palaido
tas Juozapas Wiczus

Lietuvis gavo grąsj 
nantį laišką nuo 

juodrankio

Kruopiškių klubo valdyba 
prašo visų klubo narių ir visų 
savo geros valios kaimynų ko
operuoti su jų ir visame kame

J. F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius pe? 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Aveijue

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rex. 6515 So. Rockivell 8t. 
Tel. Republic 9723

Kruopiškių Klubas žada su- 
; kelti kapitalo dėl galutino 

įrengimo laįspfunanįų kapi
nių Lietuvoje.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 rakate 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483 ,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefoną* Virginia 0036

ilgus metus turėjo biznį 
68th ir Racine Avė.

Jis paliko žmonų Marcijonų,
4-ias dukteris ir 2 sūnų. / Fk.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

1933 m., sulaukus 30 met 
liaus vienų metų amžiaus 
Janapolės 
veno 25 metus 
zimierą Shattą, dukterį Ireną 12 metų, motinų Oną Dri- 
gotienę ir patėvį Steponų Drįgotą, čiocią Marijoną 'Bago- 
čienę ir jos vaikus, 3 pusseseres Johanną, Stanislavą ir 
Genoetą ir dėdę J. Daukšą, dėdienę Julijoną Daukšienę įr 
jų visų šeimyną ir gimines Aįnerikoj, 3 cioces Lietuvoj ir 
vieną dėdę ir jų šeimynas.

Kūnas buvo parvežtas šeštadieny, gruodžio 9 d. ir pa
šarvotas savo namuose 184^ S. Halsted st. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadieny, gruodžio 14 d. 9 vai. ryto iš namų į 
Apveizdos Dievo parapijos bažnyčią,, kurioje atsibus ge-

u.ns- 
etrų Wodman, 

2 - pusbrolius 
ukįus ir 

Lietuvoj se-

Siunčiame Gėles per Telegramą, po 
visa pasauli

Tel. Lafaye.tte 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Cbicagoje 
ir apielinkeje.

Didelė ir graži 
rčia dykai. 
RCHER AV.

Namui: 64S9 4
Otamlako., Ketverto

Ofiso Tel. Lafayette 7337
Namų Tel. Hyde Pąrk 3395 

Vai. — 9 —12 ryto, Antradieniais 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais 

šetadieniais sulig sutarties.

Juodrankiai grąsina biznie 
riui J. Machiuliui; reikalau 
ja apleisti biznį.,

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

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

Tel. Boulevard 1401 ,

Stella Shattienė 
po tėvais Daukšaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 4 d. 8 vai. ryto 
amžiaus; gimus Rusijoj, vė- 
parvežta Lietuvon ir gyveno 

parapijoj, Telšių apskrity. Amerikoje išgy- 
(Paliko dideliame nubudime vyrą Ka-

Mty. • m<?d«ni$ką. elektros 
IžiuoJatČs dailumu ir Įau*.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bransivick 0597

CICERO
gavimui ir aukų rinkimui Ci
cero kolonijoje darbuojasi p. 
M. Ketvirtienė, K. P. Deveikis, 
C. Genis, N. Jq n įkaiti s, B. Tu- 
maviče, J. Klimas, J. Jankus ir 
F. Jasutis. Vietos lietuviai ra
ginami neatsisakyti prisidėti 
kiek nors prie Janušausko 
skridimo įvykinimo. Jau igi- 
šiol pirko ženklelius ir narys
tes Frank Danauskas $5.25, N. 
Joni kai tis — $2.00, J. Jankus, 
S. šemetas, S. Dovidauskienė. 
Pradžia pakol kas silpna, bet 
Cicero įsisiūbuos, nežiūrint be
darbės ir sunkių laikų.

".Y.” Raštijas.

du veikiant musų darbuotė 
pagelbėti. Tik tokiu bu

bu? pasekminga ir Kruopiškių 
klubas galės pasakyti, kad jis 
ąt#i£bė savo užbrėžtų tikslą.

— Kruopiškis.

Kvietkininkas
Gėlės Dėl Vestuvių,' Bankietajms ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

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

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Cel. Boulevard 4139

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijoa 

Nariai.

William 
dersfield, 
operacijos 
dar nėra 
sakę, kad 
keli metai 
yra priėmęs morfino, kad kaip 
nors užmigti.

,"V“——“———— 
jis gautų ‘'valdišku darbą 
gan ilgam skąičiui ipętų.

• Senas Petras.

............. . ............................. 'Trr

NIEKAD NEMIEGA

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. , Monroe 3377

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

flaltlfi krutlnCJ Ir gerklėj Kali 
paflidurytl rimtas. Palengvink 
juos | 0 minutes su Mušte* 
role, pagelbsti praSalinti iri* 
taciji)! Vartok SYK| J VA- 
I.ANDA, per penkias valandas, 
jos turės pagelbėti. Milijonai 
vartoja per 20 metus. Keko* 
meduojamos gydytoji] ir slau-

Blackburn iš Hu- 
Anglijoj, kuris po 
aštuoni metai atgal 
miegojęs. Daktarai 
jis turėjo pasimirti 
atgal, tiek daug jis

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

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

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedėti o j sulig sutarties 

2403 W. 63rd SU Chicafp

DR. VAITUSH. OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių • Specialistai
Palengvins akių įtempimą, kųtis esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuątumo, skaudamą 
akių karštį, ątitąiso trumparegystę jr to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e’tktra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso- 
rpos. Vahndos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį? Akinių kainos per pu* 
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phoae Boulevard 7*589

Or. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Dfbu: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect“ 1930

PETRAS KALINAUSKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 9 dienų, 12:45 valandą 
po pietų 1933 m., sulaukęs apie 
40 metų amžiaus, gimęs Lie* 
tuvoj, Panevėžio apskr., Lenką* 
vos parap., Bučiumi kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Eleną (po tėvais Man 
tinkaitė) 3 dukteris Filamana 
12 m.'. Lillian 8 m., Petronėlė 
19 mėnesių, sūnų Vincentų 5 
m., švogerkų Petronėlę ir švo* 
geri Petrų Paškauskius, pus* 
broli Ignacų Pečeliūnų, 2 pusse- 
res Evų Jankauskienę ir Zuza
ną Bairiunienę ir giminės Ame. 
rikoj, Lietuvoj senų motinėlę, 
2 seseris, 3 brolius ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
7004 S. Fairfield Aye.

Laidotuvės įvyks antradieny 
gruodžio 12 dienų, 8 vai. iš ry
to iš narni) i Gimimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažny
čių. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš 

xten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Petro Kalinausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame

Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Švpgerkų, Pusbrolis, 
Pusseserės jr Giinifiės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis, tel. Boulevard 4139

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Earopoi ir vii prduikuojt 
trnojoį virtoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M*
7-9 P. M. Sekmadieniaū ir ketvina-

Rm. 6600 South Artesim Avtntu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Jpniškiečių Labdarybės ir 
Ęulįųros Klubo susirinkime, 
lapkričio 26 d., Krenčiaus svet.J 
4(?Q0 So. Wood St., padaryta 
tokie tarimai; paaukuota iš 
kasos' $10.00 dėl Atląss Fondo | 
paremti Janušausko skridimą. 
Taipgi išrinkta komisija su
rengti vakarą dėl sergančio 
nario J. Butaučio. Į komisiją 
įeina A. Baltienė, St. Gurskis 
ir p. Laučiene.

Išrinkta valdyba 1934 me
tams; pirm. B. Barniškis — 

I naujas; vice-pirm. V. Kazimie- 
ratiis — naujas, nut. sekret. 
—Ą. Baltienė — sena, finansų 
sekr. — A. Rimdžius — senas, 
kasierius J. Gasparaitis — se
nas, kontrolės sekr. — St. 
Gurskis — naujas, kasos glo
bėjai K. Baltas ir A. Kazimie-BRIDGEPORT — šeštadie

nį rytą Šv. Kazimiero kapinė
se palaidotas Juozapas Wi- 
czus, Gold Star Bakery, 3357 
Auburn avenue, savininkas, 
kuris pasimirė gruodžio 4 d., 
sulaukęs 46 mtų amžiaus.

Jis mirė pasirgęs plaučių 
uždegimu tik penkias dienas. 
Tarp lietuvių Wiczus turėjo 
daug pažįstamų ir draugų ir 
per 
prie

A. K. Rutkauskas, M.D.
- 4442 South Wettem Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Bonlevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th U Halsted Sts.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nno 6:30-81)0

Nedėldieniais pagal antarti

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nno 6 iki 8 valandai vakare, 

iport iventftdienio it ketvirtadienio.

Mrs. Anelia K. tlarush 
, i Physical Therapy

® Midwife
<5109 South Albany 

Avenue
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 

W dyH10 namuose ar li- 
gontnėse, duodu ma- 

ĮĮRTr<2^*ssage, eleetrie treat- 
mcnt k niagnetic 

& ! hlaiikctj ir t. c.
Moterims ir mergi* 
noms patarimai do
vanai. '

raitienė — seni, trečias globė
jas yra naujas, kurio pravar
dės nenugirdau.

Kaip matyti iš valdybos są
stato, ateinančiais metais bus 
veikiama kaip ir praeityje. Jei
gu visi nariai rems valdybos 
veikimą, tai ir pasekmės bus 
gana geros.

Rengto vakaro komisija iš
davė savo raportą, iš kurio 
pasirodė, kad pelno buvo $10. 
Komisijoj buvo K. Baltas ir R. 
Šiliukas.

Senasis klubo pirmininkas 
R. šniukas neapsiėmė būti to
liau dėl susidėjusių aplinky
bių. b. b;

DOMICĖLĘ JAKIENĖ
(po tėvais Sukaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 10 dieną, 9:18 valandą 
ryte 1933 m., sulaukus aįne $5 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Girdiškes par., 
Tųjeijiįu kaline. , - >

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Prancišką, sūnų • Bropisla- 
vą 15 m.,’seserį Opa RrXJ“~ 
kienę, dėdę P 
pusseserę Oną 
Joną ir Kazimierą 
gįmlnės Ąmerike, 
šeri Marįjoną ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2439 W. 45th Place.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
gruodžio 15 diena. 8 vai. iš rytų 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos bažnyčių, 
gurioje atsibus "edulingos pa
maldos ųz velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. ą. Dojnicelės Jakienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dą- 
lyvaptį laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisyeikiąima. Nuliūdę liekame, 

Vyras, š.unuą. Sesuo, 
Pusseserė, Pusbroliai, 
Dėdė ir Giminės..

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Ą. Masalskis, tel.Boulevard 4139

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. iSth St. Tek Canal 5174 

CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
TalefonM ttete 7000: Vaiando*

W. Sijįe: 2201 W. 22 SL (Certnak Rd) 
PanedBlio. Beredoe Ir PMnsrao# vak. j tt! S •Taiefoaa® <taa& ”

Tel. Yąrds 1829

DR. G. SERNER
i Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St 

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

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

dafbu busite užganldinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, UI 
TtL.Cicra 5927

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9Ą.91

Dr A A ROTHJL/JL • AVvJAJLl.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visą 
chroniškų ligą -

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street

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

niais 10—12 dienų.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesne ir patogesni vietą

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELIA
DENTISTAS

65^8 So. Węstern Ayenue 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vat rak- 

Nedėliomis sulig sutarties.
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 0$94

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

STANISLOVAS SVILAINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 6 d., 1933 m., sulau
kės apie 45 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Utenos apskr., 
Videniškių parap.. Švedų vien
kiemy.

Amerikoj išgyveno 23 melus. 
Priklausė ^rie Joniškiečių Lab
darybės Kultūros Kliubo.

Paliko dideliame nuliudime 2 
dukteris Stanislavą ir Nellų, 3 
brolius Kazimierų, Konstantų ir 
Steponą, broliene Juzefą ir gi
minės. o Lietuvoj seseri Stepa- 
nijų. švogerj Juozapą Bučių ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Au- 
bum Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
gruodžio 11 dienų, 1 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydė
tas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Svilai- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų jr 
atsisveikinimą

Nuliude liekame,
Dukterys, Broliai, Brolienė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriųs A. Masalskis, Tęlefonas 
Boulevard 4139.

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

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

NORTSIDE — Praeito šven
tadienio ryte Morning Star 
Klubo svet., 1654 N. Damen 
avė., Kruopiškių Klubas laike 
priešmetinį susirinkimą, kur 
buvo išrinkta klubo valdyba 
ateinantiems metams. Kadan
gi dabartine klubo valdyba pa
sižymėjo savo darbštumų ir 
sugebamu, tai susirinkusiųjų 
narių ji likosi išrinkta vien
balsiai ateinantiems metams. 
Pirmininku D. Miler, vice-pir- 
mininku M. čepulevičius, raš
tininku W. čepulevičius, iždi
ninku F. Leonas.,

Išrinktoji valdyba pareiš
kė kad ji stc’ngsis įvykinti už
brėžtą klubo tikslą, tai yra su
kelti užtektinai kapitalo dėl 
galutino sutvarkymo laisvama
nių kapinių Kruopiuose, ir pa
gelbėti ten esantiems drau
gams padaryti pavyzdingiau
sias kapines visoj Lietuvoj.

Atsibuvusio baliaus komite
tas praneša, kati balius reng
tas kapinių naudai davė pelno 
apie 35 dolerius. Tuoj likosi 
nutarta, kad butų pasiųsta 30 
dolerių Lietuvon į kapinių iž
dą. Atsižvelgiant į blogus lai
kus ir neseniai susiorganizavu
sį klubą, jau likosi pasiųsta vi
so 60 dolerių Kruopių laisva
manių draugijai kapinių naii-

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

. Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

AUBURN PARK — Lietuvis 
J. Machiulis, kuris užlaiko mai
sto krautuvę adresu 8856 So. 
Lowe avenue, kiek laiko atgal 
gavo grąsinantį laišką nuo tū
lo juodrankio.

Juodrankio laiške, kuris yra 
parašytas labai laužyta lietuvių 
kalba, sako: “Mr. J. Mačiulis, 
prašau tamsta kaip gali grei
čiaus apleisti tą vietą. Duodu 
gerą čėsą iki naujų metų, o jei 
neapleisi, tai prastai bus tau. 
Negailėkis nieko, saugokie sa
vo galvą, o jei neapleisi tai ži
nai, kas tavęs laukia kad tu 
toks geras biznierius...” Kai 
kurios laiško dalys, nors jis ra
šytas mašinėle, neįskaitomos ir 
nesuprantamos.

Laiško viršuje ir apačioje 
yra užrašyta po raudoną kry
žių. Drg. J. Macliulis tTiri biz
nį tarp svetimtaučių ir sugy
vena su jais geruose santykiuo
se, bet atsirando žmonių, ku
rie rašinėja grąsinančius laiš
kus ar tai dėl pavydo, ar dėl 
kokių kitų priežasčių. Jeigu 
tokio laiško autorius papultų į 
federalės valdžios rankas, tai

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos ' 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
Dentistas ■■■

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street **

Valandoe nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal autartį.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cot. of 35th B Halsted Su.)
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4, šuo 7-1 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Rvpublic 7868

r. Suzana Slakis♦ < -i

Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų

»Hk4092

Ssniausi Lietuvių Graboriai Chicagoįe
Eudeikiaąs ypąjišjųis pąptnjiyi^ąs yrą .beVdk 30

varomą, karaboną su šonujem durim, r— Jeigu c 
pujęnu laidotpyiąe, — ^aą^lte . .

REPUBLIC 834^. i«.

Juozapas Eudelkis Ir Tfyas
• 5340 So. Ęedzie Aye, 

Visi telefonai: REPUBLIC 8840
(Ntturime ..tylių įima «« psita varfu)

NAUJIENOS, Chlcago, UI rzjrr.8.,1, r., s. t'..i 'jttt1 l t hi 1 

Iš Kruopiškių Klubo
■' darbuotės

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
TA REPUBLIC iiOO

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petjnis 
Graborius 

488T® »t. 
CICERO, ILL.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyres gydytojas chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias it chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Pack 6755 ar Central 7464

; bažnyčią,, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už veliones sięįą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

f * «

įSĮ4 Sha^tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuošinlžiai kViečiami dalyvauti laidptuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnąyinją ir atsįsveikipi^ą.

Nubudę liekame
Vyras, Duktė, Mųtina, Patėvis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius J. J. Bagdonas, tel. 
Repubiic 8100.

Don't 
heglect 
. Colds



na-

14; Jurgaitis 1

2608 West 47th St

For RentAr esi Altass nariu?TOM.

-V B. R/

Business Service 
Biznio Patarnavimas

D R I V I N G THROUGH WITH 
FRIEND ARRIVE T0M0RR0W 
AFTERNOON LOV^

Priiiraiykitt į musų apniks

TEL. LAFAYETTE 1083

• /O >•** -Pf. >*' <•

ting the tops of the fence poste aa 
he went, as if he had just told Her 
it was a nice day. Mom tore open 
the envelope and therė it was, 
dated Kansas City and it said:

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Gold, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co., Beverly 9635.

Štoras ant rendos labai gera vieta 
dėl kriaučieus. Renda pigi, 

2048 W. 22 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia_

REIKALINGA motinos pagelbinin- 
ce prižiūrėti kūdiki ir prie lengvaus 
virimo. Tel. Dorchester 9284.

PRANEŠIMAI

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50;- Hacking $8.00: Millers Creek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

V-’--
X

■ h 'V* •• :

, .V.**- * * • s.
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CHAPTER FORTY-FIVE

to get a 
. his cat,

Mom for 
big Idea

MM/ ■

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Leo Švėgžda, Jasulis, 
Deveikis, Tumaviče 
R. R. klubo valdyboj
Cicero klubas tapo ALTASS 

garbės nariu: šnęs 20 metų 
jubiliejų.

CICERO — Gruodžio 1 d., 
šemetų svetainėje įvyko prieš- 
inetinis Raudonos Rožės Klubo 
susirinkimas, kuriame buvo iš
rinkta nauja valdyba ir pada
ryta eilė nutarimų. Svarbiau
sias iš jų buvo tas, kad Klubas 
prisidėjo prie Amerikos Lietu
vių Tranzatlantinio Skridimo 
Sąjungos — ALTASS — kaipo 
garbės narys, paskirdamas 
vieitbalsiai $25.000 iš draugi
jos iždo, 
iš Cicero
Skridimo garbės rėmėjas. Ti
kiu. kad ir kitos draugijos 
bei klubai paseks Rožiečių pė
domis.

R. R. Klubas pirmas 
tapo Janušausko

MAOJ1BJMOS, m.
.........    llįl .....................—

Pirmadienis, gruod. 11, ’33

1934 valdybos rinkimai
Nominacijos į 1934 metų 

valdybą buvo viešos, o rinki
mai slapti. Klubo pionierius 
ir finansų raštininkas Ben. 
Ttimaviče padarė karštą pa
reiškimą ryšy su rinkimais, pa
sisakydamas prieš užkulisinės 
politikos varymą. Jis prašė 
narių, kad jeigu kas ką turi, lai 
lai pasako susirinkimui, o ne 
pakampiais. Jeigu aš netin
kamas klubui, nebalsuokite už 
mane, bukite atviri, nuoširdus 
klubo labui.

Rinkimų rezultatai buvo se
kami :

Leo Švėgžda — 70; D r. Gus- 
sen — 18; C. Genis — 21 į 
pirmininkus. 
Jasutis — 93

Vice-pirm.: F. 
B. Sinionis — 
— 5. Nutari

mų rašt.: K. P. Deveikis — 63. 
(tai naujas, bet populiarus klu
bo narys) Zalatorius — 31; K. 
Jakubka — 16, Fin. rast.: Ben. 
Tumaviče — 96; A. Venckus 
— 9; E. Statkus — 13. Ižd.: 
J. J. Račkauskas — 93; M. Ma- 
skelunas
5. Maršalka — V. Arlauskas: 
Iždo globėjai — A. Venckus, 
B. Senionis ir P. Jurgaitis. 
Teisdaris — J. F. Šoris.

Nauja finansine komisija
Be to dar, susirinkimas iš

rinko įvairių komisijų, organi-

Adv. Kl. Jurgelionis

■ . ■ $

’;,x < < \ P

'/<

radio' “Makalų tėvas”, kas sekmadienį girdimas Budriko 
valandoje, ponas Makalas ir plačiausiai žinomas kaipo žurna
listas, poetas, kritikas, o ypač scenos patriarchas-režisorius.' 
Visi scenos mėgėjai vaidylos džiaugėsi gavę progą mokintis 
vaidinti po Jurgelionio vadovybe.

LSS Chicagos Centrales kuopos rengiamas teatras “Audra 
Giedroje”, kuris atsibus sekmadienyje, gruodžio 17 d., C. S. 
P. S. svetainėj, 1126 W. 18 st, yra prirengtas Kl. Jurgelionio 
pastangomis

1 ■ -J1,

; 1 iivi/ My Boy! "
bu FRANCIS WALLACE 
J AUTHOR. OF "HUDDLEU

The people around town hadn’t 
forgotten Tommy even if the pa
pers had and Mom vrished he would 
write oftener because somebody 
was always asking how he tiked it, 
how his pieture was coming along, 
when was it coming to Athens, and 
—What did he think about, Clara 
Bow7 Did he have any dates with 
Greta Garbe? Was it true, that 
John Greentree was a dope flend? 
And that Elsie Mountfort, was 

- drunk all the time?
Charlie VVhitney a s k e d about 

him. He told Mom he had a place 
for Tom in the factory after he 
graduated būt that he couldn’t af- 
ford to pay five hundred dollars a 
week or anything likę that. He told 
Mom to keep in touch with him andi 
tell him how Tommy was getting 
along and any changes he made 
since the job was štili open at the 
factory even though times were 
getting hard because the factory 
needed young blood and Tommy 
was just the type he needed . . . 
he k n e w the town and had a 
lot of contacts and was so well 
educated.

Mom thanked Charlie for being 
so interested in Tommy and for the 
interest he had always taken in 
him since he was a little boy and 
she told him how well Pop always 
špoke of him too. Charlie laughed 
a little and seemed kind of embar- 
rassed and Mom was, too. She had 
met him coming out of the bank. 
Then she asked how Dorothy was 
and told him how relieved she had 
been when Dorothy had come to 
tell her Tommy was all right that 
time he was hurt. Mom vvanted to 
ask about the grandmother, too, 
būt she couldn’t bring herself to it 
because the old woman had never 
even wanted Charlie to talk to 
Mom when they were both young.

The neighboi ladies at the gro- 
cery store were always intefested 
in HollyvVood. too. Mrs. Flannigan 
always was wanting hei to ask 
Tommy what hao become of Tom
my Meighan because he was her 
"favoright;*’ and Mrs Johnson 
liked VVallace Beery because he was 
a real man and didn’t put on any 
frills or fancies Mrs Farrell didn’t 
talk much because it was easy to 
see she was jealous of everything 
Tommy ever did. The funniest one, 
though. was Buccher Brown who 
aras always wantmg to know if 
Clara Bow wa# asking for him and 
when Tommy was going 
Job in the movies for . .
Alberti

Cousin Emmy vvorried 
®while. She had some
about gettirg a pass and going out, 
to Hollywood to visit Tommy. Mom 
knew just how glad Tommy would 
be to see Cous»n Emmy come piling 
in on him because he never could 
stand her. anyhow; yet. she was 
erazy about the movies and Mom 
believed that down tn her heart 
Cousin Emmy t h o u g h t she was 
pretty and could play-act herself. 
Mom told this to Pop and Pop said 
she’d be aure to break all the tna- 
ehines if they tried to take Emmy'e 
pieture. And there was another 
thing: Cousin Emmy was the kind 
who went cjrazy over sheiks and 
Mom knew. if she went out there 
and ever saw Cla '• Gable or Bud* 
dy Bogera on tt< she wouid 
be aure to run up to them 
and yelp out loud and make some 
kind <rf « fooLout of herself,■ and 
Tommy wouldn’t likę that.

Mom’s heart jumped ... a teleg.um aivvays meant something 
important and . . . Mom “always expected the worst”

Mom was afraid she would hAve 
to hurt the poor thing’s feelings 
būt, as luck happened, business 
was slack on the railroads and 
Cousin Emmy’a h u s b a n d got 
bumped and had to go back ftring 
instead of running an engine; and 
that changed his hours and eut 
down the money and everything all 
around. Even then Cousin Emmy 
hinted around to Mom about her 
husband coming to live with the 
Randolphs while she wpnt to Holly- 
wood; būt Mom pretended not to 
take the hint although she did feel 
sorry because Cousin Emmy’s 
heart was so sėt on the trip Būt 
the house was crowded already and 
Uncle Louie was bad enough with- 
out taking in any more; and they 
said Cousin Emmy’s husband slėpt 
in his underwear anyhow and got 
the sheets all dirty. and he was a 
dumb kind of a man anyhow; he 
wore black underwear.

Then. the Saturday before 
Thanksgiving. the telegram came.

Mom was sitting in the front 
room mending sox. The iight was 
better in there and her eyes were 
beginning to bother her on the 
elose work so she sat in there; and 
it waš company, too. because she 
could see people going by. She saw 
the Jenkins boy coming down the 
Street and knew it was a telegram 
bot she had no Idea it was ever for 
her until he made a hop, step and 
a jump, and landed on the porch so 
hard he didn’t have to ring the betl.

“A telegram from Tom, Mis’ 
Randolph,” he said,

Mom’s heart started to jump 
Hght away because a telegram al- 
waya meant something important 
and Mom was the kind that always 
expected thd worst. Tommy was 
awAy from homę and alone, and a 
lot bf things began to jump into 
her mind; būt the Jenkins boy said, 
before her trembling fingers could 
slgn for it: “He*s coming home.” 

. Then he hopped away again, h&

The first thing Mom did was sink 
right down on the door step v.Hth- 
out even shutting the door. Tom 
was coming home. It had been so 
long since she had seen him—she 
hadn’t seen much of him for three 
years. And be was bringlng a 
friend. Mom took one look at the 
room and jumped up. She got her 
shawl and hurried over to Mrs. 
Johnson’s. Mrs. Johnson was all 
interestod:

“1 seen you get a telegram,” she 
said.

Nobody ever missed a thing on 
that Street. Monvthought; būt she 
said: “Yes, Tommy’s coming home 
and is bringing a friend. He’s driv- 
ing through. It came from Kansas 
City. Can 1 ūse your phone, Mis’ 
Johnson?”

“Just help yourselfį” Mrs, John- , 
son said.

Mrs. Johnson pretended to be 
busy in the kitehen while Mom 
phoned būt Mom knew she was all 
ears so shė Just kind of hinted 
around to Cousin Emmy and Cou
sin Emmy, all excited, said she’d 
be right over and woųld feteh her 
good bedspread she had won at the 
bazšat and her floor lamp. And she 
mušt have flew over because Mom 
had hardly got home when Cousin 
Emmy got in all out of breath; and 
when she saw the telegram she 
said:

”1’11 bet he’s bringing a movie 
actor. Imagine, a real movie actor!”'
, (To Be Contlnued)
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Copyright, 1932, by Frnncle VVallace 
Dbtributed by King Featuręe Syndicate, Ino.

Kiek patyriau, tai dabartiniu 
laiku “Pirmyn” choras visu 
smarkumu rengiasi prie savo 
vakaro, kuriame bus suvaidin
ta operetė “Agurkai”.

Kitą sykį teks daugiau pa
kalbėti apie Pirmyn Choro 
praeitį, dabartį ir jo reikšmę 
dabartiniu laiku.

Antanėlis.

zatorių ir naują finansų komi- 
ją, kuri turės sulošti svarbią 
rolę, nes gabus vyrai ją suda
ro, būtent: C. Genis, Dr. Gus- 
sen ir P. Zalatorius.

Klubo susirinkimai bus lai
komi 1934 m., šemetų svetai
nėje, kas pirmą penktadienį, 
kiekvieno mėnesio, šįmet -su
kanka 20 m., nuo klubo gyva
vimo ir bus rengiamos iškil
mės įvykių paminėti. Nariams 
bus duotos dovanos vertės 
$20.00 už neemimą pašal
pos per tuos 20 m. Dėl to ju
biliejaus nutarta priimti ir 
jaunus vedusius vyrus, bet 
tik per tris mėnesius. Vajus 
prasideda su sausio men. Rei
kalaukite aplikacijų per val
dybą ar šiaip nuo klubo narių. 
Priimami vyrAi nedaugiau 
35 metų amžiaus.

Priešmetiniame susirinkime 
taipgi buvo priimti trys nauji 
narini. ‘'“N.” Rašėju.

ALTASS Town of 
Lake K-to susi

rinkimas

Janitorių susirin
kimai

Janitoriai, kurie kovoja su 
įsigalėjusiu jų unijose rakotie- 
rizniu ,šią savaitę šaukia du 
masinius janitorių susirinki
mus aptarti susidariusią jų 
unijose padėtį ir kaip tą be
tvarkę pašalinti.

Pirmas susirinkimas įvyks 
rytoj, antradieny, 1:30 vai. po 
piet Norlh Sidėj — 2445 N. 
Maplewood Avė. .

Antraą susirinkimas bus tre
čiadieny, gruodžio 13 d., 1:30 
v. po piet, River Forest Ma- 
sonic Temple, Central ir Lake 
Sts, 7700 Block. Visi janito
riai kviečiami lankyti savo su
rinkimus. — Narys.

Dainininkės Anelės 
Zabukienės kon

certas

Petro ir Petronėlės 
Senulių pagerbi

mo vakaras
MARQUETTE PARK 

Gruodžio 2 d., pp. Senuljų 
muose, 6016 South Francisco 
avenue įvyko jų 20 metų že- 
lybinio gyvenimo sukaktuvių 
paminėjimas, taipgi paminėji
mas p. Petronėlės Senulienės 
gimimo dienos, kuri išpuolė 
gruodžio 3 d.

Vienintele pp. Senulių duk
relė Bronytė surengė pietus, 
pasikvietusi į talką tetas, pp. 
Dudonicnc ir Balčaiticnė, ku
rios sukvietė gimines ir drau
gus, kurie sudarė gražų inte- 
lingentiškų ir rimtų žmonių 
būrelį. Gražiai jie linksmino
si iki ankstybam rytui.

P. Senulis iš amato yra 
“moulderis” ir dirba liejyk
loje. Turi nuosavą dviejų 
aukštų namą. Išauklėjo vic-

MORTOAGE BANKERS

REAL ĖST ATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

natinę dukrelę Brony tę, 18 me
tų, kuri dabartiniu laiku lanko 
high school. Visi atsilankę ir 
ypatingai jos tėveliai dėkingi 
Bronytei, kuri,daugiausiai pa
sidarbavo prie surengimo. Svc* 
čiai paaukavo pp. Senuliams 
Maytag plaunamų mašiną, ku
ri buvo pirkta iš Pcoplcs Fur.

Baigdama, dėkoju sumanyto
joms, ruošėjoms, o ypatingai 
pp. Palkamarams, kurie padė
jo tiek daug triūso. A. D.

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN 

2555 West 63rd Street 
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

UŽkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS

Sav. ,
Tel. REPUBLIC 4544

CLASSIFIED ADS

ALTASS Town of Lake Ko. 
mitetas laikys susirinkimą 
šiandien 8 vai. vakare p. W. 
Kareivos Svetainėj, 47-ta gat
vė ir So. Paulina.

Komitetas jau gana daug pa
sidarbavo James-Janušausko 
skridimo j Lietuvą naudai, bet 
jo 'darbas toli gražu dar nėra 
užbaigtas, — tai tik pradžia, 
sako ALTASS Komiteto nariai. 
Visi, kurie yra susiįdominę šiuo 
jų darbu, prašomi atsilankyti ir 
susipažinti su jų projektais; jie 
paslapčių neturi ir kiekviena 
sugestija ir geras noras padėti 
šiame jų darbe >bųs labai įver
tintas. —B., i

BRIDGEPORT 
kės A. Zabukienės 
įvyko gruodžio 3 d., Auditori
joje. Žmonių atsilankė apie 
penki šimtai ir spėjant iš bi
lietų pardavimo —- liko pelno. 
Dainininkė galės lavintis to
liau.

Apie patį programą galiu 
pasakyti tiek, kad A. Zabukie- 
nė sudainavo apie 7-ius solo 
numerius, iš operų “Carmen”, 
“Sadko” ir liaudies dainas. 
Solo paskambino p-lė L Mile- 
riutė, o trio sudainavo p-lė F. 
Balsiutė, O. Kačerauskienė ir 
A. Zabukienė. Publikai labai 
patiko/

Vykusiai duetus • atliko A. 
Zabukienė ir S. Rimkus, ypa
tingai “Marš, marš Kareivė
liai”. Be to, į programą įėjo 
vykę V. Bieliajaus šokiai ir 
Jaunosios Birutės pasirodymas. 
Iš tos organizacijos scenoje pa
sirodė p-lės I. Aleksis, solo, ir 
S. ir A. Aleksiunas, E. Miščiu- 
kaitis, E. Masalskis grupinuosė 
numeriuose. Nudžiugo jos, 
kuomet gavo gėlių bukietą.

Ištrauka iš Kornevilio var
pų išpildė grupė, kurią sumo- 
kino p. Zabukienė. Visiems 
dainininkams akompanavo 
p-lė A. Briedžiutė, kuri tą pa
čią dieną skambino Archest- 
ra Hali ir dėl nuovargio nega
lėjo išpildyti sunkų numerį, 
kuris buvo pažymėtas progra- 
me.

Koncertas užsibaigė įteikimu 
p. Zabukienei 4-ių bukietų gė
lių. Po to tęsėsi šokiai.

Zabelė.

Dainin- 
koncertas

AR JUSU STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbų už 

jūsų pačių kainų. Mes taipgi taiso
me rynas, “down spots” ir visokį 
blekės darbų.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965 
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninkų reikalais. Męs 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoje.

• LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 met

. ....................1 |»M ■

Pirmyn choras North 
Sidčje

Crane Coal Co
5332 So. Long Avė.

,» Chicago. III.
TEL. REPUBLIC 8402

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PEKRAUSTYTOJAS 
3858 So. Halsted St. Chicago, T1L

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

BE IMOKĖJIMO — 6 mėnesiai iš
mokėjimui. Pilnas peržiūrėjimas, 
body pataisymas, numaliavojimas, ap- 
mušinėjimas, batt. tops, stiklus, tai- 
rus. Apskaitl. ir nuvežimas dykai. 
3261 Fullerton Avė. Bei. 2401.

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO. M. A. Laberdia, sav. 
Langams užlaidos, taipgi valome fi- 
rankas ir langams užlaidas. 7017 So. 
Western Avė. Republic 5780, Chica- 
go, III.

Personai
Asmenų Ieško ____

PAJIEŠKAU JUSTINO JONAITIS 
gyveno Chicagoj, meldžiu atsišaukti 
arba duokite žinoti kus jis gyvena, 
yra labai didelis reikalas dėl jo ge
rovės.

M. A. LA BEUTE
649 No. Rossmore Avė., 

Hollywood, Calif.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

I narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai jstoję Draugijon gali gy
venti bile kuriame State-—valsti- 
ioj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
aelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi

jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teise svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budp. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
po priežiūra Illinois valstijos.

. Jeigu dar Tamsta nesi nariu Ši
tos skaitlingos ir stiprios organiza
cijos, tai kviečiame tuoj prisirašy
ti per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės i Chi- 
eagos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halsted St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
ateitų j namus. Tel. Canal 0117 
—klauskite Mickevičių.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA užeiga, biznis iš
dirbtas per 9 metus. Aš turiu dvi 
vietas todėl esu priverstas vienų par
duoti. Atsišaukite iš ryto 2956 So. 
Emerald Avė., o po piet j Ramovų 
Gardens. 3508 So. Halsted St, klaus
kite p. J. Molis.

Teatras. L. S. S. Chicagos Cent- 
ralinė kuopa stato scenoje 8 aktų 
komedija “AUDRĄ GIEDROJE” sek
madieni gruodžio (Dec.) 17 d., 1938, 
C. S. P. S. svetainėj, 1126 W. 18 St., 
Chicago. Pradžia 7:45 vai. vakare. 
Po perstatymo šokiai prie p. Byans- 
ko orkestros. įžanga tik 40c. ypa- 
tai. Tikietus galimą gauti iš anks
to NAUJIENŲ OFISE, UNIVERSAL 
KLIUBE ir pas kuopos narius.

šis perstatymas yra rengiamas su 
stropiausiu atsidėjimu ir geriausio
mis sceniškoms spėkomis, po vado
vyste Kl. Jurgelionio. Vakaras bus 
tradiciniai puikus, linksmas ir drau
giškas kaip ir kas metą L. S. S. 
Centralinės kuopos vakarai. Visus 
draugus, simpatizuotojus ir dailės 
mėgėjus užkviečia z

Rengimo Komisija.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
Direktorių ir Atstovų mėnesinis su
sirinkimas bus pirmadieny, gruodžio 
11 d.; 1988, 8 vai. vakare, Auditori
jos svet., 3188 So. Halsted St. Visi 
Direktoriai ir Atstovai kviečiami da
lyvauti šiame susirinkime, būtinai.

A. Kaulakis, rašt.

Amerikos Piliečių Politiško KliUbo 
nrieŠmetlnis susirinkimas atsibus 
gruodžio 11. d. 1988 m. A. Balčiūno 
svet., 7:30 v. v. Visi nariai ir ho-

NORTHSIDE — Sekmadienį 
gruodžio 3 d., Chicagos Lietu
vių Choras “Pirmyn” turėjo 
(surengęs draugišką vakarėlį, 
Armitage svetainėje, 3800 W. 
Armitage Avė.

Gražus būrys jaunimo prisi- 
rįnko, daugumoj choro nariai 
ir visi gražiai linksminos iki 
vėlumui nakties.

Buyo ir muzikalis progra
mas, dainąvo mergini) duetas, 
labai gražiai padainavo daine
lę “Pupos**.

Paskui buvo suvaidinta mu- 
zikališkas vaizdelis “Muzikos 
Mokykla”. Lošė ir dainavo 
Skeveriutė, Vospėndraitė, To-, 
rutis ir Pukjs. » Akompanavo,. -... ....... „
n np Drncrrn.'rinti tapti nariais malonėkite atsip.ne bteponaviciene. Frogra nea turime daug'svarbių rei-
mas publikai patiko, tik buvo kalų, taipgi bus renkama' valdyba se 

e . bn Aw» a. 100/1 tMftlnMAo w»t.truputi pertrumpas.
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kautiems 1984 metams, 
sus

A

.-A

Kviečia vi-
Valdyhn,

LANKYK 
MOKYKLĄ!
Svarbiausia dalykas musų gyveni
me yra mokslas. Visokiais bu
dais galima pasimokinti; bet sėk
mingiausias išsimokinimas yra 
mokykloje. Lankymas mokvklos 
nušviečia protų, auklėja darbštu
mą. stiprina valių, suteikia galių 
sėkmingai kovoti su gyvenimo 
sunkumais. Gerai rašyti ir skaity
ti savo kalboje turėtų mokėti 
kiekvienas lietuvis, šioje šaly gy
venantieji pridera susipažinti su 
anglų kalba. Visiems gerai žino
ma. kad mokintų žmonių būtinai 
reikia, ir jie yra labai brangus.

AMERIKOS
.... Lietuvių Mokykla

3106 SO. HALSTED ST.
iiHM

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė su namu, priežastis pardavi
mo savininkas turi du biznius. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant na
mo. Royal Blue Store.

2942 W. Pershing Rd.

Exchange—Mainai
MAINUI bizniavus namas — Sto

ras ir 7 ruimai. Tinkamas karčia- 
mai. Mainysiu i mažą namukų gy
venimui. 3719 Parnell Avė.

Real Estale For Sale 
Namai-žemė Pardavimui
NAMŲ SAVININKAMS

Kurių turite klapatus su morgičiais
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotas, atsilankykite, gausite 
gerų patarimų kaip Šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 
Protective Ass., 115 S. Dearborn St. 
Room 421, Chieago, Ilh




