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53 žmonės mirė
šalčiuose

Šalčių banga perjšjo visas Jungt Valstijas 
ir pasiėmė daug aukų

CHICAGO.—53 žmonės žuvo 
dabartinėje šalčių bangoje, ku
ri atėjusi iš šiaurvakarių per
ėjo visas vakarines, centralines 
ir rytines Jungt. Valstijas.

šilti lietus Pacifiko pakraš
čiuose ir smarkios pūgos kal
nuose gręsia potvyniais.

Milioniniai nuostoliai pada
ryti ir 9 žmonės žuvo Wash.. 
Oregon ir Idaho valstijose nuo 
šalčių kalnuose ir potvynių že
mumose.

Net ir New Yorko valstijoje 
atėjęs iš Kanados šaltis buvo 
vietomis pasiekęs 27 laipsnius 
žemiau* zero.

40 žmonių žuvo ant slidžių 
šalygatvių Michigane, Ohio ii 
Pennsylvanijoj.

Pagal valstijas žmonių nuo 
šalčių žuvo: Michigan— 10, 
Washington—7, Ohio—17, Ore- 
gon—1, Idaho—1, Minnesota—? 
1, Pennsylvania—13, New York 
—2, Maryland—1. -
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pozos Dr. Alice Winekoop, kuri yra kaĮtiįama nužudžius savo marčią Rheta Winekoop. Vi-

■

*4$ ?:

Dvi
dury jos sūnūs Earle Winekoop, kuris yra kaltinamas prisidėjęs prie savo žmonos nužudymo,

• arba bent apie it yra taręsis su savo motina.
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Lietuvos Naujienos
Lenkų oficiozas ragina 
Lenkiją pradėti dery* 

bas su Lietuva

Vestuvėse supjaustė
14 žmonių

Anarchistų ir sindi- 
kalistų maištaf ls- 
panijoje numalšinti

Mirė Leono Tolto 
jaus sūnūs

MADRIDAS, gr. 12. — Ispa
nijos valdžia paskelbė šiandie, 
kad anarchistų ir sindikalistų 
maištai, kurie tęsėsi keturias I 
dienas ir kuriuose žuvo 94 
žmonės, šimtai gi liko sužeisti, 
liko jau numalšinti.

Sindikalistų gi skelbtas ge
neralinis streikas neįvyko ir 
valdžiai galbūt jaų^ nebereikės 
skelbti karo stovį.

NEW HAVEN, Conn., gr. 
12.—šiandie ligoninėj nuo įvai
rių ligų komplikacijos pasimi
rė grafas Uja Tolstoi, 68 m., 
sūnūs garsaus rusų rašytojo 
Leono Tolstojaus.

Jo sesuo Aleksandra, jaunes
nioji duktė Leono Tolstojaus, 
nesenai irgi atvyko į Connecti- 
cnt ir apsigyveno Haddam ūky, 
kad užsiimti literatiniu darbu*.

Vokietijos diktato 
rius Hitleris jau pa 
sirinko vietininką

Earle Wmekoop pa 
liuosuotas

4 jįjį

Amerka nepaliauja 
bandžiusi išgauti 
Samuel Insull

Reikalavo . iš kara 
liaus pinigų—ati

duotas teismui

Juo esąs princas Aleksandras, 
buvusio kaizerio anūkas. Jis 
priklauso nacių partijai ir 
smogikams

princoĄuguak 4$^K-#***' ,

CHICAGO.4-Earle Winekoop, 
kurio žmona Rheta lil$o nužu
dyta jo motiųos, Dr. Alice Wi- 
nekoop kabinete, liko paliuo- 
suotas iš kalėjimo ir nuo teis
ino atsakomybės, kadangi pro
kuroras neturi, prieš jį įrody
mų. Jis buvo kaltinamas, kad 
jis buvo susitaręs su* motina 
nužudyti žmoną.

Jo motina tebėra kalėjime 
ir yra kaltinama už žmogžudys- 

f

Teisėjas įsakė arės 
tuoti teamsterių imi 

jos viršininkus

KAUNAS.—Lenkų oficiozas 
“Gazeta Polska” dažnai deda 
savo kauniškio korespondento 
žinias ir straipsnius apie Lie
tuvą. Viename straipsny “Gaz. 
Pols.” korespondentas rašo, kad 
kiekvienas Lietuvos inteligen 
tas kalbėdamas su lenku palie
čia Vilniaus klausimą. Kores
pondento manymu, lietuvių tau
tos liūdesį turinti žinoti lenkų 
tauta. Tai yra Lietuvos inte
resas, todėl viena tauta turinti 
tiesiog kalbėtis su antra tauta 
nors ta kalba butų ir griežta. 
O ta tautų kalba, tai diploma
tiniai santykiai su Lietuva.

naujo dar nesu-

kuliant Merkio 
sugriebė 11 m.

Francija vėl nemokės 
skolos J tinklinėms 

Valstijoms

KUPIŠKIS.— Kupiškio vals. 
Dvaro miškų k. Notkutės ves
tuvėse įsigėrę svečiai susimušė 
ir keturiolika vyrų buvo sun 
kiau ar lengviau peiliais su- 
piaustyti.

Pašto viršininkui p. čereskai 
mirus iki šiol 
laukta.

Ažulytės k. 
javus diržas
piemeniuko ranką ir ją sutrins* 
kino.

Jonas Lisevičius dengdamas 
Čereškienės *stogą sulaužė kai
riąją koją.

Laičių k. prie vieškelio kaž
kas sudaužė ir sunaikino kry
žių. Kadangi piktadarius su
sekti nepavyko, Kupiškio baž
nyčioje buv. laikomos pamaldos, 
kad “laisvamanius” (taip ku
nigas pavadino kryžiaus dau
žytojus) suklupdytų.

ATHENAI, gr. 12. — Viskas 
rodo, kad Amerika nepaliauja 
dėjusi pastangas išgauti buvu*sj 
Chicagos visuomenės aptarna
vimo įmonių magnatą Samuel 
Insull.

Iš Amerikos siunčiama dar 
daugiau dokumentų prieš Insiri- 
lą, taipgi stengiamasi uždaryti 
visus kelius, kad Insullas nie
kur negalėtų rasti prieglaudos, 
jei Graikija įsakytų jam ap
leisti šalį.

Su visomis Balkanų šalimis 
jau’ pirmiau buvo padarytos 
sutartys dėl išdavimo nusikal
tėlių. Dabar tokia pat sutar
tis tapo skubiai padaryta ir su 
Albanija, kad ir ten Insullas 
negalėtų pasislėpti.

LONDONAS, gr. 12. — Be
darbis inžinierius Huddon, 43 
m., kuris parašė kelis laiškus 
karaliui Jurgiui V ir už tą ta
po areštuotas, dabar1 tapo ati 
duotas teismui, už reikalavimą 
iš karaliaus pinigų ir grūmo
jimus.

Haddon sakosi esąs pavainikis 
sunu*s vyresniojo karaliaus Jur
gio brolio, kuris mirė dar prieš 
užimsiant sostą ir todėl reika
lavo iš karaliaus metinės pa- 
šelpos, nes visų persekiojamas 
jis negalys gauti jokio darbo.

7 skridę j Chicago 
lakūnai liko 

sužeisti

Lindberghai atskri 
do į Trinidadą

PORT OF SPAIN, Trinidad. 
gr. 12.—Lakūnai Lindberghas 
su žmona šiandie atskrido iš 
Manos, Brazilijos į Trinidadą. 
Jie skrido tiesiu, bet labai pa
vojingu keliu per Amazonės 
džiungles ir neapgyventus kal
nus. Juos Čia pasitiko tuks 
tančiai žmonių. Jie ore išbuvo 
virš 9 valandų. Visą laiką jie 
palaikė susižinojimą per orą.

MONTERY, Tehn., gr. 12. — 
Septyni profesionaliniai “stunt” 
lakūnai, jų tarpe viena mote
ris, skridę j Chicago 8 paša 
žierių lėktuvu liko sužeisti, du 
jų sunkiai, kai jie paklydo 
migloje ir susidaužė bandyda
mi nusileisti išartame lauke.

BERLYNAS, gr. 12. — Iš 
užtikimų šaltinių patirta, kad 
Hitleris pasirinko princą Alek
sandrą Ferdinand Hohenzollern, 
vienatinį sūnų
Wilhelm, ketvirtojo sunaus ex- 
kaizerio. Wilhelm, kaipo Vokie
tijas regentą ir Hitlerio vieti
ninką.

Tai yra Hitlerio atsakymas į 
klausimą kas valdys Vokietiją, 
jei prezidentas Hindenburgas 
ir kancleris Hitleris mirtų.

Hitlerio asmeniškai pasirink
tas princas yra 21 m. amžiaus 
ir jau du metus tarnauja na
cių smogiamiesiems būriams. 
Jis, kaip ir tėvas, priklauso na
cių partijai.

Esą pradžioj rugsėjo mėn., 
Hitleris pasišaukęs princą 
Aleksandrą pas save ir įsakęs 
apleisti smogiamuosius burius, 
bet prisidėti prie reichswehro, 
Vokietijos profesionalės armi
jos.

Princas tuoj aus prisidėjo prie 
reichswehro paprastu kareiviu 
ir dabar tarnauja Berlyno prie
miesty. Jis per keturius me
tus bu*s stropiai laivinamas ka
rinių dalykų ,pirm negu jis bus 
paskelbtas Vokietijos regentu.

Nutarė Crawford 
Avė. pakeisti į Pu- 

laski Road

ORHte

Chieagai ir apiellnkei federa- 
v lis oro biuras šiai dienai prana

šauja:
*

Nepastovus, galbūt sniegas ir 
biskį šilčiau.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:- 
19

Mack Sennett bank 
rutijo

LOS ANGELES, Cal., gr. 12. 
—Savo laiku labai garsus kru
tamu jų paveikslų gražuolėmis 
ir komedijomis, Max * Sennet*, 
kuris galbūt daugiau? negu kas 
kitas iškėlė aktorkų į žvaigž- 
dės, padavė teismui bankroto 
peticiją. Jis peticijoj sako, kad 
jo skolos siekia $925,681, kuo
met visas jo turtas sudaro tik 
$1,600, įskaitant jo rankairdus 
ir drabužius.

BOSTON, Mass., gr. 12. — 
Prezidento Roosėvelto sūnūs 
James dėl vidurių pakrikimo li
ko paguldytas porai savaičių li
goninėn.

Federalinė valdžia 
inis $2.20 taksų 

už degtinę
WASHINGTON, gr. 12.—Pre

zidentas Rposeveltas ir kongre
so vadai susitarė uždėti $2.20 
taksų ant galiono degtinės. 
Tuos taksus turės uždėti kon
gresas.

Pirmiau buvo projektuojama 
imti $2.60 už galioną, bet pre
zidentas nusprendė, kad tai yra 
peraugšti taksai, žemesniais 
taksais gi norima pašalint’ 
butlegerius.

Ret ir imdama žemesnius 
taksus, federalinė valdžia tu
rėtų apie $400,000,000 metinių 
pajamų.

Muitai ant importuotos 
tinęs bu‘s daug augštesni, 
būt apie $5 ant galiono.

CHICAGO.—Vakar miesto ta
ryba 35 balsais prieš 11 nuta
rė didelę Crawford Avė. pakeis
ti į Pulaski Road, atminčiai 
lenkų gen. Pulaski, kuris ka
riavo už Amerikos nepriklauso
mybę.

Pakeitimui priešinosi ir 
Crawford giminės, kuris buvo 
įkūręs Crawfordville, kurį anek
savus ir liko pavadinta gatvė 
jo garbei. , \

CHICAGO.—Teisėjas Schiller 
išdavė warrantus areštavimui 
trijų Chicago Teamsters unijos 
viršininkų, jų tarpe Marcus 
Looney. Jie yra kaltinami ban
dę iš anglininkų išvylioti $250, 
000.

Tai yra pradžia bylos, nes pro
kuroras nori apkaltinti visus 
Truęking and -Transportation 
Echange, garsiosios TNT, vir
šininkus, tarp kurių esą gar
sieji gangsteriai, kaip Hiftnph 
reys, White ir kiti.

Looney be viršininkavimo 
unijoj užsiima dar gaminimu 
patentuotų gyduolių, kurios 
buk “išgydančios” vėžį, pliku
mą ir kitas ligas. Jis taipjau 
bus teisiamas ir kaipo valkata.

Peek ir Wallace gi 
ria Roosevelto 

programą

deg- 
gal-

Išplaukė prie pieti 
nio poliaus

WELLINGTON, N. Z., gr. 12. 
—Adm. Richard E. Byrd vakar 
išplaukė su antra ekspedicija i 
Antarktiką. Su ekspedicija vy- 
kasta daug mokslininkų, kurie 
per du metus tirs pietinio po
liaus apielinkę iš “Little Ame
rica” stovyklos.

CHICAGO.—Vakar farmerių 
suvažiavime kalbėjo du aršiau
si priešininkai -— agrikultūros 
sekretorius Wallace ir- George 
N. Peek, Wallace pašalintas ag
rikultūros sutvarkymo adminis
tratorius. Jie abu atvažiavo iš 
Washingtono tuo pačiu* trauki
niu, bet skirtinguose vagonuo
se. Bet kalbėdami farmeriams 
jie abu lygiai girė prezidento 
Roosevelto programą gelbėt fer
merius ir apie savitarpinius ki- 
virčius nė neužsiminė.

PARYŽIUS, gr. 12. —Kabi
netas paskelbė, kad Fancija, 
kuri gruodžio 15 d. turėjo su
mokėti Jungt. Valstijoms virš 
$22,000,000, jau tretį kartą sa
vo skolos nemokės. Ji ’ nemo
kėjo pereitų metų gruodžio 15 
d. ir birželio 15 d. š. m.

Belgijos kabinetas irgi nu
tarė nemokėti savo skolos 
Jungt. Valstijoms. • ' A* * 
Tik. viena ^uomija sumokės sa

vo Skolą pilnai

WASHINGTON, gr. 12. — 
Gruodžio 15 d. Amerikos sko
lininkai turėtų sumokėti Ame
rikai $153,024,327, iš kurių virš 
$160,000,000 sudaro nuošimčiai 
ir tik virš $46,000,000 princi- 
palės sumos.

Bet Amerika iš tos skolos 
atgaus tik mažytę dalelę, nes 
daugelis šalių visai nieko ne
mokės, o visos kitos įmokės tik 
mažą dalelę, kad parodyti, jog 
jos pripažysta skolą.

Iš visų valstybių tik viena 
Suomija (Finlandija) visą lai
ką mokėjo savo skolą pilnai ir 
ketina gruodžio 15 d. irgi sa
vo dalį skolos sumokėti pilnai.

Rumunija gaudo fa 
šistų vadą

Klaipėdoj
Klapiėdos policija netikėtai 

užklupo dviličių monetų dirb 
tuvę. Suėmus vieną neblaivų 
riukšmaujantį pilietį, jo kiše
nėje rastos trys įtartinos mo
netos po 2 litus. Policijai pa
darius jo namuose kratą, ras
ta pas jį pinigams dirbti forma 
ir įvairaus metalo. Padirbėjas 
yra:-'šaltkalvis Cimieiius, kilęs 
iš Raseinių apbkr. Cimielus 
sulaikytas kaltu prisipažino ir 
pasisakė, kad pagamintus pini 
gus platindavęs rinkoje.

Šiuo metu Klaipėdoje įregis 
truota 712 bedarbių. Jų tarpe 
124 moterys. Maždaug tiek 
pat tuo metu bedarbių buvo ir 
praeitais metais.

Mokytojas Polloks trjių 
savaičių bausmę-atliko. Guber- 
natura jam nedavė leidimo to
liau gyventi Klaipėdos krašte. 
Pasienio policija nugabeno jį 
prie sienos.

Šiomis dienomis Eitkūnų 
elektros dirbtuvių kasas per
žiūrint, rasta 6,610 markių iš
eikvojimas Ryšium su tuo jau 
suimti keli tarnautojai.

Rusai rengias emigruo
ti iš Lietuvos

' ? r '

Nuteisė visam am 
žiui kalėjimai!

CHICAGO.—Vakar nuo pa- 
raližiaus pasimirė garsus 'kri
minalia ir civilis advokatas Af- 
red S. Trude, 87 m., 4960 Drex 
ei Blvd., tėvas Circuit teismo 
teisėjo Dantei P. Trude. Velio-

HUTCHINSON, Kas., gr. 12. 
Kaubojui Jack Wisdom, 26 m., 
kuris tapo suliptas Oklahomos 
valstijoj ir tuoj aus tapo atga
bentas į Kansas valstiją, pri
sipažino nužudęs Wichita,. Kas., 
biznierius Harry Pritchard ir 
jo žmoną. Jis nužudęs juos tę- 
del, kad jis bijojosi, jog jie 
skusią jį valdžiai u?ž ( įkišimą 
jiems beverčio Čekiu 4 sumoj

CHICAGO.—Charlie (“Three 
Gun”) Stein, 26 m., liko nuteis
tas visam amžiui kalėjiman už 
Žmogžudystę iV keturius plėši
mus, kuriuos jis papildė Chi
cago j e. Jis yra gimęs India
noj ir pirmą sykį pateko kalė- 
jiman būdamas 14 m. amžiaus. 
Nuo to laiko \r prasidėjo jo 
kriminalis gyvenimas.

K ■

$21.40.
’ '-r >

• < „r . ' ?

nis jau nuo daugeliu metų ne- RYMAS, gr. 12. ^Mtissplini 
beužsiėmė praktika ir tik. ret
karčiais būdavo, patarėju ki
tiems advokatams.

ruošiąs projektą nuk 
• darbininkų algas, bet

Plėšikai užpuolė 
duokepyklą

.. ........ —w■ j' i?
CHICAGO— Keturi plėšikai 

vakar Užpuolė Ward Baking Co. 
raštinę,, 2608 Lexington Avė. 
ir suvarę 7 darbininkus pas*. 
vSre ^2,500,. kiųįe buvo skiria- 
mi algų.Jši^l

BUCHARESTAS, gr. 12. — 
Visoj šaly eina stropus ieško
jimas .Corneliu Codreanu, vado 
uždarytosios fašistinės geleži- 
nžs gvardijos. Policijai pradė
jus pulti geležinę gvardiją, kuri 
turi 3,000 narių, jų vadas pa
sislėpė pasirėdęs motere.

Policijai puolus geležinės 
gvardijos raštines daugely vie
tų įvyko persišaudymai ir kru
vini susirėmimai, bet užmuštų 
nėra. Tik Bucharesto polici 
jos komisionierius yra sunkiai 
sužeistas kovoj su fašistais.

NEW YORK, gr. 12. — Į 
New Yorką tapo atgabenta už 
$2,000,000 degtinės iš Škoti
jos.

KAUNAS. — Rusų milijonie
riai pernai esą nupirkę už 10 
mil. dbl. i didžiausius žemės 
plotus Pietų Afrikoj, kur no
ri apgyvendinti neturtingus 
rusų emigrantus išsibarsčiu
sius po visą pasaulį. Milijo
nieriai žemes dalina išsimokė
tinai ilgam laikui. Pirmoj vie
toj žemės duodama buv. rusų 
armijos kariams. Nesenai bu
vę pasiūlyta Lietuvos rusams 
žemdirbiams emigruoti Pietų 
Afrikon. Apie 200 šeimų, Lie
tuvon atgabentų Muravjovo 
laikais, parduoda savo ukius 
ir emigruoja į P. Afriką.

DANVILLE, III, gr. 10. - 
Raymond B. Smith, 58 m., pa
simirė savo namubse užsprin
gęs mėsos kąsniu.

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. 
NedSldieniais nuo 0 ryto iki 1 vai. po pietų.

'■ ' L, NAUJIENOS
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KORESPONDENCIJOS
r    >■—im

Brooklyn, N. Y
SLA. 38 kuopos susirinkimas 

ir Pildomosios Tarybos 
nominacijos

Pirmiausiai tenka pažymėti, 
jog ši kuopa savo laiku buvo 
“šimtaprocentinių” tvirtovė. 
Tačiau ir ten jau pradėjo pus
ti naujas vėjas, apie ką liudi
ja balsavimo pasėkos. Vadina 
si, visokių Valaičių ir kitų įta
ka susmuko. Kuopos priešme- 
tiniame susirinkime buvo no
minuojama Pildomoji Taryba. 
Nariai balsavo sekamai:

prezidentus:
Bagočius ........... .....  35
Strumskis ........ ..... 30
Bachunas .....:.... ..... 7
Mazukna ........... ..... 1
G,inkus ..............

vice-prezidentus:
..... 1

Mikalauskas ..... .... 31
Mazukna ........... ... ... 30
Trečiokas ..........

sekretoriui:
..... 8

Dr. Vinikas........ ...... 62
Raginskas ........ ....  5
P. Jurgeliutė ....

iždininkus:
n..... °

K. Gugis ........... .....  40;
Lopatto ............ ..... 23!
Ruchinskas ....... ..... 1
Stanislovaitis .... ...... 1

40
35
22

3
2
7

27

33

Į iždo globėjus:
Mockus ...................
Buęhinslęąs ..............
Januškevičius ...........
Ambmiėjįus ..........
Raginskas ..............
Mikuživdė .*..........
Šlikas .....................

Į daktarus kvotėjus:
Dr. Bronušas ........ .
Dr. Stanislovaitis ....
Dr. Klimas ..............

Buvo taip pat renkama kuo
pos valdyba. Pirniininku iš
rinkta Vincas Michelsonaa, 
vice-pirmininku J. šnyras, fi
nansų raštininku šiaulys, pro
tokolų raštininku Narvydas ir 
iždininku Mačys.

Daktaro kvotėjo ir organiza 
torių rinkimas palikta sekamam 
susirinkimui.

— Kazys Vitel.s.

Brooklyn, N. Y
Bedarbių padėtis. — šolomsko 

prakalbos. — ščyryji^ ir sklo- 
kininkų parengimai.— Gruo
džio 17 d. kalbės drg. St. Mi- 
chelsonas.

dėtis vargingą. Ęaląkųtų dieno
je kai kurie bedarbių gąvu po 
gabalą mėsos įr po bbuduįą 
sriubos. Tokiu budu buvo palo
dyta mielaširdystė. Bet ką tai 
reiškia, pietai juk susideda 
ną iš vienos dienos.

Žmonės laukia geresnių laikų 
ir vis negali sulaukti. O. musų 
komunistai vis plusta socialis
tus: jie, girdi, kalti, l^ad Ame
rikoje blogi laikai.

Musų didmiestis pusėtinai 
linksmas. Ęa| kurie piliečiai 
džiaugiasi, kad tapą atšaukta 
prohjbįęiją. Gal kai kam dėl 
prohibięijpą atšaukimo bus ir 
geri laikai. Tačiau darbo žmo
nės nieko gero negali tikėtis. 
Nedarbas juos kaip kamavo* 
taip ir tebekamuoja.

Musų Limbiniai rengė prakal
bas, kurias reikėjo iš dviejų 
atvejų garsinti. * Pirmą kartą 
tapo išplatinti plakatai, kur bu
vo pažymėta prakalbų vieta ir 
laikas. Kai publika susirinko 
prie svetainės, tai pastebėjo, 
jog ten vestuvių pokylis. vAš 
pats pradėjau manyti, kad gal 
tai šolomsko vestuvės su bim- 
biškomis apeigomis. Vienok pa
aiškėjo, jog kiti vestuvininkai 
iš ščyrųjų svetainę paveržė, 
tad prakalbas 'teko atidėti.

Už poros dienų įvyko ir pra
kalbos. šolomskas pareiškė, jogOras pas mus gana šaltas,

nors sniego dar ir nėra. Žiemai jis kalbėsiąs apie A.L.D.L.D. 
besiartinant, bedarbių skaičius reikalus. Tačiau tuoj po to pra- 
gąl dar labiau padidėjo. Jų pa- dėjo apie Rusiją kalbėti. Nors

!I\I/MyB()Y'
bu FRANCIS WAJLLACE
J AUTHOR OP "HUDDLE"

CHAPTER FORTY-SIX

So they started to work right 
away and planned as they went. 
They would clean the paper in the 
front room and the diping .room 
and fix up the front bed room up- 
stairs whįch Mom 'n Pop used*. aąji. 
Tom and his friend could ūse it as 
the bed wąs nice and wide and 
plenty big enough for two. They 
were so busy that they forgot 
about lunch and Uncle Louie went 
around with a long face when he 
came in and there was nothing to 
eat; būt Mom eut him off short and 
opened a can of baked beans and 
told him to get it up himself, which 
he did, grumbling all the time until 

' Cousin Emmy lošt her patience and 
told him he ought to be glad to 
get that. Then Mom told him he’d 
have to sleep on the couch in the 
sitting room While Tom and his 
friend were there so Pop could ūse 
his bed; and that insulted him and 
he grouched until Cousin Emmy 
told him’ to shut up. So he went out 
mad.

When Pop came in from work, 
Mom got him a short order and he 
was real nice about it and tumed 
in, and tried to help būt Pop was 
never much good around the house 
so Mom sent him after the gro- 
eeries. Cousin Emmy didn’t even 
go home to get supper for her man 
būt said he could get something for 
himself as he was used to it, which 
was a fact, goodness knows, be- 
cause Cousin Emmy was one of 
that kind which got to tallęing 
places and forgot to get home; būt 
Emmy’s was a dumb kind of a man 
and never complained.

Pete and Steve stopped 4n that 
night from the garage and pitehed 
right in and helped with the work 
and had a lot of fun cleaning the 
paper and themselves, too. Pete 
made Mom stop būt she went to 
the kitehen and made some hot co- 
coa and gavę them some of the 
cakes Pop had brought home—he 
always brought home some of them 

, when he went to the store—būt 
Steve said chocolate and cakes 
were for the women and children 
so, when they had finished. she 
and Pete went to the kitehen and 
cooked some bacon and eggs: and 
Uncle Louie, wbo had been grump- 
ing in his room, smelled them and 
came down and helped then) eat.

Mom was up early the next day 
and started ta work again būt Pop 
told her to hold her horses and take 
it easy because Tom wasn’t bring- 
ing the Prince of Wales home and 
there was no ūse of her killing her- 
self; būt Mom kept tidying around 
anyhow and, as soon as Pop and 
Pete were off at work, she got busy 
on the windows and polished them 
until she could see through them 
likę spectacles; and Cousin Emmy 
came over again and tl\ey cleaned 
and shined everything apd got the 
table ready and all the time Cousin 
Emmy waa busy guessing what 

, movie actor Tommy was bringing 
J home.

Firtally it got to getting around 
noon and Mom stopped to get her? 
self dressed and do what she could 
with her hands which were 'red and 
raw again from all the scrubbing. 
She put on her blue flat crepe and 
Cousin Emmy had brought

her flowered chiffon, which was ov- 
erdoing it būt there was nothing 
Mom could say b e c a u s e Cousin 
Emmy had been so good about 
everything.

Then they sėt the table and got 
it ready for the evening meal and

ovėr

dish of preserves so it would cover 
the wofn spot on the table eloth 
and moving the pieklęs Tommy 
liked right in front of his plate. 
There was štili a bare spot and she 
opened a jar of relish. Then she 
went to the store and 
had she stepped in the door than 
Mrs. Johnson and Mrs. Flannigan 
were right after her and Mom 
could see they were almost as ex- 
cited as she was; būt she didn’t 
take much time to talk to them; 
although' she did have to laugh 
when Butcher Brown told her not 
to forget to tell Tommy about get- 
ting a job in the movies for Albert, 
his eat. And Albert seemed to know 
they were talking about him be
cause he got up and started to box 
with Butcher Brown Albert was a 
real eute eat.

Then Mom went home and she 
and Cousin Emmy put on their 
aprons and trussed the chicken, 
made the dressing and stuffed it, 
and got it ready to slip in the oven; 
and Mom hoped Uncle Louie 
wouldn’t go grabbing the white 
meat the first thing because Tom
my always liked it best and his 
friend should have some, too. She 
thought it vvould be nice if Pop 
would carve and serve, then Tom
my and his friend vvould be sure 
to get the best euts because Pop 
vvasn’t selfish; būt Pop always 
kicked likę a steer when she asked 
him to serve. She vvould have liked 
to have given Uncle Louie a taik- 
ing to beforehand būt she was 
afraid, if she did, he’d be sure to 
get insulted and do something 
awful.

Mom was vvorried to death. It 
would be a job to get Pop to put on 
a white shirt and collar and to 
keep him from saying “pass the 
punk”; and Uncle Louie would be 
sure to start some kind of an argu- 
ment and goodness knows What 
Cousin Emmy would be doing or 
saying because the poor thing was 
flighty already because a real 
movie actor was going to be there.

Then, while Mom was thinkingj, 
up came a roar from outside and 
she looked out and there was Tom
my sitting in a swell car, looking 
in at the window and smiling. 
Another boy was with him and he 
was smiling too;

“It’s Tommy!” Mom cried shrtlly, 
running for the door.

MIt’s Jack Devere!” Cousin Em
my cglled, runping after her.

Tommy appeared tired, Mom 
thought, būt how grand he looked, 
sitting there stretehing in the seat, 
his face red and browT), brown Irom 
the ęalįfomią sunshipe fnd. red 
from the wind because the cąr was 
open. He wore a stylish yęl|QW coat 
and a cap to mateh. * «

“Hy, Mom,” he said, just Ilki 
before he went to college* and he 
hopped out and put his strohg 
arms around her and kissed her 
and Mom hoped everybody behind 
all the blinds along the Street

no sooner

Flannigan

satisfied, partteularly the one 
aeross the way.

“This is Jack Devere,” he said. 
Mom took the hint that she was 
supposed to know about Jack De- 
vęre so she smiled real nice and 
khook han^Ę with him. He was a 
right good-looking boy with a hap- 
py smile that,made you’>tfWl' ht 
home with him right ąway likę he 
was onė of the neighbor’s boys.

“Heilo, Mom.” Jack Devere said. 
His voice was warm and pleasant, 
too . . . Cousin Emmy was almost 
jumping up and down so Mom in- 
troduced her to Jack Devere al
though, the way Cousin Emmy was 
acting, Mom was afraid she might 
kiss the poor boy. It was plain 
Tommy didn’t approve.

“Sure,” Cousin Emmy said light- 
ly, slapping Jack Devere on the 
lapei likę she had known him all 
her life, “sure,” she said, “ ‘Glass 
Houses,’ ‘Purple Rainbows,‘ ‘Happy 
Hours’ and that funny one ------”

“ ‘Doughnuts and Coffee’,” Jack 
Devere said, smiling likę he really 
liked Cousin Emmy, which made 
her worse and she was hitting her 
hands t o g e t h e r and Mom was 
afraid what she’d do; so Mom said: 
“My, driving all that way in'an 
operi car—ain’t you cold?”

“Good for the 'complexion,” Jack 
Devere laughed. Mom felt right at 
home with him. So did Cousin 
Emmy.

?‘Well,” Mom said hurriedly, 
“here I’m standing out Jiere talk
ing when you boys mušt be avrfully 
hungry.”

“I could eat the leg off the table,” 
Jack Devere said, winking at Cou
sin Emmy. She threw her hand at 
him and laughed and said: “Well. 
if ypu ain’t just likę in the movies 
—wasn’t that the one you pulled 
in ‘Doughnuts and Coffee’?” '

“Bring in your stuff,” Mom told 
Tommy, “and take the front room 
upstairs.”

“Oh, we can’t stay,” Tommy said. 
“We’re on our way over to school 
to see the Yale game.’l

“Oh,” Mom said, “can’t you even 
stay tonight?”

“No,” Tommy answered. “We’U 
stop just long enough to say helio 
to everybody and then be moving— 
we’ll drive all night

Cousin Emmy was Moking likę 
her eat died. “Can’t you even stay 
for supper?’’

Tommy said: “We’vę gpt to keep 
moving.”

Cpusin Emmy said “Ah-h!” Mom 
said nothing; būt she thought Jack 
Devere mušt ha v p read l^er 
thoųghts because he looked at hei 
and then said to Tom: “May|Y 
wę’d better stop fpr dinner, ąny , 
how.”

Tom shook 'his hea j. He turnė o 
tp M°ro: don’t mM, ęip you
Mom?”

Mom said, brightly: 'IWhy of 
course not, Tomrny, if you. Įfrave to

of time for the ome so ęm 
meet tfee felląvj the night before 
than soma alumni will be there um 
I want tp talk to. them 
iddąs Į tyįve in mind.” ;

MW!
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Traukinių darbininkai bando iškrauti gyvulius laike gyvulių prižiūrėtojų streiko Chicagos jar
duose. Gyvulių prižiūrėtojų streikas liko sutaikintas, bet dabar streikuoja kiti darbininkai nieku- 

. r k ; riose skerdyklose.
........ - ■ —■ 
jįs į ,“malušką”»įix nebuvo nu
važiavęs, bet .ąpje .ją gali dau
giau papasakoti, negu Karosie- 
nė, Mizara, Milleris ir visi kiti 
Maskvos buvusieji btirdingie- 
riai. Jo pamokslą klausėsi apie 
70 asabų.

Šiek tiek šolopiskas prisimi
nė ir apie draugijos reikalus 
Pažymėjo tą faktą, jog ligi 
šiol jau' tapo išleistą 37 kny
gos. Esą, tik gftįla, kad ne vi
sos tos knygos tėra “košer”. 
Pavyzdžiui, Seno Vinco para 
syta knyga esantj niekam ti
kusi, Girdi, Vinęas. savo kny
goje pasakoja, kaip jis dar vai
ku būdamas norėjęs kunigą 
cezoriku paplauti.

įdomu, kad sojdn)skąs pirma 
tos knygos blogumų nematė 
Matomai, kai niiVąžiavo į Lie
tuvą ir pas Užu^aisčio kunigą 
atliko išpažiiRį Hįš viso gyve
nimo, tai jam tuoj atsidūrę 
akys ir jis suprato, kad cezo 
riką naudoti yra labai blogas 
daiktas, o ypač prieš kunigus.

Paskui šolomskas šoko aiš
kinti Rusijos rŽVdŽIiciją. Esą, 
Kerenskio • laikais darbo žmoi 
nėms neįf kiek liėbuvę' g’efiai.j, 
negu viešpataujant carams. 
Pats Leninas pi’iverstas buvęs 
slapstytis * ir organizuoti pilie
čius nepakenčiamos valdžios 
nuvertimui. •

Bolševikams paėmus valdžią 
į savo rankas, viskas Rusijoje 
pradėjo bujoti, šiandien, gir
di, Rusija ti;ri didžiausias dirb 
tuves pasaulyje. Viena tik milr 
žiniška dirbtuvė per dieną -iš
leidžia 100 traktorių. Na, o pa
imkime mokslo sritį. Sovietų 
balunistas pasikėlė aukščiau 
nei bile kas kitas? Girdi, Pic- 
card nukrito ant žemės ir vi
si jo instrumentai' sudužo, tad 
nieko ir negalėjo sužinoti, kas 
dedasi aukštumoje. Amerikie
tis pakilo kiek aukščiau, bet 
už tai nusileido' už penkių šim
tų mylių į pelkes. Jeigu dar 
kiek, tai jis butų buvęs į ju
rą nublokštas,.

Visai kitaip buvo su sovie
tų balLuistais. Jie ne tik aukš
čiau iškilo tiž vhĮis kitus, bet 
ir nusileido ten,' kur norėjo. 
Į tą vietą nuvažiavo automo
biliai ir juos paėi^ie. <

Vadinasi,inejuoja storai ir 
nesivaržydamas. Pirmiausiai 
tas barškalas privalėtų .žinoti, 
jog prof. Piecaid du - kartu* sek- 
minga!, pasikėlė { į stratosferą 
ir nusileido, /visai nesudaužy
damas instriųnentų. Antra, so
vietų balunistai tik iš antro 
karto tepasikėlė. Pirmas jų 
bandymas buvo visai nesek’ 
mingas., . ... f ,

Bet G®k to. (: .
Neužmiršo šolomskas: pabrė 

žti, kad Sovietų Rusijoje nie- 
k?m netrūksta kopūstų ii’ la
šinių. Ot, valgo sau žmonės 
tuus dalykus taip, kad not tau
kai per barzdą varva. Keista, 
kad visokie Baronai įr kili he- 
pąnorejo tų 1 kopūstų vąlgyM 
o 'bėgo1 atgal j. Ąnieriką, kur 
jie turi pasitenkinti juoda ”k> 
va.

jie su-inanė pakišti koją 
re^ge kokių tai jaunuolių kon
certą. Na, ir nudegė nągu‘s. 
Nepritraukė žmonių nei su 
juodukų orkestru. Pas skloki- 
ninkus susirinko apie 700 žmo
nių. Abi svetainės buvo prisi- 
kimšusios, kaip silkės bačkoje. 
Tuo tarpu pas _bimbiški.‘s jau
nuolius atsilankė tik keli tu
zinai asabų.

Į sklokininkų parengimą at
vyko ir artistas Babravičius, 
kuris šauniai padainavo kelias 
dainas. Susirinkusiai publikai 
p. Babravičiaus dainavimas la
bai patiko. Tatai liudija jai; 
tas faktas, jog tuoj ant vie
tos tapo išparduota už <$60 ti- 
kietų į busimą Babravičiaus 
koncertą. Išėjo taip, kad ir 
sklokininkai buvo p. Babravi
čium patenkinti ir p. Babravi
čius sklokįninkais.

Tai kreditas sklpkininkams, 
kurie pastaruoju laiku* žymiai 
sudemokratėįo ir remia gerus 
dalykus. Tuo tarpu bimbinin- 
kai pasiliko siaurais fanatikais 
ir turi pgsitenkinti raugytais 
agurkais. Beirailliiul&mi skloki- 
ninkus, jie greibjpatys sunyks.

& » »
Piliečių Kiiubo saloje, 80 

Union avė., gruodžio 17 d., 
LSS. 19 kuopa rįngia prakal
bas. Kalbės drg. St. Michelso- 
nas, “Keleivio” redaktorius. 
Prakalbos prasidės 2:30 vai. 
po pietų. Reikia manyti, jog 
į socialistų rengiamas prakal
bas atsilankys daug žmonių. 
Prakalbas jau rengė z bolševi
kai, sklokininkai ir kiti, o da
bar bus progos išgirsti ir so
cialistų prakalbas.

Po prakalbų pas draugus 
Tiškevičius bus vakariene ir 
draugiškas pasikalbėjimas.

— Frank Lavinskas.

tikos miestelyje, bei kaime 
žmogus gyvena gamtos glėby
je, kur naktinė tyla nedrums
čia minčių. Čia, tokiame did
miestyje, kaip New Yorkas,— 
čia viskas bėga šuoliais ir nak
tis nėra poilsio laikas. Nakti
nis klegesis visus budina. 
New Yrorko Broadway niekad 
nemiega, gi šį vakarą čia visi 
budi. Visi laukia, kada Dė
dė Šamas pabaigs kalęs pas
kutinį vinį į tos nelaimingos 
prohibicijos grabą.

Žinia, kad prohibicija jau 
mirė, visus.patenkino, visi šku

liam. Visi šau-
dugno. Stik- 

Ir kodėl gi ne- mų, 
išgėrus stiklą 
pasidaro daug 

vargai dingsta,
Naujos

lai aukštyn! 
gerti, kuomet, 
kitą, pasaulis 
linksmesnis, 
gyvenimas juokiasi.
svajonės kutena jausmus. Ro
dos, atgeni a' jaunos dienos, ku
rios nepažįsta vargų, čia ko
kia tai linksma daina kutena 
krutinę. Visai kitas pasaulis, 
naujas gyvenimas.

Prohibicija mirė, mirė kar
tu ir daugelio vargai,

ant valandėlės. Atrodo, kad 
tas viskas yra tik sapnas. Bet 
kuomet tenka visa tai praleisti 
kartu su gyvenimu, besibas- 
tant New Yorko garsiuoju 
Broadway, kur tyla yra amži
nai dingus, kur žmogaus gy
venimas netekęs lygsvaros, 
kur civilizacija (jeigu ji čia 
yra?) taip žymiai pakeitė tą 
anų dienų šios mažos salos 
(Manhattan) visą išvaizdą 
(Manhattan yra pati New Yor
ko širdis),'— kokis čia didelis 
ir keistas ūpas visų tų žmonių, 
kurie ieško gyvenime patenki
nimo pačiame dugne stiklelio 
bei bačkos. Daugelis jaučia
si laimingi, kuomet netenka 
tyros sąžinės; kuomet pats pro
tas nuskęsta alkoholizme; kuo
met kūno jėgos nebeveikia, — 
kojos sulinksta, liežuvis nesu
randa savo -vietos burnoje.

Argi galimas daiktas, kad 
žmogus, tas žmogus kuris iš
statė tuos milžiniškus New 
Yorko murus, kuris nutiesė 
tuos ilgus didelius tiltus per 
plačiąją East upę; žmogus, 
kuris išrausė tuos didelius ur
vus apačia Hudson upės, kur 
bėgioja traukiniai bei automo
biliai, — argi tas žmogus už
miršo savo galingumą ir čia, 
va, prie baro jis jau be sąmo
nes ir vis dar daugiau skęsta 
gilyn, ir tik dėlto, kad užmirš
ti vargus. Teisinasi, kuomet 
jis atbunda — išsiblaivo ir gy
venimo , tikrinybės jį pradeda 
iš naujo kankinti.

Prohibicija jau mirė, bet 
žmogus gyvena tą patį gyveni- 

kokį jis sau pasirinko. 
Jeigu jis vargsta, — tai jo pa
ties kaltė.

Taip buvo palaidota nela
boji prohibicija.

— A. J. Viznis.
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i Pinigų Siuntimu Skyrius at- 
’daras kąsdie nuo 8 v. ryto 

iki 3 vąl. vak. Nedaliomis 
ąnuo. 0 v. ryto iki 1 v. p. p.

VISUS NAUJUS RADIOS
VISU ŽINOMŲ IŠDIRBYSČIU JUS 

GALITE PAMATYTI 
BUDRIKO KRAUTUVĖJE

New York, N .Y
Prohibicijai pasimirus'

Gruodžio 5-tą. Vakaras 
prohibicijos mirties budėjime. 
Gamta New Yorko padangė
je, rodos, gana liūdi. Tamsus 
rūkas jhio jurų, migla lėtai 
krapina Ncw Yorko gatves. 
Garsioji New Yorko Broadvvay 
pilnai prikimšta žmonių, ju
dėjimas nepaprastas. Visi lyg 
ko laukia. Times Sąuare”, 
per kurį nu^idriękia ir pati 
Broad\Vay, randasi ir laikraš
čio “Timės” namas, kuris elek
tros šviesomis patiekia žiopso- 
tojams vėliausias pasaulio ži
nias. šį vakarą, kas tik gali 
pakelti galvą, į viršų, skaito ir 
sel^a tas žinias, kurios sku
biai heffą aplink didelį 
“Times” namą. Žinios, viso
kios žinios, bet vis ne tos ži
nios, kurios Nčw Yorkietis 
laukia, žiūrint į tą minią, at
rodo, kad visi jie turi vieną 
mintį. Rodos, jie visi laukia 
jokios tai dideles atmainos, 
kuri būtinai šį vakarą turės 
jyykti. t Visi laukia žinios, ka
da tą girta prohibiciju išleis 
pasktitinį savo gyvybės ženk
lą; kada ji /užmerks akis ir 
kad(t jbs kruvini nagai pą- 
liiius gnąibę ištroškusį pilietį.

Gali būti, Hadrinn&une Ame-

. ■ ./ • •_

FOR CHRISTMAS
Marvelous New
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CUANTITY LIMITED
ACT AT ONCE!

STEWfiRT-WflRNER
"diadų) ofitke

Lięterrto Police Calls, Canadian Stations, Amateur 
’ Stations and Airplane Calls, ąs well ąs Standard 

broadeasts. 3 beautifully, late$t styled cąbinets.

JOS. F. BUDRIK,
INGORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tek Boulevard 8167-470$

AUKSINIU DAIKTŲ KRAlUTUVfi 
3343 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705-8167

Radio programai: Kas diena WAAF, 920 k. 11:45 A. M.
WCFL, 970 k. Nedėlioinis 1 vai. po pietų.
WHFC, 1420. k. Ketvergais 7:30 vakare.
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take it all right.

National holiday Declared!
V. F. S. Z. B. X. Y. W. aiu 

so forth had his hair cut.

iki didelio saizo modelių. Tai yra 
Pamatykite

In our next play Aldona Ą. 
will once more be a mama, būt 
not a Yidish mama. She yvill 
be a kosher Lithuanian mama.

nepaprasta proga.
juos išstatytus Electric Shops. 
Nusipirkite sau Kelyinatorių da
bar! Nupigintos kainos bus iki 
tol, kol išteks aprubežiuotas jų 
skaičius.

j išmokėjimų plano, 
likusius kas mėnesį, i

>( Birt.;

Roseland—11116 S. Michlran Ąve.

Vidurmiesty — 72 W. Adams St. •— 132 S. Dearborn St 
Visi Telefonai RANdolph 1200, tokai 1'55

* Ashland—4834 South Ashland Avė. 
South State—3460 South State St. 
«nglewood—862 W. 63rd St.
~ ------ E. 02nd St.

Trečiadienis, gr. 13, 1933

In Memorian
We extend our beari

Special Notice

BarbaraALDONA

ro-
be-

our guests arrive.

Beliajus and his group,

Out Of Towners
Vytautas Beliajus.

YE!
king, besides enjoying

a beast mighl
Our Aim

their pro

Folk Song

A

«•

<r

Merry Xmas ..f.

'Ji

If.

greater than the 
that period, forget- 
we ruled from the 

the Black Sea, that

of her lot, the king 
to be a most licentious

which was one 
of other such

Polish
Radzi- 

one of,

the 
her 
the

out- 
and 
act-

f'y
K

day
be-

IV CENTURY

& >

A:
we, (that is, tfcė staff and 
every individual member) take

y-'jir’

We hardly can realize that 
the next išauto of our page will 
not appear until next year, so A * * A « <

I’m happy and I sing 
While with thee I reside; 
Tomorrow to the field 
I ride in pride.

Come Ye All 
» --rr—------------ ' - .

HEAR YE! HEAR

L-.-i ' • -’jiff®?' ■

perties, if caught reading 
books printed in Lith 
uanlan?

< -s:

■■ ■

r i. .»

ATAJ yra- nepaprasčiausias pi- 
^ nigus taupantis pasiulijimas! 
Šie mędeliai ateina tiesiog pas jus 
iš Pasaulinės Parodos, kur jie bu
vo rodomi kaipo geriausi išdir
biniai Kęlvinator • pabrikos. Jie 
nėra antros-rankos refrigerato- 
riąi. Jų kainos yra nuo pigiausių

Galima nusipirkti ant įlengvų 
$10.00 jmokėti — likusi

Translatėd by—-

'-f ■'.■.'Y. M,

■■■ ......... ................................... ............................................................S*- .........  ■ nnisi—
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TheDoings of L.Y.S. 
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

A Word Or Two 
To Everyone

tins opportunity, to \vish all 
our friends and LITHUANIAN 
youth throughout the world 
and our benefactors, the NAU
JIENOS staff, a most joyous 
Xmas and Happy New Year. 

Lithuanian Youth Society.

Lithuanian Histori 
cal Narnės You 

Should Know

Many of oirr present 
young people are rapidly 
Corning America nized to such. 
an extent that if many do not 
kno^ a thing about Lithuania, 
far more will not care to 
know.

Our forefathers of the near 
past, had lived through a serf- 
dom and bondage for 120 years. 
The Russians had a desire to 
obliterate our cultural and 
national consciousness. The con- 
seųuence was that many Slav- 
onized themselves and the ręst 
were illiterates. Ou‘r youth was 
brought up herding hogs (kiau
les ganyt) and finished a dūli 
life as farmers.

Many fathers of the present 
era are štili the produet of 
that dark period. The child- 
ren of such parents hėar no- 
thing pleasant of Lithuania, 
nothing būt misery and such 
things. They ‘seem to expect 
nothing of that peasant count
ry, forgetting that we were 
once the largest nation of the 
east, far 
Russia of 
ting that 
Baltic to
we -were a land of heroes and 
produtoed many great men. 
Lithuania is young in its in- 
dependence. She is going 
through a renaissance and is 
in the bud of produetion. 
Writers, artists, men of letters 
and Science and heroes of the 
air as well, are rapidly appear- 
ing. We are gaining national 
conciousness. We are realizing 
that Lithuania, the land of 
‘ The Northern Gold” and “The 
'Verdant Rue’^ is beautifuT. Hei 
vvoodlands and plains are charm 
ing, the hills tell magic tales 
and romantic stories of our 
3dprious past.

This page enables irs to reach 
direetly to our youth in their 
adopted tongue, introdueing to 
them a few things about Lith
uania and Lithuanians. At the 
šame time we appeal to them 
to come and join us in this 
great erusade to win our youth 
back to us. To work hand in 
hand for a greater organiz- 
ation branched throirgh the 
statės and cities. To have ? 
center where Lithuanian art 
and culture shall be encouraged. 
Everyone join us and let our 
parents support us, for thev 
can be of great help to us ir 
our undertakings.

Thank You
Vytautas Zereni-Beliajus.

love and longing her dear 
Lithuanik, were the cau’se of 
Anna Aldona’s uhtjmely death

At our present time, many 
Lithuanian girls are named Al
dona, and everyone bearing 
that name should" feel proūd. 
Our hearts, likę hers, should 
be filled with that great love 
for Lithuania’s lore, song, land, 
and for her people, as our 
tragic Aldona’s heart was.

Aldona was jone of the mont 
tragic figures of Lithutanian 
medieval history. '

As a young princess she was 
married off to the Polish king 
“Casimir the Greąt”, surnamed 
“King of the Peasants”. The 
union was presumably for some 
political reason, būt remained 
without consequences.

Though she converted to the 
christian faith and assumed 
the title of Queen of Poland, 
becoming known as Anna Al
dona, she was never -able to 
feel a t home in Poland. To the 
lašt day of her life she clung 
to Lithuanian customs, music, 
songs, and sports, always sur- 
rounding herself with her be- 
loved country people. She loved 
horseback riding and hunting, 
būt church ceremonies and the 
pomp of the court were dis- 
tasteful to her.

The Polish clergy doubted 
her christianity and doubting. 
they hated her. There was pro- 
bably no Lithuanian princess 
who was more Lithuanian 
minded and who adhered to 
Lithuanian customs as much 
aš Anna Aldona. To add to the 
misery 
proved 
perso n.

The
the affections of his beauti- 
ful Jewish mistress, Esterka 
(through whose influence many 
priviliges had been granted to 
the Jews) had many other 
“affairs”, one of whįch Itands 
out above the ręst, due to its 
tragedy.

While visiting his sister, 
Queen Elizabeth of Hungary, 
he seduced, with her aid, an 
innocent maiden, Clara Von 
Zach, the daughter of a court 
official. •

The father, incensed at this 
treatment of his datfghter, 
sought to avenge her and broke 
into the royal chamber wound- 
ing the kinjf and Aldona.

Von Zach was slain and upon 
all members of his family a 
terrible judgement was passed. 
Clara, the misused {giri was 
further mutilated. Hounded to 
her death as 
be.

This scen£ 
of hundreds
scenes, eotipled with her great

On Tuesday Eve., August 31, 
1933, at the home of Misa 
Helen Dambras, Ruta Kartan 
as, Biru ta Kremianis and Vy
tautas Beliajus, decided to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith
uanian drama, art, literature, 
thought and lore among the 
American born Lithuanian 
youth.

We hold our meetings at 
Woodman’s hall, 3253 So. Lime 
and 33rd Sts., each Wednesday 
eve. at 7:80 P. M. Every Lith
uanian young man and woman 
is cordially invited to join us 
and lend a hand in making 
our club one of the most note 
worthy of its kind.
The Lithuanian Youth Society

NAUJIENOS, m.
...........................  " .............. .................-v '* ■' ris RH1 "’<.<*.■ .VSflK L 'll'W

It’s a
H. D.). ’Tis bad to be with- 
out a job ąnd as with 
one, for a job took our ver> 
dear secretary away. Lucky 
for us it’s temporarily. So 
we’Įl soon have ou»r c|ear secret
ary H. D. back. Ęųt you should 
see the place where she works 
They have the keenest and 
most dairling bathroom nine 
feet long and sunk in the floor. 
Oh dear! oh dear. And lašt 
Saturday, when she was “mit 
feders to her hair”, she just 
enjoyed taking a dive in it. 
Nine feet long. Oh dear! Oh 
dear.

vile, vile fctory (a lai It soimds vile — Louis.

We extend <mr heart felt 
sympathy to our fellow meih' 
bers, Eleanor, Florence, Filo- 
ma Wiczus and their family 
(or the loss of their father, 
joseph Wiczus.

Lithuanian Youth Society,

I’m a ,swell guy, I can take 
— Whitey.
Come up and see mc some- 

time — Tee.
Youse guys — Albin.
I say nothing (bless his little 

heart) — Johnny.
Ah nerts — Iggy.
Just plain nuts — Bertha. 
You don’t say — Berriice. 
What are you doing — Ruth. 
Who me! ■— Makūnas.
I can’t make up my mind 

— StasC Dikcis.

Senti All Your Contributions 
To

VYTAUTAS F. BIELIAJUS 
3364 So. Auburn Avė. 

CHICAGO, 1LL.

A second tragic royal 
mance of a Lithuanian princess I 
to a Polish king was that of 
Barbara Radzivil, member of 
one of thė most illustrioufc | 
Lithuanian families to Sigis- 
mund Augustus II (1547-72).

At the death of his wife, 
Elizabeth, he married Barbara 
secretly. The counsel of Piotr- 
kow demanded the Rnnulment 
of his marriage to Barbara. 
The king loved her sincerely, 
and refused to do such an act 
and saw her crowned his queen 
in 1550. Six months after the 
coronation, her mother-in-law 
the hated dowager, Bona Sfor- 
za, poisoned her.

Queen Barbara is idealized 
in Polish song, and preserved 
portraits of her, reveal her 
beatfty of form and feature.

(In next issue Keistutis and 
Biruta).

Due to the fact that otr 
Btfnco party will be held tor- 
morrow, our meeting will be 
postponed till then. All mem
bers are reųuested to be pre
sent at seven P. M. so we 
could hold a short meeting 
fore

No one can deny that Panele 
Nesteikis has a great follow- 
ing, and that many more are 
desirous of, datįng her. Why 
not? Just call Canal 1-2-3- 
Jump!

Hey, Albin, you better watch 
you'r step, there’s a giri watch 

^ng every sįep you are taking. 
Albin, I’m shocked to see you 
do such a thing as you did on 
Dec. 6. She mušt of fallen head 
over heels for you.

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubiu badas salaažynrai per- 

ialUno krutfatte. tai geras iisitrynimaa 
su ANCHOR Pain-ExpeUenu visos 
krutinės ir po to apdengiant kratinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito* 
kis gydymasis palinosuoja susikimiima 
krutinėję visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite pergalimus krutinėję, nes 
dainai jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas tr kt. Tuojaus iisitrinkite Pain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

PAIN-EXPELLER

News
»

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

DID YOU KN0W?
THAT, the first czars of Russia 

were descendants of Lith
uanian nobles?' --

THAT, Poland achieved
most and reached 
pinaele of power when

Jagelo

- Mr.
the “Lietuvių Baletas”, wili I 
give a concert in February. 
The picturesųue dances of our 
fatherland. The gay colorfid 
dances of sunny Špato, the 
exotic temple dances of Įndia, 
and the snake .dances of the j 
orient will be portrayed.

The Services of varioųs 
musięįans and prominent danc- 
ers have been sečured for this 
occasion and a most pleasapt 
(ime is guaranteecį to all at- 
tending.

Nbise of the worst kind, 
Chas. Gastmas, Pranas Druk- 
tainis, Tom and Wal Valen
tas. Most behaving, Alex Ty- 
rpec, John Gelzainis, btase 
Dįkcis, Ignas Nesteikis and ai’ 
the girls. Praised be thei 
name.

PER HAMBURGĄ 
Mus nesupanti laivai suteikia prog? pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
I ABI PUSI, NEW YORKAS- 7^.50< 
KAUNAS, TREČIA KLASE I I O —

Savaitiniai iiplaukimai. Patogiu geležinke
liais susisiekimas U Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

We would likę to hear of 
Lithuanian youth organizatiorib 
or individuals who reside 
side of pur city or statė 
exchange news of their 
ivities.

Romaftce is in the bud, how 
do we know it? Well, when Flo 
Wjczus bumped her elbow into 
Theo’s ribs he thought she’s 
flirting or fell for him, so he 
started singing a song all the 
way home makjng such a 
racket, that the eonduetor was 
searching for a pipe.

BOY! WHAT LOVE CAN 
DO TO SOME PEOPLE.

HAMBURG-AMERICAN LINE
{^■■177 N. Michigan Avė., Cbicago, III.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpeciaUškai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nup 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. Cravvford 5573

Lithuanian line of 
rided over Poland?

THAT, the present 
princely house of

- wil descends from 
the most patriotic and old-l 
ėst Lithuanian families 
whose predecesors fought 
bravely for Lithuanian 
freedom and were strong- 
ly against union with Po
land ?

THAT, Lithuanian is the lang- 
uage that most elosely re- 
scmbles Sanskrit, and (or 
that reason is considered 
of great importance in the 
philological world ?

THAT, Lithuanian independ- 
ence was gained only 
through the efforts of her 
poor and her peašantry 
and not through the in
fluence of nobles who es- 
tranged themselves from 
her?

THAT, up to the beginning of 
the XX centuTy Lith
uanians were punished 
with exile, hard labor and 

i confiscation of

Atsiskirsiu Aš Nuo Jūsų
(I SHALL PART FROM THEE)

Juodas Mykolas
I leave all who are dear 
To me, and thee my friend; 
Today, my fatherland 
I mušt defend.

With a sword and swift steed 
My spirit likę a\flame; 
Fatherland! E’er shall ring 
Thy name in famel!

Forever and then I
SjialI not have died in vato, 
Twice happy I’d be, to 
Serve thee agato.

■ ? -< ' ‘
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Glory , be. e Wally Valentinę.
Mary ^ymec, Grace Būgne*1 

What are you all doing to-[have been initiated. They can 
morrow, Thuršday, December 
the 14th. Nothing? Then come 
right over and ^pend a pleas
ant time with us at our “Bunco 
party” which will be held at 
our clubroom in Woodman’s 
Hall, 3253 So. Lime and 33rd 
Sts. We’ll play Bunco, have 
games, a program, dancing pUd 
what not. So wrap your scarfs 
around your neck and drop ii).

Famous Ph rases of Farnous 
and Infamous Beoplė

Phooey—and1 kids 
jbs

P. S.
“Historical Lithuanian narnės 

you should know”, “Did you 
know” and “The Society 
Noose” will be eondueted by j 
Vytautas Beliajus, and your) 
contributions to these columnš 
as well as any other articles 
will be greatly appręciated. 
Please forward them to 8864 
So. Auburn Avė., Chicago, III.

Vytautas Beliajus,

Society Noose
.——

Oh! Collar Button wherę
✓ do you lie Lošt?

Do you know how much 
you to me doth cost?

I’ve looked and looked for 
you, būt all in vato \

And if I look some mpre

Hoofus Goofus. j

- Belia-

1IM 
I ■ 
III

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATUS 

5514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos. lietau* ir drasko* vanos.
•vimming pool.

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

tli

Nupigintos Kainos 
Ant Pasaulinės Parodos

KELV1NATORIŲ
Taupykite pini gusi Tai yra visai nauji refrigerat oriai, 
byuo vartojami išskiriant kad buvo išstatyti parodoje. Garantuoti iš 
kiekvieno atžvilgio

Jie niekuomet ne

A

M*

Nepasitikėkite orui, kad 
palaikyti valgomus 
produktus saugiai.

• I • ■ v ■ ;'■■■ - , f- .■/ . ■ ■■■ ‘".Jt > j

We two were out for a 
turkey dinrier, . i

And imagine my embarrass- 
ment when instead of a stuffed 
turkey, we fov/nd a stuffefj 
“Pajršįiikąs”. As I live and

Ibreathe.
., ‘ ■. J ' ' • i , •' .. ‘ " .'>l! i*1' ' ' ' ■ 'J.

■:><< ii ■ ■ ,'i' ■.* ;
' I n J’į.:;'.is

Which is correct English?
L, J. said those węre goos0s 
and yours tyuly said ythems 
were geeąea not.' goošes.

——,——* <■ ■

Tįny Dūlys . h'ąen't gut big 
feet, only the shotos ate large. I
By right h® should wear a sjžę

i i pilie shoe, būt a ten feęlš 3° Ant p/*« pirkinių ant Hmokėjimo pridedama mažas pristatymo primokėjimas. 
; good that he weats size eleven jD JĮ O D A M E F ED ERA LIŪS KUPONUS 

‘instead. ...................

•J '.y.• - 'V,/: v'. V.V’.'v- ................... ... •

ECOMMONWI AIIH EDISON
LECTRIC SHOlO

‘.'c • m • • !.u- * >■ ■ ■ • •:/ • v

Jums reikalingas, elektriškas 
refrigeratorius apskritus me
tus. Oras palaikys valgomus 
produktus saugiai apie 35 skir
tingas dienas iš 365. Jus nie
kuomet nežinote kada tos die
nos ateis. Elektriškas refrige- 
riavimas yra saugus ir ekono
miškas. Nerizikuokite prarasti 
maistų ir pinigus dėlei suge
dimo.



ienos

Lietuvos Naujienos

nei

IŠ DARBOreiyra

orga

KO NEVIENAS PRAŠO

POLICIJOS UŽSIĖMIMAS STATISTIKA
Lietuvos

SUBSCftilBE.
MOW

TO.VOilM

AUTOKRATAS

4.00
2.00
1.50

1.75
1.25

kursu* Liė- 
laikraštis, 
Vokietijoj

butume palikę . inkarą ir iš
plaukę* į jurą. Bet vėjo visai 
nebuvo; ir, kad padarius mus 
visai bejėgiais, atėjo Hunter’is 
pranešdamas, kad Zigmontas 
Hawkins įsmuko į laivelį ir 
nuplaukė su kitais ant salos.

todėl 
jais kalbėti, 
parodė savo

New Yorko policijos komisionierius James S. Bolan 
sako, kad tame mieste belikę tik 1,928 “spykyzės” (slap
tos karčemos). Prieš prohibicijos atšaukimą jų buvę 
8,000. Vadinasi, per vieną savaitę laiko užsidarė dau
giau kaip 6,000 slaptų girtuvių.

Tai, žinoma, yra geras argumentas už tai, kad pro- 
hibicija turėjo būti atšaukta. Geras taip pat dalykas, 
kad policijos viršininkai turi tokias tikslias skaitlines 
apie nelegalio biznio įstaigas. Kada New Yorko polici
jos komisionierium buvo Grover A. Walen, tai vieną 
kartą jisai pareiškė spaudos atstovams, kad jo mieste 
esą 32,000 “spykyzių”. Surašyti tiek slaptų užeigų tai. 
nemažas darbas, kuriuo galėtij pasididžiuoti ir statisti
kos biuras.

Tik ve koks klausimas: jeigu policija buvo ir yra 
taip gerai painformuota apie “spykyzės”, kurios darb 
nelegalį biznį, tai kodėl ji leidžia joms ekzistuoti? Po
licijos uždavinys juk, rodos, yra žiūrėti, kad nebūtų 
laužoma įstatymai. Negalima įsivaizduoti, kad policija 
laikė rekordus apie tuos slaptus biznius tiktai dėl žin
geidumo. x

Ji imdavo (ir tebeima) kyšiūs iš “spykyzių” savi
ninkų. Už tuos kyšius jos gaudavo “protekciją”. Masi
nis įstatymų laužymas visai negalėtų ilgesnį laiką tęs
tis, jeigu policija nebūtų prie to prikišusi savo nagų.

Tdi ir esanti, anot Gilrfirtdd; 
pamatinė priežastis šauksmo

Diktatorius Mussolini rengiasi išleisti dekretą, ku
riuo įsakoma visame krašte numušti darbininkų ir tar- 
hautojų algas ir kartu nupiginti gyvenimą. Dekreto 
smulkmenos dar neišdirbtos, bet galima laukti, kad ji
sai bus paruoštas ir paskelbtas dar prieš Kalėdas.

Tuo keliu Italijos valdovas nori sumažinti gamybos 
išlaidas savo šalyje, kad Italija galėtų geriau išlaikyti 
koinpeticiją pasaulio rinkose su kitomis šalimis. Itali
jos eksportas ėmė smarkiai pulti ypač ntlb to laikė, kai 
atsiskyrė nuo auksihio pagrindo Amerikos doleris. Ti’e- 
čiatne bertainyje šių metų ji išgabetid į užsienius vos 
tik 15 nuošihičių to, kas buvo jos išgabenta per tą patį 
laikotarpį perjiai metais, tuo tarpu kai jds ihipbrtas

Rašo X.
Spaudus darbininkai 

nizuojasi

Ernest Teriėi* Wėir, viršininkas vienos iŠ štambės- 
niųjų plferid kampanijų Anierikoje, pastalė keterą prieš 
Nacionalę Darbo Tarybą, kurios priešakyje stbvi sena
torius Wagner iš New Yorko. Jo kompanijos difbtttVė- 
se, West Virginijoje ir Ohio VMlštijbjS, ateinantį pehk- 
■iadienį turės įvykti rinkimai darbininkų atstovų* kurie

klėčių lietuvių ėkorioniiriČs de
rybos užkliuvo. O, toliau laik
raštis ciniškai pasrebi, kad Lie
tuva “paspaudus}” klaipėdie
čius galės papildyti vienu da 
lyku* prekių pasikeitimo sąra-

Naciai pasiryžę su
vokietinti Klaipėdos 

lietuvius

Pagaliau laikraštis aiškiai 
Lietuvai graso. Esą rytų Euro
poj būklė gali greit visai ki 
;aip pasikeisti, o tuomet Vo

kietija dabartinio Lietuvos ei 
gesio neužmirš! ^aGirdi, jeigu 
Jetuva noriiiti žiūrėti tikriau

sių savo interesų, ji turinti 
•;u*rėti. galvoj šiuo momentu 
bendrus- Vokietijos ir Lietuvos 
interesus! Juo labiau, sako, 
Lietuvai rupi savo ūkiška lai
svė, tuo daugiau ji turinti žiū
rėti į Vokietiją.

ja atsisakė pavesti patiėhis darbininkams atlikti rinki
mus, tai Tapybos pirhiiniiikas Wagnėr pranešė kompa
nijai, kad rinkiihų tvarkyniąlpaims į savo rankas Na- 
cionalė Darbo Taryba. į. šitą pranešimą minėtąsai po
nas Weir atsakė, kad jo kompanija nutraukia visas su
tartis su Nacionale Darbo daryba ir kad rinkimai dirb
tuvėse eis taip, kaip nuttidtb dirbtuvių- kbthitbtai!

Tai yra bene griežčiaūsias pasipriešihiriias prieš 
NRA iš kapitalistų piisėš, koks iki šiol kada nors įvyko. 
Ką valdžios paskirtoji įstaiga su tuo priešginiu darys, 
kolkas dar nežinia. 'Ir <

Įdomu pažymėti; kad tas smarkus kapitalistas sa
vo jauiiosfc dienose buVo biėdnas vaikėzas. Jisai tarna
vo, kaipo “Office boy”. O dabar jisai jau yra stambios 
korporacijos galva. Iš beturčių kilęs darbdavys dažnai 
būna aršesnis despotas su datpiriinkaiS; nėgū kiti kapi
talistai.

_______ 18.00 
_________ 4.00 

_____  2.50
d patto Money 
sakymu.

dklyVaus darbo šįlygų nustatyme toše dirbtuvėse; Su
lig NlRA, ddri)iiiinkai turi tėisę kblekijrviai (t. y: per 
šaVo ąlštdvtiš) destis šu darbdaviais.

Pamiriėtasai kapitalistas sutiko, t kad darbininkai 
rinktų savo atstovui, bet jisai pasirupirid; kad rinkimus 
pravestų jam pasitikimi žmonės, šituo tikslu fdrmanai 
ir kiti boseliai sudarė dirbtuvėse komitetus, kurie šauks 
darbiiiiiikų ihitirigūs ii* žiūrės; kad darbininkai balsuo
tų “kaip reikiant”.

šitokiam rinkimų būdui Nacięnalė Darbo Taryba 
pasipriešino. Ji reikalauja, kad dirbtuvių bošai į darbi-

Buvo jau apie 
os po- pirmos

Atvykęs į Lietuvą, pastebė
jau, kad ekondmiškai Lietuva 
padare didelę pažangą, žmonių 
ypač darbininkų, ūpas nupuo
lęs, nes uždarbiai maži, o gy
venti reikia. Kauno miestas yra 
daug labiau pkgrąžintas, be
gu aš jj mačiati sėptyni ritėtai 
atgdl.

Ant galo, tūriti paštėbėti, 
kad Amerikos ir Kanados lie
tuviams yra geriausias kelias 
keliauti j Lietuvą Kanados, 
Aiherikbš dtba Ariglijoš laitais 
per Angliją į Klaipėdą, ries tiib 
kėliii visūomėt būsite tatte 
angliškai kalbančiu žihbhių. 
Be to, nereikės tiek datlg ba- 
Iddttotis aht tų trdukinių. Vi
ši žihotė, kad laivu keliauti 
tai poilsis; o tfaukiriiri — tai 
didelis šutargiirias, Tuo keliu 
keliaunant, visi turi prbgds pa
matyti didmiestį Lohdotią; Ras 
važiuos Jungtihių Valstybių; 

[Kanados arba Anglijos laivais 
per Angliją J Lietuvos uostą 
Klaipėdą; tas tūres sriiagiaiisią 
kelionę ir palaikys x hūoldtiriį 
šusisiekiritį laitais tarp Klai
pėdos ir Londono.

— G. J. Yurk.'

i rcicfonaa CanaJ 
—---------------- -

FAžtZMO KALĖDINĖ DOVANA ITALIJAI

Gerb. “Naujienų” Redakcija:— 
Kelionę Europos gelžkėliais 

iiirėjau neblogą. Francijos ir 
Belgijos gelžkeliais visiir buvo 
patogu, ir mandagus patarna
vimas, bet Vokietija aš buvau 
visai nepatehkintąs. Man teko 
turėti labai nemalonų inciden 
tą ,su nemandagiais Vokiečių 
gelžkelių slaptosios policijos 
agentais. Aš Kanadbje, Fran- 
cijoje, Belgijoje gelžkelių ve
žiausi du bagažus su sdvimi, 
bet Vokietijoje minėta polici
ja prisikabino. Iš karto aš ma
niau, kad kas . noris iš keleivių 
reiškia nepasiterikiiiiriią, kad 
nešuosiu du bagažus su savimi 
j vagoną, nes policijos agen
tai neturėjo uniformos 
aš atsisakiau s 
Tuomet vienas 
dokumentus; kur pažyniėta, kad [ 
tai Vienas iš hitlėrinfrikų šlap 
tų bėrnų ir pareikšdavo ati
duoti vibnį bagažą ant siunti
nio. Turėjau atiduoti ir s ūmo 
keti net 10“ vokiškų markių 
(4 ddlėritM). O Kanadoje 
JYuncijdjė, Belgijoj ė tą patį 
bagažą pervežiatl dovanai.

Tai į taip/ Hitlėrio’ j bernai el
giasi su svėtirrlšaliiiis. *

Geiai aįlžitMjęš Bafyžių; tu- 
riit įgebėti; kad tai riėpapH- 
stM grrižriš fniestaš. Gatvėse 
judėjimas dar gyfesfti& 
Amferikbš įrištuose; YtŪ Mė
lių ir gražių- krautuvių, kdkių

Hart Gilrand laikraščio “Real 
Ainėričan”, saUsio mėnesio 
(1,9184) laidoj, aiškirid tikrąją 
triukšmo priežlštį;

•Y' . ’ . ' . *•

Pašak jb; didžiliriift Šalies re
porterių ir kitų redakcijos dar
bininkų gaudavo iki šiol visrii 
nienkas algaš.

Bet šiai NtiA kodeksas nu
sakė, tiehis darbininkams, dir- 
bantiethš daugiau’ kaip 40 va
landų savaitėj, miiiiihum algą 
$3$ savaitėj, gi tiems, kurie 
dirba mažiau negu 4o valan
dų, miriiihUm alga nusakyta 
$15 savaitėj. Prie to NhA ko
deksas pripažino redakcijų dar- 
bininkahis ir kolekiyvėš dery-

Ncniažai triukšmo kelta per 
paskutiniiis keletą mėnesių ir 
dabar tebekėlįama šios šalies 
dicjlapiuošė dėiiai NŪA kodek
so, ktifis liečia spaudą. Šauks
mas yra: prez. Robsėvėltb ad
ministracija pasinibjusi spau
da cėnzuruoti!

KAUNAS. — Vokiečių spau‘- 
dd ir vėl jatl ptddėdą jaudin
ta dėl Rlaipedbš įvykių. Tei
sėtą Klaljjėdbs kbriibiidanto žy
gį dėl ^Mėlef Dariiijfboot” 
ir “NieiriėlUendis chen Rund 
šeftati” < ridaktOį 
už kiršinančius - straipsnius

Mums nei nedirstelejo min
tis apie ištikimumą Ziginonto 
Hawkins; bet mes labai nusi- 
gandom dėl jo saugumo. Vy
rams esant tokioje nuotaikoje, 
atrodė, jog mes teturėjome 
pusę ant pusės vilties bepa
matyti musų jaunuolį gyvą. 
Mes užbėgom ant viršaus. Der
va burbuliavo plyšiuose; 
biaurus dvokimas tos vietos 
susargino riiane; jeigu bent 
žmogui teko suuosti karštli
gę ir kruvinę, tai buvo šioje 
nepakenčiamoje prieplaukoje, 
šeši niekšai dundėdami sėdė
jo priešaky laivo, po burė
mis ; aut. i j i salos kranto mes 
m atėmė latvelius pririšamus 
ir po viehą žmogų kiekviena
me laivelyje, vietoje, kur upe
lis įteka. Vienas jų švilpė 
“Lillibullero” melodiją.

Laukimas įtempė musų ner
vus; ir iries ntitarėm, kad 
Hunter’is ir aš turime laive
liui plaukti į salą ieškoti in
formacijų.

(Bus daugiau)

sasmin- 
neva žemės

“koėnigsbėrgėr Allgėpięiriė Žęi 
iiirig” laiko “falšyi 
tiivoj”.' Maža to 
pridurdamas dar
įvykių Įvertinimą musiį spam 
doj,' šj reiškinį traktuoja kaip 
Lietuvos prisidėjimą prie pran
cūzų anglų ffonto.
z* Laikraščiui atrodo, kad Vo

kietijai išstojus iš tautų sąjun
gos Lietuva mėgina pavartoti 
“prievartos metddus”. Girdi,

KLAIPEbA. — Sasso nacio- 
nalsocialistiį (načių) brggiidš 
“Volkskuriėr” straipsnyje dėl 
susirinkimų uždrauditno pasi
sako visą tikslą, ko jie siekia 
Klaipėdos krašte, kas yra tas 
jų nacionalsocializmUs ir ko
kiems tikslams jiems 
kalinga autonomija.

Dėl kaltinimo, kad 
kai rengiamuose 
Ūkio rūmų rinkimų reikalu stt- 
smukimuose varo- nacionalso- 
cializmo propagandą “Volksku- 
rier” sako: “Kuomet mes no
rime dėl jų (dėl žemės ūkio 
rūmų) nusistatyti, tai mes te
galime daryti išeidami iš po
litiškų ir pasaulėžiuriškų at
žvilgių, kuriais C. S. A. (sasi- 
ninku partija) vadovaujasi, ir 
tie yra gi nacionalsocialistiški, 
o ne kokie kitoki”.

To negana. Tas laikraštis pa
sisako ir apie gilesnius savo 
partijos tikslus: “Supranta
ma”, sako jis, “mes atstovau
jame vokišką charakterį, kokį 
Klaipėdos kraštas pagal savo 
kultūriško ir ūkiško išsivysty
mo turi ir kurias savybes pa
laikyti yra sudaryta tarptauti
ne sutartis ir lietuvių tautos 
pirmosios politinės atstovybė^ 
valią suteikta autonomija Klai
pėdos krašto savybėms apsau
goti”.

Kartą ant visuomet privalo 
Sasso ar Neumanno pąrtijos 
atsiminti, kad Klaipėdos kraš
tui autonomija yra suteikta ne 
tuo tikslu, kad per ją tik vo- 
kiškumas krašte butų apsau
gojimas ir ne vokiečiai vokie
čiais verčiami; bet kad vokie? 
čiai ir liėtuviii kiėkviėiias ša- 
vo kultūrinėse savybėse laiky
tis ir jas kelti galėtų. Tai yra 
nedoras autonomijos dvasios 
iškraipymas. Autonomija tiifi 
pagelbėti krašto lietuviams at
gauti savo vokiečių išplėštas 
tautines ir kultūrines teisės, 
nes tat yra lietuvių ktūStas; o

(Tęsinys)
Aš ateidavau į čią ir melsda- 
vahš laikotarpiais, kada aš 
riianydąvau, kad galėjo būti 
šckniadieriiš. šidji vieth rtebti- 
vo kbkid tai kdį)lyčia, bet viš 
dėlto atfrode kažkaip iškil- 
iliingiaū; o tu įsakysi, kad 
Ben Giirin’ui daug kb trtikd— 
nei kunigo, nei biblijos, nei 
vėliavos.”

ir tdip jis be sustojimo kal
bėjo; kfiii riš bėgau, 
lūukdariias, nei gaddamas nuo 
manęs atsakymą.

Po patrankos šUviOj po kiek 
įąiko, pasigirdo mažesnių šau
tuvų šūviai.

Dar viena, pauza, o tada, nei 
ketvirta dalis mailės nuo ma
nęs, aš pamačiau Anglijos vė
liny ą, pįevęsuojančią ore, vir
šuje miško.

XVI.
Gydytojas, tęsia ,pasakoji 
Kaip laivas buvo apleistas. 

pusė valan- 
/ trys vąrpo 

šūškambėjimai, jūrininkų kal
ba—kada du laiveliai, aplei
dę Hispaiiiolą, pasiekė salos 
kraiit|. Ką jutoje, kapitonas, 
prokuroras ir aš svarstėme 
hiiišlį padėtį. Kad būti} buvę 
bent kvapo vėjo, mes butume 
Užpuolę šešis sukilėlius, kiirie 
Būvi? pasiliįtę ant niūšų laivo,

U&iBakyato kalnai
CMcagoje — paltu: 

Metama ... ...... . ......
Pusei metu 
Trims mėnesiams---------
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui______

Chicagoj per ilneiiotojruii 
Viena kopija 
Savaitei —_________ —
Mėnesiui ....

Suvienytose Vklstijoae, he Chickgbj, 
Mitui

Metams ________________S7.00
Pusei mėti 
Trinia mėnesiams —. 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ___

Lietuvon ir kitur nl 
(Atpiginta)

Metams 
Pusei metu ____
Trims mėnesiams 
Pinigus teikia ari 

Orderiu kartu au 1

NAUJIENOS, CMCagOį RL
sunku! butų rasti ir Amerikos 
didmiesčiuose, žodžiu, visur 
grožis ir pavyzdinga tvarka.

Berlynas daro Šaltą įspūdį. 
— nėra to mandaguriid; kblte 
yra Paryžiuje. Visi labai šal
tai atsiriešą į žinogų. Be to; 
Berlyne judėjimas aiA gatvių 
yra labdi ritažas. Bfendrai Vi
sur Berlyno darosi nejauku; 
visur matosi uTiiformdoti hit
lerininkai, kurie, kaip anglai 
sako, yra barbariškai pasikėsi- 
rię prieš šių dienų ciVilizaėi-

Ibį,

smičiais.
Jei^u Italijos užsienių prekyba eitų tokiu įiat budu 

toliaus, tai neilgai ti-ukus visas jos auksas turėilį būti 
atiduotas svetimoms šalims ir jos valiuta (pinigai) su
smuktų, kaip lepšė. Italijos valiuta yra paremta auksu. 
Vieną didelę infliaciją Italija pergyveno karo pabaigo
je ir pirmaisiais metais po karo. Lira (italų pinigas), 
kuri buvo verta prieš karą apie 20 amerikoniškų cen
tų, tuomet nupuolė žemiau 4 centų. Paskui Mussolini 
suramstė ją didelėmis paskolomis, gautomis užsieniuo
se (daugiausia Jungtinėse Valstijose), ir pakėlė jos ver
tę daug-maž iki 5 centų.

Bet jeigu Italijai tektų nuolatos siųsti i užsienius 
savo auksą, tai lira vėl imtų ristis žemyn, ir antroji in
fliacija butų jai, gal būt, dar skaudesnė, negu pirmoji, 
štai dėlko diktatorius Mussolini griebiasi tokios griež
tos priemonės, kaip visuotinas algų kapojimas. Supran
tama, kad tas jo patvarkymas iššauks didelį nepasiten
kinimą tarpe darbininkų, tarnautojų ir visų žmonių, 
kurie gyvena iš uždarbio. Nuversdamas parlamentinę 
valdžią prieš 11 metų, fašistų viršila žadėjo suteikti 
kraštui garbę ir gerovę. Bet nė vieno, nė kito tikslo ji
sai nepasiekė. Italija pasiliko tokia pat biedna šalis, ko
kia ji buvo prieš fašizmo gadynę, arba gal dar biednes- 
nė. Ir ji, ką nedarė, iki šiol negalėjo nė padidinti savo 
teritoriją, nė kokiu kitu žygiu pakelti savo galybę pa
saulyje.

Taigi Italijos žmonėms šios Kalėdos žada atnešti 
didelį nusivylimą.

buk NRĄ taikosi pažaboti 
fcįtyūdbs laisvę.

NRA, kodeksas paštu‘mejo 
redakcijų darbininkus organi- 
zliptlš;

Sakoma, kad Scranton, Pa., 
buvęs vienintelis Suv. Valsti
jų riūėštas, kui* riBbbrteriai tu
rėjo uniją tuo laikli; kada NRA 
kodeksas įėjo galion. šiandie 
gi Glevęlando, vieno stambiau
sių laikraštininkų centrą, re
dakcijų darbiiiirikai or^anizuo- 
ti yra 1Ū0 nuošimčių. Remarko 
N. J., laikraštininkai irgi sir 
šiorgariizavę. New Yorke jie 
organizuojasi vadovaujami pa
garsėjusio žurnalisto ir socia
listo liėywdocl Broiiri. Abelnai. 
organizacinis redakcijos darbi
ninkų judėjimas plečiasi visoj 
Amerikoj.

unempjldyimienit
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Vakar apie jaunuo
lius, o šiandien apie 

“veteranus”» • T ’ * •' '• ‘ f .

Vaicty/os, kurie jau laimėjo 
laurus iįiusi} scenoje.

Ąntradienio “N.” rašyda
mas apie jaunuosius scenos 
dąrbuotojus pažadėjau ir apie 
senuosius prisiminti. Na, ką 
daug apie juos galima pasaky
ti ko dar vaidinimus lankan
čioji publika nežino? Senųjų 
vaidintojų randasi tarpe musų 
geras skaičius ir apie visus ne
gi suminėsi, bet nors apie 
tuos ką daugiausiai yra žino
mi, dažniausiai vaidinanti ver
ta pakalbėti.

Kas tarpe chicagiečių yra 
seniausias ir populiariškiausis 
vaidyla? Žinoma, niekas ne
abejos jog Benediktas Vaite
kūnas. Pradėjęs vaidinti dar 
Rygoje, 1896 metais, jis sako 
nei pats nebesuskaitytų kiek 
kartų yra vaidinęs savo am- 
želyj. Didžiumą amžiaus pra
gyvenęs Chicagoje, žinoma, čia 
daugiausiai ir savo energijos 
padėjo vaidindamas. Tikrai 
jis yra chicagiečių “Dramos 
Tėvas”. Bet ir šiandien jis 
dar tebėra pirmas tarpe vaidy- 
lų. Antras bus, Jonas Stasiū
nas. Kas jo nėra matęs vaidi
nant? Jis pradėėjo vaidinti dar 
Lietuvoje, 1906 metais, Pąne- 
vėžyj, veikale “Kaip kas išma
no taip save gano”, ir iki šiol 
neapleidžia savo pamylėto vai
dinimo. Trečias bus Juozas 
Kemėšis, pradėjo rodosi Rusi
joj su keliaujančia vaidintojų 
trupe, ir čia atvykęs visuomet 
buvo ir yra skaitomas pirmaei
liu vaidyla — aktoriu. O kas 
žinojo, kad Kazys -Liutkus yra 
aktorius? Teko tiek apie jį 
sužinoti, jog kuomet p. Nora 
Gugienė dar buvo lopšyje, 
musų Kazys jau “artistu” va
dinosi.

kąle. O Jucytė Gulbinienė ar 
gąljma aplenkti?
ne. (T ........... /
19H mętaią veikale 
Durnelis*’ aštuonjoljkės para
pijinėj svetainėj, sako jos bu
vęs pirmas pasirodymas.

Tai matote, pas mus vete- 
raniškų scenos spėkų dar yra 
“plenty”, o pridėjus dar porą 
jaunuolių, Antaną Rutkauską 
Jr., ir pi. Euphrasine Mikužiu- 
tę, sudaro trupę kuri galėtų 
suvaidint sunkiausius veika
lus, tik reikalinga patirti ar 
publika pageidauja sceniškų 
parengimų.

Po to viso pasakojimo noriu 
pridurti jog šie visi vaidylos 
šiuomi laiku darbuojasi atsi
dėję, ir sekantį sekmadienį, 
gruodžio 17 d., turėsime pro
gą matyti juos scenoje vaidi
nant labai juokingą komediją 
vardu “Audra Giedroje”, C. S. 
P. S. svetainėj, 1126 W. 18 St. 
7 vai. vakare.

Kas įvertina teatrą kaipo pa
silinksminimą ir mokytoji, ir 
žinodami jog vaidins ne mėgė
jai, bet patyrę vaidylos, ma
nau nesigailės atsilankę.

Nosius.

Anaiptol
Ją teko piątyji lošiant 

“Jurgis

Bagočius, Vinikas, 
Gugis laimėjo SLA 

289 kuopoje
Įla
vi
no-

Visi gavo po

nominuoti J.
Mik tiži ute —

I ITnrmlia Kukutis ftfU ramybes. Sies jų iygi tdrime. Įbąuti net $ penkių arba še- koliojo jį girtuokliu, tinginiu 
J UI ir lis £ia ^ra gimqs jr p-lė šių šimtų mylių, kad tik su-* ir kitokiais nešvariais kojppli-
tiekia daugiau zinm'-7 ‘‘->■■■ -i--—
apie 18-ta Apielinkę 

... . ... . *
Rinkiniai, nominacijos, muzikai, 

gražuolės, etc.

S LA 129 kuopos nominacijos 
pasekmės

18 APIELINKĖ. — I prezi
dentus K. Kazanauskas 10 bal
sų, F. Bagočius 7, Gataveckas

15,

Ma-

Apie '‘Irides”.
Beje, kaip-gi su musų “lėl

elėmis”? atsiprašau, pagal tei
sybę apie jas reikėjo pirmiau 
kalbėti. Bet geriau vėliau ne
gu niekad.

Neklysiu sakydamas, kad po
nia Nora Gugienė, yra musų 
netik muzikos ir dramos “pri
ma dona”, bet ir vaidinimo — 
scenos. Ji per gerai visiems 
yra žinoma, kad tektų apie ją 
daug kalbėti. Jei ji tiko Lietu
vos valstybės operai, . tai ji 
man irgi tinka. Antra tur-but, 
bus musų “Mary Pickford” p. 
Petronėlė Milerienė, ponia 
“Makalienė”. Kas galėtų ją 
pamainyti? Kiek metų ji jau 
vaidina neskaičiau, bet jau 
daug metų ir be jos sunkiai

HARVEY, ILL. — F. J. 
gočius, K. Mažukna, M. J. 
nikas, K. P. Gugis laimėjo 
.minacijas SLA 289 kuopoje,
Hąrvey, susirinkime, kuris įvy
ko gruodžio 7 d. 
13 balsų.

Ižd. globėjais 
Bučinskas ir E.
po 13 balsų, o Dr. Bronušas į 
daktarus-kvotėjus — 8 balsus, 
prieš Dr. Graičuno — 5 balsus.

į kuopos valdybą išrinkti se
kami asmenys: (beveik visi se
nieji) pirm. A. L. Skirmontas, 
O. šumpienė — vice-pirm., J. 
Mazikas — finansų raštininkas* 
ir organizatorius, o nut. rast.
— J. Ratkus; iždininkas šilinc- 
kis, A. Lemožis ir J. Beinorius
— iždo glob., IP. Milašius —
maršalka ir Dr. Blair — dakta- 
ras-kvotejas. .

šiuo kartu kuopoje gyvuoja 
santaika ir 
būna

susirinkimai aitsi- 
greitai ir tvarkingai.

Senas Narys.

Bridgeport
Bridgeporte rasta' nužudyta 

jucdveidė

“Džiovas” pasa- 
Džiovai” sakė Edvąr- 

aš gi rašau “Naujienoms”, 
jau trys nedėlios praslinko 
to laiko kaip buvo rasta 
33-čios ir Wallace gatvių

ALEKSANDRA 
LEPARSRIENČ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 10 dienų, 11:20 va
landų ryte 1933 m., sulaukus 

.virš pusės amžiaus, gimus Kė
dainių apskr., Apitalaukio par., 
Kujeno kaimo.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 3 

duktęris Barborų, Johanų ir 
Apolonijų, 3 sūnūs Jonų, Anta
nų ir Stanislavų, 2 žentus, An
tanų Egirdų ir Mikolų Kinder}, 
marti Jedvyga, anukus ir anū
kes, giminės ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
8637 W. 56 St.

Laidotuvės įvyks ketverge 
gruodžio 14 diena. 9 vai.- ryte 
iš namų i šv. TribijuŠo parapi
jos bažnyčių, 56 PĮ. ir Karlov 

. Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldus už veliones sielų, 
o iš ten bus nulydėta i Resu- 
rection kapines.

Visi a. a. Aleksandros Lcpar- 
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuojihlžiai^ kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Dukterys, Sųgak žentai, 
Martb Anūkes, Anūkei 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Lulevičiųs, Telefonas 
tafayelle 3572

Į vice-pirmininkus Šmaikštis 
7, Trečiokas 5, Mikalauskas 4,

Į sekretorius: ’ Vinikas 
Volf 8, Miliauskas 4.

Į iždininkus: Gugis 17, 
žeika 5, M. Valaitis 3.

Į kasos globėjus: B. Žolynas 
21, Mockus 12, Zalagenas 10, 
šlikas 3, Griguvienė 2, o dabar
tinis SLA prezidentas 1. (Ge
gužis).

Į daktaro kvotėjo: Dr. Stą- 
nislovaitis 3, Dr. Bronušas 
Dr. Zalatorius 2, Dr. Vitkus 
Dr. Yušku 5, Dr. Jonikaitis 
Dr. Graičunas 2.

129 kuopa turinti 80 narių. 
Susirinkime dalyvavo 30. Bal
savo 29. Vienas susilaikė nuo 
balsavimo.

Vienas advokatas
Mes, kaip ir kitos kolionijos, 

turime advokatą y pato j e p. 
Prano W. Ghernaucko. Tai yra 
jaunas energingas lietuvis, sū
nūs Geo. M. ir Juzės Chernauc- 
kų. Turi ofisą 1900 So. Union 
Avė. Praktikos turi, klientų 
turi, bet jeigu advokatas pri
sidėtų prie lietuvių judėjimo, 
pilnai tikiu, jam butų geriau.

Vertėtų kam nors iš veikėjų 
jį paklibinti. Pranai, lietuviams 
tik lietuviai gali pagelbėti. Dr. 
Vincas Kudirka neužmirštamais 
žodžiais pasakė: “Kol jaunas, o 
broli, sėk pasėlio grudus.” 
Tamsta jaunas. Eik į lietuvius, 
tu esi reikalingas.

,Muzįkas ,
Mes čia turime muzikų, žino

ma, aš turiu' mintyje muziką 
tokį, kuris pilnoj žodžio pras
mėj atatinka. Tai p. Kastas Sa
bonis. Jis yra vietinės Apveiz- 
dos Dievo parapijos vargoninin
ku; populiarus baritonas, chorų 
vedėjas bei scenoje lošėjas.

Ne tik kad jis yra toks, bet 
ir jo šeimyna visa muzikalė: 
jo žmona p. Leokadija Sabo- 
nienė yra gera lietuvių smui
kininkė, duktė Sylvija —
nistė, laimėjusi daug prizų kon-. 
testuose. Jų gyvenimas -yra 
2019 Canalport Avė. čia ran
dasi taipgi ir muzikos studija.

O kaip su dailiąja lyčia? 
gal kas; paklaus? Tik prašau

5,
4,

pia

šemaičiutė, dabartinė čempionė 
plaukikė. Ogi p-lė Elena Mi- 
iiickaite — laimėjus gražuolės 
vardą —i “MissClark”. Kada 
buvo pastatytas naujas tiltas 
Clark gatvėj. Amerikonai rinko 
gražuolę tb tilto atidarymui ir 
ta garbė teko p-lei Helenai Mi- 
kuckaitei, dukteriai p.p. Kaži? 
miero ir Jelenos Mikuckių, 671 
W. 18 gatvė.

Apart to ji darbuojasi kaipo 
sekretorė Chicagos miesto val
džioje ir, svarbiausiai, niekur, 
net darbavietėje nesibijo kalbė
ti lietuvių* kalba’.

Antra p.p* Skudų dukru
žė. . Ji yrą dalyvavus Daily 
Times Heąch Beauty konteste. 
Taipgi buvo syitoje Lietuvių 
Dienos Karalaitės.

Palaimai grybaujan
tiems; Bridgeporte 

pasėta grybai

grybų, nežiu-1 mentais.
O kad Jonas nebuvo girtas,

GrybautiBRIDGEPORT.
tai vienas iš mufeų — senų se
novės mylimiausių sportų. Var
gu berastum tok;, tautietį, ku
ris nemėgtų grybauti. Rudenį, 
užėjus grybų sezonui desėt- 
kais ir šimtais važiuojame gry-

radus daugiau 
rint, kad kelionės išlaidos tris [ 
tartus didesnės negu grybai tai jis tuomi labai įsižeidė ir 
verti. , pasigavęs grybų “beskę” eida-

Štai kad ir tautietis Jonas mas Pr0 duris targ: “Orai*. 
B., didis grybų patriotas ne- jeigir nenori, kad aš važiuo- 
praleidžia nei vienų nedčldienj |čiau daugiau grybauti, tai ir 
^grybavęs, tik jis ne toksai nevažiuosiu. Ir, išsinešęs gry- 

paikas, kad važiuoti už šimte bus, pradėjo sėti ant stryto ir 
nylių. Užtenka nuvažiuoti j sėjo tol, kol tik turėjo. Taj- 
Beverly miškus ir grybų par- p*> pasirodo, kad kitų rudenį 
siveža daugiau negu reikia, grybautojams nebereikės va- 
Jonas yra daug girdėjęs ne- «Uoti šimtus mylių, bet gali- 
laimingų atsitikimų su gry-1™ bite pasigrybauti ėia pat 
jautojais ir nekartų jam į gal- Bridgeporte. Rautas,
vą skverbėsi mintis, kad rei- L 
kia kaip nors surasti būdą, kad 
sumažinus grybautojų “triube- 
lius”, bet lig šiol nesurasta bū
das.

Ir* štai, prieš “Labor Day” 
Jonas su draugu išvažiavo į i 
Beverly miškus dar prieš auš-’ 
rą, kad suspėjus parsivežti 
grybų pusryčiams ir nepavė
lavus į bažnyčią.

Nutarta — padaryta, prisi
grybavo ir vėl parvažiavo, pu
sėtinai sušalę ir pavargę. Ir ką 
manote, “mama” visai neįver
tino Jono grybų ir vietoj su
šildyti su karšta kava, dar iš-

Lietuves Akušeres

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Optomętrically Akių Specialittat 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotump, skausmą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su e'tktra, i. parodančią mažiausias 
klaidas. Speciąlč ątyda atkreipiau: į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v, Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akįnių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashląnd AVe.

Phone Boulevard 7589

Mrs. Anelia K. Jarush
Physical Tberapy 

& Midwife
6109 South Albanų 

Avenue 
Phone

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

Graboriai
Telefonas Yardg 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir ' 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tųrįu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. ,.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Stop 
Itching 
Skili

Grynas, prilmna. Žemo sustabdo nie
žėjimą odos i penkias sekundas — 
Ir pagelbingas prie Eczemos, pučkų. 
dedervines, Ir l&bžrimų. Žemo be
velk stebuklingai prafiallna visokias 
odos irltacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybes retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—36c, 60c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo, pu syk geresni rezultatai $1.26

žemo
FOR SK1N IRRITATIOF4S

Tel. Vardi 1829

DR. G. SERNER
Pritaiko Akinio* 

Kreivas Aki* ,
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kanipas Haisted St.
j Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryto

Siunčiame Gęles per Telegramų po 
vitea pasauli

Kvietkininkas
Gėlės Del Vestuvių, Bankietams ir 

Pagrabams
Pristatome j visas miesto dalis

3316 So. Haisted St., Chicago, III.
Phone Boulevard 7314

“*.*'T****

J, F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

' Moderniška koplyčia dykai.
6 68 W. I3th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL-

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS ią BĄLSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Męnroc 33 77

Dr. Slrikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 Š. ASHLAND AVĖ.
- /

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimu 
Ofįso Tel.: Boųltvard 7820

. Namų Tęl.: Prųspect 1930
* "I'!. . I "" 'Į ... Į I Į “ ............m.

raeiuvim uuKUtrai

Ą. MONTVID, M. D.
Wat Tpwn ftate Bank Bldf. 

2400 W. idaduon St. 
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak. 

TeL Seelcy 7330
Namų telefonai Bramvick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio ii Europos ir vH praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal sasitarim).

3335 So. Haisted St
T«L BOULEVARD 919,

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesne vieta

3325 So. Haisted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare z 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

•;.į

■£t

..

Ar esi Altass nariu?
Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai. .

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iventadienio it ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042 •’

DR; C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
* arti 47tb Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakar* 
Sercdoj pagal sutartį.

Ofico Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERtASH
756 W. 35th St

(Cot. oi 35tb 8 Halned Su.) 
Ofiao vaiandoe nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedėldieniau pagal autartj

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEUS
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Haisted Sts.) 
Gyveninio vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį-

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

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

A, K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wftttra Avtnur 

i- Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: . .............
'"r ' v nuo 9 iki 11 valandai ryto 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

■

Štai ką man 
kojo, o 
das, 
kad 
nuo 
prie
(ieloj) gale Vasiliauskų gara
žo nužudyta ir iškoneveikta 
jauna, tarpe 16 ir 17 metų, 
juodoji pąrapijopka. Aprėdalai 
nudraskyti ir tik senu maišu 
pridengtas jos nuogumas. Tai
gi, pagal Edvardo supratimų, 
juoduke galėjo būt; nužudyta 
juodajam distrikte, o tik negy
va atvežta į lietuvių koloniją, 
su tikslu primesti lietuviams 
žmogžudystę. Betgi “Naujie
nos” dėl šio įvykio nieko nera
šė, net ir anglų spaudoje nesi
matė jokių žinių apie šį inci
dentą, lyg kad žmogžudystė 
butų menkniekis.

Net ir juodukų organas “yil- 
nis”, kurioą priedermė yra gin
ti juodukų reikalus, šį kartą 
nieko nerašė. Ar tai ne apsilei
dimas? —Raidas.

Lietuviškas vakaras
šiandienBRIDGEPORT. - 

vakare įyyks rengiamas lietu
viškas vakaras Ramova Garden 
kabarete. Dalyvaus p. A. Gied
raičio Pipirių Choras,. Visas 
programas yra patvarkytas gry
nai lietuviškas. Rengėją; t|ki- 
si, kad lietuviškas vakąyas iu- 
rčw didelio pasisekime

r

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje.
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 Archer av.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai 1

J. F. EUDEIKiS 
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So, Hermitage Avenue

. . . . . Į
Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje I
Eudeikįąųs ypatiškas patarnavimas y ta patenkinęs tūkstančius beveik 30 
metų, —r Vieųįįtjį  ̂ Gtabprius vartojantis modernišką, elektros

varomą, kąramą lepiam <taUw»»« ir
pųmu taįdotuvčse, t- pašalk* • » ;.

REPUBUę S34<$ į, '

Juozapas EuMklOrRvas
5340 So. Kedzie Avė, 

Viri telefonai: REPUBUę 8840
(Netpęime tu firma tuo palių vardu)

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 4139

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

,DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Margaette Rd. 

kampas 67th i< Artesian Avt.
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis1 po pietų i: 

nedaliomis pagal susitarimą.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 15 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas b 
akušeris-

Gydo staigias ir cbroniikas ligas Tyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

- Ofisai ir Laboratorijas
1025 W. 18th Sf.t netoli Morgan & 

'Valandos: nuo 10—12 pietų
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hude Park 6755 «r Cratrol 7464

L J.ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
T«l. Boulevard 520J ir 8413 

. 1327 So. 49th Ct.
Tęl. Cicero 3724. Koplyčia dykai

*• -----—........ j' .«,■

Ląchuvich ir Simus
MĘTŲVflS GRABORIUS

(tartų busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS)

1439 S. 49 Ct., Cicero, DL 
T«I. Cicero 5927

Rti 6600 South Artttian Avtntu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Cąnal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
CHICAGO, ILL.

Dr. Sutana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Aręner Avenue 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 

Namų Tel. Hyde Pa r k 3395
Vai. -— 9 —12 ryto, Antradieniais ir 
Ketvergais 4 —8 vak. Trečiadieniais ir 

šetadieniais sulig sutarties.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
f 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
. OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

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

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURięE KAHN
4631 South Atbland Avenue 

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

-7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Piaza 3200

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Av*. 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. TeL Drexel 93.91

Dr, A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofitas 3102 So. Haisted St. 
arti 31 st Street

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

niais 10—12 dienų.. • ■

‘ Advokatai
Ofiso telefonas Prospect 1028 

Rez. ir ofisas 2359 S. Leąvitt St.
1 Tel. Canal 0706

DR. J. K0WARSK AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9

▼ak.

Tį

B'

Namai: 6459 Š. RocJnvell Streei

. 11.....................    ■" '.I*.......... . ..... .....

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 68rd ,St, 

Tel. RBPUBLIC M00

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas .

4631 South*Ashland Avt.
Ttl. Boulevard 2800

i St‘• Tel. Republic 97p
............. . 1 .. .................

JOHN B. BORDEN 
. LIETUVIS ADVOKATAS 

lOfr W. Monroe St., prie Clark 
Telefonai State 7000: Vafaadoa 0—B

o
„ pi,9,^. į! .. . ty...,. MĮIIgįl Į l|.Tf r-

T«l. Citu? MM
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

4830 West 15th St 
CICERO. ILL.

Phone Hemlock 2061

Dr. J0SEPH TOL A 
DENTISTAS 

6558 So. Western Avenue 
Valandos: Nuo 9 ryu iki 8 vaL



Rugpiučio mėn. padavė paskolos aplikaci
ją; ikišiol nieko negirdėjo

Iškelia aikštėn naujus Illinois Home Owners’ Loan 
Corporation viršininkų darbus

Vakar buvo paskelbta, kad 
greitu laiku į AVasbingtoną iš
važiuoja Chicagos piliečių or
ganizacijų delegaciją reikalau
ti, kad butų prašalinti iš vie
tų dabartiniai Illinois skyriaus 
Home Owners* Loan Corpora
tion viršininkas kurie buvo 
padarę iš įstaigos politinės ma
šinos įrankį ir tarnavo tik sa
vo reikalams.

Tuo tarpu paaiškėjo, kad 
paskolos buvo duotos didžiu
moj tiems namams, kurių 
morgičius turėjo Chicago City 
Bank and Trust Co. 815 West 
63rd, ir vienas 
bankas.

Buvo iškelta 
dymų apie 
naudotą prieš
štai vienas jų—lietuvis Chalcs 
Putris, gyvenąs Ciceroj, 1808 
South 49th avenue.

kitas parinktas

ir daugiau įro- 
diskriminaciją 
svetimtaučius,

Jiš padavė į HOLC aplika
ciją rugpiučio mėnesį, prašy
damas paskolos savo namui. 
Bankas teprisiuntė jam apli
kacijos priėmimo kvietą rug
piučio 20 d. Nuo to laiko jis 
nieko negirdėjo nuo banko, 
nors teiravosi ir darė įvairius 
žygius, kad dalyką paskubin
ti. Namas yra gerame stovy
je, bet HOLC matomai jo apli
kaciją ignoravo, nes tas lietu
vis neturi jokių ryšių su poli
tika ir jos vadais.

Tai tik vienas pavyzdys. Yra 
jų daugiau, ir “Naujienos”, ku
rios dabar renka medžiagą ap
gynimui lietuvių namų savi
ninkų interesus, ragina visus 
lietuvius, kurie yra padavę ap
likacijas, prisiųsti “Naujienų” 
vietinių žinių redakcijai laiš
kutį su visomis informacijo
mis.

mrOTIE

PETRONĖLĖ PETRAIČICTe-MILERIENE
Tarpe chicagiečių lietuvių skaitoma antra “Mary Pickford”. 
yra mus scenos žvaigždutė; visuomet linksma, draugiška,

booster of Pirmyn. If Mr. Bu- 
law will not win himself a trio 
to Lithuanian he will console 
himself with the thrti.'ght that 
le has done another good deed 

for Naujienos, in getting them 
some new subscribers. Bulaw 
is the name, and if you wili 
gi ve us your narnės and ad- 
dresses, we will advise him of 
them... \

Speaking of Xmas presents. 
we would suggest: a new Lith- 
uanian speech for Brooks — 
he’s talked holes hito' the one 
he was using all this year... 
a bag of peanuts for Bittybit... 
a score of “I Got A Right to 
Sing The Blues” for Cleo... a 
bartendėr’s apron for Francie... 
an alphabetical index for Frank 
P.—so he coitfld keep track of 
all those tickets... a tin of to- 
bacco for Bernie M.... a copy of 
“How Ya Due7in” for Anne 
V.... and a great big hand for 
Mr. Jokubauskas... our presi- 
(įent...

REAL ĖST ATE
Biznii pamatuotai teisingom* 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisiralykitc į mnių tpulkg

TEL. LAPAYETTE 1083

2608 West 47th St.,
4 i

Trečiadienis, gr. 13, 1933

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandas, Pianas 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

f

Grane Coal Co
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEL. REPUBLIC 8402

PRANEŠIMAI
ATIDARYMAS NAUJOS ALUDES 

1123 W. 47th St.
Gerai žinomi chicagiečiams Mike 

Voverus ir Gust Bileiszis (Bileišis) 
atidaro naują aludę subatoje gruod
žio 16th d. 1933. Draugiškai kvie
čiame visus draugus atsilankyti i 
atidarymą. /-J

VOVERUS IR BILEISZIS.

Teatt-fld. L. S. S. Chicagos Cent- 
ralinė kuopa stato scenoje 3 aktų 
komedija “AUDRA GIEDROJE” sek
madieni gruodžio (Dec.) 17 d., 1933, 
C. S. P. S. svetainėj, 1126 W. 18 St., 

■Chicago. Pradžia 7:45 vai. vakare. 
Po perstatymd''šokiai prie p. Byans- 
ko orkestros. Įžanga tik 40c. ypa- 
tai. Tikletug galinis gauti iš anks
to NAUJIENŲ OFISE, UNIVERSAL 
KL1UBĖ ir pas kuopop 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

Rengimo Komisija.

Ruošiamas platus, 
nepaprastas progra
mas 1934 m. Sutik

tuvėms
Programas bus išpildytas lietu

vių dailės jėgų, surištas su 
A vi a rija i r s kri d i m u į Lie-

musų
i Pla-

Kiekviena žymesnė 
meno jėga bus įtraukta 
tų ir nepaprastą lietuvių tar
pe programą, kuris yra ren
giamas Naujų Metų Sutiktuvių 
ir Aviacijos Bankietui, Ash
land Boulevard Auditorium, 
Va n Buren ir Ashland Blvd.

jo jį, pagal išgalę, remti. Tarp 
tų, kurie kalbėjo laike susirin
kimo apie skridimą, ragindami 
visus lietuvius prie jo prisidė
ti, linkėdami lakūnui pasise
kimo, etc., buvo adv. žuvis, 
Advokatų Dr-jos pirmininkas, 
Dr. Zalatorius, Daktarų Dr-jos 
pirmininkas, ALTASS iždinin
kas J. Mackevičius, Dr. S. Bic- 
žis, Dr. A. Dundluis, Dr. Blo- 
žis, Dr. Graičunas, adv. Kai, 
adv. Dobbs, Dr. Davidonis, 
Wm. J. Kareiva — ALTASS 
vice-pirmininkas ir p. A. Kar- 
tanas — ALTASS centro pir
mininkas.

Tai
pilna energijos ir gyvumo. Be josios rodosi neįmanoma bucų 
tinkamai joks veikalas suvaidinti. Gruodžio 17 d. matysime ją 
švaistantis scenoje C. S. P. S. svetainėj, veikale “Audra Giedroj”.

Quote Dept.
The roadside thistle ,eager
To see the travelers pass, 
Was ealen by the passing ass!

Basho.

Bridgeport Draugystė Palaiminto? 
Lietuvos priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 13 d., 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, šiame 
susirinkime bus renkama valdyba 
1934 m. ir malonėkite užsimokėti 
mėnesinius ir pomirtines mokestis, 
kad neliktumėte skolingi ant kitų 
metų. Tame susirinkime bus pri
imamos ir draugų moteris dykai. 
Tai paskutinis susirinkimas tiems 
kurie išpildėte aplikacijas lapkričio 
26 d. per koncertą, taipgi bus pri
imami dykai. Valdyba.

Adv. K. Gugis pirma 
dienį grįžo iš 

New Yorko

Daug dainų Progrese progiame

Gu-

Susirinkime taipgi plačiai 
kalbėjo lakūnas Juozas R. 
James-Janušauskas, pranešda- 
apie pasisekimą, kurį turėjo 
rytinėse valstijose.

Advokatas. Kazimieras 
gis, 3323 South Halsted Street 
ir 127 North Dearborn st., pir
madienį vakare grįžo iš New 
Yorko.

K. Gugis dalyvavo SLA. pil
domosios tarybos susirinkime, 
kuris įvyko paskutinės savai
tės pabaigoje. Jis yra 
centro iždininku.

Advokatas vėl grįžo 
darbo ir priima klientus 
gumentuoja su teisėjais 
muose.

SLA.

prie 
ir ar-

teis-

Ir dainos, ir šokiai, ir vaiz
deliai bus pritaikinti, atvaiz
duoją aviaciją vienoj ar kitoj 
simbolingoje reikšmėje, atvaiz
duoją lakūno Juozo R. James- 
Janušausko tranzatlantinę ke
lionę į Lietuvą.

O kuomet ateis Nauji Me
tai, kuomet laikrodis išmuš 
“Dvyliktą” ir jo rankenos pra
dės slinkti, rodydamos Naujus 
Metus, kas tuomet į Bankietą 
atsilankiusių laukia — žodžiais 
negalima pasakyti. Orkest
ras, solistai, šokėjai, visa pub
lika susijungs į vieną didžiulių 
dainininkų minią ir su griaus- 
mingu himnu sutiks metus, 
kuriuos Janušauskas įrašys į 
lietuvių istorijos lapus, pasi- 
leisdamas į kelionę sekančią 
vasarą.

Tos jo kelionės parėmimui 
ir rengiamas šis Naujij Metų 
Sutiktuvių ir Aviacijos Bankie- 
tas, į kurį jau rengiasi ir į 
kurį atsilankys tūkstančiai 
Chicagos, apielinkės ir kitų 
miestų lietuvių. Ar jus ten 
busite?

Bilietus galima gauti iš ank
sto: $1.00. Mažas skaičius re
zervuotų vietų $2.00 asmeniui. 
Planuoją atsilankyti bankiete 
prašomi vietas užsirezervuoti 
iš anksto, kreipiantis į ALTASS 
sekretorių A. Vaivadą, 1739 S. 
Halsted st., CANal 8500.

Roselando ALTASS 
skyrius pasekmingai 

varo darba
šaukia trečią susirinkimą gruo
džio 20 d. Balčiūno svetainėje

Rose- 
iš eilės

paaiškė- 
nors tik

Šįvakar SLA: 139 kp
ROSELAND — šįvakar, 

gruodžio 13 d. įvyksta SLA. 
139 kp. priešmetinis susirinki
mas, Pahner Park svetainėje, 
7:30 vai. vakare.

Programas, kurį girdėjau iš 
stoties WGES praeitą nedėldie- 
nj, duodamas per pastangas 
Progresą Furniture Kompani
jos, iš visų atžvilgių buvo įdo
mus ir rūpestingai prirengtas. 
Dvigubas kvartetas gana vy
kusiai sudainavo “Girioj” ir 
Šimkaus “Vienas žodis”.

Taipgi buvo dvi solo: B. Ra- 
šinskas išpildė ištrauką iš ope
retes “Grigutis”, o, kitą tai pats, 
programo vedė j jonas Roma
nas “Tykiai, Tykiai”. Mergai
čių duetas, Rimkus sesutės, la
bai sutartinai sudainavo Šim
kaus “Ką Močiute padarei”. 
Pranešėjas Jona^ Romanas pa
sakė keletu naudingų patėmijL 
mų biznio srityje ir taipgi bu
vo padaryta įdojnių pranešimų. 
Lauksiu kito nedėldienio.

Ona.

Next week the number of 
rehearsals will be inereased 
to two, plūs a special rehear- 
sal for the men and tenors only. 
The First rehearsal will be 
general one, Tuesday ,at Gage 
Park, with the orchestra. Ali 
members are urged to attend. 
Just a little more than a month 
remains until the presentation.

—Jacųues Grandmesnil.

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
TeL Englewood 5840

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

MADOS MADOS

Gyvas ir įdomus su 
sirinkimas skridi

mo reikalu
vei-Žymus Chicagos lietuvių 

k ė jai ir profesionalai ui Ja
nušausko žygį.

BRIDGEPORTAS — Sekma
dienį Universal Klube įvyko 
vakariene — susirinkimas la
kūno Juozo R. James-Janušau
sko skridimo reikalu, kuriame 
atsilankė kai kurių lokalių 
ALTASS skyrių viršininkai ir 
atstovai ir šiaip suinteresuotie
ji asmenys.

Entuziastiškais Žodžiais apie 
skridimą atsiliepė eilė susirin
kime dalyvavusių ir visi žadS- 

, * •■V** «.<. - rv- ««•■

ROSELAND. — Gruodžio 6 
d. Balčiūno svetainėje, 
landė įvyko antras 
ALTASS Roselando skyriatis 
susirinkimas, kuriame 
jo, kad organizacija,
apie savaitės amžiaus, jau pra
dėjo darbą — visi jau gavo 
aukų ir narių.

Susirinkime buvo papildyta 
valdyba. Vice-pirmininkais iš
rinkti A. Lauru<tanas ir Br. 
Liutkevičius. Skyriaus pirmi
ninkas yra J. Pučkorius.

Į ALTASS nariais prisirašė 
SLA 63 kuopa su $5, P. ČPivo- 
riunas, žinomas Roselando biz
nierius S. Sudentas, J. Pučko
rius, P. Kučinskas, S. Misiūnas, 
F. Lenartas. Vaistininkė Jonai
tienė, 105th ir Michigan avė., 
paaukavo $1. Be to, nariais li
ko K. Patupienė, F. Kazys, A. 
Lauraitis. Viso aukų tą vaka
rą raportuota $25. Tai visai ge
ra pradžia.

Gauta daug pasižadėjimų
Pradžia yra tuo geresnė, kad 

daugelis jau davė prisižadėji- 
mus prisidėti prie antro skridi
mo kiek vėliau.

Parengimo ir kitus reikalus 
susirinkimas atidėjo iki sekan
čio mitingo, kuris įvyks Balčiū
no svetainėje gruodžio 20 d. 
7:30 vai. vakare. Visi prašomi 
datą pasižymėti ir į susirinki
mą atsilankyti.

Visi Roselando biznieriai ir 
patriotingi lietuviai raginami 
palikti ALTASS nariais ir pa
remti antrą skridimą, aukuoti 
kiek kas gali. /Prisidėkite prie 
darbo, kuomet pas jus atsilan
kys rinkėjas su įgaliuojimu 
aukas ir narius rinkti. Tapkit 
ALTASS nariais f

Senas Antanas.

Visi nariai prašomi daly
vauti susirinikine, nes susirin
kimas labai svarbus. Bus ren
kama kuopos valdyba ir no
minuojami kandidatai į Pil
domąją Tarybą. Taipgi yra 
ir kitų reikalų, kuriuos susi
rinkimas turės išspręsti.

Valdyba.

PIRMYN
SHARPS and FLATS 
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Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
venti bile kuriame State-—valsti
joj—pašalpa ir pomirtinė išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma susirinkimu, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budį). 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 į Chi- 
cagos 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.

ATLANKYKITE
BIRCH TAVERN

2555 We«t 63rd Street
Alus, užkandžiai ir legališka degtinė 

Užkviečiu visus.
A. J. BERŽYNSKAS,

Sav.
Tel. REPUBLIC 4544

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rehdauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendaųninkų reikalais. Mes 
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 BUREAU OF
* CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

m#,. -A
A-jįy J

ATSIPRAŠOME!

VAKAR dienos “Naujienose” 
tilpusioje žinioje apie Stasį 
Svilainį, buvo praleisti, var
dai jo dviejų dukterų, Stella 
Svilainis, 16 m. ir Nellie Svi- 
lainis, 14 m..

RADIO
“GRIGUTIS” BUDRIKO 

LANDOjE
VA

sekmadienį Jos. F. 
radio ir rakandų 
3417 S. Halsted < St 

lietuvių radio

Note
Officers’ meeting will take 

place tonight, not at Ramova 
Gardens, as prevįously anhouc- 
ed, būt at the Pūkis’ home. 
7046 Euclid, at 8 P. M. Ali 
members are invited to attend.

Pereitą 
Bu driko 
krautuvė, 
davė puikų 
programą, iš stoties WCFL, 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ku
riame klausytojai jirmą kartą 
turėjo progos gėrėtis gražio
mis arijomis iš operetės “GrL 
gutis”.

Makalai kaip visados suda
rė gyvą vaizdą ir apie Aldonos 
likimą tur būt sužinosime atei
nantį sekmadienį. Harmonin
gas Budriko radio orkestras 
tikrai šauniai pagrojo keletą 
gražių numerių.

Laike programo buvo rimtų 
pranešimų apie didelį prieš
kalėdinį išpardavirhą. Taipgi 
primintina, kad kitas Budriko 
radio programas būna ketver- 
gais iš stoties WHFG nuo 7:30 
iki 8:30 vakare. R.

•Ar esi Altass nariu?
I

Friday... Sweet

Beauty practitioners mušt be 
having a rush business lately... 
Wanetta G. and Helen D. turn- 
ed u’p with new and becoming 
hairdresses
chivalry is replacing a bit of 
chiselry at the herearsals... one 
of our tenors was caught pass 
ing sweets to the sopranos... 
Vera NeckrOsh remains one of 
the mišsing... .i L’.

January tvventyi eight is the 
big day. That at five o’- 
'clock Pirmyn , will present 
“Agurkai”, of “Piekles”, to the 
public at St. Agnės Auditorium. 
The chorus members know all 
the songs almost by heart 
—all that remains to be done 
is1; to mątch actioųs to those

The principais, we arewords... The principais, we are 
told, are also doingvery well.. 
It promises to be just about 
the best show pu€>on by Lith- 
uanians in Chicago:.. Buy your 
tickets now—it-s not, at all too 
early.

su naujo*2825 — Naujos mados 
viškom rankovėm sporto suknelė, 
kuria galima pasisiūdinti iš mar
gos, vilnonįes materijos. Sukirptos 
mferoš 12, 14, 16, 18 ir 20.

Norint gąutb vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasįųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 17,39 
So. Halsted St., Chicago, III.

—— •

With the year (plickly draw< 
ing to a close you will want 
to either ręnew your Naujie
nos subscription, ; $Vė one to 
a friend for ah Xmas present, 

^enter one foy' ■ yourself. 
Wh|#ver the not for-
gef to eriter it thru Mr. Frank 
Bulavz, an cnėrgetlč Lithuanian 
worker, a constani friend- ana

’ht

Americo’s

favorite!

The tantalizing fla vora of true may- 
onnaiseandtrueold-fashionedboiled 
dressing newly combined! Smooth 
and veivety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFFS MIRACLE WHIP 
SALAD DRESSING

»- ■■ __________

PATENTS
Laikas daui rdUda 
prie patentu. Nerlnl- 
kuokit vilkindami ra 
apsaugojimo • • v o

delį dėl ingtrukrUu, 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS k«y- 
gutCa “Hoiy ta Ob» 
tialn a Patent” Ir "Reeord of Ia> 
ventlon" formoe. Nieko aelmam 
nž Informacija* ką daryti. Snal- 

. raMnCllmal laikomi paslaptyje.
Greitai, ataarsni, rapeatlarai po* 

., taraavlmai.

PYKAI 
KNYGEL9

CLARENCE A. O’BRIEN 
ReglBtered Patent Attorney 

43-A Securlly Savinas & Commsrsial 
Bank Bnllding

(Dinetly aorau greit trom Patent Office) 
tfASHINGTON. D. C.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.......................

Mieors per krutinf

PROBAK-

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

suteikia 
barzdaskutyklos 

gHHM komfortą 
Iskutimos 

hamie

(PROBAK BLADsE)

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS 

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

• Persiuntimas 
RAKANDU TR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted SL- Chicago, III.

BE ĮMOKEJIMO —- 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.

M usical Instruments
NAUJAS 1934 General Electric 

Radio Phonografas, Gražus Kabine
tas tiktai $89.50. Mid West Radio 
Store, 6136 S. Halsted St. Telefonas 
Englewood 2600.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

2942 W. Pershing Rd.

PARDAVIMUI restaurantas gerbs 
biznis, turiu greit parduoti, nes ap
leidžiu Chicagą, labai pigiai — tik
tai $350.00. 1947 S. Halsted St.

PARSIDUODA 2 krėslu barbemė, 
geroj vietoj, kliubo name, biznis ge
ras, nebrangiai. Atsišaukite Box 
58, Naujienos 1739 S. Halsted St.

Farms For Sale 
fTMai Pardavimui

1 AKRO traktai dėl daržovės au
ginimo ukininkystės Chicagos mies
to rubežiuose, Nebrangiai atsakan
tiems žmonėms. Julius J. Goldfine, 
127 N. Dearborn St., Kambarys 1428 
— Franklin 8048.

, Real Fstate For Sale 
Namal-ŽemŽ Pardavimui 
NAMŲ SAVININKAMS 

Kurie turite klapatus su morgičiais 
su rendauninkais ir kitais dalykais, 
nedaro skirtumo, kad namas yra 
forklozuotąs, atsilankykite, gausite 
gera patarimą kaip šiuos naujus lai
kus turite su namu valdytis. Valandos 
11 r. iki 4 P. M. Real Owners 

. Protective Ass., 115 S. Dearborn St.
Rooht 4215 ChicagO) III’




