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Manchukuo Nutraukė Visus
Ryšius su Sovietu Rusija

"T

Visos derybos atšauktos. Nsiseka derybos 
ir dėl geležinkelio

senaiSHANGHAI, rugp. 19. -Ja- tarp abiejų šalių jau 
ponijos saugoma Manchukuo 
valstybė niekad ir neturėjo for
malių diplomatinių ryšių su so- nia. Ji tarpininkauja deryboms 
vietų Rusija, bet kad abi šalys!dėl nupirkimo iš Rusijos rytų 
susisiekia ir turi daug bendrų: Chinijos geležinkelio. Derybos 
teritorialių ir komercinių ry
šių, tai neišvengtinai turėjo pa
laikyti neoficialius ryšius.

Bet vakar Manchukuo užsie
nio reikalų ministerija katego
riškai paskelbė, kad ji atsisako 
tęsti kokias nors derybas su 
Rusija iki patenkinančiai dėl 
Manchukuo bus išspręsti visi 
pasieny įvykę incidentai: karei
vių perėjimai ir lėktuvų per- 
skridimai sienos, taipgi apšaudy
mai Amūro upe plaukiojančių 
laivų.

Tai lyginasi paskelbimui nu
traukimo xftso susiekimo tarp 
šių dviejų šalių, kas sudaro 
rimti) pavojų, nes santikiai

buvo jtempti.
Ką darys Japonija, dar neži-

dėl to geležnkelio irgi nedavė 
jokių pasekmių ir japonų pra
nešimu, liko atidėtos neaprybo- 
tom laikui.

Rusai kaltina, kad Japonija 
visomis nedoromis priemonėmis 
stengiasi priversti Rusiją par
duoti geležikelį už žemą kainą. 
Japonai gi sako, kad tolimes
nės derybos priklausys išimti
nai nuo Rusijos.

Tuo tarpu sumišimai palei 
rusų-chiniečių geležinkelį nuo
latos didėja. Banditai užpul
dinėja traukinius, žudo ir gro
bia žmones. Japonai gi kalti
na, kad Rusija paleidusi tūks
tančius dol. netikrais ManchUo- 
kuo popieriniais pinigais.

Vienas kalinys už 
muštas Pontiac ka

Įėjimo riaušėse
21 kalinys peršautas, keli mir

tinai, 6 sargai sumušti ir di
delė spaustuvė sudeginta ka
linių riaušėse

LIETUVOS ŽINIOS
Iš Vilniaus krašto

Kiek turi skolų Vilniaus vaiv. 
gyventojai

Prapuolė du stratos- 
feron skridę belgai 

. baliunistai ■
viršPaskiausia juos matyta

Jugoslavijos, kur jie pranyko 
tamsumoj. Galbūt abu lakū
nai yra žuvę prakiurus gon
dolai

BELGŲ LAKŪNAI NUSILEI
DO JUGOSLAVIJOJ

Paveikslas rodo dvi dambas 
Tennessee Valley asociacijos 
programo pildyme. Viršuj Nor- 
ris damba per upę Clinch, o 
dešinėj Wilson damba prie 
Musele Shoals per 'Tennessee 
upę.

Hugh Johnson pasi 
liks NRA adminis

tratorium

Puolė 4 unijas

MARIBOR, Jugoslavijoj, r. 
19.—Du belgų lakūnai, moksli
ninkai, prof. Max Sosyns ir 
Neree Vanderlist, kurie skrido 
į stratosferą, vakar vakare gra
žiai nusileido laukuose ties Zi- 
novije, kada viltis juos rasti 
gyvus buvo jau išnykusi. Jie 
buvo pasikėlę 52,000 pėdų, tai
gi naujų rekordų nenustatė, bet 
sakosi atsiekę svarbių moksli
nių patyrimų, kuriuos paskelb
sią kaip tik galėsią juos patik
rinti. Visi jautrus instrumen
tai išliko sveiki.

Lakūnai išlipo iš gondolos la
bai pavargę, savo pasirodymu 
išgąsdinę prietaringus valstie
čius, kurie manė, kad baliunas 
nusileido iš pragaro gelmių. Bet 
suteikė mokykloj prieglaudą 
kai sužinojo tikrenybę.

Lakūnų radio buvo sugedęs 
ir jie negalėjo su pasauliu su
sižinoti, kas ir vertė visus ma
nyti, kad lakūnai yra žuvę pra
trukus gondolai, ar pristigus 
deguoniui. Net ir nusileidę jie 
ilgai negalėjo pranešti apie sa
vo išsigelbėjimą iki vienas vals
tiečių paskolino jiems jugosla
viškų pinigų išmokėti už tele-r 
gramą.

Ste

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 7:- 
45.

ne-
Du

Iš

BELGRADAS, Jugoslavija, r. 
19.—Didelio susirūpinimo jau
čiama dėl likimo dviejų belgų 
baliUnistų Max Cosyns ir Neree 
Vanderlist, kurie vakar ryte 
pasikėlė iš HoUr-Havenne, Bel
gijoj, kad skristi j-stratosferą. 
Po to juos matyta, kaip jie per
skrido Belgiją, Vokietiją, čecho- 
slovakiją, Austriją ir vakare 
perskrido dalį Jugoslavijos, lin
kui Vengrijos sienos. Jugoslavi
joj jie ir pranyko tamsoj, visai 
nebandydami nusileisti.

Nuo pat jų pasikėlimo 
gauta iš jų jokios žinios.
Pragos, čechoslovakijos radio 
amatoriai sakosi gavę iš baliu- 
no šaukimąsi pagelbos, nes ba- 
liunistai esą pavojuje. Bet ži
nia tebėra nepatvirtinta. 
Austrijos baliunistai 7:40
vak., atskrido Jugoslavijon, pa
kliuvo į lietų ir tuoj išnyko 
tamsoj.

Jei jie bandytų nusileisti nak
tį, jie susidurtų su dideliu pa
vojum susidaužyti kalnuose, ar 
miškuose, ar nukristi jūron. 
Bet prisibijoma, kad abu4 baliu- 
nistai jau pirmiau žuvo, pra
trukus gondolai jiems esant 
stratosferoj ir kad dabar ba
liunas klaidžioja nevaldomas.

Abu lakūnai yra prof. Max 
Piocard mokiniai. Buvo paėję 
gandų, kad jie pasiekė 13.67 
mylių augštumą ir nustatė nau
ją rekordą, bet Belgijos radio 
tuos gandus nuginčijo, nes ir 
pats baliukas nėra įrengtas to
kiam augštumui, o ir iš išviso 
jie nesisiekė naujų rekordų, bet 
kėlėsi į stratosferą tiktai moks
liškiems tyrimams, ypač studi
javimui kosminių spindulių. <

Scheidemann vyksta į Ameriką

BERLYNAS, r. 19. — Philipp 
Scheidemann, pirmas Vokieti* 
jos respublikos kancleris, va
kar su žmona lenkų laivu Kos- 
ciusko išplaukė iš Gdynia j Ame
riką. Nuo nacių perversmo jis 
gyveno užsienyje.

ST. PAUL, Minnč, r. 19. ——• 
Smarki audra su lietumi ir per
kūnija, kiuri perėjo dalį Minne
sota valstijos, sužeidė apie 20 
Žmonių ir pridarė didelių nuo
stolių.

VVASHINGTON, r. 19. —Gen. 
S. Johnson vakar po ilgo pasi
tarimo su prezidentu Rosevel- 
tu, paskelbė, kad jis ir toliau 
pasiliks NRA admistratorium. 
Tai jis (Urąs reikalaujant pa
čiam prezidentui. Jis pasiū
lęs prezidentui reformuoti NRA, 
sumažinti skaičių kodeksų, su
teikti daugiau laisvių pramo
nėms ir kodeksų vykinimo pri
žiūrėjimą pavesti ne vienam 
žmogui, bet tam tikrai komi
sijai. Spėjama, kad Johnson 
ir pasiliks tos komisijos pirmi
ninku*.

Prezidentas šiandie ilsisi plau
kiodamas Potomac upėje. Kar
tu su juo yra prof. Moley, bu
vęs galva smegenų trusto. Ma
noma, kad jiedu svarsto apie 
NRA ateitį.

Iš priežasties gręsiančių dide
lių streikų, administracija rū
pinasi sustiprinti valdžios tai
kymo aparatą.

Iš Louisianos politi
kierių peštynių

BANTON ROUGE, La., r. 19. 
—Senatoriaus Huey P. Long 
pastangomis valstijos legislatu- 
ra suteikė diktatoriškų galių 
gubernatoriui tvarkyti miestų 
reikalus ir apkarpė didelio Long 
priešininko New Orleans mero 
galias. Taipgi tapo paskirta 
legislaturos komisija nuodug
niai ištirti graftą ir korupciją 
didžiuosiuose valstijos miestuo
se.

Vokietija vakar 
“rinko” prezidentą

CHICAGO. — Prokuroro 
Courtney įsakymu, policija puo
lė keturių unijų raštines— pa
tarnautojų, hotellų darbininkų, 
bartenderių ir virėjų, užgrobė 
jų knygas ir suėmė 12 virši
ninkų neva apklausinėjimu*! apie 
padėjimą bombos Edgewater 
Beach hotely^kur jau kurį lai
ką streikuoja darbininkai.

BERLYNAS, r. 19. — Visa 
Vokietija šiandie “rinko” pre
zidentą. Bėt buvo tik vienas 
kandidatas—Hitleris, tai ir “rin
kimai” jokios reikšmės neturė
jo. Tečiaus naciai stengėsi, 
kad visi juose dalyvautų ir bal
savimu išreikštų, pasitikėjimą 
“Tautos Vadui”.

Dar nežinoma galutinų bal
savimo davinių, bet jau kiek ži
noma, yra aišku, kad dabar jau 
daugiau žmonių balsavo prieš 
Hitlerį, negu pirme^niuose bal
savimuose.

Pakėlė algas Chica- 
gos busų streik

laužiams

Am. Darbo Federaci 
ja kovosianti ko

munistus
r.ATLANTIC CITY, N. J.

19.—Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Wm. Green 
paskelbė, kad Federacijos pil
domoji taryba savo konferenci- 
jo nutarė pradėti Wsti smar
kią kampaniją prieš komunis
tus Amerikos darbininkų 
jime.

Esą komunistai gręžia 
daus ir įvairiose unijose
savo “jaČeikas”. Bus stengia
mąsi tokius komunistus iš uni
jų pašalinti.

CHICAGO.—Jau kelinta die
na tęsiasi Chicago Motor Coach 
Co. busų darbininkų streikas, 
kuris kilo kompanijai ėmus ša
linti organiziiotus darbininkus. 
' - Kompanija bamnr—operuoti 
busUs streiklaužių pagelba. Del 
tos priežasties jau įvyko keli 
susikirtimai tarp streiklaužių 
ir streikierių pritarėjų, kuriouse 
išdaužyta busų langai, apmušti 
streiklaužiai ir pasažieriai. Te
čiaus kompanija nedaro pastan
gų taikintis su streikieriais. 
Busų kompanijos viršininkai pa
skelbė padėkos laišką 
laužiams ir prižadėjo 
jiems algas 50 nuoš, 
laiku.

PONTIAC, III., rugp. 19.— 
Vakar laike kalinių besbolo 
valstijos pataisos namuose pra
sidėjo kruvinos riaušės, laike 
kurių vienas kalinys, chicagie- 
ties Leo Tielek, liko nušautas, 
21 kalinys gi peršautas, keli 
jų gal mirtinai, kiti gi kaliniai 
liko sumušti. 6 kalėjimo virši
ninkai ir sargai irgi liko su
mušti.

Riaušininkai taipgi sudegino 
spaustuvę, kurioj buvo atlieka
ma daug valstijos spaudos dar
bų, taipgi niekUrias kitas dirb
tuvėlės. Nuostoliai siekia $100,- 
000.

Kalėjimo viršininkai sakosi 
nežiną riaušių priežasties. Jos 
prasidėjo dviem kaliniam su
sipešus tarp savęs laike bes
bolo lošimo. Į peštynes įsimai
šė sargai ir tuoj prasidėjo vi
suotinos riaušės. Kaliniai jo
kių ginklų neturėjo. Tečiaus 
sargai paleido-į juos virš 200 
šūvių. Buvo leidžiamos ir aša
rinių dujų bombos iki kalinius 
numalšino ir suvarė juos į ka
meras.

Pataisos namuose yra uždary
ti daugiausiai jaunuoliai nusi
kaltėliai, kurių neskaitoma už
tektinai užkietėjusiais krimina
listai, kad laikyti juos valsti
jos kalėjime. Tokių kalinių čia 
yra apie 2,000, kurių pusei bu- 
bo leista žiūrėti besbolo žaidi
mo.

judč-

iš vi- 
kUria

Prapuolė lakūnai
DuLONDONAS, r. 19. 

transatlantiniai lakūnai, George 
Pond ir Cesare Sabelli, kurie 
skrido iš Rymo į Airiją, pra
puolė kaly. Apie jų likimą nie
ko nežinoma. Spėjama, kad jie 
gal būt yra nusileidę kur lau
kuose ir pasilikę savo lėktuve.

Susidaužė Valijoj

NEWP0RT, Anglijoj, r. 19. 
—Lakūnai George Pond Cesare 
Sabelli rasti susidaužę Valijos 
kalvose. Jie skrido j Airiją, 
bet juroj užtiko audrą ir 
rėo gryšti į Vali ją. Nors 
lėktuvas liko sudaužytas, 
abu lakūnai išliko sveiki.

Jų kelionėms labai nesisekė. 
Prieš kiek laiko jie išskrido 
iš New Yorko j Rymą. Bet pa
siekė tik Airiją. Tik po to šuo- 
liads, nuolatos taisydamiės lėk
tuvą nuskrido į Ryipą. Dabar 
jie manė skristi iš Airijos j 
New Ytorką ir skrendant iš Ry
mo į Dubliną lėktuvas gerai 
veikė, bet juroj užtiko < audrą 
ir gryžo atgal. Skrisdami per 
miglą labai žemai j iė užkabino 
kalną i

tu
jų 

bet

streik’ 
pakelti 
streiko

Tyrinės nacių veiki 
mą Chitagoje

Pakorė 9-tą Austri 
jos naci

CHICAGO.—Į Chicago atvy
ko Dickstein kongresinis komi
tetas tirti nacių veikimą Chi
cago je ir apielinkėse. 
jimai prasidės šiandie,
ypač stengiamąsi sužinoti iš kur 
naciai gauna pinigų vedimui 
propagandos.

Tyrinė-
Birts

VIENNA, r. 19 — Karo teis
mas pasmerkė mirčiai Austri
jos kareivį Johann Domės, 33 
m., už dalyvavimą nacių suki
lime, laike kurio liko nužudy
tas kancleris DollfUss. Teismo 
sprendimas liko tuoj aus įvykin
tas, t. y. nuteistas liko pakar
tas. Jis yra devintas nacis pa
kartas už tą nacių nevykusį 
pučą.

14 kitų nacių, kurie kartu su 
juo buvo tiesiai, liko nuteisti 
visam amžiui kalėjimai!.

4 žuvo audroj
19.HOUGHTON, Mass., r.

—Smarki audra nuvertė pavie
to senelių prieglaudos kaminą, 
kuris įgriuvo į viršutinio augš- 
to kambarius. Trys moterys 
ir vienas vyras liko užmušti, 
taipgi 6 moterys liko 
tos.

sužeis-

19. — 
pridarė

Lenkų spauda rašo, kad val
džios sferose projektuojamas 
ūkininkų įsiskolinimo palengvi
nimas. Be to, busiąs išleistas 
parėdymas apie senų mokesčių 
mokėjimo prailignimą. Tąja 
proga laikraščiai sako, kad Vil
niaus vaivadijos ūkininkai yra 
vien tik vyriausybės įstaigoms 
įsiskolinę 14 milijonų zlotų, ne
skaitant skolų privačioms įstai
goms, kurių yra apie 25 mili
jonai. Tuo budu Vilniaus vai
vadijoje ūkininkai turi skolos 
39 milijonų zlotų.

Pasipylė protokolai
ščeglikų kaime, Beniakainių 

valsč., yra atidaryta Ryto drau
gijos skaitykla. Vietos žmonės 
labai patenkinti, nes gauna pro
gos paskaityti vieną kitą kny
gelę. Bet tai labai nepatiko 
Beniakainių policijos komen
dantui, garsiajam Rejentui. Jis 
tuoj čia pradėjo lankytis ir 
ieškoti kokių priekabių. Tačiau* 
prie skaityklos nieku budu ne
galėdamas prikibti, pristojo J. 
Utkevičių, savininkų tų namų, 
kuriuose yra skaitykla. Birže
lio 28 d. atvykęs į ščeglikus Re
jentas surašė Utkevičiui net 
penkius protokolus, tai už ka
mino kažin kokius išgalvotus 
trukumus, ta Už tai, kad nėra 
gaisrinio kriukio, tarul taria
mąjį nešvarumą ir pan. Utke- 
vičiaus namas ir kiemas yra 
vienas gražiausių ir tavrkin- 
giausių visame kaime, bet ko
mendantas 
nerašė.

Tuo keliu 
tikisi išvyti 
ką skaityklą.

kitiems pabaudų

eidamas Rejentas 
iš kaimo lietūviš-

Ir miesto saviv. baudžia 
“šamarlakininkus”

Panevėžy yra daug slaptų 
‘bravorėlių”, kurie vadinami 
“šamarlakininkais”. Kai kurie 
iš “bravorėlių” laikytojų yra 
beturčiai ir nesutikdami su 
jiems uždėta bausme, nori duo
ti kasacijos skundą apyg. teis
mui. čia teismas iš jų reika
lauja 50 litų įnašo, bet kadan
gi jie beturčiai, tai nori pri
statyti beturčių liudymus iš 
miesto s-bės. Atvykus tokiam 
“šamarlakininkui” į m. s-bę, 
prašyti liudymo, jis stropiai 
išklausinčjamas. Ir jeigu tik 
pasisako, kad už “šamarlaką”, 
tai s-bė atsisako duoti liudymą. 
Taip buvo su p. Grybiene.

Yra ir dar tokių nusiskun
dimų dėl neturto liudymo ne 
išdavimo. Del to daugelis, gal 
ir nekaltų žmonių, nukenčia.

NORFOLK, Neb., r. 
Smarki dulkių audra 
didelių nuostolių šioj apielinkėj. 
Ją sekė smarkus lietus.Žydų kongresas ' -------

GEbJEVA, Šveicarija, rį .49. 
—Rytoj čia prasidės viso pa* 
šaulio žydų vadų kongresas, 
kuriame dalyvaus 100 delegatų 
nuo 40 organizacijų iš 24 šalių. 
Jie svarstys (kaip pagerinti Vo
kietijos ir Rusijos žydų ’ Stik
lę; taipgi kaip kovoti augantį 
anti-semitizmą.
keliose šalyse pasidariusi kri
tiška.

Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare K stoties WSBC 
1210 kilocycles •

Žydų padėtis

LAFĄYETTE, Indo r. 19.^ — 
Maurice E. Delong, 37 m., liko 
nuteistas visam amžiui kalėj i- 
mah už iŠgėdinimą savo trijų 
dukterų, 11, 18 ir 15 m. m. am-Į 
žiaus. Jų motina liko užmušta 
4 metai atgal paklydusios 
kos, 

>

kuj-

f®? '•

*

f .
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KORESPONDENCIJOS
Norwood, Mass

Bimbiniai komunistai įsiklam- 
pojo j Šmugelį

Worcesterio

ir jis pradėjo nesijausti 
Daktaras liepė jam pa- 
atostogas ir per kokius 
tris mėnesius nieko ne-

Bimbiniai komunistai, kurie 
yra susibūrę į distrikto komu
nistų partijos lietuvių frakci
ją, liepos 15 d.
Olimpia parke surengė pikni
ką. Norėdami kiek galima dau
giau pinigų pasidaryti, jie ti
kietus pradėjo pardavinėti iš 
kalno ir tuo pačiu laiku skel
bė, kad busią įvairių įvairiau
sių išlaimėjimų. Vietos bimbu- 
kai, kurių dar yra užsilikusi 
dvejukė, įkalbėjo vieną tikietą 
ir p. P. Vėtai.

štai įvyksta ir piknikas. Li- 
. kimo ironija iškirto tikrą siur

prizą: p. Vėtą laimėj'? pirmą 
dovaną, kuri susidėjo iš sidab
rinio seto. Kadangi piknike lai
mėjimai buvo daromi viešai, 
tai, žinoma, paslėpti, kas ką 
laimėjo, pasidarė neįmanomu 
dalyku. O bimbiniai visgi 
dė tai padaryti!

Kai kurie dalyvavusieji 
nike tiA)j tą patį vakarą
nešė p. Vėtai, kad jis turėjęs 
gerą giliukį ir laimėjęs sidab
rinį sėtą. Bet koks p. Vėtos bu
vo nusistebėjimas, kai ant ry
tojaus jį aplankė vietos komi
saro .Jono 
nešė jam 
stikliukus 
spiaudyklą
tavo laimėtos dovanos!

Vėtą pareiškė, jog tos dova
nos jam nepriklauso ir parei
kalavo sidabrinio seto Komi- 
sariuko žmona piktai atsikirto, 

’jog tai esą viskas, ką jis lai
mėjęs.

Pamatę, kad Vėtą yra tinka
mai painformuotas apie savo 
laimėjimą, Bimbos katechizmo 
garbintojai labai subruzdo. Per 
kelis vakarus jie bėginėjo pas 
savo simpatizatorius, kalbinda
mi jj.os, kad liudytų, jog Vė
tą laimėjo tik spituną. tyres
nieji Bimbos šalininkai tuoj 
persivertė ragožium ir pradėjo 
kalbėti taip, kaip jiems liepė 
Grybavičiai. Vadinasi, šlykščiai 
meluoti,

lovoje 
atsisė-

valgo-

ban-

pik- 
pra-

Grybo žmona ir at
kelia menkos vertės 
degtinei gerti ir 
(spituną). Girdi, tai

Serga Povilas Babilas
Gana sunkiai susirgo Povi

las Babilas, vietos žymus socia
listas. Prieš kiek laiko pas jį 
pasireiškė aukštas kraujo spau
dimas 
gerai, 
siimti 
du ar
dirbti. Bet Babilas daktaro pa
tarimo nepaklausė, — visur ėjo 
ir važiavo. Padarinyje jį suėmė 
liga antru kartu. Ir kur kas 
smarkiau. Jis jau guli 
antras menesis, ir vis 
sti dar negali.

Povilas Babilas laiko
mųjų daiktų krautuvę. Jis yra 
senas socialistų veteranas. Iš 
socialistų judėjimo jis niekuo
met nebuvo pasitraukęs ir vis 
svajojo čia atgaivinti lietuvių 
socialistų kuopą. Priklauso jis 
ir Susivienijimui. Jis yra gana 
apsišvietęs žmogus ir dauge
lio laikraščių skaitytojas. Skai
to “Keleivį”, “Tėvynę”, “Nau
jąją Gadynę”, “Naujienas” ir

Linkiu Babilui kuo greičiau
siai pasveikti!

Reikia atgaivinti veikimas

Rugpiučio 12 d. Montello so
cialistai surengė pikniką. Žmo^ 
nių dalyvavo pusėtinai daug, 
tad atrodo, jog ir finansišku 
atžvilgiu pasekmės b irs neblo
gos.

Butų gerai, kad Cambridge 
ir So. Boston lietuviai socialis
tai žiemos sezonu labiau su
krustų ir surengtų P. Grigai
čiui, “Naujienų” redaktoriui, 
prakalbų maršrutą. Tuo reika
lu galima pasitarti ir su Brook- 
lyno draugais. Kai kurios ko
lonijos ‘pačios galėtų išlaidas 
padengti.

Visokie komunistiški dema
gogai čia nuolat zuja ir skel
bia visokias nesąmones. Socia
listams būtinai reikia pasirū
pinti ir surengti prakalbas bent 
keliose kolonijose.

— Marksistas.

Vargu kas gali pasakyti, kad 
musų miestas yra atsilikęs nuo 
civilizacijos. Mes progresuoja
me visose srityse. Taip sakant, 
ko paklausi, to pas mus gau
si. Tikrai taip.

Štai aną dieną bežioplinėda- 
mas gatvėmis sutikau pianistą 
Jankauską. Tuoj lietuviškai pa
sisveikinome ir pasispaudėme 
rankas.

Diena buvo gana šilta. Jan
kauskas nusiėmė skrybėlę ir 
šluostą apsirasojusį viršugalvį. 
Klausiu, kas naujo, ką gero jis 
žino. Apžiurėjo jis mane nuo 
galvos iki kojų ir, pagalios, pra
bilo: girdi, ar aš kartais nesu
tikčiau tapti garbingu* nariu 
naujai kuriamos draugijos.

Et, sakau, ir taip jau viso
kių tų draugijų yra perdaug 
Ir jeigu ji turės ką nors ben
dra su politika, tai nenoriu apie 
ją nieko nei girdėti.

Atsako, kad jojo organizuo
jama draugija į jokią politi
ką nesikiša. Nariais busią pri
imami visi, nežiūrint, kokių jie 
politinių įsitikinimų nebūtų. 
Galėsią priklausyti tiek vyrai, 
tiek moterys. Svarbiausias 
draugijos tikslas busiąs išpo- 
puliarizuoti natūralius 
mus. Kitaip sakant, tai 
ti nudistų draugija.

Atsakiau, jog savo 
lišką kostiumą parodai 
ti aš nenoriu, ir todėl
giją stoti niekuomet nemanau.

Jis pradeda argumentuoti ir 
įrodinėti, kad musų pirmieji 
tėvai
buvę nudistai. Tad kodėl mums 
to nedaryti? Tai esą ir pato
gu ir sveika.

Sakau, kad kas buvo galima 
Adomui ir Jevai, tas negali
ma mums. Priegtam net ir Je
va naudojosi lapu, o jūsų draU 
gija nori ir paskutinį lapą nu
traukti. Ne, tokiems šposams 
aš nesu linkęs.

Po to mudviejų kalba kaž
kaip nebesiklijavo, todėl ir iš
siskyrėme. — žvalgas.

kostiu 
busian-

natura- 
išstaty- 
į drau-

Adomas ir Jeva

Lietuvos Naujienos
Kaip Rasputinas pa-|Kai Pilsudskis krik 

darė lietuviui stijojietuvį

karjerą
Lietuvoje netoli šiandieninės 

demarkacijos linijos gyvena 
įdomus senis Jonas Barabano
vas. Ankščiau jo pavardė bu
vo Barasius, bet jis išvažiavęs 
Rusijon sumanė padaryti kar
jerą ir persikrikštijo Ivan Ba- 
rabanov.

Taigi, tas Barabanovas Di
džiojo karo metu* prisitaisė 
prie princo Aleksandro Petro- 
vičiaus Oldenburskio, kuris bu
vo vyriausias karo sanatorijos 
viršininkas. Neragavęs parako, 
Barabanovas buvo vyriausiu 
felčeriu, paskui sandėlių už- 
veizda ir pinigų turėjo, kaip 
geras adjutantas. Tačiau jis 
svajojo kitokios karjeros.

— Būdamas Petrapily — pa
sakojo Barabanovas, — aš vis
ką žinojau, ką daro Griška Ras1 
putinas, žinojau, kad jis daž
nai eina pas ponią Chrostovą, 
vėliau pas vidaus reikalų mi- 
nisterio žmoną ir kitas aristo
krates. Aš dažnai jį pasaugo
davau, tačiau prieiti prie jo bu
vo labai sunku.

— Rasputiną labai saugoda
vo ir neprileisdavo. Kartą man 
vis dėlto pavyko prie jo pri
eiti. Rasputinas pirmą valandą 
nakties su trimis civiliais ir 
vienu karininku išėj 
stovos namų 
bėgau:

— Dievo 
bėk...

Karininkas 
stumti, bet

pirmosios Lietuvos 
Kernoves, kuri dabar 

pačios demarkacijos

_šėjo iš Chro- 
ir aš prie jo pri-

pasiuntinį pagel-

Netoli 
sostinės 
yra ant 
linijos, Ukmergės apskrity vir
tusi labai mažučiu bažnytkai- 
meliu, yra savo laiku buvęs la
bai garsus. Čiobiškio miestelis. 
Tame miestelyje gyveno dabar
tinio Lenkijos diktatoriaus die
dukas Stanislovas Pilsudskis. 
Jis pastatė Čiobiškio bažnyčią. 
Be to, ten dar labai senais lai
kais suvažiuodavo Lietuvos di
dikai ir prie Neries kranto tar
davosi svarbiais valstybės rei
kalais, o paskui visą savaitę 
puotaudavo.

Paskutinysis Pilsudskių gi
minaitis Konstantinas Pilsud
skis mirė Čiobiškio miestelyje 
1904 metais. Dar ir dabar mie
stelio kapuose tebėra kryžius 
su Pilsudskio atvaizdu; Ūkinin
kai Konstantiną Pilsudskį ge
rai atsimena. Jie pasakoja, kad 
kai vieno ūkininko gimė, su- 
nUs, jis nuėjęs pas Pilsudskį 
ir paprašęs jo būti sunaus 
mu.

— Kas gimė, ar sūnūs?
— Taip, pone, sunusr
— Gerai, busiu tau kurnu.
Tuo laiku nuo rusų pabėgęs 

viešėjo pas jį ir dabartinis 
Lenkijos diktatorius Juozapas 
Pilsudskis.

Kai kurna su tėvu atvyko pas 
Konstantiną Pilsudskį, tai at
sirado nauja bėda. Pilsudskis 
buvo susipykęs su vietiniu kle
bonu ir nenorėjo eiti į bažny-

džioklės mėgėjas ir labai už 
tokius klebono žodžius užsiga
vo.

— še tavo naujagimiui tely
čią, užaugs, duos jam sveiko 
pieno, o aš tą kleboną pakar
siu.

Klebono, žinoma, Pilsudskis 
nepakorė, bet tos telyčaitės ai- 
nc viena karvė ir dabar pas 
tą ūkininką tebeauga ir svei
ką pieną duoda, o Pilsudskio 
neva krikštytas 
žmones išėjęs.

sunus jau į 
Tsb.

Senoviškos kupiškėnų 
vestuvės

nuometuotos. Visas vestuvių 
veiksmas buvo atliktas be jo
kio iš anksto surašyto scenari
jaus, tik savitarpy susitarus. 
Vaidyba išėjo kuonaturaliausia 
ir visiškai nuoširdi. 3 vyrai pu
tė vamzdeliais šokius ir daino
mis pritarė. Originaliausias bu
vo moterų šokis “Čintyta lylia, 
kas rutalu sėja” (savotiškas 
ratelinis kadrilius). publika 
reiškė didžiausią pritarimą ir 
nesigailėjo aplodismentų. Tik
rai, tai buvo mažas etnografi
nis spektaklis—vakaras, už ku
rį kupiškėnus reikia pagirti.

ku-

nore j o mane nu- 
Rasputinas sulai-

KAUNAS. — Jėzuitų gimna
zijos salėje VI—27 d., 19 vai. 
buvo surengtas senoviškų pa
pročių vakaras. Visą vakaro 
programą išpildė kupiškėnai. 
Programą sudarė kaimiečių mo
terų choras, deklamacijos, 
vamzdelių muzika ir senoviškų 
vestuvių inscenizacija.

Žiūrint šitokią programą vi
sai rimtai ateina į galvą min
tis, kad musų sodžius turi dar 
daug kuo pasididžiuoti prieš j jums kasdien į namus, 
galutinai sumaterijalizėjusį mie
stą. Labai gražus ir bemaž su
graudinąs klausytoją senutės 
moters deklamuotas žodis> klau
sytojams, nežinia, ar ta proga 
kieno tarmiškai surašytas, ar 
tiktai iš vietinės tautosakos 
sulipdytas. Šią deklamaciją 
apie “senovės garbingą būdą” 
ir jaunųjų kartų pakrikimą ir 
netikusias naujoves tikrai su 
pasitenkinimu kur norint at
spausdintą paskaityme. Labai 
gražiai išpildytas moterų (apie 
20) choro 
(su refrenu 
kt.).

Vestuvės 
parodytos: 1) piršlybos, 2} iš
leidimo jaunųjų į bažnyčią ir 3) 
sutikimas grįžus iš bažnyčios. 
Vaidintojai — tos pačios choro 
dalyvės ir 7 vyrai. Visi vyrai 
paprasčiausiais senovės baltais 
trinyčiais arba storais čerka
sais apsivilkę, naginėti. Mote
rys visos dėvėjo labai įdomius 
tautiškus drabužius. Daugumas

CLEVELANDIEČIŲ 
ATIDAI!

Naujai atidaryta Naujienų 
Stotis

JUOZAS KATKUS 
1372 E. 65th St, 

Cleveland, Ohio
Kur kasdien galite gauti 

NAUJIENAS nusipirkti arba 
jeigu pageidaujate, tai ir už
sirašyti ir jos bus pristatomos

sutartinės dainos 
“saduto, lylia” ir

buvo 3-se dalyse

pražuvęs 
Daugelis piranija įspūdžiu 
dažnai esti »ngn dinamą ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu*
TAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Lhterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu cbe- 
anHud pagalios surado sustato 
kurs ištikto šveičia nedrasky
damas dantų omelėe — tas sėm
iau uždarinis pagalios topą iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pbarmacal Co^ Saint *

Tegini tas jautis pas mane 
ateina — tarė Pilsudskis.

Klebonas taip pat buvo už
sispyręs ir dvaran eiti atsisa
kė.

— Tegul tas žioplas medžio
tojas pas mane ateina — ta
rė klebonas.

Pilsudskis buvo didelis me-

— Palauk... Ko tu nori?
Rasputino buvo didoka, ta

čiau reta barzda, akys juodos, 
žybej-o lyg žiežirbos. Tačiau aš 
neišsigandau. -

— Noriu pasteti į laukinę 
diviziją, užsitarnauti kryžių, o 
manęs neleidžia, sako reikia 
gimti Kaukaze.

— Molodec. O kur tu gi-

Gary, Ind
Šis tas iš musų kolonijos

Rockford, III. mei?

Margumynai

ir smagiai laiką pra-

Noriu

darė visai neblo

gam buvo nau-

PATENTS

bet revoliucionierių 
ir Šiandien juos ne-

Tačiau 
vadušiai

Lietuvoje..;
Lietuva... Ak ji ten, kur 
prie Rygos — nusijuokė 

Gerai. Parašyk

kad apgavus p. Vė

| NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntiniu Skyrius at
daras kasdie ntto 8 v. ryto 
iki 8 vai. yak. Nedėliomis

i nuo 9 V. ryto iki 1 V. p. p

žemo

Stop 
Itching

Skin

nevisi buvo tokie krei- 
ir nesąžiningi, kaip 

tie Bimbos auklėtiniai. Atsira
do viena mergina, kuri jokiu 
budu nenorėjo prie suktybės 
prisidėti. Ką bimbiniai nedarė, 
bet palenkti jos neįstengė. Ji 
griežtai pareiškė, jog buvusi 
prie išlaimėjimų ir puikiausiai 
žinanti, kad p. Vėtą laimėjo 
ne spituną, bet sidabrinį setą, 
į Juo labiau bimbiniai stengė

si savo šmugelį nuslėpti, tuo 
daugiau jis kilo į aikštę. Atsi
rado ir daugiau b’udininkų, ku
rie ryžosi teisybę iškelti į vir
šų. Monelninkams nieko dau
giau nebeliko daiyti, kaip tik 
grąžinti dovaną tam, kam ji 
priklauso. Beveik visam mėne
siui praslinkus, jie visus bur
žujus keikdami, pristatė Povi
lui Vėtai jo laimėtą sidabrinį 
setą. Bolševikiška vadovybė 
tuoj šoko aiškintis, jog tik per 
neapsižiūrėjimą įvykusi klaida. 
Girdi, pas juos niekuomet ne
buvę noro ką nors apgauti.

Tačiau iš to pasiaiškinimo 
dabar visi juokiasi. Nėra ko 
tiems monelninkams demon
struoti savo nekaltumą, kuo
met jie bėginėjo stubas ii 
ieškojo kreivų liudininkų. P&r 
galios, kiek teko girdėti, ir pri
statytasis setas nebuvęs pilno
je tvarkoje: iš jo šis tas buvę 
konfiskuota.

Prie progos čia bus pravar
tu pastebėti, kad maždaug prieš 
pusantrus metus bolševikai bu
vo suorganizavę bedarbių gru
pę, kuri p. Vėtos svetainėje šu
kelė “revoliuciją” ir sunaikino 
inventorių. Nuostolių pasidarė 
nemažai, 
vadai dar 
padengė.

Vis dar tebesitęsia vasaros 
atostogų sezonas. Kuriems tik 
gyvenimo aplinkybės leidžia, 
tai visi stengiasi pasiliuosuoti 
nuo kasdieninio savo darbo ii 
išvažiuoti kur nors prie ežerų 
arba prie upės ir ten išbandy
ti mizerną primityvio žmogaus 
gyvenimų. Mieste įkarsta visi 
moderniški parankamai, visi 
susivaržymai. Įkyrus pasidaro 
ir nuolatinis dundėjimas, nuo
latinis triukšmas. Tad ir ieško
ma paprastesnio, mažiau kom
plikuoto, mąžiau dirbtinio gy
venimo. Matomai, pas žmogų 
yra užsilikęs noras arčiau ben
drauti su gamta. Ir kada mie
stietis turi progos kelioms die
noms pasišalinti iŠ miesto, tai 
jis atsigauna, — gyvenimas 
pasidaro labiau jvairu’s.

Rugpjūčio 26 d. Lansing avia
cijos lauke dalyvaus visi tik
ri Lietuvos sūnus ir dukterys, 
kad ten pasveikinti leitenantą 
F. Vaitkų, sustiprinti jo pasi
ryžimą ir tuo pačiu laiku pa
linkėti jam kuo laimingiausiai 
pa siekti Lietuvą.

Mes atvažiuosime pažiūrėti 
pilnai įrengtos “Baltosios Gul
bės”, kuri savo sparnais turės 
nunešti drąsuoli Vaitkų į Kau
ną.

Tai bus išleistuves ir atsi
sveikinimas.

Teko patirti, kad L. D. P. 
Draugija rengia didelį rudeni 
nį balių su šauniu programų. 
Parengimas įvyks spalių 14 d. 
Spanish Hali, prie 11 Avė.

Tai bus gera proga musų 
piliečiams sueiti į krūvą, pa
sikalbėti 
leisti.

Rockfordo pietinėje dalyje 
randasi Grant stovykla. Rug
pjūčio 5 d. čia suvažiavo apie 
9,000 rezervo kariuomenės tre
niruotis. čia atvyko Illinois 
valstijos nacionales apsaugos 
33 devizija. Per tris savaites 
kareiviai treniruosis, išsidalinę 
į įvairius punktus. Kadangi 
valstijos gubernatorius skaitosi 
vyriausiuoju valstijos kariirt> 
menės komendantu, tai rugpjū
čio 12 d. jis turėjo padaryti sa
vo kariuomenės inspekciją. Są
ryšyje su tuo> buvo išpildytas 
tam tikras programas. Atlik 
tas jis buvo patriotiškoje ir mi- 
litaristiškoje dvasioje, žmonių 
buvo suvažiavę ligi 50,000. To
kiu bud# žiopsotojų netruko 
Mieste kai kurie restoranai ir 
šiaip stendai 
gą biznį.
Well, nors 

dos.

—o—
priminti, kad musų 

mieste galima “Naujienas” ir 
“Keleivį” gauti paskirais nu
meriais. Tie laikraščiai, parsi 
davinėja adresu *1428 Broad- 
way, Gary, Ind. >

Skaitykime laikraščius. Be 
jų žmogus lyg kurčias ir ak
las: nežino, kas dedasi pašau 
lyje. — J. A. Grakey.

nors
Rasputinas. ■ 
carui prašymą bus viskas tvar
koj...

Nusilenkiau ir skubiai pasi
šalinau. Poryt jau mane iš
siuntė pas didįjį kunigaikštį 
Mikalojų Aleksandrovičių, kuris 
tada buvo divizijos vadu. 
x — Na, tai ką užsitarnavai? 
— buvo paklausta^ Barabano- 
vas.

-*• Nagi nieko. Tuoj kilo re
voliucija ir aš vargais nega
lais pabėgau natrio. Ir dabar 
labai gailiuosi, kad persikrik
štijau. Visi iš manęs juokiasi 
ir Barąbonu vadina.. Geriausia: 
kokiu gimei, tokiu ir mirk 
sako senis Barabanovas.

Tsb.

Spaudos
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS:

Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

ttatkta dant relikte 
prfe patentu. Neris!- 
tnoktt šiltindami *U 
ApHatisoHine saro 
■mnanymv. Prtaiu* 
kitę braižini ar mo- 
dėtt dėl jnatrnkellis 
arba ralyklte 
NEMOKAMOS kny- 

"Hnw to Ob-
taln a Patent" Ir "Reeord ot Ip- 
ventlon" formo*. Nieko arimam 
ui InformaeMaa k*„ daryti. tosC 
rSSInlJImdl laikomi daetaptyle. 

' Greitas, atsarga* rapestinsae oa- 
taraavtaas.

OYTKAI 
KNYGKTJI

CLARENCE A, O’BRIEN 
Reglstered Pstent Attorney 

4ft.A Sdeurltp Sartas* A Cenmemtel 
Bank Sulldinf

(Dlrectly aeross Street froin Patent Office) 

ffASHJNGTON. D. C.

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skandį, Išbėrimų, 
Dėmių ir kitų odos

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašaUnlf. Lengva var
toti visuomet Visos* aptiekose 
85s. 60c, $1.00.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialių užsakymo 

r taip kaip jos vedamos, su specialčm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Halsted Street, Chicago, IR



Pirmadienis, rugp. 20, 1934 NAUJIENOS, Chicago, III. . 3—----- ------- -—.. ............... ................................... — ................. ............................................................. . ...... ... ......... ............. —----

Atostogos ant Ratų
Rašo Mikas Šileikis

(Tęsinys)

Terry Andrae State 
parkas.

šešios mylios į pietus nuo 
Sheboygano, paežeryj. randa
si Terry Andrae State par
kas. Daug parkų VVisconsine 
mums teko matyti, bet tokio 
gražaus, kaip šis, tai reikia 
paieškoti. Sis parkas primine

Terry Andrae parkas užima 
112 akerių žemės ir randasi 
Sheboygan apskrityje.

Dvi savaites be laikraščių.
Žmogus, kuris gyvena mie-

lovos. Iš paduškų liko tiktai 
sauja pelenų. Tųraudai nebe
turi nei kuo pasikloti, nei kuo 
apsivilkti. G.elbėdamies nuo 
ga.sro patys susižeidė.

■ I ■ 1

Tokių smagių ir jaukių vieta Narijaiiskas, A. Dikčius, M. Banditai paliepė tylėt ir ati- 
Beverly Shore apielinkėje turi ■ Yaras, taipgi rengėjai ir daug duot pinigus. Atėmę $1000,

banditai išmetė S. Welickų i 
gatvė, o jo Simui jaunajam Ne
liekai paliepė važiuoti. Pavažia
vus iki Throop gatvės, banditai 
išmetė laukan ir sūnų, o patys 
su Welickos Nash automobiliu ir 
su tūkstančiu dolerių nuvažia
vo savais keliais.

Chicagoje banditai vėl pra
dėjo šėlti, o depozitoriai, kurie 
imasi pinigus iš bankų neturi 
jokios apsaugos iš policijos pu
sės. Policijos rodos turėtų 
daugiau būti kaip tik apie ban
kus. Savaitės bėgyje ja.u du 
lietuviai buvo apiplėšti ties 
banku, o policijos nebuvo. Rug- 
piučio 11 d. Stanley Yuska, gy
venus adresu' 6241 S. State str., 
buvo skaudžiai sumuštas prie 
79-tos gatvės ir iš jo buvo at- 
.mča $500, o dabar St. Welic-

IJVYUllJ UIIVJI ivjjivumik J v VUA*! - ~ —---------- o

ponai J. Zabukai. Tarp didelių' jaunosios gentkartčs.
kalnų ir žaliuojančių ąžuolų jie 
čia turi nuosavų vasarnamį ke
turių kambarių prie pat Michi- 
gano ežero.

Taigi užpereita nedėldienį 
rugpjūčio 12 d. didelis ir gra
žus būrys marketparkiečių su-

M. Karčauskas.
♦

Banditai apiplėšė
St. Welicką

Brie banko atėmė $1000 ir 
Ikius Nash automobilių

vė-

ka tapo apiplėštas ties Drovers 
bflnku.—Senas Petras.

Taraudos namukas 
ne visas sudegė

Anų dienų Naujienose buvo 
aprašyta, kad perkūnas trenkė 
i Antano Taraudos namukų 
5711 \V. 64th PI. Cleuringe, ir 
kad namukas visas sudegė.

Namukas betgi ne visas su
degė. Sienos paliko. Iš gat
vės pusės negalima nei pažin
ti, kad tokia baisybė yra vi
duj. Trenkimas buvo iš užpa
kalio. Išdegė lubos. Sudegė

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Caeh su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

ste ir nesjeaito laikraščių,^ jis niisi baladojo j ponų Za-
bukų rojų, šio išvažiavimo ren
gėjai buvo Marųuette Bark res-' 

, tora.no 
sius ir Vera Thomas, o taipgd ,. ,, ,, ’ . J .. važiavo j Drovers banku priejų virėjas Kazys Brazaitis, 25! 7į 
W. 69 th s Ir.

Oras pasitaikė labai gražus. 
Visi kiek čia musų buvo kopė

tai ne mūs ant smilčių saulės spindu- 
užsi- liuese arba kariavom dideliam 

vandenyj su vilnimis, kurios 
iš plakė mus per pečius ir galvas 

be jokio pasigailėjimo.
Pagalios kada buvom visi iš- 

siprausę ir saulutės raudonai 
nubučiuoti, mes patyrėme, kad 
musų laukia ant kalno keptas 
paršas ir putotas alutis. Taigi 
sulipę kaip vabalai j kalnų, val
gėme skanių paršienų, gėrėme 
alutį, o paskui ir lietuviškas 
dainas pradėjom dainuoti. At
sirado čia ir muzikantai, kurie 
netingėję groti. Besilinksmin
dami 
saulutė 
kepino, 
kalnų, 
malonus išvažiavimas.

šitame išvažiavime dalyvavo 
apie 52 asmenys, o tarp jų Mr> 
ir Mrs. Kizas, Mr. & Mrs. Lau
cius, J. Daraška,- P. Yrikis, Ed. 
Yervis, Y. Narkus, B. Buzaus- 
kas, W. Urban, J. Dillon, J. 
Tamošius, C. Bagdonas, R. Pus- 
levičius, Mr. & Mrs. Bertash, 
B. Bertash, Mr. & Mrs. Vitkus, 
Mr. & Mrs. Karčauskas, Mr. 
& Mrs. Rančius, Mr. & Mrs. 
Juzėnas, J. Rimkus, J. šalna, 
Mr. & Mrs. S. Šlajus, J. Willi- 
mas, A. Peitrulevich, Dr. & Mrs.

nieko nežino kas pasaulyje 
dedasi, taip ir mes. gy vendą-' 
mi miškuose, nežinojome kas 
dėjosi Chicagoje. Žinojome, 
kad Chicagoje buvo Lietuvių 
Diena Pasaulinėje parodoje, 

Palangą ir grafo Tiškevičiaus! bet kaip ji pavyko, tai jau 
sodų, kuris dabar yra viešuo-; mums neteko sužinoti, kol na- 
ju parku. Pušys, ,
labai senos, nes jų šakos nu-, vėjonie vienoj 
sidriekia per kokį 50-75 pėdas 
pietų pusėn, o stori kamienai 
apžėlę žilom samanom. Kito-

Stanley AVelicka. kurs užlai- 
. . , . „ , i ko alinę adresu 4119 S. Ash-savininkai Petras Yo-1. .; land aye., rugpiučio 17 d. nu-

rių aš nė nežinau, bet dau
giausia, tai pušys, beržai, 
alksniai ir daug riešutų. Ne
reikalingi tankumynai išskin
ti ir padaryti gražus pasivai
kščiojimui takeliai, bet ne 
perdaug dirbtiniai.

Už kalnų yra gražus smė
lio krantas, kur ošia atviro 
ežero bangos. O kai vėjui pu
čiant pradeda ir miškas šnio
kšti, tai susidaro savo rūšies 
melodija.

Už vis labiau man patiko, 
tai pušų kvapas. Tokio stip
raus kvapsnio aš nepastebė
jau nė Palangos kalne. Šis 
parkas yra dar naujas, atida
rytas 1928 metais. Bet jis ski
riasi nuo kitų parkų tuo, kad 
jis yra truputį perdirbtas. Bu
tą gero inžinieriaus ar darži
ninko, kuris taip gabiai mo
kėjo jį sutvarkyti, o gal pati 
gamta tuo pasirūpino?

Tvarka čia dar geresnė, 
šventadieniais turistai ir vizi- 
toriai savo i automobilius pri
valo išvaryti į tam tikrų “par- 
kinimo” kelių, kad parkas ne- 
atrodytų panašus į kermošių.

Pabuvoję, pasidžiaugę šiuo

matyt, yra ’ mo sugrįšime. Mat. mes nesto- 
j vietoj, L.

“Naujienų” negalėjome 
rašyti. Vienam miestelyje nu
sipirkau Chicagos Tribūnų 
kurio sužinojau, kad Hinden 
burgąs miręs, 
dideli karščiai 

Žmogus be 
tiesi atsiskyręs
tų žmonių gyvenimo. Pripra
tęs skaityti laikraščius, žino-

147-tos ir Ashland pasiimti pi- 
I nigų darbininkų čekiams mai
nyti. Pasiėmęs $1000, išėjo iš 
banko ir sėdo į savo Nash au
tomobilių, kuriame lauke jo sū
nūs.

Vos tik jis spėjo įsėsti kaip 
pajuto revolverius prie šonų.

FOOTBALL MEMBERSHIP DRIVE I
Send to Art Montvid, 2121 N. Western Avė. ■

kad Chicagoje 
ir tt.
laikraščių jau- 
nuo civilizuo-

pats tų jau patyriau.
(Bus daugiau)

Tarp Chicagos 
Lietuvių

nei nepatėmijom, kaip 
kuri mus visus taip 

nusirito už medžių ir 
Ištikro, tai buvo labai

NAUJAS MUZIKALIS INSTRUMENTAS 
1935 METU IŠRADIMAS

Name iii fnll

Address

Print

... State
Print

City

Marketparkiečių bū
rys maudėsi ir links
minos pas Zabukus

Smagu yra išvažiuoti iš Chi- 
uagos i Sand D u nes ir pasi
maudyt ežere. O dar smagiaus, 
jeigu kas gali tuose smiltynuo
se susirasti jaukių vieta, kur 
vieniems galima būti ir nesi- 
maišyti su svetimais.

Perduoda rekordus taip aiškiai, 
kaip kad girdite per radio. Da
bar kiekvienas gali turėti na
muose tokią muziką, kokios tik
tai nori ir kada tiktai nori.

Tokio tobulumo ir aiškumo 
pirmiaus nebuvo galima pirkti 
nei už tūkstantį dolerių. DA
BAR toks naujas instrumentas 
parsiduoda už

89.00
sykiu su radio ir 6-šiais naujais 
rekordais, lengvais išmokėjimais 
Seną radio priimame mainais.

Budriko Radio Programai:
WCFL

iki 1:80 vai. po piet.
WAAF 920 K., nedeliomis, 1:30 

iki 2:00 vai. po piet.
WHFC 1420 K., ketvergais,

7:30 iki 8:30 vai. vakaro.

970 K., nedėliomis, 1:00

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 S. Halsted St Chicago

šutų, apleidome jį.

Wisconsine yra 16 State 
parkų.

Didžiausias parkas yra 
Northern Forest State Park. 
šis parkas yra už Eagle River 
Vilas apskrity, .lis užima 150,- 
755, akerių žemės. Jame yra 
daug ežerų, bet šitas parkas 
tikrenybėje yra paprastos gi
rios.

Mažiausias Wisconsine val
stijos parkas yra First Capi- 
tol, Lafayette apskrity. Jis 
užima tik du akerių žemės.

Peninsula parkas užima 3,- 
400 akerių žemės ir randasi 
Door apskrity.

Weight Height Age

Ezperience

KIEKVIENOS P IT P T IT P A YRARŲŠIES n U 1 1 U IV A PAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 

i gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti 1 generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St.

f Don't 1 
neglect 

L Colds i
Salti* krūtinėj ir gerklėj gali 
pasidaryt! rimta*. Palengvink 
juo* | S minute* *u Muate- 
role, pagelbsti prašalinti Iri- 
taelfcl Vartok SYKI I VA- 
KANDA. per penkias valandas, 
jos turis pagelbsti. Milijonai 
vartoja per 2B metus. Reko< 
nienduojamos gydytoja ir slau
gia.

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK

J Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudėta 
daug visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo... kuo tankiausiai!

Tūlo Dionne šeimų nelabai seniai atlankė garnys ir atnešė susyk penkis kūdikius. Paveikslas rodo Dionne šeimos kiemų ir 
džiovinamus tik vienos dienos plovimo kūdikių vystiklus ir marškinėlius. Lengva suprasti, kad Dionne šeimai elektrikinė 

plovyklė yra būtinai reikalinga.

Gerkit ir Reikalaukit

Lietuviškos
Degtinės

NATHAN 
KANTER

Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Visose Alinėse

STRAIGHT KEHTUCKY 
BOURBON

į MbTuAt UlOt-lCR <XJMPANY,
UV ’ ' <*>«<. . J

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

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

Rusiška ir Turkis
DOUGLAS BATHS 

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. ▼

PETER PEN

y:,-

S VYE" OONl'T 
OACIG eATT 

/KNlVTMlbJG 
AROUND HERE-'

OMZ L-OOVN 
VMMO 16 , 
COM1NG/

AEULO. FOL-K.S! 
'VE GOT ZK GREAT
BIC SURP^lSE

YVE GOT
RID v 

OF THE
OLD

WITCW
BŪT

ARE

EVERVBOD 
REAOY

HUMORY.

vou SMOULD

NICE CQ.eAM.

SUbJSHiME 
-5OL.DISOS.

r= INI ET I NOW 
FOR

UICK NvCMatft A?

tora.no


JTATJJIENOB* CHcago, HL Pirmadienis, rugp. 20, 1934

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Excepjt Sunday 
į

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

' Editor P. GRIGAITIS
F" .

Subscription Ra tesi 
38.00 per year in Canada 
87.00 per year outside oi Chicago 
38.00 per year in Chicago 
ic per copy__________________
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

._______ Z—.. “ ‘ j by
The Ūthuanian News Pub. Co.» Ine.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienv Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefoną* Canal 8500.

Blsisaky*o kalnai
Chicagoje — paltu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija - -------------
Savaitei ............—
Mėnesiui ......... —-----------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Metams____
Pusei metu ..
Trims mėnesiams —
Dviem mėnesiams —.
Vienam mėnesiui 

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ——--------  88.00
Pusei metu ----------------------- 4.00
Trims mėnesiams --------------  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

®a*tu:

88.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

5c 
18c 
75c

87.00 
8.50 
1.75 
1.25 
.75

VANDUO ANT KONSERVATORIŲ MALŪNO

Amerikos Darbo Federacijos vykdomoji taryba lai
kė 10 dienų konferenciją Atlantic City mieste ir, tarp 
kitų reikalų, svarstė klausimą, kaip sėkmingiau kovoti 
su “komunizmo pavojum”. Prezidentas Wm. Green sa
ko, kad taryba priėmusi karingą programą darbininkų 
judėjimo apvalymui nuo komunistų, kurie savo “gręži
mo iš vidaus” taktika bandą sudemoralizuoti darbinin
kus, įkurdami savo “narvelius” unijų skyriuose ir per 
juos skleisdami savo propagandą.

Į šitą A. D. F. viršininkų kampaniją prieš komu
nistus reikia žiūrėti, kaip į grynai strategišką žygį. 
Komunistai Amerikos darbininkų judėjime yra labai 
silpni ir jokio rimto “pavojaus” iš jų pusės negali būtį 
Bet obalsis “kovos prieš komunizmą” yra naudingas 
konservątyviškiems Federacijos lyderiams, nes su jo 
pagelba jie gali atkreipti savo atakas prieš visus pažan
gesnius elementus darbininkų unijose.

Ponui Green ir panašiems į jį unijų biurokratams 
rupi pirmoje vietoje sustiprinti savo pozicijas darbinin
kų organizacijose. Šitam jų siekimui komunistai yra 
labai naudingas įrankis, kaipo baidyklė, kuria unijų 
viršininkai gąsdina narius. Seniaus tokios baidyklės ro
lę atlikdavo anarchistai, kurie savo avantiūromis ir 
“revoliucingomis” deklamacijomis sukeldavo pusėtinai 
triukšmo ir baimės publikoje.

Apžvalga
DARIAUS

TIES
IR GIRĖNO MIR- 
PASLAPTIS

Popular Aviation” 
numeryje 
apie Da- 
priežastį,

žurnalas 
savo rugpiučio mėn. 
vėl pakėlė klausimą 
riaus-Girėno žuvimo 
kuri niekuomet nebuvo pilnai ; 
išaiškinta. Ilgokas straipsnis, 1 
kurį parašė to žurnalo štabo ■ 
atstovas, M r. E. Stanton Brown, : 
ir papuošė įdomiomis iliustra
cijomis, turi tokią antraštę: 
“Did Nazis Shoot Down Yank 
Transatlantic Flyers?” (Ar na
ciai nušovė amerikiečius tranz- 
atlantinius lakūnus).

Straipsnyje aprašoma, kaip 
paminėtieji lakūnai pernai me
lais liepos 15 dieną išskrido iš 
New Yorko ir, perlėkę per 
okeaną, naktį užsimušė netoli 
vokiečių Pamario (iPomerani- 
jos) miestelio Soldino, sudužus 
lėktuvui “Lituanicai”, kuri at
simušė į medžių viršūnes miš
ke. Rašytojas paduoda įvairius, 
prieštaraujančius telegramų 
pranešimus apie tą katastrofą 
ir taip pat cituoja (pakartoja) 
atskirų žmonių nuomones apie 
jos priežastį. Ilgiausią ištrauką 
žurnalas paduoda iš vieno kau
niečio laiško, savo laiku Įlipu
sio “Naujienose”, kur sakoma, 
kad esą rimto pagrindo many
ti, jogei Darių ir Girėną pašo
vė Vokietijos nacių kareiviai, 
Kad Lietuvos valdžia gerai ši
tą faktą žinanti, bet nedrįstan
tį jo viešai pripažinti, bijoda
ma įžeisti Vokietiją.

“Popular Aviation” bendra
darbis daro savo išvadas iš vi
sų jo surinktų faktų ir nuomo
nių. Jisai sako, kad butų da ir 
dabar galima įrodyti, kad lakū
nai buvo pašauti, jeigu juodu 
tikrai buvo nacių kulkų auka. 
Iki šiol tokio tyrinėjimo nebu
vo atlikta. Girdi:

“Buvo duota kiekviena pro
ga įrodyti, k&d ‘Lituanica’* 

# nebuvę nušauta, tačiau tai
nebuvę įrodytą.”
0 progos įrodyti, kad jį bu

vo nušauta, kolkas dar nebuvo

duota, žurnalas reikalauja, ne 
dėl politikos, bet tiktai teisin
gumo dėliai, kad Jungtinių Val
stijų vyriausybė padarytų nuo
dugnų ir bešališką tyrinėjimą 
ir surastų tiesą. Diktatorių val
domoje Europoje tiesą yra slo
pinama, bet Amerikai nėra ko 
bijotis, ir jos pareiga yra pa
tirti, ar tuodu lietuviai lakū
nai nebuvo nužudyti.

Kas nori tą įdomų straipsnį 
perskaityti, gali nusipirkti žur
nalą “Populai* Aviation” apt 
standų ir laikraščių krautuvė
se.

MELAS TURI STRIUKAS 
KOJAS

Su melu toli nenueisi.
Tie, kurie ant keršto Lietu

vių Dienos Komitetui rengė 
rugpiučio 5 d. savo “lietuvių 
dieną” Harlemo aerodrome, gy
rėsi, kad jų parengime buvę 
net 20,000 žmonių. Bet jau 
pradeda išeiti aikštėn, kad tai 
buvo didelis melas, nes jeigu 
tenai butų buvę tiek žmonių, 
tai vien tik už įžangą butų bu
vę surinkta keletas tūkstančių 
dolerių, imant nuo kiekvieno 
asmens po 25 centus.

Tuo gi tarpu Clevelando fa
šistų organe vienas iš rengėjų 
komiteto rašo, kad visas jų pa
rengimas davęs pelno tik apie 
$600. Į tą sumą įeina pelnas 
nuo alaus, kuris buvo pardavi
nėjamas ištisą dieną, pelnas 
nuo '‘minkštų” ir “kietų” gė
rimų, nuo sandvičių, šaltkošes, 
ir dar įvairios 
mos.

Vadinasi, įžanga davė viso 
keletą šimtelių. įžangą paliko ir 
tie žmonės, kur dėl žingeidumo, 
buvo į tą aerodromą atvykę 
kelioms minutėmis ir vėl nuva
žiavo. Tokiu bujiu atrodo, kad, 
tiesa buvo tų, kurie sakė, kac 
minėtame parengime vargiai 
buvo kuriame momente dides
nė minia, kaip 1500—800 žmo
nių. Šitą skaitlinę padauginus 
25 kartus, gausime 20,000.

kitokios paja-

■."‘t ■' - "i

Skelbimai Naujienose
įuoda naudą
Jįad pagos Nąujienoa
yra naudingos*

1

M *•

Rudasis Pragaras
Vaizdai iš vokiečių kon

centracijos stovyklos

Po svastikos simboliu Vokie
tija tiek morališkai, tiek poli
tiškai grįžo j viduramžius. Jo
kioj kultūrinėj valstybėj į poli
tinį priešą iki šiol nežiūrėta su 
tokiu fanatišku vienašališku
mu, niekur politinių doktrinų 
vardan ir valstybiniu mastu 
taip nemindžiota žmogaus ver
tybė, kaip Hitlerio “trečiajam 
reiche”, šiurpus vaizdas atsi
veria pažvelgus į tąi, kas šian
dien vyksta Vokietijos kalėji
muose, koncentracijos stovyk
lose ir kituose kankinimų už
kampiuose.

Nežiūrint eilinės informaci
jos spaudoj, iki šiol vis dar ne
būta dokumento, iš kurio skai
tytojas galėtų susidaryti pilną 
ir patikimą vaizdą apie “rudą
jį terorą” koncentracijos sto
vyklose. Todėl Gerhardo Sege- 
rio knyga “Oranienburgas”, ku
ri išėjo prieš porą mėnesių Če
koslovakijoj, sukėlė taįs davi
niais, kuriuos ji tiekia, nemaža 
susijaudinimo.

Segeris, buvęs ilgametis Vor 
kieti jos reichstago atstovas, ži
nomas žurnalistas, parašė savų 
knygą pabūgęs iš koncentraci
jos stovyklos Oraųienbųrge, 
kur jo praleista Virš pusės me
tų. Jo “Oranienburgas” bema
tant buvo išverstas vison eilėp 
kalbų, daugelis laikraščių įdėję 
tos knygos ištraukas. Nema
žiau atgarsio tas šiurpus doku
mentas rado ir pačioj Vokieti
joj.

įdomu pažymėti, kaip reaga
vo į “Oranienburgo” pasirody
mą Hitlerio vyriausybė.,

Propagandos ministerija, ku
riai vadovauja rafinuotas hitle
rininkų agitatorius, nemaža pri
sidėjęs prie Hitlerio triumfo, 
Goebbels, ilgai....nelaukdamas
pavedė Oranienburgo koncent
racijos stovyklos viršininkui — 
žinoma, su atatinkama dvasine 
parama — išleisti pačiam kny
gą apie savo stovyklą, kas ir 
buvo atlikta. Stovyklos virši
ninko knyga, kurioj, žinoma, 
viskas piešiama be galo švie
siom. spalvom, buvo pasiuntinė
ta visai eilei laikraščių redak
cijų užsieniuose. Netenka ir 
<albeti, kad tokiu keliu Sege- 
rio reveliacijų atgarsio nepavy
to užslopinti. Tiiomet propa
gandos ministerijai atėjo tal- 
ton vidaus reikalų ministerija.

Praktikuojant barbariškąją 
kaitų sistemą, buvo suimta ir 
pasodinta į tą pat Oranienbur- 
go stovyklą Segerio žmona su 
9 metų dukraite. Ne pirmą 
kartą tokiu budu hitlerininkai 
stengiasi užrišti burną politi
niams emigrantams. Kuomet 
viena užsienio žurnalistė, kuri 
visai nesenai aplankė Oranien- 
burge Segerio žmoną, sergan
čią ir kankinamą, pasiteiravo 
atatinkamose įstaigose, kuomet 
ši moteriškė bus paleista, jai 
buvo ciniškai atsakyta: kuo
met grįš Vokietijon jos vyras!

Jeigu šitoj beteisėj valstybėj 
daug tūkstančių aukų kenčia 
dėl savo politinių įsitikinimų 
ar darbų, tai tie tūkstančiai 
virsta dvigubais, trigubais 
tūkstančiais, nes “trečiojo rei
cho’'’ logika kalti yra taip pat 
ir politinių belaisvių šeimynų
nariai. i

Sergeris savo knygos pra
džioje rašo:

“Aš skiriu šį raštą politinių 
kalinių žmonoms. Daug tūks
tančių politinių belaisvių žmo
nų ir iškankintų vękiškojo fa- 
šUmo ,aukų yra parodę šiuo 

, šiurpulingu laikotarpiu stačiai 
negirdėto drąsumo, mažne ant
žmogiškos ištvermės kančiose, 
nepaprastos ištikimybės jėgos, 
tikro herojizmę.
gumas 
galinįs, 
joms.”

Kokį

Š. S. Cristobal, first »hip through. Goethah

Panamos kanalą, užbaigus statyti, rugpiučio 15 d. 1914 m. pirmas komercinis laivas S. S, Cris- 
tobal (apačioj) perplaukė jį. Viršutinis paveikslas rodo keletą iš 100 Jung. Valstijų karo laivų, 
kurįe visi perplaukė manevruose kanalą į 48 valandas. Panamos kanalo pastatymas Jung. Val
stijoms kaštavo $553,106,009.

he u.
į*.,, r..

* 
dą atskleidžia mums šie žo
džiai! Ar šalia kruvinų milita
ristinių užgaidų, politinio fana
tizmo ir visų humanistinio pa
saulio vertybių paniekinimo ne
vyksta fašistinėj Vokietijoj 
kąip tik šiandien tūkstančiai tų 
nežymių kasdieninio herojizmo 
žygių, tų ištvermės, pasiauko
jimo aktų, kuriuos visad pa
gimdo politinio despotizmo re
žimai? Nereikia pamiršti, kad 
šiandien yra dvi Vokietijos, ir 
mes neabejojame, kad antroji, 
humanistinė ir pažangioji Vo
kietija, laikinai atstumta ir su
trypta, atėjus laikui prisikels 
ir atstatys paniektas “poetų ir 
filosofų” (ir pasakysime: socia
listų!) šalies tradicijas.

Duodame žodį pačiam “Ora
nienburgo” autoriui. Mes su
grupuojame iš jo knygos, tu
rėdami galvoj siaurus laikraš
čio rėmus, tik keletą mums, ne- 
vokiečiams, įdomesnių epizodų, 
kurie duos skaitytojams nuovo.- 
kos, kas dedasi Vokietijos kon
centracijos stovyklose ir kas 
gali dėtis toj šaly, kur laikinai 
valdo pajėgos teisė ir beproty
bės logika. ~V. Kauneckas.

Stovykloje
Orąnienburgo koncentracijos 

stovykla randasi fabrike, ku
riame pirmiau buvo bravoras, 
paskui liejykla ir dalinai radio 
dirbtuvė. Kuomet 14 birželio 
mane atgabeno čion kartu su 
kitų “apsaugos belaisvių” trans
portu iš Anhalto, stovyklą, nors 
oficiališKai egzistuojanti jau ke
letą mėnesių h bu vę, dar tik be
pradedama' įrengti, žmonės čia 
buvo gabenami ir kemšami į 
to buvusio bravoro rustus, kai 
dar nebuvo ir žymės pačių bų- 
tiniausių sąlygų jiems apgy
vendinti. Štai faktai:

Ilguose alaus šaldytuvuose, 
metro storumo mūrinėms šie-1" 
nomis, skliaustomis lubomis, . 
dar ir šiandieh randasi patai- 

1 pos belaisviams miegoti. Pra-4 
džioje mes miegojom ant ce- ‘ 
mentinių grindų. Kiekvienas 
turėjo šiaudinį čiužinį, kurį, ži
noma, pats turėjo prisikimšti. 
Apie kokį nors pagalvį ar ką 
pakilesnio galvai nebuvo ir kal
bos, lygiai kaipr ir apie patalą. 
Gulėjome ant kieto čiužinio, 
nuo mūrų varvėjo vanduo, taip 

suk ar nesuk čiužinį, po 
kelių dienų šiaudai iš apačios 
jau ima puti. Užsidengti gavo
me kiekvienas po du tuščiu 
maišu. Jie buvo iŠ kaž kokio 
nesulenkiamo audinio, lyg iš 
kartono, ir priminė mums ka
ro metų “erzacus”. Mes šalo
me, kaip šunyčiai, nors buvo 
vasara. Alaus rusių paprastai 
niekas nestato nė langais į pie
tus, nė šiaip, kad saulė prie jų 
prieitų — priešingai. Taigi iš
tisas savaites mums teko gu
lėti tose . katakombose drėg
niems ir sustyrusiems ant ce
mentinių grindų, taip kad dau
gumas nakčiai nedrįsdavo nė 
nusirengti. Bet pasirodė, kad 
du tušti maišai, kuriais mes 
klojamės, buvo tik laikina prfir 
bangą. Palengva iš musų mai
šus atrėmė ir prikiwčę šiaudais 
atidavė juos pasidėti po šonu 
nuolat plaukiantiems stovyklon | kiaurą naktį, tačiau toli gražu 
naujiems belaisviams. Per kele- jie neįstengia kiek reikiant ęrą 
tą savaičių didelis KaUbjų &uo- atšviežinti. Miegamųjų kame- 
šimtis, kartais daugiau per pu- rų, žinoma, niekąs nehurėno. 
sę visos stovyklos, nebuvę ap- bent taip buvo iki gruodžio 
sikloję nieku kaip nuosa- pradžios, ku.ęmet jau buvo pra- “ • * • t • •• > ■ . ’ ! W ■

I Po dviejų mėnesių tokio bu- 
, vio galų gale, kaip ir kiekvie- 

Laikui bėgant, vieną gražią nam normaliam kalėjime, be- 
dieną ^tnijtlind į ruęius karčių ir laisviąi gavo grubią patalynę 
lentų, buvo iš belaisvių taypo|ir po dvi antklodes.

f Kamera Nr. 16
Kai tik atvykom i stovyklą, 

| būrio ' vadas Krųgeris titojaus 
mųsų katakombose tapo įreųg- mums pareiškė, kad mes, gir
tos “lovos”. Nacionalsocialistų di, čia nesąmę pė kalėjime, nė 
spaudoj ilgainiui buvo patąlpin- kokių nors policijos valdinin- 
ta ejlė^pųętrąųkų iš Orą- k-ų Rujoje, bet SA (hįtlerinin- 
nienburgo stovyklos gyvenimo, I kų kovos, burių) koncentraci-

First water sweeping into the 
famous Culebra cut.

kad,

Tačiau tuos kralikų narvus — 
kitaip musų miegamųjų kam
barių negalima buvo pavadinti 
— jie, saugok dieve, nesisten
gė visuomenei kišti į akis. 
Alaus rūsiai — tai ilgos, siau
ros patalpos. Vienam gale — 
išėjimas į tamsų koridorių, ki
tame — langas, pro kurį kam
bario išvėdinti veik negalima. 
Taigi tuose siauruose kaip gro
bas rūsiuose iš abiejų šonų bu
vo pastatyti narai. Jie ėjo be 
jokio tarpo nuo koridoriaus iki 
lango. Ant tų narų ir šiandien 
tebemiega belaisviai, vienas ant 
kito, trim aukštais! Kiekviena- j 
me rūsio kambary, jei pilnas 
sąstatas, žiūrint ruimo didumo, 
nakčiai sugrudžiama apie 138 
žmonės. Guoliai tiek žemai vie
nas ant kito, kad belaisvis var- 

įgiai pajėgia ant savo patalo at
sisėsti. Kadangi tarpų praeiti 
nėra, tai belaisviai, kaip tik
ram kralikųi narve, turi į pata
lą lįsti pro kojų galą! Vienas 
belaisvis išmatavo savo kuopos 
miegamąjį, kuris nebuvo dar 

Įpats blogiausias, ir nustatė, 
kad tūtose miegamuose kiek
vienam belaisviui vidutiniškai 
atseina apie 3 kubinius met
rus oro. Tai neąudaro nė tre
čios dali.es to, kas net pasenu
siuose katorgos kalėjimuose 
skiriama kalinių plaučiams. 
Koks tas oras pasidaro po nak
ties, stačiai negalima aprašyti!

Po to, kai belaisviams išti? 
menesius teko kankintissus 

tokiose sąlygose, tai, tarytum, 
ir Oranienburgo stovyklos ad
ministracija pradėjo suprasti, 
kad toks būvis ilgesniam laiku* 
neįmanomas. Buvo pakviesti 
iš belaisvių tarpo elektros mon
teriai ir liepta jiems kiekvie
nos kamęros gale, lango kąm? 
pe, įrengti . ventiliatorių. Nuo 
to laiko tie ventiliatoriai zirzia

Musų dėkin- 
toms moterims yra be- 
lygiai kaip ir pagarbą

didingą moralinį

vąįs pilvais — reiškia -niekuo. Įsidėję' dideli speigai. 
Rugiuose metro storumo sienor 
mis!

išrinkti moką dailydės darbo ir
— akordiųiai dirbant, kad ne-1 
reikėtų kviesti vietinių, skurs 
tančlų miesto amatininkų —

jos • stovykloje. Ką tai reiškia, 
mes esą netrukus patys supra
sime. Mes pradėjome suprasti, 
kuomet pirmąją ir antrąją die
ną buvome vaikomi po kiemą 
kariškai bausmei ‘atlikti ir kai 
paskui likom uždaryti dienos 
metui kameron, kurioje ėjo 
sargybą du hitlerininkai su* už
taisytais šautuvais. Iš tos ka
meros mes be paliovos buvom 
šaukiami tardymui į kamerą 
Nr. 16.

Kamera Nr. 16! NėYa gali
mybės nustatyti nė apytikrio 
skaičiaus tų visų mušimų ir 
kankinimų, kurie įvyko toj ka
meroj iki mano pabėgimo die
nos ir kurie, be abejonės, te
bevyksta ten dar ir šiandien. 
Negaliu nurodyti tikslaus skai
čiaus tų belaisvių, kurie mirė 
dėl “tardymo” šešioliktoj ka
meroj, todėl aš paduosiu tid 
du faktus, kurie man tikrai 
žinomi, bet kurie, deja, nesu
daro išimties.

Vienas pirmųjų komunistinių 
jaunuolių iš Anhalto, kuriuos į 
antrą dieną po atvykimo vedė 
tardyti į kamerą Nr. 16, buvo 
darbininkas Hagėdorn iš Cos- 
wigo. Kai jį išvedė, tiek mes 
jį ir tebematėm. Pasibaigus 
tardymui jį nugabeno sanitari
jos kambarin, o po to ligoni
nėn. Ten sekančią dieną jis mi
rė, nes būrio vadas Krugerįs 
su savo pageįbininkąis SA na
riais jam tiesiog sudąužė inks
tus gyvam esant. Tris dienas 
mes teišbuvome Oranienburgo 
kontentracijos stovykloje, o jau 
iš musų Anhalto transporto 42 
žmonių tarpo vienas buvo ne
begyvas.

Antros savaitės gale turėjo
me jau ir antrą negyvėlį — tai 
:31 metų amžiaus darbininkas 
Sensas. 
aš jam 
šiaip pagelbėjau.
mes jo kūne/ mėlynas ir rau
donas kraujo dėmes ant nuga- 

! ros, ant blauzdų ir strėnų aš 
mąčjau pąts savo akimis. Taigi 
galiu paliudyti, kad tas visiš
kai sveikas, stiprus darbinin
kas—sportininkas liko būrio 
vado. Kjrųgerio ir dviejų S A na
rių, vadinasi trimis guminėmis 
lazdomįs, mirtinai primuštas. 
Mirtis įvyko nuo širdies smū
gio dėl kraujo susitvenkimo, 
vįsąme kūne, mušimo vietose.

Vienas Oranienburgo respub
likonu sąj ungos (reichsbanne- 
rįo) vadas, Richteris stovyk- 
loh buvę pasodintas trumpai 
prieš savo sidabro vestuves. 
Kadangi stovyklos SA sargybi
nių tarpe buvo keletas ir iš pa-

Paskutinę jo valandą 
atnešiau vandens ir

Mušimo žy-

čio Oranienburgo, tai nebuvo 
abejonės, kad jie keršys buvu
siam politiniam priešui, bet, 
reikia pasakyti, kerštas tas bu
vo stačiai pasibaisėtinas. Kas 
naktį sužvėrėję S A nariai įsi
griaudavo į miegamąją kamerą, 
kurioje buvo Richteris, ir mu
šė jį, kaip padūkę. Tas muši
mas buvo tęsiamas ir karcery
je. Mušamasis — didelis, stip
rus vyras ir, be dbejončs, jis 
Šį bei tą gali iškęsti, tačiau tie 
nepaliaujami kankinimai, atve
dė jį prie desperacijos darbo, 
iš kurio galima' spręsti apie ne
paprastą jo patirtų kankinimų 
žiaurumą- Richteris devintą 
naktį paėmė savo tabako dėžu
tės blėkinį viršelį, neaštrų daik- 

jtą, ir bandė juomi persipiauti 
sau veną. Kuomet aš tuoj po 
savd atvykimo stovyklon pama
čiau jo ranką, tai dar buvo ma
tyti baisios to mėginimo nusi
žudyti žymės, mėginimo daryto 
tokiom nevykusiom priemonėm 
ir sudariusio jam didelių skaus
mų, tačiau ir tie skausmai ne
atbaidė jo nuo kelio, kurį jis 
buvo pasirinkęs kaip paskutinę 
išeitį iš to belaisvių kankynės 
pragaro.

Priverstini darbai
Oranienburgo koncentracijos 

stovykloj buvo ir tebėra visuo
tina ir kuo griežčiausiai vyk
domą darbo prievolė. Tos sto
vyklos gyventojas nėra “apsau- 
gon” paimtas politinis kalinys, 
suvaržytas tik savo judėjimo 
laisvėj, bet ir šiaip jau turin
tis tam tikrų žmogaus teisių. 
Toli gražu ne! Oranienburgo 
stovyklos belaisvis yra kator
gininkas, jis nemurmėdamas 
nuo ryto iki vakaro turi dirbti.

Per keletą mėnesių visų dar
bas buvo tvarkyti ir statyti 
stovyklą. Miestelio amatinin
kai negalėjo džiaugtis per daug 
dideliu, šalies ūkį gaivinančiu 
užsakymų skaičiumi iš stovyk
los.

Vasarą pradėta skirstyti ka
liniai grupėmis nnę. 10 iki 150 
žmogių kiekvienęjo darbams už 
stovyklos ribų. ‘ Mus. pasiuntė 
taisyti kelių, daryti remontą 
(pav.,/miesto pirtyje), tvarky
ti girias, drepnoti pievas, kasti 
kanalus ir t. t.

1 Darbas tęsė “lauko koman
dose” tęsėsi nuo 7 v. ryto iki 
5 v. po pietų, įskaitant Čia ir 
Kelią į darbavietę, trunkantį 
kartais ištisas valandos. Buvo 
trumpa pertrauka pusryčiams 
ir pietums.

(Bus daugiau)
I

dali.es
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na-
bewildered

Ofiso Tel. Boulevard 5918
com draugiška vakarienė,

Lietuviai Daktarai

Oppotlte Dovis Store, 2d Floor

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

Graboriai
our

Visi Telefonai

Yards 1741-1742row a t the fact that

MADOS LAIDOJAU! PIGIAU NEGU KITI

kviečiami

Advokatai

Masiokų kai

(Vardas ir pavardė)

(Adrtm) Evergreen Park 7122

Parduodam vien tik Graboriams

vaca- 
near

kuri 
kliu-

D.L.K. Vytauto drau 
gijos susirinkimas

Ofiso Tel. Lafayette 8650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Subatoj įvyko smagi Lietuvių 
Dienos darbuotojų vakarienė

komiteto 
muzikai 

visi

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Ste. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

d.--8:80 A. M. iki 8:80 P. M 
Tel. HARrison 0751 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Vienintelis 
Vault’as 

tižgirtas U. S. 
' Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Oro Spaudimu.
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

first to 
a diverting celebra- 
the šame day that 
celebration is in the

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

spy the 
in your 
‘Greek’ 
*There’s 

“now 
bethink 
something, 
. . . what column? 
. . . is it

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St. 
Tek Boulevard 1401

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

K. Jarusz
Physieal Therapy 

and Midvvife 
6109 S. Albany

Avenue 
Phone

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

® St. 
arbcrn 9047 

Res. 5349 So. Hermitage Avė.
Vakarais nuo 8 iki $ 

Tel Prospect 1610 .. .....

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Westem Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

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

ROUND ABOUT
TOWN 

with 
Polly and Apollo

Pasidžiaugta Lietu 
vių Dienos pasise

kimu

Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

D. L. K. Vytauto Draugija 
aikys mėnesinį susirinkimų 

antradieny, rugpiučio 21 dienų, 
7:30 vai. vak., Chicagos Lietu-

CROWN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

vių Auditorijos svetainėj, 3133 
S. Halsted St.

Susirinkimas yra svarbus, to- 
dės nariai būtinai privalo atsi
lankyti ir, apsvarstyti draugijos 
reikalus. Kurie esate užsilikę 
su duoklėmis, tai pasirūpinkite 
apsimokėti. —P. K. sekr.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

DR. STRKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimų 
Ofiso - - - - - —
Sanm

Simon M. Skirias
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377

ADOMAS KODIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 19 dienų, 8 valandų 
ryte 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kauno rėdyboj, 
Panevėžio 
me.

Paliko 
du broliu 
ras, sesuo

NAUJIENOS Patum Depe.
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Čta įdedu 15 centų k ptaiau at

siųsti man pavyzdį No. • • •••

Mitros ...... — ptt krotnif

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard 5208 ir 8418

Briedis So 
her

A. MONTVID, M. D.
Wes’t Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 V. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

worthwhile accomplishments, 
while it itself is the
arrange 
tion on 
another 
offing.

And one leader boasts about 
the fact that HIS show will be 
FREE... as if no one realizes 
that the place where he is gi- 
ving the show does not alloiv 
any charge.

Only in the various Englisli 
columns do we see a broader 
minded Lithuanian altitude. 
Here’s hopping that the young 
American-Lithuanian writcrs 
will not let their general and 
truly fraternal Lithuanian 
feeling and spirit be swayed 
by prejudiced “factionists”, — 
būt that they will support 
every commendable Lithu
anian movement rcgardless of 
who sponsors it!

—Polly and Apollo.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S, 49 Ct., Cicero, UI. 
Tek Cicero 5927

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

“Kas bus, kad nėr alaus”
Netoliese lietuvių katalikų 

bažnyčios anų išvakarį Fair- 
field prigatviu pro vienų na
mų eidamas, girdžiu, kaip pro 
atvirus langus skrenda garsus, 
bet nevykusiai sutartini vyriš- 
ki-moteriški balsai, “Kas bus,

given at a Century of Progresą 
this year.”

Ir visi tito džiaugėsi.
Lietuvių Dienos karalaitė, 

Elena Stankiutė, sėdėjo stalo 
priešakyj, ne savo karališkuo
se, bet kasdieniniuose rūbuose, 
bet taip pat visus žavėjo savo 
meilumu kaip ir

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins, akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

cas bus, kad nėr alaus, kų sve
teliai pasmus gaus’, o graikas 
ar turkas gatvėje prie savo ant 
ratų “krautuvėles” stovėdamas, 
tarsi nori dainininkams pri
tarti ir savo balsą pritaikinti, 
Nuolat su’šunka “Hot tamale” 
<aip ten nebūtų, betgi šiais 

laikais, rodos, nevertėtų skųs
tis dėl stokos alaus

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICEHO. ILM ,.

“My friend”, perstatė vaka
rienes tostmeisteris Justinas 
Mackevičius pulkininką Haugh- 
talingą.

“My friend”, atsakė pulki
ninkas Lietuvių Dienos komi
teto iždininkui.

Ir visiems buvo linksma.
Advokatas J. T. žuris sušu

ko* ‘Three cheers for Col. 
Haughtaling!” Ir tai buvo tik
rai ‘‘three cheers”. Ir dar 
“Thrėe cheers for our chair- 
man Mr. Jurgelionis”.

“Without any question”, pa
reiškė pulkininkas Haughtaling, 
“Lithuanian Day presentation 
was the finest that has been

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktaru Drau-

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPubiic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8895

Dr. Susanna A. Slakis

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

'' Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiaa.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL. ,

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
T«l«fonas: DIDYSIS OFISAS:

93rdį Street ir Turner Avenue 
Evergreen Park, III.

up his own 
Town-of-Lake? 
a requisite for a man who de- 
cides to settle doxvn with a 
business ‘nr everything?).

How long will it take our 
Lithuanians to grow up. and 
not act likę pouting youngs- 
ters? One certain paper writes 
against a project sponsored 
by another papetę, while in 
private life the editors enthu- 
siasticaliy contrtbute their ef- 
forts and appearance at this 
affair.

Another faction dccries 
olher factions for hindering

Buvo čia visi 
riai, dainininkai, 
buotojai, rašytojai, visi, kurie 
prisidėjo prie tokio puikauto 
lietuvių dienos surengimo, kad 
jo niekas negali užmiršti.

Tai buvo labai linksmos Lie
tuvių Dienos darbo pabaigtu
vės 
įvyko subatoj Universal

Ofiso Tel. Cahimet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191_____

Dr. A. A. ROTH
Rusais Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SU
z arti 81st Street

Valandos! 2—4. 7—9 vai. vak. N*- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS

Dienomis Mieste 
163 W. W;

Kambarys 402

5 29.43 '
2943 — Sporto bliuzka. Be jos 

sunku apseiti. Greit pasisiūdinsite 
rr nebrangiai atseis. Sukirptos mie- 
ros T4, 16, 18. taipgi 36, 3§, 40 co
lių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį* pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos* Patiem Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliojus uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

BRIGHTON PARK.—Mr ir 
Mrs. Valandai, 4180 Archer 
avė. keletą metų užlaiko kalba
mu adresu gražiai įrengtą val
gyklą, kurioje gaminama įvai
riausi gardus lietuviški ir ame
rikoniški valgiai. Tarp kito ko, 
iš sąrašo galima pasirinkti ru- 
kščių kopūstų, barščių, etc. Ne
gana to, Mr. ir Mrs. Valantai 
nusitarė savo biznį dar dau
giau praplatinti, tai yra, nuo 
šeštadienio rugp. 18 d. valgyto
jai galės gauti ten pat ir gero 
šalto alaus išsigerti. Taigi, kos- 
tumeriams bus galima ant vie
tos numalšinti alkį ir troškulį. 
Mr. ir Mrs. Valantai yra seni 
“Naujienų” skaitytojai.

STANISLOVAS KRASAUSKAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 18 dieną, 11:00 va
landą ryto 1934 m., sulaukęs 
puses amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Ty ta venų para p.

Amerikoj išgyveno 30 metų, 
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Teodora, 4 
dukteris, Ona Piemcak, Sophie 
Wuytowyz, Ida ir Matilda, 2 
žentu Povilą ir Joną, 2 sunu 
Petrą ir Stanislovą ir posūnį 
Ralph, 2 anūkus, Joną ir Povi
lą, 3 brolius Mykolą, Vladislo
vą ir Julijoną ir jų šeimynas 
ir gimines, o Lietuvoj brolius, 
seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4536 So. Saeramento Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį 
rugpiučio 21 dieną, 8:00 vai, 
ryto iš namų į Nekalto- Pras, 
P»n. šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi« 
miero kapines.

Visi a.a. Stanislovo Krasaus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuošir 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik-* 
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moterie, Dukterys, Sūnūs, 
Posūnis, Broliai, žentai, ’ 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab, 
J. F. Eudeikis, tel. Yords 1741.

dideliame nubudime 
Juozas ir Kazimie- 

Qna Riškienė h Švor* 
gėrį Mikolą Biško ir giminės, 
o Lietuvoj broli Praną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1942 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
rugpiučio 22 dieną, 8 vai. ry
te iš namu i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu* 
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Adomo Kodžio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikini*.

Nubudę liekame,
. . Broliai, Sesuo 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnaują gra- 

bo.rius I. J. Zolp, Telefonas 
BodlevOrd. 5263.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

___ Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 Ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

you are ‘infected with’ a peculiar 
fever'. (a fever in the summer time 
is doubly hard to endure).

finally, Mr. Unknown, we 
word ‘column’ Severai times 
missive, and also the words: 
and 'Roman’ and then: 
ąlways a way.’ 
if we were in Rome, we’d 
us of the Appian Way, or 
,j, . . , būt now. in Chicago, 

whati way?
tryst you’re hining at, 

you hold and daring anonymity!?” 
Just wait till we solve the 

mystery for the 
Miss.

Other mysteries:
Why is Birute 

enthusiasŲc about 
tion days somewhere 
Momence, Hinois?

What will a certain 
mittee do with ils members 
going away on vacations all at 
once?

How much ręst wiH tired 
Paul Sdliner gef, di’iving up 
tbrough Wisconsin, down 
through Michigan and away 
tbrough Ohio?

Likewise, Atty. A. A. Dobbs, 
speeding westward?

How much will Bernice 
Malela miss Chicago as she 
marvels a t the wonderous 
Yellowstone and is warmly 
kissed by California’s goldėn 
sun ?

How long is it before wed- 
ding helis will ring for Joe 
2., who has recently opencd 

Pharmacy i n 
(Isn’t a wife

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

•Phone MTDWAY 2886

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėbo, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

Vacation and visitors.
Yes, folks, everybody’s 

having vacations and every- 
body’s entertaining visitors.

Just ‘cause someone from 
oiit-of-town knows somebody 
you know, this someone calls 
you up and expects you to 
cntertain.

Or, if by chance you evsr 
were in that town and once 
had dinner at that someone’s 
house (through no fault of 
yours), that someone now 
feels free in breakfasting, dining 
and supping at your house.

But then, *tis a privilege to 
be host.
C’mon, visitors! We really 
have a spefclacular city!

And an interesting one, not 
to say intriguing.

One modest Miss, who bėgs 
keep her name out of 
sent us the anonymous 
that she received, ask- 

her

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Po Brighton Parką 
pasidairius

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockvrell St 
Tel. Republic 9723

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

print, 
letlcr 
ing us to interpret it for 
and, if possibic, to trace 
penman.

(Hali-hah, say we, 
sleuthing powers have attrac- 
ted note and are being sought 
after. We’Il help you. We’ll 
help you).

“well now, Mr. Uknown, if you 
would be gracious enough to dis- 
nateh u«< a lexicon» we’d be glad to 
interpret for her those mile-long 
words and yonr seemingly very 
captivating message, after all, 
whether it’s business or romance, 
what’s the good of a letter that’s 
not fully comprehended?

“furthermore. this sometimes shy 
but ahvays kind Miss asked us to 
ex press her

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojamo už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamaviitlas, karabonas, painios, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas prirengimas ir musų malonus pa
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visą pagrabą $250.

J. J. Bagdonas 
PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
10734 S. Michigan Avė. - 2506 W. 63 St.

AmesDent/u

/M

m t r/)t .:



Pirmadienis/ rugp. 20, 19346

CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI

MADOSMADOS

vien

Bilietai

galima

2324 S.

2930

NORTūAGE BANKERS

atsi

Help Wanted—Malė

TEL. REPUBLIC 8402
(Adresas)

(Miestas ir valstija)

PAMOKOS
prileidimt žalčio.

savaitėj, pomirtinė —

Reduces COLDS

tuvių Auditorijoj, 8188 S. Halsted
St. “ '

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo ir prižiūrėti 
5^ metų vaiką. Stanley Andrešiu- 
nas, 634 W. 18 St.

SKOLTNAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street

BRUNO ŠUKYS
S. Francisco Avė., Chicago, III.

šis skelbimas kartu su šiuo kuponu 
geras dėl įžangos ir vienam šokiui.

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

RENDON pilnai įrengtas restau- 
rantas ir tavern su ar be rooming 
house. Priverstas išrenduoti dėl 
ligos, 5702 W. 65 St.

moterei šauni 
tinka vešesniam 

Sukirptos mieros 36,

4131
Dienos laiku šaukite Lafayette 8351

Nėra skirtumo ar medinis ar 
Taipgi darome saliunams 

Apskaitliavimas dykai. Ga- 
pašaukti telefonu Lafayette

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vienų metų vaiką. Turės būti ant 
vietos. Wm. Alias, 829 Taft St 
Gary. Ind.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Vėliausios “Lituanicos II” 
Skridimo Žinios

Motoras jau dedamas i l > f A /"'ll

lėktuvą
A’akar buvo pradėtas moto

ro įdėjimas į “LITUAN1CĄ 
H-ją”. Naujasis galingas 
Pratt and YVhitney Wasp is suminėtų vietų, 
S1DI motoras atėjo iš dirbtu-!TASS’ui i...2 
vių šeštadienio vakare, o dar
bas jau buvo tuojau pradėtas 
vakar, kad jo įdėjimą greitai 
užbaigti.

Pereitą savaitę taipgi gauta 
daugelis kitų naujų lėktuvo 
dalių, kurios dedamos į lėktu
vą viena po kitai.

Pilnai įrengta “Lituanica 
H” ir tokia, kokia ji skris per 
Atlantiką, bus Atsisveikinimo 
Aviacijos Dienoje, FORD- 
LANSING AIRPORTE, rug
piučio 26 d.

V iktoras Y esulai tis
Williamsporte

“LITUANICOS H” mechani
kas, po kurio priežiūra buvo 
statytas naujasis motoras, pa
keliui iš Hartford, Conn., į 
Chicago, sustojo Williams- 
porte. Pa., kur Lycoming Mo
tor Products Co., pagamino 
spccialį propelerį lėktuvui. 
Viktoras tą propelerų parga
bens Chicagon už dienos, ki
tos.

“Lituanicos II” “Geo
grafija”

“LITUANICA H” buvo pas
tatyta Burbank, Californijoje, 
(Lockheed Aircraft Corp.)

“LITUANICOS II 
sustatytas 
(Pratt and

motoras
Conn.

Aircraft
Hartford, 
AVhitney

profeleris 
Pa.

South
Products

genera-
Springfield, Mass.

iš Wil- 
(Lycoming 

Motor Products Co.) 
Specialiai ratai, 

Bend, Ind. (Bendic 
Corporation).

“LITUANICOS H” 
torius iš 
(Bosch Magneto Co.)

Lėktuvo specialis radio iš 
Clendale California (Westport 
Manufacturing Company).

Ratų “kliošai” iš Cincinat- 
ti, Ohio, (Hill Streamlining

Instrumentai iš New York, 
N. Y. (Pioneer, Kollsman ir 
Sperry).

Atsisveikinimo Bankie- 
to Rezervacijos

Kitoje vietoje telpa sąrašas 
vietų, kur galima įsigyti Atsi
sveikinimo Bankieto bilietų. 
Bankietas išlydėjimui Įeit. 
Felikso Vaitkaus įvyks rug-

B AKI N G 
ILV POVVDER

Šame Price Todaų^

25 ounces25«r
TeAActiOn!

LINCŪLN’S FRIDE
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
100 -----  Straight -----  Proof

KENTUCKY BOURBON WHISKEY 
IT’S EIGHT MONTHS OLD

MES UŽLAIKOME DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
IR KITOKIU GĖRIMŲ 
(Palyginkit musų kainas)

CRAB ORCHARD PAUL JONĖS
FOUR ROSES OLD TAYLOR (BONDED)
SHIPPING PORT OLD GRAND DAD (BONDED)

Bridgeport Liųuor Co
WHOLE8ALE ONLY 

3252 S. Halsted St 
VICTORY 5382-83

24 d., CHICAGO
BEACH viešbutyje, 1660 Hyde 
Park Blvd.

Visi, kurie planuoja daly
vauti bankiete, prašomi iš 
anksto įsigyti bilietus vienoje 

, nes AL- 
svarbu žinoti kiek 

svečių tikėtis, kad užsakyti

Leit. Vaitkaus atsi 
sveikinimo Bankie- 

to Bilietai
Iškilmingas Bankietas, kuria

me leitenantas Feliksas Vaitkus 
atsisveikins su chicagiečiais, 
prieš pasileisdamas į pavojingą 
tranzatlantinę kelionę Lietuvon, 
įvyks penktadienį, rugpiučio 
24 d., CHICAGO BEACH vieš
butyje, 1660 Hyde Park Blvd, 
prie pat ežero kranto.

Iškilmes bus atžymėtos spe
cialiu programų, kalbomis ir 
muzikaliais numeriais, 
yra $1.50 asmeniui.

Bilietus į bankietą 
gauti sekamose vietose

“Naujienos”
“Draugas”
Justinas Mackevičius, 

Leavitt Street
Metropolitan State Bank, Cer- 

mak ir Leavitt streets
CICERO kolonijoje, pas p. 

K. P. Deveikį ’
ROSELANDE pas p. J. Puč- 

korią ir A. Narbutą.
TOWN OF LAKE—Wm. J. 

Kareiva, 4644 South Paulina 
Street ir pas pp. Kenčėną, Sta- 
kauską, Kriščiūną ir Pierzynskį.

BRIDGEPORTE pas Progress 
Furniture Company

P. Hertmanavičius, 814 W. 
33rd Street

P-a Aleksynas
BRIGHTON PARKE— “Hol- 

lywood Inn”, pas p. Chepulį, 
Marczo Kepykloje, Pietkewiczią 
ir pas adv. žurį.

NORTHSIDĖJE—pas p. A. 
Bacevičių, čepuką,

MELROSE PARKE—Metriko 
Krautuvėje, Broadway ir Lake 
street.

MARQUETTE PARKE—Nar- 
vido kepykloje, 2424 69th st.

Kartano vaistinėje, 69th ir 
Rockwell

Bielskio vaistinėje, Marųuette 
Road ir Artesian.

Visi prašomi bilietus įsigyti 
iš anksto, nes rengėjai turi iš- 
anksto žinoti kiek vietų užsa
kyti.

Autobusai j Aviacijos 
Dienų Ford Lansing 

Airporte
Sekmadienį, rugpuičio 26 d., 

Ford-Lansing Airporte įvyks 
Leitenanto Vaitkaus Išleistuvių 
Aviacijos diena, kurion bus at
gabenta ir “LITUANICA II”. 
Kadangi jau daugelis išreiškė 
pageidavimą, kad iš Chicagos 
į airportą operuotų busai, AL- 
TASS tuo reikalu pradėjo žy
gius ir visas kolonijas, kur bus 
keleivių, busais aprūpins.

Kad butų galima žinoti kiek 
busų paimti, šiame laikraštyje 
sekančią savaitę per kelias die

nas tilps kuponai Tie, kurie 
norės važiuoti autobusu, yra 
prašomi tuos kuponus išpildy
si ir priduoti ALTAS'?* sekre- 
orini A. Vaivadai asmeniškai 

arba per laišką, 1739 S. Halsted 
jtreet.. Tie, kurie kuponus iš
dildys bus tikri savo vietos au- 
obuse. Neišpildž’usiems kupo

no nebus galima užtikrinti vie
tos.

Tad, visi, kurio plauoja va
žiuoti autobusu yra prašomi ku
poną, kuris tilps sekančiuose 
numeriuose, išpildyti ir prisiųs- 
J.

Roselande snsivieni 
ję politiški kliubai 

gerai gyvuoja
Roselande pirmiau gyvavo 

du lietuvių politiški kliubai, 
būtent Geresnės Valdžios Kliu 
bas ir Amerikos Piliečių kliu- 
bas. Iš tų kliubų yra pasida
ręs vienas, būtent, Suvienytas 
Lietuvių Politiškas Kliubas.

Pasirodė, kad pirmiau gy
vavę du kliubai visai silpnai 
stovėjo. Pavyzdžiui, Geresnės 
Valdžios Kliubas buvo vos su 
keturiais doleriais, o Ameri
kos Piliečių Kliubas su $22. 
Parengimų neturėjo. O kad 
turėjo, tai be pasekmių. Na
riais taipgi merdėjo. Abudu 
kliubai sirgo—vienas rebubli- 
koniška, kitas demokratiška 
džiova. *

Kas kita kaip susivienijo. 
Tuoj pasirodė geros pasek
mes. Nuo gegužės mėnesio 
iki rugpiučio 1 dienos narių 
prisirašė 152. Didelė didžiu
ma užsimokėjo metines duok
les, vyrai po $1, moters po 
25c.

Suvienytas Lietuvių Politiš
kas kliubas turėjo ir pasek
mingą parengimą, būtent pik
niką liepos 15 dieną. Pereita
me kliubo susirjų|q|jie pikni
ko komisija per J. Strumilą 
raportavo, kad iš pikniko liko 
virš 200 dolerių pelno, — už 
ką kliubas tarė ačių komite
tams, visiems darbuotojams ir 
publikai, kuri skaitlingai 
lankė kliubo piknikan.

Kliubas čia-jau 
kyli kitą pikniką 
noj (labor day). 
piknikui rengti 
pati, taipgi manoma, kad pik
nikas ir vėl bus linksmas ir 
pasekmingas.

Senas Antanas.

nutarė
darbo

Komisija
paskirta ta

lai 
die

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1934 metams
D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 

valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockvvell St.; P. Killis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5825 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:80 vai. vak.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, III. Valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3180 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

ma trečiadienį 7:80 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So. 
Halsted St.

LIETUVIU KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1984 metams; 

. Pranas Jakavičia pirm., 2688 W.
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
sekr.. 1900 W. 85 St.: Walter 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th S t,; kontrolės raš
tininkas; ' St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 88 St.; 
K. Warnis iždininkas, 8838 So. 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius. T, Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0086.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldieni kiekvieno mėnesio 
12-ta vai, dieną, Liberty Grove sve
tainėje, 4615 S. Mozart Street.

NAUJIENOS, Chicago UI,
GARFIELD PARK LIETUVIŲ VYRŲ 

ir MOTERŲ PAŠELP1N1O Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskas, pirm., 288 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm, pag., 
85vb Gunueron Ave„ Berwyn, 1H.; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 238 S. 
Centrai a v e.; Chus. Kutena, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 8508 Gundarson 
Avė., Berwyn, III; Vincentas Moni-j 
kas, kontr. rašt.; Juozapas Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė
jui; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, hngomu lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antrą ne

dėldieni, Lawler Hali Svet., 8929 W. 
Madisun St., kain 1 vai. po piet.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1934 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
tun, 111. pirm, pagęlb. P. Grigo- 
nienė, 8822 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vurd Avė. Fin.. rašt. S, Benikienė, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 83 Placę. 
Kasos globėja M. Kizienė, 3207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke, 3239 S. Union Avenue.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS Valdyba 1934 metams yra: 
Vin. Kriščiūnas pirm., 9227 So. 
Cottage Grove Avė.; Jul. Race- 
viče pagelb., 3326 So. Union Av.; 
P. Killis nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė.; A. J. Zalatoris 
iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Kaulakis turto rašt., 3842 South 
Union Avė.; Iz. Masaitis kontrol. 
rašt.; A. Jaunis ir J. Krikščiū
nas iždo globėjai; A. Vilkis, mar
šalka; K. Demereckis, knygyno 
prižiūrėtojas; K. Valaitis, ligonių 
prižiūrėtojas.
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesį pirmą sekmadienį, 12 vai. die
nos, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski, 8044 N. Califor- 
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So, Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas 
A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 3044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. TuŠkeviče.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrą septintadienį Antano čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 
į draugystę nuo 15 iki 40 metų vy
rus ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės istatu.

AMERICAN LŲTH. CITIZENS 
CLUB of 12th \WARD valdyba 
1Į)34 metams: J.,, Svitorius pirm.. 
4819 Tripp Avą.; P. Jurgelionis 
pirm, png.; P. ..J. . Petraitis nūt. 
rašt., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas1 kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjos; Dr. A. 
Manikas sergančiu narių kvotėjas, 
3008 W. 59 St.. tel. Republic 0098; 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 8 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

Lithuaiiian Republican Club of 
Brighton Park kliubo valdyba 1934 
m.: Vincas Baliunaą, pirm., 2534 
W. 47 St.; Frank Jakavičia, vice- 
pirm., '2638 W. 40 St.; Kasper 
Kelps, 2-ras vice-pirm., 2436 W. 
47 St.; Barney Pietkevvičia.' nut. 
rašt., 2608 W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd., 
4550 So. Western Avė.; Peter Za- 
lumskis, maršalka, 4601 S. Fran
cisco Avė.
Laiko susirinkimus kas mėnesį 

kas antra ketvergą, 8-tą vai. vaka
re, B. PietkewiČia ofiso kambarį, 
2608 W. 47th St., Brighton Park.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl ‘1984 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie-

7:30 vai. vakare.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934 
metams: pirm. J. Rūta: vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 8220 S. Union Avė.: 
nut. rašt. S. KuneviČe, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F, ^Kaspa
ras, 8584 S. Lowe Avė.: kas. rašt. 
P. Viršila, 8200 Lime St,; kasierius 
K. Laucius, 3817 S. Lituanica Avė.;

Anglų Kalbos 
Lietuvių 'Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių. 
Laišku Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

Pilietystės 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etlmolofriios 
Oratorystės 
Logikos. 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 8 po piętų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 So. Halsted .St., Chicago, III.

kasos globėjai E. Blumas, 8233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K, Valaitis 
8806 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Laiku susirinkimus kas mėnesį pir 

mą penktadienį, 7:30 vai, vak., Chi-. 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So 
Halsted St

TEISYBES MYLĖTOJU DRAUGY 
STĖS valdyba 1934 metama: Pet
ras Killis pirm., 8347 S. Lituanica 
Avė,; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St : Feliksas Kasnarns fin. rr'H. 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato-

2930 — Augesnei 
suknelė. Ypatingai 
orui atėjus.
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

(Vardas ir pavardė)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted Su Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prafau 

atsiųsti man pavyzdi No. ... 

Mieors .............................. per

LISTERINE
relleves

ŠORE THROAT
» Listerine beveik mom^ taliail 

užmuša turinčias bendiamoj 
su paprastais šalčiais bakteri-Į 
jas! Tas palengvina jusąf 
gerklf, kada bakterijos ją sn-Į 
skaudina. Ir Listerine yra! 
taipjau labai veiksminga ne-i 
prileidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos minėsiu pa
rodu kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turijo % 
trumpesnius ir U lengvesnius1 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., S* 
Louis, Mo. i 

ris ižd.. 6630 So. Westem Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4127 
bu. Francisco Avė.; Jonas Puza- 
ras, 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 36UU 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St.
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Cnicu- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3183 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kaa ateity pra
nešimą apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
ją parengusios išvažiavimus da
ro visokį bizn|, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant 
nešimą, prašome pažymėti 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujieną Administracija.

pra- 
kiek

Mes perkame ir parduodame 
EKSKURSIJŲ TIKIĘTUS 
I visas šios šalies vietas. 

Žemiausios kainos.
Philadelphia ............................ $9.00

Tiktai Nedėliomis
New York ............................ $12.00
Pittsburgh ......... .......... ...........  $8.00
Buffalo .....................................  $8.00
Round trip į Milwaukee ............  $1.50
Benton Harbor ......................... $1 50

209 S. WABASH AVENUE
Tel. — Wabash 3358

LIETUVIŲ DIENA
Su šiuo kuponu — Įžanga Dykai 

Labai Graži — Labai Erdvi
ŠOKIAMS 

Navy Pier Sale
Smagu — NAVY PIER — Patogu 

Viena mylia į ežerą prie 
Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGPIUČIO 18 ir 19

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St..
_______  _____ ______ _

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. III

POPIERUOJAM ir PENTUOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAITIS
1608 S. 50th Avė. . Cicero, III.

645

Pagražinkit Save4 
Permanent waves 
Marcelling and 
finger waving 

STELLA’S 
.BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.00.

įsirašyti 
Draugiįon 
panedėlyje T _ r . __
vak. praugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0417; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

Business Service 
Bįziiio Patarnavimas

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konu — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel, Yards 4996 
Chicago. III.

—O—

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosipie. Mes taipgi darome vi
sokį blekoryatės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING
, COMPANY

8216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965 

—o—

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir j tolesnįas vietas 
Supakavimas. Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO  JĄS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių, Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. (žymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicagoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 60 met.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

mus 
mūrinis, 
barus, 
lite 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

Furniture & Fixtures .
Rnknndai-Jtalsal

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storame, 5746 So. Ashland Avė.

Personai
_________ Asmenų Ieško_______

PAIEŠKAU Stanislovo Eringio 
abu drauge atvažiavome iŠ Škotijos. 
Girdėjau, kad gvvena Spring Valley. 
Meldžiu atsišaukti, Jonas Raščiukas 
4158 S. Campbell Avė.

REIKALAUJAME pardavėjų dėl 
šių garsiųjų kristalų (mineralinio 
vandens kristalai), ty. Mineral Water 
Crystals. Labai lengvas pardavinėji
mas, nes jie yra reikalingi kiekvie
noj stuboj, duodame geriausį uždarbį. 
Del platesnių žinių rašykite šiuo 
antrašu Bestowal Sales, 1314 So. 
Cicero Avė., Cicero, III. Telefonas 
Cicero 6273.

Help Wanted—Female 
_______ Darbininkių Reikia_______

MERGINA abelnam namų darbui. 
Turi turėti vietinius paliudijimus. 
Nuosavas kambarys ir maudynė. 
Virti nereikia. Tel. Ųorchester 9136.

Business Chances
_______Pardavimui Bizniai_______

TAVERN ir 2 flatų namas par
davimui Geras biznis, pigiai. Vis
ką už $2,800.

4832 S. Wentworth Avė.

Farms For Sale 
________ Ūkiai, .PerjayimuŲ^^^^^^

5 AKERIŲ “trockine” farma ar
ti Chicagos, namai, elektriką, barnė 
— puikiai įtaisyta, našlė moteris 
parduos pigiai, tiktai $2500. Atsi
šaukite kasdien. Lageraitienė, 7281 
So. Chappel Avė.

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI 8 Storai vieno aukš
čio naujas mūrinis namas, taipgi 
saliunp fikčeriai viską už lotų kai
ną. Agentai teątsišaukia. Savinin
kas 1758 W. Hasting St.




