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Amalgamated

Da-

20.

Nušovė vaiką

5 prigėrė upėj
r. 20.—

Bankas užsidaro

Du vaikai sudegi

gaiš*-

20.— $7,000,000 CCC STOVYKLOMS

TOKIO, r. 20.
paskelbta, kad Yalu klonio po
tvyniuose žuvo 120 žmonių.

ojp du: adv. 
&dv. Nargele-

miesto 
įsakė 

miesto

CAIRO, III., r. 20.— Pereitą 
naktį per 5 minutes buvo jau
čiamas nedidelis žemės drebė
jimas, kuris betgi jokių nuos-

sė- 
ka-

GOLDENS BRIDGE, N. 
r. 20.—Du vaikai sudegė 
rui sunaikinus jų namą.

PORTLAND, Ore., r. 20. — 
Penki žmonės prigėrė Columbia 
Upėj užsisukime apvirtus mo
torinei valčiai.

WASHINGTON, r. 20. —Kon
servacijos darbų direktorių^
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Chicagai gręsia gatvekarių 
ir elevatorių streikas

Jau svarstomas paskelbimas užuojautos 
busų darbininkams streiko

CHICAGO.—Chicagai gręsia 
gatvekarių ir elevatorių strei
kas, kuris visiškai Sutrukdytų 
transportaciją. Streiką norima 
skelbti išreiškimui užuojautos 
streikuojantiems Chicago Coach 
Co. busų darbininkams.

Chicagos gatvekarių ir eleva
torių darbininkai jau nutarė 
skelbti užuojautos streiką, tik 
dar padavė tą nutarimą pa
tvirtinti cen tralinei pildomąja! 
unijos tarybai-
Assn. of Street and Electrical 
Railway Employees, kuri dabar 
laiko savo susirinkimą Detroi
te.

Taryba jau svarstė tą chica- 
giečių reikalavimą, bet galutiną 
sprendimą dar atidėjo iki ryt
dienos, kad jį galima butų ap
svarstyti bendrai su Chicagos 
darbininkų atstovais.’

Darbininkai yra pasipiktinę, 
kad federalinė valdžia nieko 
nedaro, kad sutaikinti busų 
darbininkų streiką, kuris kilo 
kompanijai ėmus šalinti iš dar
bo organizuotus darbininkus.

Daugiau to, kompanija jau 
kelis sykius liko įspėta, kad ji

paliautų laužiusi NRA ir na- 
cionalė darbo taryba buvo re
komendavusi atimti iš kompa
nijos NRA Mėlinąjį Arą, bet 
Johnson nieko nedarė, kad 
kompaniją priversti pildyti 
NRA patvarkymus. Nebuvo de
dama pastangų sutaikinti strei
ką ir streikui prasidėjus. Val
džia šiame busų darbininkų 
streike laikėsi nuošaliai, o Chi
cagos policija atvirai gelbėjo 
streiką laužyti ir nuolatos pul
davo streikierius.

Tik dabar, kada iškilo pavo
jus , gatvekarių ir elevatorių 
darbininkų streiko, valdžia su
sigriebė ir prisiuntė į Chicagos 
darbo departameno taikintoją 
H. D. Friel, kad pasitarti su 
busų kompanijos viršininku 
John Ritchie ir bandyti nepri
leisti generalinio transportaci- 
jos darbininkų streiko.

Tuo pačiu laiku Chicagos 
policija areštuoja streikierius, 
jei tik jie pasirodo gatvėje. 
Vienas gatvekarių darbininkas 
liko policijos pašautas, nes jis 
buk metęs akmenis į pravažiuo
jančius Addison gatvėj busus.

Lakūnės Jean La Rene (kairėj) iš Chicago ir Mary Owens 
Campbell iš Fort Worth, Tex. ir jų lėktuvas Curtis Thrush, 
225 arklių jėgos, kuriuo jos bandys nustatyti naują ištvermės 
rekordą. Jos bandys sumušti Hunter brolių rekordą, kurie iŠ- * į
buvo ore, nenusileisdami, 554 valandas ir 45 min. Skraidys jos 
virš Curtis-Wright aviacijos lauko, Chicagoje.

Virš 4,000,000 vokie 
čių balsavo prieš 

Hitleri

The Firšt and Greatest Lithuanian Daily in America

Kviečia skelbti Min 
neapolis genera

lini streiką
M1NNEAPOLIS, Minu., r. 20. 

Streikuojančių trokų draiverių 
viršininkai atvyko į Minnesota 
Darbo Federacijos konvencijų 
pakviesti konvencijų paremti 
paskelbimą 48 vai. generalinio 
streiko Minneapolis’e. Tečiaus 
nemanoma, kad tokia streikas 
butų paskelbtas.

120 žuvo potviny 
Japonijoj

Fabrikantas 
nusišovė

CHICAGO—Herbert II.
vis, 69 m., galva Herbert H. 
Davis Sheet Metai Works, 4146 
S. Western Avė., rastas nusi
šovęs savo namuose 5704 So. 
California Avė. Priežastis — 
susirūpinimas dėl sumažėjimo 
biznio.

RASEINIAI.— šiomis dieno
mis, “Romuvos” kino teatre 
buvo demonstruojama “Maišy
to kraujo moters” filmą. De
monstravimo metu kilo didelė 
perkūnija su lietum, nuo ku
rios nukentėjo ir kino Apara
tūra. Perkūnas trenkė į kino 
aparatą ir uždegė filmą. Gais
ras neįvyko, nes mechanikas 
Paulauskas spėjo degančios 
filmos gabalą nutraukti.

Nuo trenkimo nutruko elekt
ros srovė ir dėl to Lietuvos 
banke ir policijoje pradėjo veik
ti pavojaus signalizacija. Kilo 
beveik tikras aliarmas. Polici
ja nusiskubino prie banko su
imti tariamus plėšikus. Pradė
jus švilpti, kino teatre buvu
sios publikos tarpe kilo panika, 
nes daug kas manė, kad užsi
degė namas, kuriame yra kino, 
žodžiu tariant, perkūnija daug 
kam sukėlė nereikalingo išgąs
čio. šią perkūniję raseiniškiai, 
tur būt, ilgai prisimins.

Klaipėdos magistrate 
mažinamas išlai

dumas
KLAIPĖDA.— Vyr.

burmistras Simonaitis 
m.\) rugp. 1 d. mokėti 
savivaldybės įstaigų valdinin
kams ir tarnautojams algas no 
pagal rytprusių valdininkų al
gų kategorijas, bet pagal Klai
pėdos krašto kategorijas. Skir
tumas, kuris susidarys remian
tis šiuo susitarimu, siekia 23,- 
000 su viršum litų per mėnesį, 
kas per metus sudaro žymią 
sumą sutaupų, iš kurių miesto 
valdyba galės padaryti daug ką 
naudingą miestui.

Vyr. miesto burmistras, pa
siremdamas krašto direktori
jos nutarimu, įsakė tuos valdi
ninkus, kurie 1925 m. rugsėjo 
23 d. įsakymu neišmoko lig šiol 
lietuvių kalbos, grąžinti į tas 
kategorijas, kurias jie turėjo 
prieš to įsakymo paskelbimą.

P. Vailokaičio įgalioti
niai pralaimėjo

Amerikos naciai bė 
ga Vokietijon

Pasimirė atstovų bu 
to pirmininkas Hen 

ry T. Rainey

Valdžia kovos pri 
vatinius maisto 

pelnagaudas
ST. LOUIS, Mo., rugp. 20.— 

Pereitą naktį DePaul ligoninėj 
pasimirė kongresmanas iš Illi
nois, atstovų buvo pirmininkas, 
Henry T. Rainey, 74 m. am
žiaus. Prieš porą savaičių jis 
susirgo plaučių uždegimu ir iš 
savo namų Carrollton, III., liko 
išvežtas į St. Louis ligoninę gy
dytis. Buvo bepasveikstąs, bet 
prisimetė angina pectoris ir ži
laplaukis kongresmanas pasimi
rė pirm negu medicinos moks
las galėjo jam pagelbėti.

Velionis Rainey išbuvo kon
grese labai ilgą laiką, ilgiau 
negu kuris kitas kongresma
nas. Atstovų buvo pirmininku 
jis tapo išrinktas dabartinio 
kongreso, pirmininkui Garner 
patapus šalies viceprezidentu. 
Buvo advokatas ir turtingus 
ūkininkas, turėjęs pavyzdingą 
ūkį prie Illinois upės, netoli 
Carrollton. Buvo liberališkų 
pažiūrų ir dabartiniame kon
grese karštai rėmė prezidento 
Roosevelto politiką.

Laidotuvės bus šį trečiadie
nį Carrollton kapinėse. Jose dar 
lyvaus ir pats prezidentas Roo- 
seveltas.

VVASHINGTON, rugp. 20. — 
Kad įvesti griežtesnę maisto 
gaminimo ir išdalinimo kon
trolę ir pašalinti maisto pelna- 
gaudystę, agrikultūros departa
mentas jau pradėjo daryti žin
gsnių įvesti griežtą priežiūrą 
maisto kainų vartotojams ir 
pačiai valdžiai imtis maistą da
linti labiausia nuo sausros nu*- 
kentėjusiose apielinkėse.

Capone gabenamas 
į San Francisco 
“Velnio salą”

ftĖRtYNAS, r. '20. Valia- 
rykščiuose prezidento “rinki
muose” už Hitlerį buvo paduo
ta virš 38,000,000 balsų. Prieš 
balsavo virš 4,000,000 žmonių, 
arba apie du sykius daugiau, 
negu pereitais balsavimais.

Opozicija Hitleriui padidėjo 
nežiūrint griežtų grūmojimų 
priešininkams ir nors balsavu
siems prieš Hitlerį gręsia nuož
mus persekiojimai.

Nežiūrint padidėjusios opozi
cijos, naciai didžiausiomis iš
kilmėmis pasitiko “išrinkimą” 
jų vado prezidentu. Bet bal
suotojai kito pasirinkimo ir ne
turėjo, kadangi buvo tik vienas 
kandidatas, Hitleris, ir balsuo
tojai galėjo tik balsuoti už, ar 
(tik patys drąsiausieji, griež
čiausia nusistatę, nesibijantys 
jokių persekiojimų)—prieš.

Tik reichswehras ne
šiosiąs ginklus, 

sako Hitleris
-----

' BERLYNAS r. 20.— “Išrink
tasis” amžinas prezidentas — 
“Vadas” Hitleris savo laiške 
apsaugos m misteriui gen. vbn 
Blomberg sako, kad jo, Hitlerio, 
tikslas busiąs padaryti tai’, kad 
ginklą Vokięibjoje nešiotų tik 
reguliarė armija— reichswėhr.

Kitas Hitlerio uždavinys bu
siąs patraukti prie nacių ir tuos 
10 nuoš. balsuotojų, kurie- va
karykščiuose rinkimuose balša-

CHICAGO. — Vakar turėjo 
prasidėti kongreso komiteto ty
rimai nacių veikimo Chicagoje. 
Tečiaus tyrimus prisiėjo atidė
ti, kadangi, pašaukti liudyti na
cių veikėjai pabėgo Vokietijon.

Dabai’ bus kviečiaini liudyt f 
nacių priešininkai. Taipgi bus. 
tyriamas fašistų ir komunistų 
veikimas.

PHILADELPHIA, Pa., r.
—Dr. John A. Kolmer, Temple 
universiteto profesorius skelbia, 
kad po trijų metų tyrimo jis 
surado čiepus apsaugojimui nuo 
užsikrėtimo vaikų pąraližium- 
Ikišiol daryti bandymai davę 
setų„ w<Įjąiį|ių Jr" tarp.
jusiu žmonių susirgimų ta liga 
nebuvo.

Dabar jis ieškosiąs čiepų ap
sisaugojimui nuo plaučių užde
gimo.

PANEVĖŽYS. —Senai pra
garsėjusi byla žemėš ūkio ban
ko su Leviene dėl malūno, kis 
ris įkainuotas puse milijono li
tų. Kelis kartus teismui spren
džiant šią bylą, vis tekdavo ati
dėti, nes per maža būdavo įro
dymų. Liepos mėn. 20 d. Pa
nevėžio apyg. teismas dar kar
tą svarstė šią bylą. V. Vailokai
čio, įgali 
Petruške
vičius iš Kauno. Levienę gynė 
adv. pad. šulmanas. Del nepil
no dokumentų įrodymo, šį kar
tą įgaliotiniai bylą pralaimėjo. 
Adv. šulmanui išdėsčius visas 
aplinkybes, teismas rado gali
mumą malūno ir triobesių par
davimo varžytines sustabdyti, 
ir iki įgaliotiniai pristatys rei
kiamų dokumentų, bylą 4 mėn. 
laiko atidėti.

Nori išgauti pieno 
kainos pakėlimą

Rusijos derlius vidų 
tinis; didelio bado 

nebusią

CHICAGO.— Chicagos apie- 
linkės pieno ūkininkai išsiuntė 
savo atstovus į Washingtopą 
išrūpinti pakėlimą pieno kainos 
po lc už kvortą. Ūkininkai da
bar gauna po 4.8c už kvortą. 
Reikalauja gi 5.8c. Jei jie lai
mėtų kainos pakėlimą, tai ant 
tiek pakiltų kaina ir pieno var
totojams Chicagoje.

H0LLYW00D, Cal., r. 20.— 
Jerry Jarning, 36 m., kompo
zitorius, vyras aktorės Irene 
Franklin, rastas nušautas savo 
puikiuose namuose. Spėjama, 
kad jis pats nusižudė.

ATLANTA, Ga., r. 20. 
Garsusis Al Capone, kuris 
dėjo Atlanta federaliniame 
Įėjime už nesumokėjimą paja
mų taksų, liko išgabentas į nau
ją federalinį kalėjimą Alcatraz 
saloj, San Francisco įlankoj.

Tas kalėjimas, kuris yra 
skaitomas Jungt. Valstijų “Vel
nio sala”, pirmiau buvęs karo 
kalėjimas, dabar tapo pertaisy
tas ir pavestas civiliams kali
niams, kur bus sodinami stam
biausi nusikaltėliai.

Kartu su Capone į tą kalė* 
j imą iš Atlanta liko išgabenti 
ir 42 kiti federalinės valdžios 
kaliniai.

MASKVA, r. 20.—Nežiūrint 
sausros, kuri tęsėsi iki geg. 25 
d., šių metų derlius Rusijoje 
yra vidutinis ir didelio • bado 
nenumatoma. Tik vietomis pa
sėliai liko sausros sunaikinti ir 
jau dabar yra maisto truku
mas, kuris padidės atėjus žie
mai. Tečiąųs tikipiąsi, kad ir 
ten valstiečiai šiaip taip prasi
maitins, parduodami daržoves 
ir pieno produktus.

CHICAGO.—Iš pravažiuojan
čio automobilio prie 90 ir Stony 
Island gatvių liko nušautas Ro- 
bert Pi tt s, "pustrečių metų, ku
rį tėvai vežė vižemeliu kartu 
su kitais dviem mažais vaikais. 
Pitts yra bedarbiai. Automobi
ly buvo keturi vyrai manoma,

tolių nepadarė.
WASHINGTON, r. 20. —Iš

kilus karui tarp nepriklausomų 
ir grandinių gasolino stočių, 
operuojamų didžiųjų aliejaus 
kompanijų, gasolino kaina čia 
nupigo iki 7c už galioną.

MANILA, P. L, r. 20.— šiam 
miestui gręsia generalinis dar
bininkų streikas. Keli tūks
tančiai cigarų darbininkų jau 
streikuoja.

O R R

Teismas atmetė In- 
salio reikalavimą
CHICAGO.—Federalinis tei- 

sėjas Wilkerson atmetė Samuel 
Insull reikalavimą suteikti jam 
atskirą bylos nagrinėjimą dėl 
naudojimo pašto prigavingiems 
tikslams. Todėl teismo nuo
sprendžiu, jis bus teisiamas 
kartu su 16 kitų apkaltintų jo 
kompanijų viršininkų.

Nušovė šoferį
CHICAGO.—Louis Conrad, 33 

m., 4309 N. Kimball. Avė., tak
si šoferis, likę nušautas trijų 
negrų, kurie ątsi?akė sumokėti 
už pasivažinėjimą tąksikabu.

VINCENNES, Ind 
Knox ir apielinkės pavietuose 
užaugo tokie dideli komai, kad 
manbma laikyti kontestas sura
dimui tokio ūkininko, kuris už
augino didžiausius kornufc. Nie- 
kurių komų stiebai siekia 15 
pėdų augščio.

Pigus šių metų rugiai
SUV. KALVARIJA.—Turguo

se jau matosi pardavinėjant 
šviežių šiųmečių rugių. Parei
kalavimu menkas. Vietos pirk
liai už vidutinio švarumo rugių 
centnerį ūkininkams tesiūlo še
šis litus (už pernykščius ru
gius Kalvarijoj dar moka 8—9 
litus centneriui). Ūkininkai su
jaudinti tokiomis žemomis kai
nomis. Padėtį dar pablogina 
tai, kad šiemet rugių bendras 
derlius apylinkėj numatomas 
taip pat žymiai blogesnis, kaip 
kitais metais. Kai kuriose vie
tose buvusių sausrų metu ru
giai beveik išdegė, žodžiu, ūki
ninkų gaspado.riškos viltys dė
tos “ant varpos” rodosi ne ka
žin kokios.

Chicagai ir apielinkel tedera* 
Uo oro biuras šiai dienai praus* 
Sauja:

Veikiausia lietus ir biskj šil
čiau.

Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:44.

6AN DIEGO, Cal., r. 
Savo namų kieme rasta 
dinta ir pasmaugta 16 metų 
Celia Cota, kuri išėjo vakare 
pasivaikščioti ir prapuolė. Po- MėEntee patvirtino paskirimą 
Iki ja su atsidėjimu ieško. $7,000,000 pastatymui šiai žie- 
žmogžudžio, bet dar jo ir pėd-^mai CCC darbininkų stovyklų 
sakų neužtiko. įvairiose šalies dalyse

ASUNCION, Paraguay, r. 19. 
—Paraguay karę mnisterijapa- 
sikelbė, kad Bolivijos fortas įo- 
mavistosa, kurį parąguayiečiai 
paėmė pereitą kętvirtadięnį, ta
po pervardytas į senatoriaus 
Huey Long fortą, pagerbimui 
senatoriaus Long, kuris savo 
kalboj Jungt. Valstijų senate 
pareiškė, kad Gran Chaco karį’ 
sukurstė Apierkioj? aliejaus in-

CHICAGO.—Sixty Third and 
Halsted Sts. State bankas nu
tarė 'atmokėti savo depozito- 
riams pinigus ir užsidaryti, nes 
prie dabartinių sąlygų banki
ninkystė nenešanti jokio pel 
no..o-
DU CHICAGIEČIAI PRIGĖRĖ

LAKE GENEVA, Wis., r. 20. 
—Chicagietis John Pearson, 53 
m.; iškrito iš valties ir prigėrė 
Geneva ežere.

Kitas chicagietis, Frank J. 
Hihęs, 48 m., prigėrė bežuvau- 

__________........ damas , LgudęraMe/ ežere, ap- 
tereaai, kurie yra p^sįgnębę di- virtus jo valčiai. Jo žmona, ku-

......; . i ri kartu buvo, valtyje, liko iš
turtais žemių :?jetų7 Amerikoj.' gelbėta
delius plotus tMrtinęų gamtos

Į .»Y

Klausykitės 
Naujienų 

Radio Programų 
SERĘDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC 
1210 kilocycles
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Vieni Metai Wisconsino Fermose
Kaip daugeliui nedarbo — 

depresijos prislėgtiems, taip 
ir man, netekus vilties gauti 
tinkamo užsiėmimo, noromis- 
nenoromis reikėjo rczizhiioti 
iš visuomeninio veikimo ir 
ieškoti šaltinių pragyvenimui. 
Todėl birželio mėnesio pra
džioj, 1933 metais, artimo gi
minaičio kviečiamas, apleidau 
Chicagą ir išvykau į šiaurinę 
NVisconsio valstijos dalį neto
li nuo mietselio Birchwood, 
Wis. Ta vieta randasi apie 
penki šimtai mylixj nuo Chi- 
cagos ir netoli indijonų rezer
vacijos. Šios apylinkės ypa
tingai gamtos žvilgsniu pui
kiai apdovanotos, — laukai, 
kalneliai — kalnai, ežerai pil
ni žuvų; žaliuojančios girios, 
kuriose randasi daugybė įvai
rių gražių dieninių ir naktinių 
giesmininkų — paukščių bei 
žvėrelių. Naktimis nuolatinis 
giedojimas putpelų, pelėdų ir 
tilvikų, tarsi primena vietas 
farmeriams jų kūdikystes die
nas, kuomet dar jiems prie 
lopšio nemigusios motinos ta 
pačia gaida uliavo.

Farmeriai
Daugumoj čia apgyventa 

vokiečių, švedų, norvegų ir 
slavoku. Yra ir šeši lietuviai 
fanneriai, kurie, netoliese 
vieni antrų gyvendami, suda
ro kaip lietuviškų kaimą. Tai 
palyginus labai maža saujelė 
lietuvių ir jiems vertėtų tarpu
savy j sugyventi santaikoje. 
Bet vietoj santaikos, prs tū
lus jų nesunku pastebėti ne
pyks ntą — kerštą, šykštumą, 
apkalbas. O ypatingai šykštu
mą, dėl kurio be jokio reika
lo kenčia jie patys ir tuo pa
čiu laiku naikina savo ir sa
vo šeimynų sveikatą. Nega
na to, dar prislaikoma burtų. 
Pavyzdžiui, jeigu šuva*. žolę 
ėda, tai bus lietaus; pienas 
blogai surūgsta, — bus lie
taus; vištos vėlai eina mie
goti, — irgi sakoma bus lie
taus. Ir nežiūrint to, kad čia 
suminėti dalykai gana dažnai 
jiems atsikartoja, o lietaus 
kaip nėr, taip nėr.

Lietuviai farmeriai
Visą praeitą žiemą sniego, 

ir šį pavasarį lietaus buvo la
bai mažai. Ganyklose — pie
vose žolės kaip ir nėra; javų 
laukai itšroškę laukia lietaus. 
Ežerai laipsniškai džiūsta. 
Kur prieš keletą metų buvo 
gerai galima maudytis, tai da
bar tų ežerų kraštai jau bul
vėmis užsodinta. Mat, saus
roms užėjus stengiamasi su
rasti dregnesę vietą pasėliui. 
Tai gan praktiška.

Kai kurie farmeriai ir javų 
sėjime prisilaiko burtų: žiuri, 
kokioj padėtyj randasi mėnu
lis, kad jį pakinkius geresniam 
savo javų užderėjimui.

Kalbėdamas apie lietuvių far- 
merių nesantaiką, apkalbas ir 
nepagydomą šykštumo ligą, tu
riu pareikšti, jog yra ir išim
čių. Sakysime, ten gyvenantys 
Mr. ir Mrs. žemaičiai yra sim
patiški, draugiški ir visuomet 
pasiryžę paskutinį kąsnį pu
siau su savo kaimynais pasi
dalinti. Ne be reikalo Mrs. že
maitis lankė aukštesnį mokslą 
Chicagos Universitete, o Mr. 
žemaitis, taipgi pasimokinęs 
žmogus, yra išrinktas farme
rių unijos vietinio lokalo ko
respondentu. Pas juos ir ato- 
stogininkų ka<s vasarą netrūk
sta.

Dar apie žemę, žemės čia, 
galima sakyti, geros: susideda 
iš smėlio, molio bei juodžemio. 
Visokie javai sėjama ir, jeigu 
lietaus būna pakankamai, labai 
puikiai užauga. Tik visa bėda 
ta, kad lietuviai taimeriai (ne 
visi) žemę ir kitus darbus ap
dirba paskubomis, lėnklyhiūo- 
daųjp. r Sckmadięniai-Šyentadie-

niai butų jiems visai nežino
mi, jeigu ne kalendorius. Dir
bama po 16 ir daugiau valan
dų kas dieną, žinoma, nuo to
kio ilgo ir sunkaus darbo, jau 
nekalbant apie žmogų, bet ir 
pas arklius išsieikvoja energi
ja. O antra, paskubomis, pavir
šutiniai atliktas ypač žemes 
ūkio darbas praktikoj niekam 
tikęs. Vietomis įsigalėjęs var
putis ir išsikerojusios usnys 
naikindamos pasėlį tarsi juo
kus krečia iš tokio “darbš
taus” farmerio. Tai vis pasek
mės to biauraus šykštumo — 
pavydo, kuris kaip koks slogu
tis kankina, kad tik savo su- 
siedui kaip nors nedaleidus ge
riau gyventi ir pirmiau darbus 
nudirbti. Toksai farmerys, kad 
ir širdingiausį patarimą iš ša
lies nepriima. Tuoj gauni šiurk
štų atsakymą: “aš čia bosas!” 
Bet kiekvienas sveikai protau
jantis žmogus, manau, pasakys, 
kad tokių bosų reikia tik pasi
gailėti.

Prigavikai
Kai kurie lietuvių farmerių 

jau ten apsigyveno prieš 20 
metų.

Nors abelnai jie neblogai gy
vena, bet palyginus jų patyri
mas ukininkystei nelabai tėra 
žymus, štai praeitą rudenį už 
bulvių šimtą svarų mokėjo 
$1.35, ir daugelis farmerių to
kia kaina savo bulves parda
vė. Na, o kiti, belaukdami di
desnių kainų, šį ankstyvą pa
vasarį bi.'/o priversti parduo
ti po 50 ir 65 centus šimtą 
svarų. O dar vėliau vietine 
agentūra visiškai atsisakė bul
ves priimti, *Tai gyvas nuosto
lis. Tų nuostolių daugumoj tu
rėjo lietuviai farmeriai.

Prityrusiam farmeriui būti
nai reikėtų apsiskaičiuoti; jei
gu jau tiek galima/ gav?ti, kad 
jam už darbą ir sėklą' apsimo
ka, tai reikia parduoti nelau
kiant, kol “pabrangs”.

Taipgi iš tokių farmerių, ku
rie unaravai save pagerbia “aš 
čia bosas”, nesunku gudriam 
agentui ir pinigų iškaulyti. Ve 
praeitos 1933 metų vasaros pa
baigoj atsibaladoja drąsus su 
gerai išmiklintu liežiuviu agen
tėlis net iš Omaha, Nebraskos, 
ieškodamas, kaip jis pats sa
kė, “gabiausių aukštesnę mo
kyklą baigusių jaunuolių”. Na, 
ir čia, jam greit pavyko įpir
šti vieno lietuvio jaunuolį lan
kyti “Extension University of 
Nebraska” (tai korespondenci- 
nė mokykla, kuri duoda pamo
kas tik per laiškus). Buvo pa
žadėta, kad kaip sūnūs Užbaigs 
mokslą ir gaus diplomą, tai 
universitetas pastorės jam ge
rai apmokamą darbą. Pasaky- 
t>padaryta. Agentėlis už savo 
įpirštą biznį pasišlavė iš far
merio riebią sumą pinigų, o 
sūnūs, būdamas gabus vaiki
nas, per žiemą pasimokinęs iš 
laiškų, užbaigė minėto univer
siteto mokslą ir gavo diplomą. 
O kai dėl darbo, tai universi
teto viršininkai jam pranešė 
per laišką: dabar, sako, mes 
rekomenduojame tau pačiam 
važiuoti į Chicagos Armitoro, 
Swifto ar kurį kitą didžiulį ofi
są gauti darbą”. Vaikinas ir 
tai išpildė. Atvyko Chicagon ir. 
jau bus antras mėnesis khip 
ieško darbo. Bet nė tuose uiii- 
versiteto rekomendiituose di
džiuliuose ofisuose, nė kitur 
darbo negali gauti. Beiškia, su
kti agentai žino, kad fartrtų 
jaunuolius nesunku padarytis 
savo laiškinio universiteto ko- 
siumeriais, tik reikia pažadė- 
tihjiems kur mieste geras dhr- 
b.t;. Mat, dauguma farmų jau
nuolių trokšta pažinti miesto 
gyvenimą au visais jo margu
mynais, Užtat tos pušies agen
tams yra gana plati dirva far
merių tarpe.

tVisccnsino farmeriai verčiasi 
pienu

Manau, kad ūžinteresūotiems 
farmerių gyvenimu yra žiūoma, 
jog Wisconsino valstija u&ima 
svarbią vietą pienininkystėj, 
čia kuoiiė kiekviahknie mlester 
lyj galima rasti pieno sutvar
kymo centrai ir surio-sviesto 
išdirbystės. Prie to dar užau
ginama daug bulvių ir kitų j-ar 
vų pardavimui. Nežiūrint, kad 
didelis Wisconsino farmerių 
pelnas gaunama iš pienininky
stes, bet agrikultūros departa
mento apskaičiavimu praeitais 
1933 metais Wiscohsino farme
riai daug daugiau išmokėjo ki
tiems šteitams (valstijoms) už 
-supirktus arklius, negu jie per 
tą laiką gavo iš pienininkystės. 
Tai įkeistas reiškinys, ir agri
kultūros departamentas pataria 
farmeriams skubiai susidomėti 
veislinių arklių auginimui, idant 
ateityj išvengus importo su 
dėlių farmeriams nuostoliu.

Sodini, uogos Wisconsine
Obuoliai, kriaušės, slyvai, 

vyšnios Wisconsino valstijoj tai 
retenybė. Tik farmose apie mie
stelį Dalias randasi gana daug 
nemažų sodų su" medžių šako
mis nulinkusiomis nuo vaisių. 
Į čia rudenį nėt iš tolimų val
stijos dalių farmeriai atvažiuo
ja obuolių pirkti pigia kaina, 
kuri praeitą rudenį buvo nuo 
25 iki 50 centų bušeliui. Dar 
prie perkamo kiekio obuolių 
sodo savininkas-farmerys duo- 
dįa vieną bušelį magaryčioms- 
veltui. Tai obuolių kraštas. Na, 
o kitose valstijos dalyse, kad 
ir prie geriausių norų, vaisi
nių medžių užauginti negali
ma, nes tam tikras klimatąs 
bei žemė to nedaleidžia, ir ag
rikultūros departamento pata
rimu, butų nesąmonė ten vais
medžius auginti. Uogų (mėly
nių, juodų ir raudonų, aviečių, 
spanguolių, etc.) yra visoj val
stijoj nemažai. Prie to dar ran
dasi dideli plotai plynių, kur 
kompanijos augina,, spanguoles, 
ir - kas metai į didmiesčii/s jų 
pristatomu, po bu-
šelių; nemažai tenka ir Chica- 
gai. Šiuo nedarbo laiku, sako
ma, kompanija savo samdytus 
darbininkus spanguolių surin
kimui 
damas 
rinktą 
kimo
na, tai nuo nuolatinio susilen- 
kimo darbininkas labai pavarg
sta, o antra, dar turi dabotis 
įvairių plynės gyventojų, — 
vabalų ir kirminų.

Wisconsino lapių augintojai
[ šiauryčius apie 30 mylių 

nuo Kiče Lake miesto randasi 
didelė farma, kur auginama 
brangios taip vadinamos sidab
rinės lapės.

Sakoma, lapių augiiitojai pa
daro didelius pelnus už par
duodamus kailius. Visa farma 
aptverta aukšta geležine tvora 
su giliai įleistu žemėn cemen
tiniu' ipamatu, kad jos neišsi- 
kastų. Lapės maitinamos vien 
tik su tikrai šviežia arkliena 
mėsa.

Tuo tikslu lapių farmos agen
tai važinėja po plačias apylin
kes supirkinėjami farmerių nu
dėvėtus arklius, kaip gerą mai
stą dėl brangių lapių.
Wisconsinas sporto žvilgsniu
Įvairios rųšies sportininkai 

čia suranda pilną pasitenkini
mą. Vieni jų rudenį ir žiemą 
(sezono laiku) šaudo, antis, 
kurapkas, fazanus, tetervinus, 
zuikius, stirnas, vilkus iį|^kit-( 
ką. Kiti vasarą prie didesnių 
ežerų drabužio pastogėse gy
vendami visas progas išnaudos 
ja maudymuisi ir žuvų gaudy
mui, o dar kiti golfo laukuo
se savo amunicijos rezervo va
dovaujami, kaip tie amžini žy
dai, be sustojimo keliauja.. O 
ką jau besakyti apie tuos, ku<-i 
riė čia atvyksta atostogoms bei 
medaus mėnesius -praleisti? 
Jiems tai tikrai gražios žaliuo
jančios Wisconsino girios sū-'
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di-

išnaudoja, mokė-labai 
mažą mokestį už pri 

bušelį. O spanguolių rin 
darbas nelengvas. Vie

'teikia neapsaicomai daug malo- bai grąžus ir lūvl kiekvieną 
nuĮūb, ūeš gamtiškos palapihės atylahkiu^į. 
globshyj, nuo žmohių akių pa
slėpti, jie tyliai-ramiai sau 
džlaiūgiasi, ir tik smalsaus 
skraidančio margasparnio tilvi
ko prhna^avirtiu jie teū dar 
randasi “gyvi-gyvi-gyvi!”

Agrikultūros mokslas
Agrikultūros arba žemės ūkio 

mokslas yna plačiai dėstomas 
pradinėse bei aukštesnėse Wis- 
consino mokyklose ir skleidžia
mas farmerių tarpe. Visais uki- 
ninkystės klausymais literatū
rą ir gyvu žodžiu patarimus 
farmeriai gauna iš agrikultū
ros departamento dykai.

Pavyzdžiui, naujakuris far
merys, jęigu jis nežino, kas jo 
žemėj geriausiai au’gtų, gali 
vieną-kitą saują savo Ženiės su
pilęs mūišiukan pasiųsti agri- 
kūlturOs departamentan ištyri
mui, o iš ten greit gauna pil
ną ir detališką sakymą, kas 
tokioj žemėj geriausia auginti, 
o kas ne. Manau, dar svarbu 
ir tas, kad visi patarimai būna 
bė klaidos. į

(Bus daugiau)

bei vandens ištroškusių žmo
nių norinčių čia savo sveika
tą pataisyti. Savaime aišku, 
kad patobulinus Lietuvos ku
rortus ir krašto žmonių svei- 

Nors čia nėra nei katingumas pamažu kyla.
Tsb.

Rytų Lietuvoje yra irgi 
sausas ir Šveikas kasmet vis 
daugiai! garsėjantis Anykščių 
kurortas.
juros, nei miūehilinių vonių; 
tačiau puiki apylinkių gamta, 
sveiki ir sausi miškai nuolatos 
vis daugiau traukia vasaroto
jų. Anykščiai tuo garsus, kad 
iš 'jų apylinkių kilo daug žy
mių Lietuvos kultūros darbi
ninkų. Čia yra gimtinė gar
saus Lietuvos poeto vyskupo

Nušautas buvęs ad
vokatas Marčiulionis

Amerikos lietuviams pažįs
tamas iŠ jo važinėjimų po liė- 
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Rokiškis

LIETUVOS ŽINIOS
Žymiausi Lietuvos 

kurortai 
-r r-

Lictiivos gamta, palyginti, 
yrk gana sausa ir sveika. To
dėl čia nestinga ir įvairiau
sių vasarviečių. Kai kurios 
jų yra taip geros, ir sveikos, 
kad kas met sutraukia dide
lius burius vasarotojų netik iš 
Lietuvos, bet ir iš užsienių.

Plačiai žinomas ir žymiau
sias Lietuvos kurortas yra Pa
langa. Kaip žinome, Palanga 
yra ant paties Baltijos juros 
kranto, sveikuose, pusnynuose. 
Palanga plačiąi apdainuotą 
Lietuvos dainęse ir turi isto
rinį padavimą,bkad &a prieš 
kelis, šimtus melų didysis. Lie
tuvos kunigaikštis Kęstutis su
sitikęs paprastą vargdienę 
mergaitę — vai dėlių tę Birutę 
ją pamilo ir vedė, o vėliau 
susilaukė žymiausio LietuVos 
valdovo Vytauto Didžiojo. 
Palanga ypatiū^al garsi ūžsic- 

čia kasmet vasaro- 
žinonių iš š vedi j oš, 
Vokietijos ir kitų 

Palyginti, ma^ks 
vasarą tampa pusė-

Antano Baranausko, iš čia ki- tuvių kolonijas Kazys Marčių - 
lęs rašytojas Jonas Biliūnas, 
čia tėviškė dabartinio Vilka
viškio vyskupo Karoso, Čia 
dabar gyvena žymus Lietuvos 
rašytojas Antanas Vienuolis- 
Žūkauskas. Anykščių vyrai 
taip pat 
riškose 
laisves 
darbe.

^Netoli
kranto yra trys Gaujai įsteig
ti ir kauniečių mėgiami koror- 
tai. Tai Kačerginė, Kulautu
va ir Lampėdžiai. Nors šios 
vasarvietės dar nėra pakan
kamai sutvarkytos, tačiaii jos 
vasarotojų taip pat nestinga. 
Ypač jas mėgsta kauniečiai, 
kurie ilgiau iš miesto negali 
išvažiuoti ir turi poilsiui tik 
vieną, kitą dieną. 
Panemunė 
Kauno. K virtusi tikru Kau
no gyventojų kurortu. Tai vilų 
miestelis, su labai sausu ir 
sveiku pušų mišku.

Be Šių žymiausių Lietuvos 
kurortų, dar yra keletas ant- 

maŽiati žmonių 
Iš jų paminėtini 

RomUvū,

pasižymėjo 
kovose dėl 
ir Lietuvos

Kauno, ant

sūVano- 
LietuvOs 
kūrimo

Nemuno

Aukštoji 
taip pat netoli

vasarvietes, buvo 
tvarkomi. Dabar 

vadina
te! sės ir yra

raeilių jau 
lankomų. 
Bubi a i, Berčiūnai, 
Varėna ir kiti.

Ankščiau Lietuvos kurortai, 
išskyrus, Palangą, Birštoną, ir 
Neringos 
mažiau 
daugelis jų jau turi
maš kurbvtų 
stropiai švarinami, gražinami, 
vasarotojams įtaisomi viso
kiausi patogumui. / Dėl to jis 
kasmet susilaukia, .yis didės- i 
nitis burius saules ir tyro oro,

lionis, ankščiau bttvo žymiu 
studentų, veikėju ir jau advo
katu. Tačiau bėadvokataūda- 
mas suklastavo savo klijentų 
dokumentus, pasisavino jų pi
nigus ir su padirbtais doku
mentais apgaulingai veikė. 
Užtai teismas jį buvo nubau
dęs pusantrų metų kalėjimo. 
Išėjęs iŠ kalėjimo Marčiulio
nis išvažiavo į užsienį ir kurį 
laiką gyveno Paryžiuje ir 
Dancige.

. . '
Gegužes mėnesio pradžioje 

jis grįžo į Lietuvą. Gyvenda
vo kartais Kauna, kartais 
Marijampolėje. Liepos 31 
dieną rytą, jis atėjo į Mari
jampolės vokiečių bankelį ir 
pradėji kalbėti mokytojo Vyš
niausko indėlio, ‘ siekiančio 
30,000 litų, reikalais. Banke
lio vedėjui jis įteikė kažkokį 
laišką. Pradėjus jį skaityti, 
Marčiulionis atstatė revolverį 
ir sušuko: “aš plėšikas^ ati
duok pinigus”. Bankelio ve
dėjas hefiūsigando, ir griebė 
braūningą iŠ Marčiulionio ran
kų. šis bankelio vedėją pra
dėjo mušti. Kilo didelis skan
dalas. Matydamas, kad nie
ko nepeš, Marčiulionis leidosi 
bėgti link Vilkaviškio į Šuns
kų giraitę. Policija, šauliai 
ir gyventojai pradėjo banditą 
vytis. Marčiulionis bėgdamas 
žmonėms sakė, kad jau nebe
turėjo ką veikti, tai bėga miš
keliu pasikarti. Tačiau kar
tis jam jau nebeteko, nes vie
nas šaulys raitelis Marčiulionį 
^pavijo ir jį mirtinai nušovė.

Tsb.

Žameto fabrike ir malūne 
darbininkams per dieną moka 
po 3 litus, šiaip miesto darbi
ninkai Žiemai sutaupą negali 
pasidėti, nes šiemet silpni dar
bai ir dar silpnesnis atlygini
mas. Tvirčiau gyvena gelžke- 
lio darbininkai, nes iš jų dau
guma yra nemaži ūkininkai, ku
rių ūkiai išnuomuojami.

Liepos 28 d. Panevėžio tur
guje buvo fnątyti Šviežių rugių. 
Už centnerį ūkininkai prašinė
ja po 9 litus.

Panevėžio verslininkai, pasku
tiniam savo valdybos posėdy, 
nutarė visus asmenis, perkan
čius ką nors skolon ir neno
rinčius vėliau atsilyginti, įra
šyti į “juodąją knygą” ir ją 
išdalyti visiems prekybinin
kams.

Panevėžio mieste priskaito- 
ma per 20,000 gyventojų ir yra 
35 gydytojai, tuo tarpu apskri
ty priskaitoma 114,000 gyven
tojų, o gydytojų tėra 10. Aš- 
tuoni valsčiai neturi jokio gy
dytojo. tas pat ir su vaisti
nėmis: mieste yra 8, o visam 
apskrity tik 17. 
tenka nukentėti
žmonėms, kuriems 
pagelba sunkiai, o 
visai neprieinama.

Del šito viso 
provincijos 

medicinos 
kartais ir

Apskr. s-bė šiemet yra nu
mačiusi pastatyti apie 12 pra 
džios mokyklų, iš kurių tik 3 
pastatytos ,ir baigta įrengti Va
doklių pradz. mokyki.

CLEVELANDIEčIV
ATIDAI!

Naujai atidaryta Naujienų 
Stotis

JUOZAS KATKŪS 
1372 Ė. 6_5th St, 

, Clevelahd, Omo
Kur kasdien galite gauti 

NAUJIENAS nusipirkti arba 
jeigu pageidaujate, tai ir už
sirašyti ir jos bus pristatombs 
jums kasdien į namus.

niuosc. 
ja daug 
Latvijos, 
kraštų, 
miestelis 
linu miestu su keliais tūkstan
čiais gyventojų. Pažymėtina, 
kad Palangos burmistru yra 
visiems žinomaš Lietuvių tau
tos veteranas, aušrininkas dr 
Jonas šliupas.

Klaipėdos krašte yra labai 
graži tarp Baltijos jurų ir 
Kuršių marių v išsikišusi že-, 
mės juosta, Neringa vadina
ma. Daugelis ją vadina lie
tuviška Sachara, dės čia smil
tynai, kopos ir sveiki sausi 
pušynai. Del tokių gamtos 
sąlygų Neringoje yra daug 
VasarViečių. Žymiausios jų 
yra Nida, Juodkrantė, Perval
ka, Smeltė. Nidoje gal kiek 
mažiau, vasarotojų, negu Pa
langoje. čia ypatingai gau
siai vasaroj a f užsieniečiai. 
Nidoje savo vilą turėjo ir gar
susis Vokietijos rašytojas 
Tomas Mahnūs. ’ Juodkrantė
je, Pervalkoje ir Smeltėje taip 
pat vasarotojų netrūksta, čia 
irgi visus traukia gamtos gro
žis ir ošianti Baltijos jūra.

Garsiausias savo gydomo
sioms minėraliiiemiš voniomis 
kurortas Lietūvbjė yra BTrš-i 
tonas. Tai 40 kilometrų nūoi 
Kaimo dzūkų krašte ant di
džiausios Nemupo kalpos; 
miestelis. Sergantieji įvairio
mis ligomis Lietuvos gyvento
jai Čia važiuoja ydsaVoti ir 
dažnai pagijk. BirŠtoūks tuo, 
garsūs, kad Čik 'NėūYūhas suda
ro labai didelį icilpį, kurią 
prakasus, galima gauti didėlį 
vkndėhs kaitimą, Dėl to ties 
Bffštdnū Li'ėtuVds ėkbnbn’ii^aL

ėlektrikipę Motį. Gamtos vaiz-’ 
I dai Birštb'hė taip ?pkt yrk la-

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

n Biznieriams

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

iRAUGIJOMS
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Ptogramus 
Tikietus ■

Vizitines Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinitnai, ete.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ii- lietuviš- 

■ kais antgalviais.

1739 South Halsted Street,
• {A:.’

Chic<igo, Ui.



NAUJIENOS, Chicago, III

Atostogos ant Ratų
Rašo Mikas Šileikis

Trys vokiečių ypatybės

svarbiausioji faši

ūkininkai ir

Name in full
Print

Address

Height

Experience

Gerkit ir Reikalaukit
Alinėse

SUĖDĖRUDENINĮ

ČEBATUKAI

Vertes iki $8.00

Surprise

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Degtinės

leidžiama 
literatūra, 
kaip ne- 

valstybių.

•Pumps 
•Ties 
*Oxfords

Dykai 
Šepetu

kas 
Kailiui 
valyti

YRA 
PAVOJINGA

•Arch Supports
•Kiekvienas čebatukas

Sensacija
•Visokios Užkulnis
Galutinas išpardavimas

vasarinio stako♦Turbunai 
•VisosNaujoviško

Styliaus
Įvairenybes 

•Dideliom ir ,
Mažom Galvom

Skrybėlaitės 
Spalvų — 9Q«

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

"Turtingais kailiais 
padabinti

"Šiltų Pamušalu 
tarpeliuose 

"Hollywood Styliai 
"šilti Polo Kautai 

taipgi.

.... State 
Print

Musu 
stebule* 
lingame 
išparda

vime 
jus tikrai 
gausite 
Pasauli* 

nės 
Mados 
Stylin* 
gumą 
už pigią 
kainą

PIRKITE DABAR 
IR TAUPYKITE

Šis didelis stimuliuojantis Išpardavimas padarys istorijų dėl 
Chicago Mail Order B arge n ų Outleto. Mes paskubinome 
musų žieminių Kautų Išpardavimų 30 dienų, kad musų kos- 
tumeriai pilnai galėtų pasinaudoti sensacingais bargenais.

Stebukligas Orėsiu

IŠPARDAVIMAS
3,000 visai naujų Dresių 

Rudeninės Dresės 
Satinos — Krepes 

Vilnonės—Naujoviškos 
Reguliarės—Storesnėm 
Moterims Ensembles

•Vilnonio
Voiloko 

•Paskiausios
Rud. Spalvos 

•Aksomines 
•Profile

Modeliai
Sporto Minkštos 
Naujų Rudeninių 
Naujoviškos .. ......Rusiška ir Turkiška Pirtis

DOUGLAS BATHS
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <3IIS 
arti St. Lotiis A v. Tel. Kedzie 8902 ||||i
Vanos, lietaus ir. druskos vanos. 

swimming 
Rusiška ir turi

Moterims seredomis ik! 7 v,

Anologiška byla prieš 25 
metus buvo sprendžiamų Mas
kvoje. Ten kaltinamasis taip 
pat buvo išteisintas.

Jaunuomenes mili 
tarizacija

Kiekvieno laikrodžio 
kitas laikas

KITI STEBUKLINGI 
KAUTAI

*Kid čebatukai 
•Kombinacijos 
•Naujoviški

RUDENINES SKRYBĖLĖS 
“Taupykite Dolerius”

DEPOSITAS PALAI 
KYS JUSU 

KAUTĄ

Provincijoj vieno antros rų- 
šies restorano savininkas kar 
tų šeštadienį 10 ar 20 min 
pavėlavo uždaryti savo įstai 
gų. Policija jam surašė pro 
tokolų.

Fašistų Italijoje karo pasi
ruošimas eina gana atvirai.
Du su puse milijono jaunų vy 
rų sutraukti j fašistines jau 

nuomenės organizacijas;

min. dvylika, 
kreipiasi į teisėjų 
tamstų ?
min. dvylika — a

Pastaraisiais metais buvo su
šaukta apie 50 konferencijų, 
kuriose pasaulio protai svarstė 
jau apie krizio nesmagtfmus, 
jau kaip nuo karo atsikratyt. 
Tačiau tos konferencijos tik 
parodė visiška nesugebėjimų ir 
nenorų imtis konkrečių, radi
kalių nusiginklavimo žygių.

Ruošimasis karui pasauly 
pasiekia nepaprastų tempų. Vi
sose valstybėse švietimo ir so-

— O ar tamstos laikrodis 
gerai eina?

— Taip, gerai.
— Tai kiek dabar laiko? — 

klausia gynėjas.
Policijos atstovas pasižiūrė

jęs laikrodį sako:
—Be 27
Gynėjas
—O pas
—Be 22 

sako.
Gynėjas 

laikrodį, < 
kabantį teismo salėje ir randa, 
kad visi laidrodžiai rodo skir
tingų laika.

—Ponas teisėjau! — baigia 
gynėjas. Kodėl iš keturių skir
tingų laikų rodančių laikrod
žių, policijos atstovo laikrodį

STRAIGHT K£XTU< 
BOURBON

S? ■

ir ja kariškai pa- 
jaunuomenė užkre- 
kraštutiniaufeiu šo- 
auklėjama atakos 

puolimo dvasioje.
Daugely kraštų 

speciali militariška 
Mokyklose mokoma 
kęsti kitų tautų ir 
Italijoje daugelis mokytojų tuo 
pačiu metu yra ir karo instruk
toriai.

jumi iš atsargos karininkų.
Jaunuomenės militarižacija 

ti.'.i pačias įvairinusias organi
zacines formas, bet viena ir tų 
patį tikslų. Pav. Hitlerio Vo
kietijoje darbo ministerija iš
leido įstatymų apie privalomų- 
jj darbų jaunuomenei. Tuojau 
buvo įsteigtos darbo stovyk
los, kuriose jaunuomenė praei
na karo dalykų kursų.

Anglijoje, Olandijoje, Dani
joje, Ispanijoje, Lenkijoje, 
Bulgarijoje priverčiamas dar
bas, arba darbo stovyklos jau 
praktikuojamos arba įvedamos. 
Amerikoje jos egzistuoją nuo 
1933 metų ir apima 275 tūk
stančius jaiAiuomenės, kurių 
moko karo mankštos 5,400 ka
rininkų.

“Balila
stų Jaunuomenės organizacija, 
kuriai gali priklausyt vaikui 
nuo šešių metų amžiaus. Nors 
ta organizacija yra pavesta 
švietimo ministerijai, bet ben
dras pasiruošimas koordinuoju
si su karo ministerija.

Lenkijoje
yra daug organizacijų, kur jau
nuomenei atidengiamos karo 
technikos ir pasiruošimo pa
slaptys. Tarp kitko ten veikia 
šaulių ir legionierių organiza
cijos, kuriose esama apie mi
lijonas jaunų vyrų. Lenkijoj 
egzistuoja taip vad. “moters 
pasiruošimo tėvynę ginti drau
gija”, kuri turi 120,000 asme
nų. Ten mokoma šaudyti, žval
gyti, apsiginti nuo dujų ata
kos ir t. t.

Išpardavimas Prasidės Šiandien 8:30 — Ateikite tuojaus ir pasi 
naudokite šiais sensacingais bargenais

džetai mažinami, karpomi, o 
tuo tarpu karo biudžetai vis 
smarkiau auga. Ginklų fabri
kantų internacionalas nespėja 
atlikinėti pasaulio valstybėms 
užsakymus, vu, . .. '
Pirmoji busimųjų karų aušra 
jau švystelėjo Pietų Ameriko

je Mandžiurijoje.
Be abejo ateities karas bus 

tam tikru atžvilgiu lėktuvų, 
tankų, dujų, mašinizuotų, elek
trifikuotų pabūklų.

Į tų busimų, karų, kaip ir 
buvufeį,
bus įtraukta milijonai vaikų, 

kurie dabar vaikšto be darbo. 
Nenuostabu, kad viso pasaulio 
valstybės stengiasi jaunuomenę 
militarizuot 
ruošti. Toji 
čiama pačiu 
vinizmu, ji

MERGAITĖMS MOKYKLOS 
DRESĖS 

Specialiai Įkainuotos 
590, 790, 990

Visose
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Dievas dovanojęs vokiečių 
tautai tris ypatybes: protin
gumų, garbingumų ir nacional- 
socializmų.

Bet nė vienas vokietis netu
ri šių trijų ypatybių.

Jeigu vokietis yra protin
gas ir nacionalsocialistas, tai 
jis nėra garbingas.

Jeigu vokietis yra garbin
gas ir nacionalsocialistas, tai 
jis nėra protingas.

Bet jeigu vokietis yra pro
tingas ir garbingas, tai jis nė
ra nacionalsocialistas.

Jugoslavijoje
yra organizacija, kuri vadina
si “Karališkos1 Jugoslavijos sa
kalai”. Jai vadovauja karo mi- 
nisteris. Ta' Vaikų organizaci
ja turi kulkosvydžius ir šau
tuvėlius. Jai priklauso 115,000 
jaunuolių.

Japonijoje
jaunuomenės m iii tarizacija eina 
elektrišku tempu, nes Tolimų
jų Rytų karo operacijos daro
si vis komplikuotesnės ir rei
kalauja vis daugiau žmogiško
sios mėsos. Jau nuo 1927 me
tų 1,200 karininkų buvo išskir
styti po įvairius mokyklas, kur 
vaikus ruošė karo mankštai ir 
t. t. Visa Japonijos jaunuome
nė nuo 16 iki 20 metų amžiaus 
turi pereiti karo pasiruošimo 
kursų.
Vidurinėse mokyklose karo pa
siruošimo pamokos prasideda 

pirmaisiais metais.
Sportiškas jaunuomenės ju

dėjimas taip pat gudriai pa
naudojamas daugelio valstybių 
masių militarizacijai.

turime laikyti teisingai einan
čiu? Kodėl galima tvirtinti, 
kad teisino laikrodis eina ne
tikrai? Ir pagaliau, kodėl ga
lima tvirtinti, kad restorano 
savininko laikrodis įvykio

Čekoslovakijoje 
sporto organizacijoj “Sakalas” 
suskaitoma iki 630,000 žmonių, 
kurie yra kvalifikuoti kariško 
pasiruošimo instruktoriai.

Ir taip visose šalyse, visuo
se kontinentų kampuose jau
nuomenė įtraukta į šitų didį
jį Marso žaislų. Visos skautų 
organizacijos, pionierių batali- 
joriąi vis tai kariško pasiruo
šimo organizacijos. Kas jų lau
kia, šitų jaunų vyrų, vaikų, 
jeigu pasaulis nesustos ir ne
pagalvos apie pražūtį? Jų latA- 
kia kraujo krikštas... kapai, ka
pai, kapai...

pasižiūri į savo 
paskui į laikrodį,

kiitoos RUPTURA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
Rali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržu (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas muš dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi E LA STIC STOCKlNGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

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

(Pabaiga)
Biznis Wisconsine atrodo 

geras.
Miestuose, ypatingai ten, 

kur randasi rezortai ar šiaip 
dailios vietos, kur pravažiuo
ja vakacininkai, gyvumas 
virte verda. AVisconsine vyra 
daug rezortų, daug parkų, 
kur viskas (apart maisto) dy
kai, ten vasaros metu suva
žiuoja daug žmonių.

Kas yra buvęs \Visconsino 
miestuose, tas žino jų gerų 
tvarkų ir švarumų. Tolimuose 
AVisconsino miesteliuose mėsa 
brangesnė, negu Chicagoje, 
bet drabužiai ir kiti daiktai 
kai kur dar pigesni.

Ūkininkai dažnai užklaus- 
davo, ar iš tikrųjų lllinojaus 
derliu sausra sunaikinus. Esu 
iš laikraščių ir žmonių pa
sakojimų girdėję, jog javai 
čia esu visai išdegę. Paklau
sus ar pas juos sausra labai 
pakenkė derliui, atsakydavo, 
kad neperdaugiausiai. Gal kai 
kur ir sunaikino javus, bet 
šitoj apielinkėj netenka per
daug skustis.

Bet mažesni 
čia dejuoja, kad 
Teikia pusdykiai 
kai perki, tai dubeltavai už 
moki už tuos pačius daiktus.

mes is jų
įnamių 

usiliko gatvėje pa
manydamas, 

draugai”, ūž
ti vyrus ir 2 
spėję į stubų 
savo darbų.

Didele atmaina.
Pravažiavę Mihvaukee mie

stų, pamatėme didelį skirtu
mų gamtoje. Laukai darė ru
deniškų įspūdį: medžiai ir žo
lė pageltusi, nuskurusi. Dau
gumoje tik piktžolės krū
mais susispietę teruduoja. Pa
keliuose matosi pribirėjusių 
pusiaužalių lapų.z Riogso pla
tus dirvonai — kur-ne-kur 
matosi kokia triobelė.

Chicago

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai 
dijimą kraujo, odos, _ . _
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 

tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė.

Atostogos liūdnai užsibaigė 
—radome apvogtų stubų.
Namo sugrįžome rugpjūčio 

12 dienų, I) vai. vakaro*. Mu
sų gerų ūpų ir įgytus gerus įs
pūdžius sugadino nemaloni 
žinia. Radome apvogtų stubų.

Kadangi taip atsitiko, tai aš 
ir baigiu rašyti apie “Atosto
gas ant Ratų”, nes netekau, 
kaip sako, “gero ūpo.”

Žmona, turėdama raktų, nu
ėjo per priekines duris, o aš, 
iš garažo su daiktais,—per už
pakalines ir, įėjęs vidun, iš
girdau žmonos dejavimų. Su
pratau, kad kas nors negero 
atsitiko. Pasirodė, kad butą 
“armijos” negeistinų svečių— 
plėšikų. Pavogta žmonos dei
mantinis žiedas, du auksiniai 
laikrodėliai, karoliai, visi dra
bužiai, rašoma mašinėlė “Re- 
mington Portable”, daug kito
kių daiktų, net ir baltiniai bei

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

Sudriko Radio Programai:
WCFL 970 K., nedėliomis, 1:00 

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

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

7:30 iki 8:30 vai. vakaro.

Daktaras
Kapitonas 

Padaliniame kare nei už tūkstanti dolerių. DA
BAR toks naujas instrumentas 
parsiduoda už

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

CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETO

Stebuklingas Kautų Išpardavimas

\ : ' .t į( "' •■• h " ... « ■ į'” ’• j. - * .

nuovalkščiai nuo pagalvių pa- Volcietijcje mokytojai verbuo 
imli. Palikti tik didieji daik
tai—rakandai.

Kaip ši vagystė įvyko*—sun
ku išaiškinti. Namuose buvo
me palikę du vyrus, kuriais 
mes pilnai pasitikėjome.

Kiek mes iš jų patyrėme, 
tai vienas įnamių, būdamas 
išsigėręs 
šikų gaujų ir 
kad jie buvę “jc 
si prašė į stubų 
merginas), o tie 
sueiti, pradėjo 
Vagių užkvietėjas dar pinigų 
davęs plėšikams, kad parneš
tų alaus. Anot jo pasakos, 
plėšikai, nežiūrint, kad užf liū
dino, išsivežę jį ant “raido” ir 
išmetę, kuomet likusi gauja 
šluboje rausėsi. Ant rytojaus 
dar vienas plėšikų buvęs su
grįžęs kaž-ko ieškoti, bet ir 
tuomet niekas jo nesulaikė ir 
paleido nė policijai nepraneš
dami...

Išrodo, kad šis apiplėši
mas buvo kieno nors supla
nuotas ir tyčia tai padaryta, 
kuomet musų nebuvo namie.

Kol kas vagyste nėra išaiš
kinta, nors ir bandyta patirti, 
kaip iš tikrųjų atsitiko.

Mutual LiqiiorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

NAUJAS MUZIKALIS INSTRUMENTAS 
1935 METU IŠRADIMAS

Perduoda rekordus taip aiškiai, 
I kaip Kir<lite Per radio. Da-

bar kiekvienas gali turėti na- 
muose tokią muziką, kokios tik- 

|| tai noji ir kada tiktai nori, 
|| Tokio tobulumo ir aiškumo

Byla atsidūrė teisme. Ros 
torano savininkas buvo kalti 
namas prekiavęs vėliau nusta 
lyto laiko.

Kaltinamojo apgynėjas po 
licijos atstovo klausia:

— Kiek laiko buvo kai tam- dienoje ėjo netikrai 
sta tikrinai tų restoranų?

— Dvidešimt minučių penk

!rydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užn uo
gas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 

”mą ir paslaptingas

jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė ” ” . - . . ... ~~--------------------Kasdie
5—8 valandai vakare.

Tel. Crawford 5573

U f ///// i //Z//Z//////SS H J |

511 South< Paulina Street—Marshfield
Hours 8:30 to 6—Thursdoy and -Sa
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 
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(The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi
|8.00 per year in Canada
*7.00 per year outside of Chicago
*8.00 per year in Chicago 
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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drovė, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
Ilk Telefonas Canal 8500.

DIPLOMATINĖS GRUMTYNĖS DĖL PABALTIJO

Apžvalga
■

SIDZIKAUSKAS 
TEISIAMAS

Pabaltijis šiandie yra Europos politikos centre, o 
patj to centro branduolį sudaro Lietuva. Opus klausi
mas, kuris paliečia tų valstybių likimų, yra vadinamojo 
“Rytų Locarno pakto” sumanymas. Tokio pakto (su
tarties) nori Franci ja ir tos valstybės, kurioms ji va
dovauja. Už “Rytų Locarno paktą” karštai stoja ir So
vietų Sąjunga, kuri šiandie yra francuziško bloko na
rys.

Sumanymo tikslas yra toks, kad didžiosios Europos 
valstybės, kartu ir Vokietija, pasirašytų sutartį, jogei 
nebus vartojama jėgos dabartinėms valstybių sienoms 
pakeisti Rytų Europoje. Tą sutartį pasirašiusios, di
džiosios valstybės pakviestų prie jos prisidėti ir mažą
sias Rytų Europos valstybes, t. y. Lietuvą, Latviją, Suo
miją ir Mažąją Antantę. Rusai, remdami bendrą sutar
ties mintį, siūlo dar ją papildyti atskiru lenkų, vokie
čių ir Sovietų Sąjungos pasižadėjimu gvarantuoti Pa
baltijo valstybių nepriklausomybę.

Vokietija priešinasi ir bendrai sutarčiai, ir atski
rai sovietų siūlomai garantijai, kadangi ji, viena, neno
ri atsižadėti Klaipėdos krašto, antra, ji svajoja apie sa
vo įtakos išplėtimą Pabaltijo kraštuose ir pietinėse So
vietų Sąjungos provincijose (ypač Ukrainoje). Lenkija 
taip pat turi imperialistinių siekimų, visai panašių į 
Vokietijos.

Lenkai stengiasi atitraukti nuo Lietuvos kitas Pa
baltijo respublikas. Šituo tikslu jų diplomatai neseniai 
lankėsi pas latvius ir suomius. O tuo tarpu rusai deda 
visas pastangas pakreipti tas šiaur-vakarines valsty
bėles į savo pusę. Todėl tuojaus po lenkų vizito Pabal
tijy sovietai pasikvietė pas save Lietuvos užsienių rei
kalų ministerį Lozoraitį. Kauno spauda rašo, kad mi,- 
nisteris Lozoraitis buvęs Maskvoje labai nuoširdžiai 
priimtas ir, matyt, į jį tikrai padarė gerą įspūdį bolše
vikų svetingumas, nes, grįždamas namo, Lozoraitis nuo 
sienos pasiuntė komisarui Litvinovui karštą padėkos 
telegramą.

Sakoma, kad pirmiau rusai jau buvo sutikę paten
kinti lenkų norą ir atšaukti savo pripažinimą Lietuvos 
pretenzijoms j Vilnių, bet dabar Litvinovas tas Lietu
vos pretenzijas vėl pripažino.

Vilniaus klausimas pavirto tąja ašim, aplink kurią 
šioje valandoje sukasi visų Europos Rytų ir, žymiam 
laipsnyje, net visos Europos tarptautinė politika. Kol 
lenkai nėra susitarę su Lietuva dėl Vilniaus, tol Lietu
vos interesuose yra neprileisti, kad jie paimtų i į savo 
rankas vadovybę Pabaltijo kraštuose. Lietuva, būdama 
silpna, turi ieškoti paramos sovietuose. O sovietų val
džia, bijodama Vokietijos hitlerininkų (kuomet Azijoje 
rusams grasina japonai), seka paskui francuzus.' Šie 
savo keliu daro spaudimą į lenkus, ka'd jie netalldnin- 
kautų Vokietijai. \

Bet tuo pačiu laiku eina neoficialiai pasitarimai ir 
tarp lietuvių su lenkais...

Mažiausia veiklumo šitose diplomatinėse grumty
nėse kolkas rodo Anglija. Jai negali perdaug rūpėti 
vienas kampas Europoje, 'kuomet britų imperija turi 
reikalų visuose kontinentuose. Be to, anglų paprotys 
yra laikyti savo triupus saujoje, iki neateina sprendžia
mas momentas. Bet kai pribręs laikas galutinai nusta
tyti santykius Europos Rytuose, tai anglų diplomatijos 
žodis svers, gal būt, daugiau, negu kurios kitos valsty 
bės.

Jau seniai vienas ‘‘Naujienų” 
bendradarbis rašė apie keistas 
pinigiškas tranzakcijas buv. 
Lietuvos pasiuntinio Berlyne, 
p. Sidzikausko. Jam buvo pri
kaišiojama, kad jisai ėmęs ky
šius iš Lietuvos garbės konsu
lų Vokietijoje ir tais pinigais 
supirkinėjęs nekilnojamas nuo
savybes Berlyne. Matyt, kad

tai nebuvo prasimanymai, nes 
p; Sidzikauskas, kaip praneša 
Lietuvos spauda, jau yra pa
trauktas tieson.

“L. žinios” sako, kad Sidzi
kauskas buvo paršauktas į Kau
ną ir pašalintas iŠ diplomatinės 
tarnybos. Prieš jį esanti už
vesta byla apygardos teisme ir 
prokuroras jau parašė kaltina? 
mąjį aktą. Tolinus laikraštis; p?R
duoda visą Sidzikausko bylos 
istoriją, kuri esanti tokia:

1932 m. kovo mėn. pradžioj 
dr. šaulys vienos atsitiktinos 
vakarienės metu kalbėjos su 
Lietuvos, generaliniu konsdrlu 
Drezdene dr; Rudolfu Mūromu

Mžsisakymo kainai
Chicago je — paltu:

Metams ....... ....... *8.00
Pusei metų __ ____________   4.00
Trims mėnesiams_ .....____ - 2.00
Dviem mėnesiams ___________1.50
Vienam mėnesiui ........... .75

Chicago] per ilneiiotojus:
Viena kopija... ...........   8c
Savaitei ........-•.  , 18c
Mėnesiui ... . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paltui

Metams......................  *7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams___________1.75
Dviem mėnesiams ___________1.25
Vienam mėnesiui    .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuose 
(Atpiginta)

Metams........... ..... ................. *8.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams —____ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Kalba ėjo apie Lietuvos gener. 
konsulą Berlyne Hansą Fišerį. 
Tame pasikalbėjime Maronas 
neigiamai atsiliepė apie konsu
lą Fišerj. Esą,, gautus iŠ Fiše
rio pinigus reiktų jam grąžinti, 
o patį iš pareigų atleisti. Dr. 
šaulys paklausė Maroną “ko
kius pinigus reiktų Fišeriui 
grąžinti?”

Maronas paaiškino, kad ir 
jis, Maronas, skiriant garbės 
konsulu, įteikęs Sidzikauskui 
pinigų. Tada dr. šaulys papra
šė Maroną tą savo pareiškimą 
patvirtinti raštu. Netrukus Ma
ronas parašė raštą Kaunan, ku
riuo pabrėžė, kad 19Ž7 m. gruo
džio 14 d. jis p. Sidzikauskui 
davęs 10,000 Rmk. ir 1929 m. 
kovo 7 d. irgi 10,000 Rmk. Pi
nigai-duoti

Lietuvos labdarių tikslams.

Po to dr. šaulys užklausė ge
neralinį konsulą Fišerj, ar da
vė jis Sidzikauskui pinigų. Fi
šeris raštu patvirtino, kad 
1926 m. pradžioj davęs Sidzi

kauskui 42,000 Rmk., 

o kiek vėliau pridėjęs dar 6,000 
Rmk. Be to, Fišeris pabrėžė, 
kad ir konsulas Maronas Sidzi
kauskui davęs 20,000 Rmk. ir 
kad Lietuvos garbės kdnsulas 
Kelne Albertas Bendiksas Sidzir 
kauskui taip pat davęs 20,000 
Rmk. >

Sidzikauskas, sužinojęs apie 
tuos pranešimus,

1932 m. kovo 26 d. būdamas 
Londone parašė Maronui laiš
ką, reikalaudamas, kad Maro
nas savo pranešimus atšauktų. 
Maronas atsisakė tuo reikalu 
su Sidzikauskų susirašinėti ir 
savo ir Sidzikausko laiškų nuo
rašus pasiuntė Kaunan.

1932 m. kovo 24 d. Sidzikau
skas sustojo Berlyne pas kon
sulą Fišerį ir reikalavo, kad Fi
šeris pranešimą atšauktų, o 
priešingu atveju Fišerį apskųs 
prokurorui, bet Fišeris nesuti
ko patenkinti, nes Sidzikausko 
reikalavimai esą priešingi fak
tams. Tą atšaukimo projektą, 
Sidzikausko gamintą, Fišeris 
įteikė dr. šauliui.
Iš konsulo Bendikso Sidzikaus

kas gavo atšaukimą,

bet vėliau kons. Bendiksas pa
reiškė, kad jis Sidzikauskui 
tikrai davęs 20,000 litų.

1932 m. rugp. 26 d. Fišeris 
laišku adresuotu Sidzikauskui 
savo pranešimą apie 48,000 
Rmk. atšaukė. Fišeris parašė 
užs. reik. min. raštą ir prašė 
1932 m. jo pranešimą laikyti 
nesamu.

Sidzikauskas, negaudamas iš 
Marono atšaukimo, 1933 m. 
gruodžio mėn. būdamas Kelne 
siūlė Maronui susitikti Berlyne 
ir pinigų likvidacijos reikalu 
tartis tarpininkaujant dr. Leo
nui Jodidijui.
Sidzikauskas prašė Maroną leis
ti grąžinti pinigus kasmet po 

50 anglų svarų.
Bet ir su Šiuo Sidzikausko 

prašymu Maronas nesutiko ir 
Jodidijui girdint pareiškė, kad 
Lietuvos labdarių tikslams per 
Sidzikauską davęs 20,000 Rmk.

V. Sidzikauskas kaltu nepri
sipažįsta ir teisinas: Iš Fišerio 
jokių pinigų negavęs. Gavęs iš 
jo 100 ar 200 Rmk. neturtin
giems lietuvių studentams šelp
ei, ir apie tai esąs susirašinė
jimas.
\ Vėliau Sidzikaūskas skolinę- 

sis iš Fišerio 10,000 Rmk. žmo
nai gydyti, nes savo indėlių iš 
Š’vejcarijos bankų, būdamas 
Berįyne, negalėjęs greit reali
zuoti. Iš Bendikso jokių pinigų 
negavęs ir su juo jokių rcika- 
|Ių neturėjęs. Fišeris, Maronas 
ir Bendiksas varą prieš j j ne- 

; švarų akcijos darbą, pykdami; 
|uŽ tai, kad jis Klaipėdos byloj:

“.buvęs Lietuvos gynėju./
Sakomai jei jie būtų davę 

žymesnes pinigų sumas, tai 
Ibūtų refkafavę kvitų ir Lietu
vos padėkos; Visa ši'byla esan-

ti tik politinė provokacija prieš 
jo asmenį.

P. Sidzikauskas 40 metų am
žiaus, kilęs iš šakių ąpskr., Ki
dulių vals., kaltinamas tuo, kad 
jis būdamas Lietuvos pasiunti
niu Berlyne iš Fišerio, Marono 
ir Bendikso gavęs 88,000 Rmk. 
neva kitiems reikalams, tuos 
pinigus pasisavinęs. Tas nusi-

Rudasis Pragaras
(Tęsinys)

Kai kuriose tų komandų dar
bas- buvo pusė bėdos. Niekas 
nemušė j sprandą, padorus SA 
nariai (laimei pasitaiko ir to
kių) einantieji sargybą elgėsi 
protingai. Bet buvo tokių lauko 
komandų, kur su politiniu be
laisviu elgtasi visais atžvilgiais 
taip, kaip su nuteistu sunkie
siems darbams katorgininku.

“Poilsio” laikas stovykloje
Pasibaigus nustatytam darbo 

laikui stovyklos ir lauko ko
mandose, iki einant gulti be
laisviai turėjo “laisvą” laiką. 
Signalas gultis pradžioje buvo 
duodamas 9 valandą, bet pas
kui belaisviai turėjo eiti mie
goti J/2 8 vai. vakaro, kad il
giau turėtų išbūti sugedusiam 
miegamųjų kamerų ore.

Nuo 5 v. iki 9 v. — tai bu
tų 4 valandos laisvo laiko, per 
kurį belaisviai galėtų pasikal
bėti, palošti Šachmatais ar pa- 
kortuoti, pasiskaityti ar šiaip 
ką benorėdami veikti. Bet ku
riems galams palikti belaisvius 
ramybėje kad ir porai valandų
— juokai! Juk tie nenaudėliai 
sėdi koncentracijos stovykloj, 
o ne sanatorijoj! Taigi j vaka
rinį poilsį nukeltas patikrini
mas, kuris trukdavo tai pusva
landį, tai visą valandą, tai net 
ir dvi. [Pastaruoju gi metu grįž
tantiems iš darbo belaisviams 
būdavo užkraunamas bulvių 
skutimas. Jei.jg administracija 
laukdavo atsilhnkant kokio 
aukštesnio SA Įvado ar pana
šios didenybės, tai per vakari
nį poilsį belaisviai turėjo grei
tomis tvarkyti , stovyklą, ran
kioti besivoliojąnčius akmenis 
ir t. pan. Visokių smulkių SA 
vadukų tarpe stovykloje yra 
tokių, kurie negali tverti, jei 
mato, kad belaisvis ramiai sau 
sėdi. Ir čia mes prieiname prie 
punkto, kuris nežmonišką elgi
mosi su belaisviais charakteri
zuoja lygiai, kaip ir tikri jų 
mušimai bei kankinimai.
* Kiekvieno žmogaus prigimtis 
reikalauja minimumo ramybės, 
galėjimo daryti ką pats nori 
bent per porą laisvų valandų 
nuo darbo iki mie£o. Kad ir 
koks šis laikas butų, trumpas, 
tai jau pats tikrumas, kad jo 
metu niekas tavęs netrukdys, 
kad gali daryti, kas tau patin
ka, suteikia tam tikrą poilsį. 
Oranienburgo stovykloj, visomis 
priemonėmis stengiamasi to ne
prileisti. Joks belaisvis nėra 
čia nė vienos minutės tikras, 
kad staiga nepašauks jo ko
kiam nors darbui ar stačiai 
tam, kad juo pasityčiotų. Tas 
nuolatinis įtempimas yra di
džiausia kankynė. Kinijoje; ku
ri yra įgarsėjusi savo* žiauru
mais, yra, sako, toks kankini
mo būdas,, kur supančiotai au
kai be paliovos lašinama ant 
galvos pa vandens lasą, vis ton- 
pačion vieton taip}, kad kanki
namasis riė minutes negali pa
likti rainus, nes nukritus vie
nam lašui -— tokia žmogaus gal
vojimo esihė — laukimo baimė 
(nukreipia dėmesį jau į sekan
tį lašą ir taip be paliovos. Daug 
panašumo su ta kinietiška kam 
kynė turi ir šlykš^s Oraiiien- 
burgo stovyklos metodai ne
duoti belaisviams nė vienos mi
nutės visiškos Ramybės. Gal 
kai kuriems skaitytojams toks 
mano palyginimas pasirodys 
perdėtas, bet tegu jie man tikiu 
trys menesiai, kuriuos aš priėš- 
atvežamas j Oranienburgo sto-

- ... •' "' ’' * 

kaitimas yra numatytas B. St. 
578 str. I ir III dal., t. y. nusi
kaltimai, už kuriuos gręsia ne 
daugiau kaip 8 metai sunk, 
darbų kalėjimo.

Liudininkais šioj1 byloj šau
kiami: dr. šaulys, pulk. Škirpa, 
Stasys Lozoraitis, Dovas Zau
nius, Leopoldas DimŠa, Leonas 
Jodidijo ir visi trys konsulai.

vykią išgyvenau Dessau’o kalė
jimo vienutėje, man paskui at
rodė, pilni stačiai dangiškos ra
mybės. Tą gali patvirtinti ir 
kiti belaisviai, kuriems iki kon
centracijos stovyklos buvo te
kę susipažinti su gyveniniu ka
lėjimo celėje. Stovykloje belais
vis yra medžiojamasis žvėris 
visoms bet kokio hitlerininko 
užgaidoms. Faktinai jis neturi 
jokios teisės kad ir minimališ- 
kai aprėžtam poilsio laikui; Sė
di jis nuilsęs, aštuonias valan
das kuopęs dumblus iš kanalo 
bendroje kameroje, vis tiek 
kas minutę jis turi bijotis kad 
štai atsivers durys, pasirodys 
uniformuotas SA narys, su
švilps ir išsivarys su savim ko
kiam nors darbui 20 belaisvių. 
Ir vargas tau, jei tuč tuojaus 
pagal tą kinietišką Švilpynę ne
šoksi!

Tokiame būvyje išimties ne
daro ir šventadieniai. Vasarą 
buvo keletas savaičių, kur sek
madieniais viešpataudavo visiš
ka ramybė. Tačiau tokia būklė, 
kaipo per daug švelni, liko pa
šalinta. Dažnai būdavo daromi 
rikiuotes pratimai su rūbais, 
puodais, puodukais ir it. t., ne
kartą sekmadieniais turėdavom 
kaip padūkę ištisas valandas 
žingsniuoti ratu, — kiekvieną 
kartą vis atsirasdavo kas nors 
nauja; jau viena mintis, kad 
belaisviai galėtų sau turėti ra
mią dieną, stovyklos vadovybei 
yra matyti nepakenčiama.

Tad Oranienburgo kalvarijos 
toli gražu nė^ pačiąlengviausią 
dalį sudaro tas amžinas belais
vių vaikymas, tas negalėjimas 
niekuomet, nė dienos metu, ne 
vakare gauti bent valandėlę ra
mybės. Tai yra kankynė, kuri 
kiek ilgėliau stovykloje pabu
vus visiškai suardo nervus.

Stovyklos komendantas
Įrengus Oranienburgo sto

vyklą, nuo pat pradžios jos ko- 
mendnatu yra S A “šturmo” va
das Schaferis. Jis buvo kandi- 

t y

datas į policijos karininkus,, ta
čiau socialdemokratų ministe- 
riui Zeveringui valdant jo pra
šymas liko atmestas; po to jis 
buvo smulkus banko valdinin
kas, šalia to darbavosi kaip 
hitlerininkų organizatorius ir 
buvo paskirtas vieno S A “štur- 
mabteilungo” vadu. Jo neapy
kanta prieš socialdemokratus 
neturi ribų. Ypatingai tą ne
apykantą jis mėgdavo reikšti 
kuo šlykščiausiai plusdamas 
prieš jį ramiai stovinčius bejė
gius belaisvius. Mušti jis daž
nai nemušdavo, bet už itat juo 
duosnesnis būdavo uždėti bam 
smes dėl “prasižengimo prieš 
drausmę”, įkišti į karcerį, už
drausti laiškus bei pasimaty
mus ir pasiųsti į baudžiamasias 
komandas. Tai tipiškas “land- 
skneehto” charakteris.

Kuomet kartą iš stovyklos 
pabėgo vienas komunistas ir 
kartu ėjo žinios apie sustiprė
jusį nelegališką veikimą' Vokie
tijoj* komendantas liepė vi*- 
siems belaisviams išsirikiuoti 
'kieme; ties jų galvomis, ant 
lėkšto stogo stovėjo (tiesa, ne 
lūbaii gudriai įmontuotas); kul
kosvaidis,. liūtis triukšmingai, 
■kadi visi girdėtų, buvo užtaisy
tas; po to Schaferiš pykčiu 
drebėdamas ėmė belaisviams 
rėkti: jis įsakysiąs kas penktą 
sušaudyti, jis už tai mokėsiąs 
atsakyti: prieš vyriausybę, mes 
girdi tegu neapsigduname, jam 
užteksią nervų, kad savo grąsi- 
nimus {vykintų...

Po to prasidėjo represijos: 
keturioms savaitėms uždrausta 
rūkyti, o aštuonioms savaitėms 
— laiškai ir pasimatymai. Vi
siems be išimčių!

Per du mėnesiu nebuvo jo
kio ryšio tarp belaisvių ir jų 
šeimynų. Tačiau Schaferio, ži
noma, dėl to sąžinė negraužė.

Bet pats šlykščiausias Scha
ferio darbas, jei neskaityti kar
cerių įvedimo, tai kankinimas 
keturių, iŠ Oranienburgo apy
linkes kilusių lauko darbininkų.

1932 m. vasarą, dar ilgai 
prieš nacionalsocialistų atėjimą 
valdžion, Oranienburgo apylin
kėje vienas šešiolikos metų hit- 
lerininkiukas ant pievos prieš 
namus, kur gyveno kairaus nu
sistatymo žmonės, pasistatė pa
lapinę ir”, be abejonės, provo
kacijos tikslu, iškėlė ant tos 
savo palapinės hitlerinę vėlia
vą. Keturi darbininkai tai ma
tydami palapinę apvertė, vėlia
vą nuplėšė, o pusberniui davė 
porą ausų. Šiaip jam nieko blo
ga nepadarė. Praslinko metai. 
Tie keturi darbininkai buvo 
hitlerininkų suimti ir atgaben
ti stovyklon. Tuojaus, dar nie
ko nemačius, kaip tai labai daž
nai būdavo, juos atsakančiai 
apkūlė. Vyriausiam jų buvo 
užkabintas ant kaklo plakatas, 
kur buvo nupasakota, žinoma, 
visai iškreiptai, minėtoji istori
ja.

Vieną naktį, prieš pat dvyli
ką, tuos keturius pašaukė iš 
kameros ir liepė (vyriausiajam 
vėl užnėrė plakatą ant spran
do) žingsniuoti stovyklos kie
me, vis ratu.

Rytą, kai mes atsikėlėm, jie 
jau žingsniavo 6 valandas.

Kuomet vidudienį parėjom 
pietų, jie vis dar tebežingsnia
vo, jau dvyliką valandų, be jo
kio sustojimo, vis ratu, kepi
nančio] vasaros kaitroj, nuogo
mis kojomis ant įkaitusio grin
dinio. Vyriausiajam darbinin
kui nuo kojų nėrėsi oda ir te
kėjo kraujas. Hitlerininkas-sa- 
nitaras, kuriam tokia kankynė 
atrodė, vis dėlto, besaikė, nusi
vedė tą seną žmogų į sanitari
jos kambarį. Bet čia atbėgo 
stovyklos adjutantas Daniels ir, 
šlykščiausiai koliodamasis, pri
vertė sanitarą nuo savo pagal
bos teikimo atsisakyti. Kančių 
kelias tęsėsi toliau. Pagaliau po 
pietų 5 valandą leista tiems ke
turiems sustoti. Septyniolika 
valandų jiems teko marširuoti 
vis aplink — vasaros karštyje, 
tad nenuostabu, kad sekančią 
naktį jie ne tik negalėjo už
migti, bet vargu begalėjo ir gu

Dvi gyvulių bandos, bet kaip viena kitai nepanašios. Apa
čioj — gyvulių banda, kur yra užtektinos ganyklos ir užtenka 
vandens. Viršuj — perbadėję gyvuliai nuo sausros nukentė
jusiose apieliilkėse, kur saulė išdegino ganyklas ir išdžiovino 
šulinius. Kad pagelbėti ūkininkams, tokius gyvulius valdžia 
supirkinėja ir žudo. Kurie dar tinka maistui, tokie bus sker
džiami ir jų mėsa bus išdalinta bedarbiams. Valdžia tikisi su
pirkti ir išžudyti 10,000,000 galvijų.

lėti. Jų atsparumas buvo visiš
kai palaužtas.

Ką girdi radio klausytojai?
Su brutališkumu stovyklos 

komendantas sujungė ir kruvi
ną pasityčiojimą, kai Oranien- 
burgo stovykloje buvo sureng
tas radio reportažas. Komen
dantui liepiant, iš kalinių tarpo 
buvo surinkti tie, kurie pasisa
kė moką vartoti muzikos in
strumentus. Tiems belaisviams 
pasiūlyta atsigabenti savo in
strumentus iš namų. Po to, pir
majam stovyklos kieme, kurio 
viename šone stovi administra
cijos namas, dažnai vakarais 
belaisviai turėdavo muzikuoti, 
viena, kad butų pramoga čia 
pat gyvenantiems hitlerininkų 
vadams, o antra, kad pro šalį 
einantieji gyventojai įsitikintų, 
kad stovykloje gyvenimas nėra 
taip jau labai liūdnas... Taip 
pat buvo sudarytas ir belaisvių 
choras, kuris, dėl tos pat prie
žasties, irgi vakarais turėdavo 
kieme dainuoti.

Kuomet atėjo paskirta minė
tai radio transliacijai diena, tai 
po atskiras stovyklos vietas 
buvo nešiojamas mikrofonas ir 
komendantas, mandagiai išsi
reiškiant, labai šviesiomis spal
vomis darė pranešimą; gi bai
giantis transliacijai turėjo 
griežti belaisvių orkestras ir 
dainuoti tų pat belaisvių cho
ras... Netenka, berods, ir kal
bėti, kad radio klausytojų au
siai nebuvo, patiekta nė muša
mųjų belaisvių dejavimai, nė 
šiurpus karcerių vaizdas, trum
pai — teisybė apie Oranien
burgo pragarą. Užuot to, sto
vyklos komendantas užbaigė 
savo reportažą sakiniu, kurį 
čia pat aplinkui bestovintieji 
belaisviai atjautė kaip smūgį 
botagu veidan: “Tuomi savo 
transliaciją baigiame. Tamstos 
turėjote progos, gerbiamieji 
klausytojai, pažvelgti į dainuo
jančią ir griežiančią koncentra
cijos stovyklą Oranienburgc.”

Didesnio * begėdiškumo sto
vykloj ! ’ komendahths parodyti 
negalėjo.

(Bus daugiau)

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

.................................



Antradienis, rugp. 21, 1934

šiuomi na

Ofiso Tol. Boulevard 5918Walace Beore

galima

Lietuves Akušeres

RADIO Mrs. Anelia

Graboriai

Rep. XXX

PADĖKAVONfi

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

nervuotu- 
, atitaiso

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

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

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

MELROSE PARKE—Metriko 
Krautuvėje, Braadway ir Lake 
Street.

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

Kartano vaistinėje, 69th ir 
Rockwell

Bielskio vaistinėje, Marąūette 
Road ir Artesian.

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

Vienintelis 
Vault'as 

užgirtas U. S. 
Patėnt Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Ojo Spaudimu 
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičiuš 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkeje 

Didele ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava. 
Tol. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell St 
Tel. Republic 9728

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvrife 
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.

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

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

Tel Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Leit. Vaitkaus atsi 
sveikinimo Bankie- 

to Bilietai

Edv/ard G. Ro- 
The Man with Two 
Scenoje Morton Dow- 

kiti vodevilio numeriai ir

suteikia 
barzdaskutyklos 
m komfortą 

skutimos 
I namie

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai.__________

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Autobusai į Aviacijos 
Dieną 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 
pageidavimų, 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
ti ir priduoti ALTAS'^ sekre
toriui A. Vaivadai asmeniškai 
arba per laišką, 1739 S. Halsted 
street. Tie, kurie kuponus iš
pildys bus tikri savo vietos au
tobuse. NeišpilJžiusiems kupo
no nebus galima užtikrinti vie-

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

JUOZAPAS MICKEVICE 
gyveno po. No. «5446 So. 

Nottingham Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 19 diena, 11:00 va
landa ryto 1934 m., sulaukęs 5 
metų amžiaus, gimęs Chica
go. III.

Paliko dideliame nūliudime 
mylima motina Petronėlę po 
tėvais Norkaite, tėvą Pranciš
kų, acseri Augenijų, 18 mene
sių amžiaus, 4 dėdes Norkus ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės j vyks trečiadieni, 
rugpiučio 22 dienų, 2:00 vai. 
po pietų iš E ud rikio koplyčios 
i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Mickevi
čiaus gimipės, draugai ir pažj- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Sesuo, Dėdės 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1711.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas gėras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3377

DAINUOS ŽYMUS DAINĮ 
NINKAI

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užgapėdinti.
2314 W. 23td PI., Chicago 

Tel. Ganai 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

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

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlnrton St.

Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 904' 
Res. 5349 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
Tel Prospect 1610

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 SO. Halsted Street 

OHICAGO, ILL.

CHICAGO 
binson 
Faces.’ 
nėy 
simfonijos orkestras.

UNITED ARTISTS—Fredcric 
Marc-h ir Constance Bennet, 
“The Affairs of Cellini”.

ORlENTAL—Marion Davies 
Gary Cooper, “Operator 13.” 
Scenoje vodevilis. ' I įi4!

ROOSEVELT
Jackie Cooper, ‘Treasure Island’ 
—filmo versija Stevensono apy
sakos, “Tufrtų Sala”, kuri tilpo 
“Naujienose”. Verta pamatyti.

APOLLO—Rytoj aitdaromas 
naujas kinomotografas, “New 
Apollo”, kuris pirmiau operavo 
kaipo dramatinis teatras. Ati
darymui numatoma pasauline 
premjera paveikslo “Scarlet 
Empress”, su Marlene Dietrihc 
vadovaujamoje rolėje.

NEW GARRICK—Bing Cros- 
by ir Maria Hopkins, “She 
Loves Me Not”.

TIVOLI—,Will Rogers geriau
sias filmas, “Kandy Andy”.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

PETRAS KAVALIŪNAS ’ 
kuris mirė rugpiučio 11 d. E, 
St. Ix>uis, III. ir palaidotas ta
po rugpiučio 16, 1934 Belleville, 
III. kapinėse. Paėjo iš Kauno 
rčd., Panevėžio ap., Subačiaus 
parap., Bigailių kaimo.

Visų pirmiausia dėkavoju 
Juozapui Grimailai už malonų 
patarnavimą liūdnoj valandoj, 
taipgi širdingai dėkavoju Jo
nui Kesly Kompanijai, jam pa
čiam ir jo gabiems sunams.

širdingai dėkavoju visiems 
trims kunigams už dvasišką ir 
malonu patarnavimą. Dėkingas 
esu toms ypatoms, kurios su
teikė dailius vainikus, taipgi 
Armour darbininkams už sutei
kimą gražaus vainiko, nes ypa- 
tiškai negalėjau padėkavoti, 
Taingi dėkingas esu jauniems 
granešiams ir gabioms gašpa-

I. J. ZOLP
* GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8418

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

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICERO. ILK,

Dr. AlAUklCE KaHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

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

CR0WN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

YOURTYtd
Night and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Health y 

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

Murinę Co., Dept. H. S.,9 E. Obio St.,CUc«io

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S- Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, 
mo. skaudamą akių karšt L ___
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė 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

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse........ pašaukite.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.i Boulevard 7820 
Namų Tek Prospect 1980

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonai: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Avenue 

Valdžios bandymas pripažinoVf^ERiAusiu!- , 
Parduodam vien tik Graboriams.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos. •“ 1—8 ir 7—8 
Stredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvš 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—d. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

OAK FOREST 
riu širdingai padėkoti savo mie- 
laširdingiems draugams, kurie 
mane, Joną Rusteiką, gyvenan
tį šioj prieglaudoj, aplankė 
rugpiučio 11 d. ir gausiai pa
vaišino tabaku, cigaretais ir ki
tokiomis gerybėmis.

Tas dovanas padovanojo, man 
tikras mano brolis Juozapas 
Rusteika. Su juomi atsilankė 
svečiai, P. Zakaras su žmona, 
4151 Hartiesing avenue, Jonas 
Kuzminskas, 41,49 So. Hartie
sing avenue ir Wenetta Zaka
ras.

Malonus, geri ir svetingi žmo
nės. Tai bilvo jų pirmas at
silankymas prieglaudoje. Po 
gardžių pietų aš juos pavedžio
jau ir viską parodžiau, žadėjo 
ir kitą kartą mus aplankyti.

Dar kartą tariu jiems širdin
gą ačiū ir lauksiu kito tokio 
atsilankymo.
Jonas Rusteika, Inst. Ward 52.

Oak Forest, III.

J. F. RADZIUS
Incorporated Lietuviu graborius

. Palaidoja už $25.00 ir augščiaa.
Moderniška koplyčia dykai.

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

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

poniai Keselienei už suteikimą 
paskutinės vakarienės apleid
žiant E. St. Louis, III. ir vi
siems draugaifis ir pažįsta
miems, taipgi žmonėms, kurio 
palydėjo i kapines, o Tau bran
gus broleli, ilsėkis šaltoj že
melėje.

Nuliūdę liekame.
Brolis, Brolienė. Pusbrolis, 
Tadeušas Yaftonis ir Pusseseres 
Bučiunienė ir Jonikienė, o 
Lietuvoj Brolis ir Sesuo.

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.

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

Bilietus į bankietą 
gauti sekamose vietose

“Naujienos”
“Draugas”
Justinas Mackevičius, 2324 S. 

Leavitt street
Metropolitan State Bank, Cer

mak ir Leavitt streets
CICERO kolonijoje, pas p. 

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

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

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

BRIDGEPORTE pas Progresą 
Fumiture Company

P. Hertmanavičius, 814 W. 
33rd street

P-a Aleksynas
BRIGHTON PARKE— “Hol- 

lyvvood Inn”, pas p. Chepulį, 
Marozo Kepykloje, Pietkewiczių 
ir pas adv. žurį.

NORTHSIDĖJE—pas p. A. 
Bacevičių, Čepu ką

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So, Hermitage Avenue

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų 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 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Oak forestietis dė 
koja

Žfiso Tel. Calumet 6893 
ez. Tel. Drexel 9191 _

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteri&kų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St
’ arti 81st Street

Valandos: 2—4. 7—9 vaL rak. Ne- 
diliomis ir Šventadieniais 10—12 

dienų.

A. + A.
EVA BARANAUSKIENE 

(po pirmu vyru Nausėdienė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 20 dieną, 11:40 vai. 
ryte 1934 m., sulaukus apie 53 
metu amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Telšių apskr.. I^ukuvos parap., 
Apvaršavos kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Ignacą. 2 sūnūs Bronislo
va ir Stanislovą, 2 dukteris 
Stanislavą ir Eleną, 3 brolius 
Pranciškų. Kazimierą ir Miko
la ir brolienę Evą, seserį Kos- 
tanciją ir švogerį Steponą 
Venckus ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
503 W. 42nd PI.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį rugpiučio 23 dieną, 8 vai. 
iš ryto iš namų į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Evos Baranauskie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras. Hunai, Dukterys, 
Broliai, Seslio, Brolienė, 
fcvogeris ir Giminės.

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

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 £:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų. _

Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer a v., kamp. Francisco av.

Buy gloves with what 
it savęs

KArb relkMo 
daužiau, kad ganu gera dama 
ko*el«. .’iitertae Tooth 
dideUa tūbai parrtduoda ai 

It valo Ir kP’*”*0^**;
Ui Be to kalite «tltaat>l*t* 
*8. ai kuriaoi raliu ahiipįrk- 
a pjrlUnaltėb *r k< kita 
uambert Ph ar macai Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

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.

Šiandien, 7-tą vai. vakare, 
pastangomis Peoples Rakandų 
Išdirbystes Kompanijos krautu
vių iš stoties W.G.ES. įvyks 
reguliaris antradienio radio pro
gramas, kurio išpildyme daly
vauja keletas žymių daininin
kų, muzikų ir kalbėtojų.

Todėl, kas norite tikrai ma
loniai valandėlę praleisti, nepa
mirškite u‘žsistatyti savo ra
dio ant šios stoties minėtame 
laike.— (Sp.)

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb ė r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemone 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
35s, 60c, $1.00.

Jfancrikoų Lietuvių Daktarų
________ _________________________

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8895 

)r. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So. Halsted St 

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

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojairiė už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno, grabas, siutas, išbalsamavimas, karabonas, palmos, 
gėlės, Vargonai, koplyčia,—visas prirengimas ir musų malonus pa
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visą pagrabų $250.

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

ADOMAS RODIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 19 dieną, 8 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kauno rėdyboj, 
Panevėžio ap., Masiokų kai
me.

Paliko dideliame nuliudime 
du broliu Juozas ir Kazimie
ras, sesuo Ona Biškienė ir švo- 
gerį Mikolą Biško ir giminės, 
o Lietuvoj brolį Pranų.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1942 8o. Halsted St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
rugpiučio 22 dieną, 8 VU1. ry
te iŠ namu i Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldds už 
vėlionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Adomo Rodžio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinią.

Nuliūdę liekame, 
Broliai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

PROBAK*

(PROBAK BLADE)

Skin

žemo

Ifmml
.'1 f
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STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35, parlor, miegkamb. ar valgo
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Rapp 
Storge, 5746 S. Ashland Avė.

—o—
DVIEJŲ kambarių rakandus par

duosiu labai pigiai, nes pėtnyčioj 
apleidžiu Chicagą. Tuos kambarius 
galima pigiai parenduoti.

3236 Emerald Avė.

B

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Penktadienio vaka 
ras-reikšminga die 
na musų gyvenime

Išleisime Įeit. Feliksą Vaitkų 
pasaulinės reikšmės žygį

Taip, išlėkdamas iš New 
Yorko ir nulėkęs Kaunan, leite
nantas Feliksas Vaitkus atliks 
pasaulinės reikšmės žygį, nes 
jis. jeigu sąlygos bus prielan
kios, sumuš net du rekordus, 
distancijos ir greitumo.

Dar nebuvo tokio greito lėk
tuvo, kaip “Lituanica H”, ku
ris butų skridęs per Atlantiką. 
Ikišiol nei vienas lakūnas ne
drįso lėkti vienas tokią distan
ciją, kurią yra pasiryžęs per
lėkti leitenantas Vaitkus.

Tai bus etapinė kelionė, taip 
kaip ir Wiley Post kelionė ap
link pasaulį, padaryta į beveik 
septynias dienas.

Todėl nestebėtina, 
tadienj, rugpiučio 24 
go Beach viešbutyje 
kys skaitlinga lietuvių minia, 
kad leitenantą ton kelionėn iš
lydėti ir pasakyti jam iki pasi
matymo ir laimingos kelionės. 
Mat, Chicago Beach viešbutyje, 
1660 Hyde Park Blvd., įvyks 
atsisveikinimo bankietas, ku
rtame dalyvaus Įeit. Vaitkus, 
ALTASS valdyba, skyrių val
dybos ir daugelis kitų chica- 
giečių. Bus skani vakarienė, 
kalbų ir muzikalis programas 
ir gera George Stephens-Stepo- 
navičiaus orkestrą šokiams. O 
vieta graži ir erdvi.

Bilietų kaina yra $1.50 as
meniui. Visi, kurie planuoja 
dalyvauti bankiete, prašomi iš 
: nksto bilietus nusipirkti šiame 
puslapyje nurodytose vietose, 
nes ALTASS turi iš anksto ži
noti kiek vietų užsakyti.

Atsisveikinimo aviacijos die
na rugpiučio 26 Ford-Lansing 
Airporte, dalyvaujant leitenan
tui su “Lituanica II”. Įžanga 
25 centai asmeniui. Skraidymo 
programas, akrobatika, triukai 
ir pilnai įrengta “Lituanica II”.

kad penk- 
d.. Chica- 
ir atsilan-

Lietuvių Simfonijos 
koncertas Pasau

linėj Parodoj
Lietuvių muzika, kuri natu- 

ralė-naivi, lengva, melodinga, 
o per kompozitorių rankas per
ėjusi — su pretenzijomis, iš
dailinta ir moderniška — sek
madienį, rugpiučio 19 d., figū
ravo per dvi valandas prieš 
publiką, susirinkusią į Swifto 
orkestros patalpą, Swift Bridge 
of Service.

Vietomis sunki, vietomis len
gvute, toji lietuvių muzika su
darė sekmadienio vakarinio 
programo repertuarą Chicagos 
Simfonijos orkestrai, kuri kon
certuoja Swifto patalpoje du 
kartu j dieną, septynias dienas 
į savaitę.

Kalbamam koncerte orkest
rui vadovavo dirigento Dr. Fre-

tęsė su moderniška 
simfonija viename 

ir baigė pirmąją — 
programo dalį su

Pro
Ru- 
kar- 

vykę

kas gyvesnis, bet ieš- 
naujų kelių yra Karna- 
kurie trys sugroti kuri-

turėti numerius, kokius išpildė 
p. Olšauskas ir A. Vanagaitis. 
Jie nėra Babravičiai ai*’ Petrau
skai ir jų prisisavinamas 100% 
tikras lietuvių liaudies dainos 
interpretavimas toli gražu nė
ra tobulas ir malonus ausiai, 
kuomet jų balsai, ypatingai p. 
Vanagaičio, reikalauja daug 
šlifavimo.

Bet grįžtant prie Jurgio Vik
toro reikia pasakyti, kad jo or- 
kestracijos yra vykusios, tran- 
dcija švelni ir gera. Jos ir iš
gelbėjo antrąją dalį. Kiek teko 
girdėti, tai šio koncerto suren
gimui daugiausiai pastangų ir 
padėjo, p. Viktoras.

P-ia Drangelienė, kaip ir vi
suomet, pasirodė programo pa
žiba ir jos “Mamytė” turėjo 
interpretaciją, jausmą ir poezi
ją, kurią autorius užmiršo ku
rinį rašydamas.

Malonų įspūdį paliko ir vai
kučių šokiai, kuriuos gyvai iš
pildė jaunuoliai, dalyvavę Lie
tuvių Dienos programe, rugpiu
čio 5 d.

Orkestrą antroje dalyje di
džiumoje ^dirigavo p. Antanas 
Olis. Matomai, neapsipratęs pil
nai su orkestru, parodė nervin
gumo ir keletą kartų ją suklai
dino. Jis, itačiau, daro gerą įs
pūdį ir batonas turėtų 
dažniau jo rankose, nes 
ti, kad p. Olis yra geras 
lentingas muzikas. —A.

NAUJIENOS, Chicago Hl.
■i.1" . ..r,v■?.'!! r
keleivių, turistų—450, o trečio
je—400.

Teko pastebėti, kad ant lai
vo nebuvo nei vieno žydo. Pir-1 
miau, kaip patyriau nuo patar
nautojo, situacija buvo visai 
priešinga. Didžiuma keleivių 
buvo žydai.

Kasdien tam tikri tarnautojai 
veda keleivių ekskursijas į lai
vo mašinų kambarį, kur paro
do laivą operuojančius milžinu* 
katilus ir pečius. Tikrai ste
bėtina, kaip puikiai viskas į- 
rengta. Mašinerijos užima be
veik visą.laiyo apačią, 984 pė
das ilgio. Yra 24 milžiniški pe
čiai, iš kurių 23 visuomet dega, 
o vienas laikomas atsargoje.

Kadangi aš vežiau automobi
lį ,o visą apačią užimu mašine
rijos, tai paklausiau patarnau
tojo kur yra automobiliai. Jis 
atsakė, kad pačiame priekyje 
yra garažas, kuviame telpa 60 
automobilių.

Okeanas

Mirė S. Krasauskas
Stasys Krasauskas, miręs nuo 

įvairių ligų komplikacijų rug
piučio 18 d. 
rytoj
Kūnas bus išlydėtas iš namų, 
4536 Sq. Saeramento avė., kaip 
8 vai. ryto. Laidptuvėse patar
nauja graborius J. F. Eudeikis.

Rep. F. B.

., bus laidojamas 
Kazimierinėse kapinėse.

PRANEŠIMAI

Antradienis, rugp. 21, 1934

būti 
girdė-

THE “OLD REL1ABLE” 
STANDARD “BREW” 

Skaniausia Chicagos Alus 
CHICAGO HE1GHTS BREVVERY, 

Ine. 
Chicago Ofisas

FRANK A. YOLNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St.
Lafayette 7346
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Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC.
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS.
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

MORTGACE BANKERS

CLASSIFIEDADS
h.... ............ .. ......................................... . ......... ..

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
N u vežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

derick Stock’o padėjėjas Eric 
DeLamarter. Programas susi
dėjo iš dviejų dalių. (Pirmoji — 
“rimtos” simfoninės muzikos, 
antroji — iš lietuvių liaudies 
kurinių.

Apie programą tenka girdėti 
įvvirių nuomonių. Kai kurios 
palankios, kai kurios lengvai 
subarančios, o kai kurios griež
tai kritingos dėl pasireiškusių 
trukumų.

Naujalis, Karnavičius, 
Jokubėnas

Orkestrą pradėjo koncertą 
su Naujalio simfonine poema 
“Ruduo”, 
Jokulėno 
skyriuje, 
“rimtąją”
mums jau pažįstamo Karnavi- 
čiaus trimis škicais, Karžygių 
Maršas, Undinių šokis ir Raga
nių Šokis.

Iš tų trijų kurinių pirmasis 
parodė daugiausiai subrendimo 
ir prisilaikymo prie priimtos 
panašios muzikos' formos, 
niūrias, sklaidžiojančias 
dens simfonijos stanzas 
tais prasiverždavo visai
muzikaliai vaizdeliai, kuriais 
orkestrą visuomet didžiai pasi
naudodavo, kad priduoti kūri
niui šiek tiek trukstančio gy
vumo.

Kur 
kantis 
vičius,
niai buvo gyvi, melodingi, tik, 
deja,. dvelktelėjo neoriginalu- 
mu. Greičiausiai todėl, kad 
Karnavičius dar savęs nesusi- 
rado ir tebepasiduoda įtakai 
kitų meisterių.

Gi apie Jokubėną rašantis 
vargiai drįsta ką nors pasaky
ti, nebūdamas moderninės mu
zikos mėgėjas. Kūrinys jam 
tesudarė betvarkį rinkinį gar
sų, kuriame 'tokios muzikos mė
gėjas gal surastų ir daug ką ge
ro ir tokiam to kurinio įverti
nimą palieka.

Pirmos dalies užbaigimui or
kestrą sugrojo vieną skandina
vo Grieg’o ir franeuzo Masse- 
neto kurinius.

Pirmoje dalyje buvo išreikš
tos lietuvių muzikos pretenzi
jos į simfoniją ir reikia pripa
žinti, kad ji rado labai gerą pa- 
gelbininką Chicagos Simfonijos 
orkestroje tas pretenzijas iš
reikšti. Suprantama, pirmu 
kartu savo egzistencijoje lie
tuvių muzika grodama, orkest
rą ir dirigentas DeLamarter 
negalėjo pilnai suprasti tos mu
zikos jausmo, todėl pildymas 
išėjo kiek šaltokas ir vietomis 
netvirtas. Bet bendrai, įgytas 
įspūdis buvo geras ir atrodo, 
kad ir Karnavičius ir kiti vys
tė lietuvių muziką gerojon 
krypti n.

Šaukia svarbų Cice 
ro Altass skyriaus 

susirinkimą

p-nų
49th

ryšy 
gerb.

Antroji dalis
antroji programo dalis
dalies sukurtą įspūdį

CICERO.— Domei ALTASS 
vietinio skyriaus rėmėjų, drau
gysčių bei kliubų atstovų.

Trečiadienį, rugpiučio 22 d. 
įvyksta labai svarbus minėto 
skyriaus susirinkimas, 
Shemet salėje, 1500 So. 
avė.

'Susirinkimas šaukiamas 
su* išleistuvėmis musų
lakūno F. Vaitkaus, kuris j- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 26 
d. Ford-Lansing AlHk>rte, o 
taipgi rengiamas bankentas pa
gerbimui gerb. lakūno F. Vait
kaus, kuris įvyks penktadienį 
rugp. 24 d.

Todėl gerb. Ciceros lietuviai 
-tės kviečiami esate kuo skait- 
linkiausiai atsilankyti susirin
kime, (kuriame sužinosime dai/g 
mums nežinomų dalykų, liečian
čių Lituanica II, o taipgi nu
tarsime kokiais galimais budais 
galėtume prisidėti prie iškil
mių, t. y. rugp. 24 d. ir rugp. 
26 d., kaipo viena iš didžiausių 
Lietuvių kolonijų Amerikoj, t. 
y. Cicero, Illinois.

Informacijų bei tikietų rei
kalais kreipkitės prie skyriaus 
pirmininko K. P. Deveikio, 1518 
So.

Su okeanu man teko apsivilti 
Mano vaizduotėje okeanas atro
dė visai kitaip. 21 metus at
gal, važiuojant į Ameriką, jis 
man pasirodė labai pragaištin
gas, juodas ir labai žiaurus. 
Atsimenu, kai tik išeidavau 
ant dėnio, tai tuojau pradėda
vau sirgti. Turėdavau tuojau 
bėgti atgal į lovą, nes tai buvo 
mano vienintelis apsigynimo 
būdas nuo didesnio susirgimo.

Dabar visai kas kita. Laivas 
milžiniškas, antrą tiek didesnis, 
visai kitaip įrengtas, kur kas 
greitesnis. Su 
linksminimais,
kas taip greit prabėga, 
žmogus norėtum ilgai, ilgai iš
būti ant okeano.

Tiesa, juros vilnys yra daug 
didesės už Laike Michigano, bet 
laivo negali įsiūbuoti, kad ke
leiviai pradėtų, uginu sirgti.

(Bus daugiau)

Piknikų ir išvažiavimų 
:■ rengėjams

Pranešame, kaU ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vėl* 
tui nedėsime, nes daug draugi* 
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

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

Naujienų Administracija.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. lik

TEL. REPUBLIC 8402

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

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

Cicero 645

LIETUVIŲ DIENA
Su Šiuo kuponu — (žanga Dykai 

Labai Graži — Labai Erdvi

ŠOKIAMS
Nayy Pier Salė

Smagu — NAVY PIER •— Patogu 
Viena mylia i ežerą prie 

Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą.
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENI 

RUGPIUČIO 25 IR 26

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

—o—
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. Taipgi darome galiūnams 
barus. Apskaitliavimas dykai. Ga
lite pašaukti telefonu Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
4181 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku Šaukite lafayette 8351

Financial 
Finansai>Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

Furniture & Fixturės 
Rakandai-Paisai

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$209 importuoti kaurai $25, $800 
kaurai $35 Parlor. miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 

' Storage, 5746 So. Ashland Avė.
—O—

Deja, 
pirmos 
pagadino. Joje pasireiškė klai
dos, kurių reikėjo ir buvo ga
lima išvengti. Vienok toje ant
roje dalyje išgirdome labiau
siai įstrigusį į atmintį “LietiN 
vių Potpourri” — Jurgio Vik
toro suorkestruotą lietuvių 
liaudies dainų rinkinį, p. Bar
bara Darlys-Drangelienės puikų 
dainavimą ir smagius mažų 
vaikučių Šokius.

Nors antroji dalis griežtai ir 
skiriasi nuo pirmosios, tačiau 
tokios rūšies koncerte, kaip 
sekmadienio, vargu apsimokėjo

48th Court.
—Uženiškių Tarulis.

Lietuvon ir atgal su 
Buicku

spėjome įlipti į laivą, 
tuojau Amerika ir pra
neš visur girdėjome vo-

MADOS MADOS

L»Uum daug relikte

PATENTS

įvairiais pasi- 
žaismėmis, lai- 

kad

4elj dėl lustrtilre’ 
arba raiyktte i 
NEMOKAMOS kl 
“itW "How to '

DYKAI 
KNYOKLK 

cntM “How to Ob- 
tote » Poteot” l»„“Reeor8 of !>• 
veotlon” formo*. Nieko oelmone 
oi Informacijai k» 4»ryt1. Anei* 
ralIaSjtmal laikomi paolaptyje. 
Greitas, atoanraa. <(mp*«tlBfaa na> 
taras vi man-
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

NUVEžšIU Į AVIACIJOS DIENĄ 
Kurie norite nuvažiuoti į ALTASS 

Aviacijos Dieną nedėlioję, rugpiučio 
26 d., malonėkite pašaukti J. Ve
ličką, 2507 W. 69th St. Telefonas 
Republic* 3713 arba atsilankykite ne
dėlios rytą 9 vai. Nuvežšių ir par- 
vežšiu suaugusius po 25c., o vai
kus po 10c.

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename

Pagražinkit Save 
Permanent waves 
Marcelling and 
finger waving

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fi, 
Tel. Pullman 3359

The tantahzing fla vora of trae may- 
onnaiseandtruėold-faabionodboiled 
dreseing newly combinėdl Smooth 
andyelvety, made in the ezeluaive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP 
SALAD PRESSING

1500
Chicagos Lietuvių 

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

įsirašyti 
Draugijon 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta dieną —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

CLARENCE A. O’BRIEN
I Refllttered Patent Attorney 

43-A Securlty 8«vte|a A Commerclai 
Bank Bulldinc

(DlrMtly actam Ajtreet Irom Patent Offlce) 
' VVA8HINOTON. D. p.

Amer/ca’s

favorite) 3241

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollvwood Šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Englewood 5883-5840

Miscellaneous for Sale 
(vairus Pardavimai

AUKCIJONO IŠPARDAVIMAS 
ketverge rugpiučio 23 d. kaip 9 vai. 
ryto. Pardavimui Chevrolet Sedan 
mašina, gasinis pečius ir 3 kambarių 
rakandai. 3256 S. Union Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALAUJAME pardavėjų dėl 
šių garsiųjų kristalų (mineralinio 
vandens kristąlai), t.y. Mineral Water 
Crystals. Labai lengvas pardavinėji
mas, hes 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

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vienu metu valka. Turės būti ant 
vietos. Wm. Alias, 829 Taft St 
Gary, Ind.

MERGINA arba moteris abelnam 
namu darbui, paprastas virimas, ge
ri namai. Atsišaukite po 6 vai. vak. 
1409 Farwell Avė., Tel. Rogers 
Park 0598.

MERGINA reikalinga prižiūrėji
mui kūdikio. A. Bogusiewitz, 2845 
Palmer St. Armitage 7949.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėjimo mažo vaiko. 

924 W. 69 St.

REIKALINGA moteris prie abel- 
no namų darbo, mokestis, geras 
pragyvenimas ant vietos. 2452 W. 
69th St. Tel. Republic 6396.

For Rent

UNCOLN'S FRIDE
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
100 ------ Straight ------ Proof

KENTUCKY BOURBON WHISKEY 
IT’S EIGHT MONTHS OLD

MES UŽLAIKOME DIDELI PASIRINKIMĄ 
IR KITOKIŲ GĖRIMŲ 
(Palyginkit musų kainas)

CRAB ORCHARD PAUL JONĖS
FOUR ROSES OLD TAYIX)R (BONDED) 
SHIPPING PORT OLP GRAND DAD (BONDED)

Bridgeport Liųuor Co
WHOLE8ALE ONLY 

3252 S. Halsted St 
VICTORY 5382-83

Vos 
rodos, 
nyko, 
kiečių kalbą. Angliškai tik kur-
ne-kur.

Laivui pradėjus eiti, dūdų or
kestras iš Milwaukee, Wis., už
traukė vokiečių dainuškas, ku
rias keleiviai netrukus ir pra
dėjo dainuoti įsismaginę. At
rodė, kad visi džiaugėsi ištruk
dami į atvirą jurą.

Patarnautojai laivo labai ma
žai suprąnta angliškai, išėmus 
tuos, kurie atlieka dokuipenti- 
nius reikalus.
tvarka labai pavyzdinga.^ Pa
tarnavimas mandaugus ir mais
tas geras. Galima net šešis 
kartus j dieną valgyti.

Laivas didelis, eina 27-ias 
mylias j valandą. Vanduo ra
mus, tad sergančių nesimato. 
Visi keleiviai linksmi. Visur 

krutami paveikslai,
vakarais šokiai ir koncertai,) 
Nors aš labai laukiu panjatyti 
savus ir Lietuvą, bet laik; „ 
ga greitai.

Pirmoje klasėje važiuojar150;

švarumas ir

žaismes.

V

MILUONS OF POUNDS H AVĖ BE E N 
, U5ED BY OUR GOVERNMENT

BAKING IvV POWDER
Sime Price Todaų, 
as44YedrsA(įo 
25ouneės25$

(GERB. Naujienų skaityto- 
Wi toi. ir skHj.ytojai prašomi 

<as be- reikalais eiti į tas

"8241 _____
neis, nors panašia suknele ir ba
liuje galime dėvėti, ypatingai, jei
gu pasisiūdinsite „ ją iš baltp atlaso 
ir prisegsite raudonas rožes. Sukirp
tos mieros 14, 16, taipgi 116, 88 ir 
40 colių per krutinę.

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

krautuves, kurios .skelbiasi 
N a u j i e n o a e.

suk-

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankeę Potato čipsų 
Fountain (rengimų — Ice Crearo 

Konų — Pretzel’iu
. 8645 SO. WALLACE STREET

Tel. Yards 4996 
Chicago, III. 

—o—

—O—
STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTf 

Ar jusu stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
’COMPANY

8216 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

NAMU SAVININKU ATYDAT 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
renuauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninku reikalais. Me» 
neturime skyrių. Atdara kasdien w 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. (žymu* 
namai originalio ir vienintelio nąnr 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West. Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

RENDON pilnai įrengtas tavem. 
Biznis išdirbtas per 16 metų. Renda 
$30 j mėnesi su kambariais.

3600 $o. Emerald Avė.

Business Chąnces 
Pardavimui Bizniai

TAVERN ir 2 flatų namas par
davimui Geras biznis, pigiai. Vis
ką už* $2.800.

4832 S. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI Blue Eagle Tavem 
geroj vietoj, geras biznis, pigiai.

4941 So. Ashand Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu namą 
ir tavern su moderniškais fikčeriais. 
Gera vieta. 8427 .S. Wallace St.

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
Saldainiu krautuvė, vieta išdirbta, 
parduosiu pigiai. Atsišaukite Tel. 
Englewood 6259.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

Exchange—Mainai
MAINYSIU 80 akerių išmokėtą 

ūki ant buildingo. Bogusiewicz, 2845 
Palmer St. Tel. Armitage J949.




