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dyti jų susirinkimų.

Vokietija užgriebė 
amerikiečių algą

mušta Ktangsi provincijoj kai 
jie puolė kantono kariuomenę.

Kaliniai apgriovė 
Penna kalėjimą

Išvaryta už aprašymą pasikal 
bėjimo su Hitleriu dar 1931 m

CHICAGO.—Illinois bedarbių 
šelpimo komisija paskelbė, kad 
rugsėjo ir spalio mėn. dar 75,- 
000 bedarbiai bus priimti j dar-

Rumunija uždraudė 
gyventojams ne

šioti barzdas

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
Uo oro biuras šiai dienai prana* 
iauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:09, leidžiasi 7:-

Vokietija išvarė ra 
šytojo Sinclair 
Lewis žmoną

Anglija kraunasi 
gyąvsidabri

100 chiniečių banditų užmušta
■

Manchukuo suėmė 
dar 70 rusų gele

žinkeliečių

Dar viena Meksikos 
valstija aprybojo 
kunigų skaičių '

CHICAGO 
labai

Jugo- 
Aleksandras

Chicago, III., Pirmadieras, Rugpiutis-August 27 d., 1934

HERRIN, III., r. 24 
lin County Coal Co. kasykla 
No. 5, Freeman, pradėjo dirbti 
ir priėmė į darbą 600 anglia
kasių.

sako 
turi

Balkanų karaliai 
tariasi dėl “ben

dro fronto”

AJACCIO, Corsica, r, 26. — 
Po trijų metų labai stropios 
Franci  jos žandarų kampanijos, 
kurioj buvo naudojami kulko
svaidžiai

galingąja Lituanica II nugalėtų 
visus pavojus ir laimingai nu
plasnotų musų visų tėvynėn 
Lietuvon!

Religiniais fanatikai 
pagrobė vaiką, gydo 

ji maldomis

iu|>s svogūnų streiklaužių 
grūmoja išžudyti streiko va
dus

LONDONAS, r. 26.— Gauto 
mis iš Hong Kong žiniomis, dau

AURORA, III 
plėšikai užpuolė vietos banką, 
suvarė 18 žmonių į vaultą ir 
pabėgo pastvėrę $2,500.

Nežinomas piktadaris padėjo 
bombą prie mero namų. Tuo- 
jaus tapo suimtas Okey Odeli 
kamantinėjimui. Susirinko di
delė streiklaužių gauja ir Odeli 
atėmė iš šerifo, nusivežė į lau
kus, ten j j sumušė ir be sąmo
nės paliko

MEXICO CITY, r. 26 
relos valstija priėmė įstatymus, 
einant kuriais nuo rugsėjo 1 d. 
galės būti tik vienas kunigas, 
bile kokios relig;jos, ant kas 
75,000 gyventojų. Visi kunigai 
turės užsiregistruoti.

CHICAGO.— Gavus iš RFC 
$26,000,000 paskolą, šiandie pra
sidės išmokėjimas 
algų Chicagos mokytojams

FORT PAYNE, Ala., r. 26.— 
Sand kalnuose policija ieško 8 
metų vaiko, kurį pastvėrė Holi- 
ness bažnyčios fanatikų grupė, 
kad vaiką išgydyti maldomis. 
Kunigas ir du parapijonys, ku
rie gelbėjo vaiką pastverti jau 
yra areštuoti. Su vaiku yra ir 
jo tėvas, Doyal Sharp.

Vaikas dvi savaitės atgal su
sižeidė koją. Manoma, kad da
bar jis yra susirgęs ir kraujo 
užnuodijimu. Tėvai atsisakė 
suteikti medikalę pagelbą ir 
gydė jį maldomis. Kai jo tė
vukas nusitarė atiduoti vaiką 
ligoninėn ir pašaukė ligonve- 
žimį, tai parapijonys vaiką pa
stvėrė ir išsivežė j kalnus.

Radio bado streikas 
užsibaigė

Atsisveikinimo bankiete penktadieny su 
dėta virš tūkstančio dol. auku

PHILADELPHIA, Pa., r. 26. 
—Reikalaudami daugiau ir ge
resnio maisto, daugiau laisvių 
ir sumažinimo pabaudų, 200 ka
linių sukėlė riaušes Pennsylva- 
nijos pavyzdiniame kalėjime 
Gateford.

Pirm valstijos kareiviai ir 
policija spėjo riaušininkus nu
malšinti, jie pridarė kalėjimui 
didelių nuostolių, gerokai ap
griaudami patį kalėjimą, su
daužydami mašinas, virtuves ir 
kitas kalėjimo įstaigas. Nuosto
liai siekia $100,000.

RIO DE JANEIRO, Brazili
joj, r. 24. '— Trys žmonės 1L 
ko užmušti ir 23 sužeisti polir 
ei jai susirėmus su radikalais

MEXICO CITY, r. 26.—Ra
dio stoties XEAL darbininkų 
bado streikas užsibaigė, Pan- 
American Radio komp. išmokė
jus užsivilkusias algas 62 dar
bininkams. 22 artistai ir kiti 
darbininkai išbuvo be maisto 
virš 100 valandų, bet progra- 
mUs vistiek tęsė be pertraukos. 
Niekurie badautojų sunktai ser-

McGUFFEY, Ohio, r. 26.— 
Kova vietos milžiniškuose svo
gūnų laukuose, kur darbininkai 
strekuoja jau trys mėnesiai, da
rosi vis įžūlesnė. Streikui va
dovauja Agricultural Workers 
unija, kurios vadu yra Okey 
Odeli, 38 m. Svogūnų kompani
ja bando streiką laužyti pagel- 
ba streiklaužių, kurie pastaruo
ju laiku pradėjo užpuldinėti 
streikierius.

•5T. JOHN’S N. F., r. 24.— 
Yale universiteto chirurgijos 
profesorius Dr. RichaiM Up
john Light su savo draugu* Ro- 
bert French Wilson iš Rochelle, 
N. Y., atskrido į Cartwright, 
Labradore. Kur jie skrenda 
abu nieko nesako. Buvo paėję 
gandų, kad jie ruošiasi skristi 
apie visą pasaulį. Bet jie tik
rina, kad jie buk atskridę į 
Cartwright praleisti .atostogas 
ir žuvauti. Jų lėktuvas yra j 
rengtas tolimiems skridimams.

Ketvirtadieny j 
dvi lakūnės, Jean La Rene ir 
Mary Owens, pasitaisiusios sa
vo lėktuvą, išnaujo pasikėlė iš 
Curtiss-Reynolds airporto ir 
bandys išbūti ore virš 10 die
nų, kad nustatyti naują ištver
mės rekordą. Jų pirmesnis 
bandymas nepasisekė sugedus 
jų lėktuvui.

Parvežus 
jaus gauja 
namų ir ėmė jam grūmoti. Stf- 
sirinko ir ginkluoti streikięriai 
ginti savo vadą. Ginkluoto su
sirėmimo neįvyko, bet vėliau 
buvo girdėti šaudant už Scioto 
svogūnų pelkių.

Belaukiant atvykstant į air- 
portą Lituanicos II, kad visi ga
lėtų pamatyti kaip ji yra į- 
rentga didžiąjam skridimui per 
platųjį vandenyną, buvo vežio
jami pasažieriai kitais lėktuvais 
ir buvo pildomas įdomus pro
gramas ore. Bet svarbiausiu 
visų atidos centru, žinoma, tu
rėjo būti pati Lituanica II, nes 
tai turėjo būti paskutinis Li
tuanicos II pasirodymas Chica
gos lietuviams ir tai tokios, ko
kia ji skris į Lietuvą. Nelaimei, 
tečiaus Lituanicos II nesulauk
ta, nes motoras atėjo tik pa
staromis dienomis, o niekurių 
instrumentų ir ikišiol nėra gau
ta, tad nors darbininkai dirbo 
visomis jėgomis, vistiek nespė
jo prirengit lėktuvą skridimui.

Tečiauis atvyko lakūnas Vait
kus su žmona ir abu buvo pub
likos pasitikti labai entuzias
tiškai.

Nors ir buvo jaučiamas ma
žas apsivylimas dėl negalėjimo 
Lituanicos II pamatyti, bet tai 
nė kiek nepagadino geros nuo
taikos ir entuziazmo. Visa ši 
milžiniška minia, kaip vienas 
žmogus, reiškė lakūnui karš
čiausius linkėjimus, kad jis su

Vokietijos kunigai 
šaukias Hitlerio 

pagelbos

Streiklaužiai pastvč 
re ir sumušė strei

ko vada

WASHINGTON, r. 24. —Ei
nant iždo sekretoriaus Mor- 
genthau* patvarkymu, kad iždo 
valdininkas negali būti politinės 
partijos viršininkas, David L. 
Lawrence rezignavo iš Pitts- 
burgho distrikto vidaus pajamų 
kolektoriaus vietos ir pasiliko 
Pennsylvanijos demokratų par
tijos pirmininku.

Odeli namo, tuo- 
susirinko prie jo

BERLYNAS
jos protestonų bažnyčios insur
gentai kunigai atsišaukė j Hit
lerį, prašydami jį juos užtar
ti ii* nereikalauti iš jų priesai
kos nacių paskirtam vyriausiam 
reicho vyskupui Mueler, nes to
kia priesaika esą hutų atsižadė
jimas Kristaus. Jie sakosi su
tinką siAlėti priesaiką Hitleriui, 
jei iš jų to butų reikalaujama, 
bet tik ne vyskupui Mueler, kuris 
jau pareikalavo iš protestonų 
kunigų priesaikos.

Slaptoji policija jau pradėjo 
kvosti daugelį insurgentų ku
nigų ąpie jų nusistatymą lin
kui Muellerio, nacių valdžios ir 
arionizmo. Kai kurie ku‘nigų 
neišlaikę kvotimų ir atsidūrė 
kalėjime.

Atsisako sudėti priesaiką nacių 
paskirtam reicho vyskupui 
Mueller

BERLYNAS, r. 26.— Trys 
amerikiečiai aktoriai, Lowe, 
Burnoff ir Wensley su dideliu 
pasisekimu visą menesį vaidi
no Scala teatre. Kiekvienas jų 
uždirbo po $2,700. Bet algos 
jie kaip ir neturi, nes Vokie
tija neleidžia ją išsivežti. Dau
giau to, jie liko nubausti po 
$1,000 už sunaudojimą pragy
venimui savo įsivežtų pinigų.

nkai ir lėktuvai, pa
sidavė paskutinis stambus Cor
sica salos < banditas Francois 
Barna. O įta sala jau nuo kelių 
šimtų metij buvo paskilbusi sa
vo banditais.

BERLYNAS, r. 26 
kos rašytoja Dorothy Thompson, 
žmona garsaus rašytojo Sinc
lair Lewis, kuris yra laimėjęs 
Nobelio dovaną, liko išvaryta iš 
Vokietijos. Ją išvarė Vokieti
jos slaptoji policija “už skait
lingus prieš-vokiškus straips
nius Amerikos presoje”. Ji iš
važiavo į Paryžių.

Pasak nacių viršininkų, ji 
tapo išvaryta vyriausia už 1981 
m. aprašymą pasikalbėjimo su 
Hitleriu 1931 m. ir kokį įspū
dį Hitleris į ją padarė. Tai įvy
ko dar ilgai prieš tai, kaip Hit
leris pasigrobė valdžią į savo 
rankas. Jau Hitleriui valdant 
Vokietiją, ji penkis kartus lan
kėsi Vokietijoje ir tik dabar 
naciai susigriebė ją išvaryti.

Apleisdama Vokietiją, Do
rothy Thompson išleido ilgą pa
reiškimą, kuriame ji aštriai 
kritikavo uždraudimą visokios 
kritikos Vokietijoje, kas prive
dė prie brangių klaidų. Už
draudimas kritikos privedė ir 
prie baisiųjų birž. 30 d. sker
dynių. žmonės buvo siunčia
mi į koncentracijos stovyklas 
už pasakymą prieš tulus nacių 
vadus lygiai to paties, ką prieš 
juos pasakė pats Hitleris, tei
sindamas surengtas nacių 
skerdynes.

Svetimšaliai įspėjami, 
rašytoja, kad Vokietija 
teisę pasirinkti tokią valdžią, 
kokią ji nori. Ji su tuo sutin
kanti ir todėl ji priešinosi boi
kotui, kuris siekiasi spaudimu 
iš užsienio pakeisti valdžią. Bet 
kartu naciai patys sako, kad 
jų tvarka nėra taikoma vien 
Vokietijai, bet ir visam pasau
liui ir visur jie kovoja prieš li
beralizmą ir demokratiją. To
dėl ir kitų šalių žmonės negali 
nepasipriešinti nacių pastan
goms.

LONDONAS, r. 26 
nuolatiniems gandams apie ka
ro galimumą ir Mussolini pa
reiškus generaliniam štabui, kad 
Italija turi būti pasiruošusi ka
rui, patirta, kad ir Anglija nuo 
kurio laiko pradėjo krautis gyv
sidabrį, kuris yra reikalingas 
prie sprogstamųjų medžiagų 
gaminimo. Anglija visur perka
si ir gabenasi gyvsidabrį, bet 
labai mažai jo eksportuoja..

Įsako audėjams pra 
dėti streiką rug

sėjo 4 d.
WASHINGTON, r. 26. — 

Slaptos instrukcijos medvilnės 
audinyčių unijų skyriams liko 
išsiuntinėtos, įsakančios prisi
ruošti pradėti streiką rūgs. 4 
d. Streikas palies 500,000 dar
bininkų.

Vėliau prie streiko galbūt 
bus pašaukta dar 300,000 šilko, 
rayon ir vilnų audinyčių darbi
ninkų.

Kitų tikimąsi, kad valdžiai 
pasiseks nesusipratimus išly
ginti ir streiko išvengti

YALE PROFESORIUS Al 
SKRIDO Į LABRADORĄ

Kiti streiko vadai irgi gavo 
įspėjimus, kad 
miestą, bet niekas grūmojimų 
nenusigando ir drąsiai pareiš
kė: “Musų tik lavonai apleis 
miestą”.

Tarp streijuerių $mė siausti 
tyfo karštinas ir keli žmonės 
jau susirgo. Tarp ąunUtausia 
sergančių yra viėnas iš strei
ko vadų Collinfy fcurio šeimyna, 
nežiūrint grūmojimų, betgi at
sisako apleisti miestą.

TOKIO, r. 26 
kurie dirbo Rusijos valdomam 
Rytų Chinijos geležinkeliui liko 
areštuoti Manchukuo valdžios. 
Jie yra kaltinami suokalbiuvę 
sunaikinti tą geležinkelį ir buk 
JU<ę kpnftakupta paslėptų šau
tuvų, revolverių ir rankinių 
granatų.

Pereitą ketvirtadienį, irgi 
buvo areštuoti 9 rusai.

Eina gandų, kad busią areš
tuoti ir augšti geležinkelio ru
sai viršininkai.

(Japonija veda su Rusija de
rybas apie Manchukuo nupirki
mą to geležinkelio, bet derybos 
yra nutrukusios. Spėjama, kad 
japonai areštais bando priversti 
Rusiją nusileisti ir pigiai 
duoti tą geležinkelį.)

BUCHARESTAS, r. 26.—Ru
munijos valdžia uždraudė gy
ventojams nešioti barzdas, ku
rios yra ypač populiarės tarp 
valstiečių. Norintys turėti barz
dą, turi gauti specialį leidimą. 
Tai yra didelis smūgis orto- 
(Jaksams žydams, kurių tiky- 
bo. draudžia skusti barzdas. 
Valdžios įsakymas sako, kad 
barzdos yra uždraustos ir visi 
norintys turėti barzdas turi iš
siimti leidimus bėgyje vienos 
savaitės, kitaip turi jas nusi
skusti, arba bus prievarta nu
skusti ir dar nubausti.

Apačioj — Amerikos “Velnio salos” kalėjimas Alcatraz 
saloj, San Francisco įlankoj. Joj valdžia sodinsianti labiausia 
užkietėjusius kriminalistus. 42 kriminalistai jąu likę išgabenti 
į tą kalėjimą. Jų tarpe esąs ir chicagietis AUCapone, butlege- 
rių karalius (viršuj, kairėj). Kalbama, kad į čia busiąs atga
bentas ir “Machine Gun” George Kelly (dešinėj), kuris yra 
nuteistas kalėjimai! už išvogimą Oklahoma mįiionieriaus 
Urschel.

.— Chicagos lietu
viai labai iškilmingai šią sa
vaitę atsisveikino su lakunu 
Įeit. Feliksu Vaitkum, kuris 
neužilgo išskrenda pavojingo- 
jon kelionėn per Atlantiką van
denyną į Lietuvą.

Atsisveikino dviem dideliais 
parengimais.

Pirmas atsisveikinimo paren
gimas buvo didelis bankietas 
Chicago Beach hotely pereitą 
penktadienį, kuris praėjo ne
paprastai pakiliu upu ir kuria
me liko sudėta virš tūkstančio 
dol. aukų antro transatlantinio 
skridimo naudai.

Kitas atsisveikinimo paren
gimas—vakar įvykusi Aviacijos 
Diena Ford-Lansing airporte, 
buvo visuomeninis atsisveikini
mas, j kurį suvažiavo didelės 
minios žmonių, tokios pat di
delės, gal dar diiĮesnės, negu 
tos, kokios dalyvavo pirmesnė
se antro transatlantinio skridi
mo Aviacijos dienose.

čia irgi publika buvo entu
ziastiška, karštai trokštanti, 
kad antras skridimas pilnai pa
vyktų ir kad baltoji Lituanica 
II laimingai pasiektų Lietuvos 
laikinąją sostinę Kauną ir sa
vo sparnais nuneštų širdingus 
Amerikos lietuvių sveikinimus 
Lietuvos broliams.

BELGRADAS, r. 26 
slavijos karalius 
rūgs. 8 d. apsilankys pas Bul
garijos karalių Borisą. Neuž
ilgo Sofijoj lankysis ir Rumu
nijos karalius Karolis. Visi trys 
karaliai tarsis apie užmezgimą 
Balkanų sąjungos, kuriai ikišiol 
priešinasi Bulgarija,... turinti 
rimtų nesusipratimų su Jugo- 
slvija ir Rumunija, daugiausia parke, kai policija bandė išar 
teritorialių

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

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

Phone CANal 8500

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New

Entered as second-class matleh March 7, 1014 at the Post Office at Chicago, 111., 
under the Act of March 3, 1879

Klausykitės
Naujienų

Radio Programų
SEREDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC
1210 kilocycles

NAUJIENOS
The Lithuanian Daiį.y News

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

Phone CANal 8500

ffll



2 'Pirmadienis, rugp. 27, 1934NAUJIENOS, Chicago, m.

LSS. ŽINIOS
rmcipų

ne

statė and of so-

justice and fight

the prosperity of

Judrth Poška

SOS

Iš darbo lauko

and tori

Padarome Visiems Greitai

they produce no

per

What Is Socialiam?
What the Authorities Say

ijos ir Vedamos Knygos yra

man

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteleš 
Programos 
Tikietus

•Wweater’s Dietai

skilimui
- kovos reikalai ver

believers in thįt golden ruM 
and the brothertasd
have discoverėdthat Socialism 
is the ptfc$iW'by' whiclx their
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powers. 
T. Ely.

You are often told that So
cialiam would destroy property, 
abolish private ownership or 
divide up the wealth of |he 
world. As a matter of fact, So- 
cialists have no more idea of 
abolishing property than they 
do of abolishing life. They have 
no more idea of dividing up 
the world’s wealth and sharing 
it than they have of eutting 
up their own bodies. Our idea 
is that private monopoly in the 
great resources of life means 
wealth for the few 
hardship and misery for the 
many. We propose, therefore, 
that the public necessities shall 
be owned by ąll in order that 
all may be secttre in the pos- 
session of the private property 
which their labor earns.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konsti
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos,jsu specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. .

22 m. paskelbusi smuikininkė 
ir koncertų vedėja Los Angeles 
radio stoties, kuri gavo iš savo 
mokytojo, garsaus smuikininko 
Efrem Zimbalist, dovanų $18,- 
000 vertės smuiką. Zimbalist 
sako, kad ji yra genijus ir vie
natinė užsitarnaujanti smuiki
ninkė mergaitė, kokią jis ži
nąs.

suprasime, 
tis šiandie 
toki, jeigu 
mokratijos 
vusi vedama suvienytomis vi- 

darbininkų klasės jėgomis 
(Pabaiga bus)

Yra de- 
Austri- 
judėji- 

tarnybą 
persergėdamas savo laiku apie 
jas darbininkus. Linz’o progra- 
me jis įspėjo darbininkų kla
sę juo mažiausia pasitikėti bur
žuazijos jausmais demokrati
jai; jis taipgi pranašavo, kad 
buržuazija parduos demokrati
ją taip greitai, kaip greitai nu
žiuręs savo klasės pelnų inte
resuose reikalą tokiam parda
vimui. Yra iliuzija manyti, buk 
demokratinės įstaigos esančios 
tvirtesnės už klasių interesus; 
tatai įrodo pakankamai aiškiai 
fašizmas, kur tik jis įsigalė-

giausias savo darbo kvotimas 
gali tik parodyti, kad kelias, 
kurį mes pasirinkome Austri
joj anuo laiku, buvo teisingas. 
Tatai, žinoma, neparodo kokį 
kelią turi pasirinkti darbo kla
ses šiandie tose šalyse, kuriose 
demokratija dar gyvuoja. Bet 
atmintis musų pačių istorijos 
mokina mus, kad draugai tose 
šalyse negali daryti nieko ki
to, kaip ginti demokratiją nuo 
fašizmo visomis esančiomis jų 
galioj priemonėmis, ir kad jie 
žiuri į komiftiislų taktiką, ku
ri neigia progas šiam apgyni
mui, kaip į sabotažą atkreiptą 
prieš tų šalių darbininkų in
teresus. Mes lengvai suprasime 
tai, jeigu atsiminsime žalą, ku
rią turėjome kentėti per pen
kiolika metų, nežiūrint komu
nistų partijos menkumo Aus
trijoj. Ir mes išmieruosime šią 
problemą visoj jos plotmėj, kai 

kad istorine padė- 
galūjo būti visai ki- 
kova apgynimui de- 
Vokietijoj butų bu-

workmen's compensation, mini- 
mum wage Iaws, anti-child 
laws, and dozen of other mea- 
sures now in effect.

Such measures can stop some 
of the misery caused by capital- 
ism, būt the main reason for 
ou‘r favoring such measures is 
that, if iogically carried out, 
they offer the possibility of 
peaceful, lawful, 
transformation of

We ųuote a few recognized 
authorities:

“Socialism: A theory of so- 
ciety that advocates a more 
precise, orderly and harmoni- 
ous arrangement of the sočiai 
relations than that which has 
hitherto prevailed?’—Webster’s 
Dictionary,

“A Science of reeoustructiug 
society on an entirely neiv 
basis, substituting thė principle 
of association for that of eom- 
petition in every braneh of ūi- 
dųatry.
ary.

The Encyclopedia Britannica

CLEVELANDIECIŲ 
ATIDAI!

Naujai atidaryta Naujienų 
Stotis

JUOZAS KATKUS 
1372 E. 65th St, 

CIeveland, Ohio
Kur kasdien galite gauti 

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

are se- 
street 
States

Every measure that improves 
conditions is węlcomed and 
supported by the Socialists, for 
many reasons. In fact, the So- 
cialist payty. was the first of- 
ficially to urge old age pen- 

It sions, unemployment Insurance,

Iš visų šalies kampų spaudą 
pasiekia žinios apie naujus 
streikus ir tęsimą senų, ilgų 
streikų neretai pasižyminčių 
riaušėmis ir suirutėmis. Įdo
mus, reikšmingas ženklas 
•tiems, kurie kiek arčiau tėmi- 
ja darbininkų judėjimą.

1933 m. pavasarį ir vasarą, 
kada iškilo streikų banga, to
kio atkaklumo samdytojų pu
sėj nesimatė. Viena, pirmuo
sius streikus pradėjo didžiumoj 
senos įgudusios kovoms unijos. 
Antra, samdytojai jautėsi per
blokšti ant žemės. Todėl nere
tai tik federaiių tarpininkų, įsi
maišymas priversdavo samdyto
jus išpildyti nors dalį darbi
ninkų reikalavimų. Žinoma, bu
vo ir išimčių.

šiandie šalies pramonė kiek 
atsipeikėjusi. Jau pelnus ji da
ro, jau pasijutusi tvirta, ir to
dėl rodo kur kas atkak
lesnio priešingumo darbininkų 
reikalavimams, negu metai lai
ko atgal.

Šitose samdytojų kovose su 
darbininkais samdytojams ne
mažai padeda komunistai. Ne
šuliniai, bet komunistai pade
da samdytojams.

Kariuomenė atvežama į strei
ko sritį. Kodėl? Gi todėl, kad 
“komunistai” suirutę kelią. Po
licija ir mušeikos užpuola pi- 
kietus. Kas kaltas? Vidutinis 
Amerikos pilietis pasakys, kad 
komunistai.

Držniausia komunistų įtaka 
dabartiniuose streikuose nieko 
nereiškia. Dažnai tarp keleto 
šimtų ar tūkstančių streikinin
kų komunistų tėra tik keletas 
ar keletas desėtkų. Bot kapita
listiniai laikraščiai gąsdindami 
visuomenę ir ruošdami dirvą 
smurtui prieš streikininkus kal
ba apie “tūkstančius” komu
nistų. Pasėka gi toki, kad strei
kai nukenčia.

žiopla komunistų taktika, ne
apgalvoti Šukiai, visas isteriš
kas jų kliksmas lošia reakci
jai į ranką. —X.

nųmber
America have
are now suc-

willi be no unem- 
bungry, weary, 

disheartened men

Our aim is 
eracy with eąual economic and 
political rights; a free society 
with cooperative labor. The 
welfare of all is for us the one 
aim of the 
ciety.

We seek 
injustice.

JVe seek 
all and struggle against mi
sery.

We seek the education of all 
and fight ignorance and bar- 
barism.

We seek peace and order 
and combat the murder of 
people, class war, and sočiai 
anarchy.

We seek the Socialist people’s 
statė and attack the despotic 
class statė.

Whoever desires these things, 
and struggles for them, should 
unite with ifc and work with Į ai] his strength for our cause 
—for the cause ef Socialiam— 
for the cause of humanity. 
Victory can be gained by our 
united efforts.

kopęs may be realized.
No wonder, then, that So

cialiam grows. No wonder it 
has become already the great- 
est political movement in the 
world today.

The Most Practical Thing 
in the World

Socialism is the most prac
tical thing in the world.

Our government already 
owns many Services that once 
were thoUght to belong in 
private hands: postai system, 
schools, libraries, sewers, fire 
departments, police, parks, 
streets and Street paving, ports, 
markets, baths, ferries and 
dozens of opier enterprises. We 
built the Panama Canal after 
private initiative had failed; 
we own the largest printing 
and publishing plant in the 
worid, at V/ashington.

Most cities own their own 
water plants. Many own their 
light plants and there 
veral municipally owned 
car lines in the United 
and Canada.

Tačiau reikštų visišką pra
radimą tikrenybės* nuovokos, 
jeigu mes pradėtumėm žiūrė
ti į savo desėtkų> metų kovą 
už demokratiją kaip į iliuziją, 
kaip į klaidingą kelią. Kaip tik 
priešingai, fašistinis siftrempi- 
mas demokratijos aiškiau nei 
kas kitas parodo tiesą, kad 
demokratija yra darbininkų 
klasės interesas. Septynios de
šimtys metų atgal Marksas ra
šė Tarptautinio Darbininkų 
Susivienijimo įžanginėje pra
kalboj : “Vieną pasisekimui ele
mentą jos (darbininkų klasės) 
turi — skaičių”. Kad galėtų 
šį pasisekimui elementą mesti 
ant svarstyklų, darbininkai ve
dė visas savo kovas užkariavi
mui ir apgynimui demokrati
jos. Kaip tik dėl tos priežas
ties, kad demokratija teikia 
darbininkams įtaką, dėka jų 
skaičiaus, fašizmas ir panaiki
na žmonių teisių lygybę; tik 
dėlto, kad jis bijo darbininkų 
partijos galios, fašizmas panai
kina “partijų sistemą”. Klasi
niai buržuazijos interesai galų 
gale patenka į konfliktą su de
mokratija ir verčia buržuaziją 
sunaikinti demokratines įstai
gas. Antra vertus, darbininkai 
turi klasinį interesą ginti de
mokratiją taip ilgai, kaip ga
li, ir todėl Austrijos darbinin
kams nėra reikalo gailėtis, ikad 
jie kovojo už teisių lygybę de- 
sėtkus metų ir gynė demokra
tines įstaigas iki galo. Ir kai 
jie atsimins tas kovas, kurio
se darbininkų judėjimas išau
go didžiu ir galingu, jie taip* 
gi supras darbininkų kovą Di
džiojoj Britanijoj, Skandinavi
joj, Hohndijoj, Šveicarijoj ir 
kitose šalyse, kur demokrati
ja dar gyvuoja; jie taipgi su
pras, kad darbininkų klasei to4 
se šalyse nelieka niekas kitas 
daryti, kaip pildyti užditotį nu
matytą, Darbininkų ir Socia
listų Internacionalo Paryžiaus 
konferencijoj, būtent “ginti vi
sa savo galia individuales ir

kolektyves laisves, lygiai kaip 
ir visuotiną * balsavimą ir dar
bininkų unijų laisvę* 
žiūrint visų fašistinių pavojų 
artimesnėj ar tolimesnėj atei
ty grūmojančių šiai užduočiai.

Ir tai yra kritiškas taškas, 
iš kurio galų gale visi ginčai 
darbininkų judėjime kyla. Jus 
sakote tiesą savo laiške, kad 
tarp socialistų ir komunistų 
“fašistinėj diktatūroj nebėra 
jokių taktikos skirtumų ko
voj”. Aktualiai kovoj su fašis
tine diktatūra komunistai ne
gali veikti nieko skirtingo nuo 
jūsų veikimo, o jus negalite 
veikti nieko skirtingo nuo ko
munistų veikimo. Kovoj prieš 
fašistinę diktatūrą nėra jokio 
pagrindo skilimui; kaip tik 
priešingai 
ste verčia darbininkus suvie
nyti akcijai. O visgi komunis
tai nesiliauja vartoję didelę sa
vo energijos dalį kovai pačioj 
darbininkų klasėj; kovai, ku
rios saužudystę jus aiškiai pri
pažįstate ir kuTią jus tikitės 
pašalinti “padarymu garbingos 
nepuolimo sutarties”.

Nėra nuomonių skirtumo vi
sose darbininkų judėjimo kry
ptyse dėliai klausimo, ar rei
kalinga revoliucinė kova fašis
tinėse šalyse. Kas verčia ko
munistus nenuilstančiai kovoti 
prieš socialistus, yra klausi
mas taktikos, kurios tenka lai
kytis ne-faššstirėse šalyse. Yra 
didelių ir rimtų skirtumų Dar
bininkų rr Socialistų Interna
cionale kai dėl taktikos priim
tos toj ar kitoj demokratinėj 
šaly, bet visi yra tos pažiūros, 
kad demokratines įstaigas rei
kia ginti darbininkų klasės in
teresuose. Antrą vertus, komu
nistai nuo 1919 metų nepaliau
jamai skelbė kiekvienoj politi
nėj padėty, kad gynimas ir plė
timas demokratijos esąs bergž
džias ir kad skaudžiausi smū
giai reikia priimti interesuose 
propagandos už paskutinę nu
lemiančią kovą tarp buržuazi
jos ir proletariato. Per keletą 
metų tuoj po karo jie skelbė 
šį nusistatymą todėl, kad ma
nė, jogei pasaulinė revoliucija 
businti greita ir neišvengiama 
karo paseka. Istorija įrodė, 
kad jų praguozas (gyvenimo 
eigos įvertinimas) buvo klai
dingas ir kad to praguozo pa
seka buvo sutriuškinimas dar
bininkų judėjimo įvairiose ša
lyse, ypatingai Vengrijoj ir 
Balkanuose, šiandie jie skelbia 
tą patį nusistatymą, nes mano. 

, kad fašizmo banga turi būti
nai paskandinti visą Europą ir 
kad galia darbininkų klasei ne
įmanoma laimėti kitaip, 
įtik kovoj prieš fašizmą, 
i! šio laiško ribose nėra 
mumo pilnai išcb'skusuoti 
bamos problemos istorines 
spektyvas. Tačiau kai dėl 1919 
metų perspektyvos, tai mes tu
rime tiesioginį patyrimą. Ko
munistų patarimas anuomet 
buvo mums pasirinkti kelią, 
kuriuo Vengrija ėjo. Ir šian
die, kai fašizmas įsigalėjo Au
strijoj, gal būt daugelis drau
gų kelia klausimą, ką mes lai
mėjome atmetę komunistų tak
tiką. Vengrija buvo per eilę 
metų darbininkų judėjimo ka
mpinėmis, ir naujai akcijai pa
jėgos tik dabar pradeda povai 
rodytis. Austrijoj šiaijiie mes 
irgi esame nugalėli, bet 15 me
tų gyvo darbininkų judėjimo 

Auri svarbos ateičiai, kurią vedk 
negalima per aukštai įvertinti. 
Tie penkiolika, metų teikia ne 
tik pagrindą pasitikėjimui, ku
ris remiasi konstruktyviu so
cialistų darbui Vienoje, bet jie 
taipgi yra šaltiniu nesulaužo
mo noro ir prisiruošimo akci
jai, kurią Austrijos darbinin- 
'kai žinos kaip išlaikyti. Net 
Šiandie, po nugalėjimo demo
kratijos Austrijoj, juo sąžinin-

and orderly 
society.
Aim
free demo-

says: “The ethicę of Socialiam 
are elosely akin to the ethics 
ofs Christianity, if not idęntical 
with them.”

The Stąndard Dictionary de- 
fines Socialism as; “A theory 
of civil policy that aims to se- 
eure the reconstruction of so
ciety, inerease .of wealth, and 
a more equal distribution of 
the produets of hbor through 
the public collective ownership 
of land and capįtal (as distin- 
guished irom property), and 
the public collective manage- 
ment of all Industries.”

“Socialism seeks such an or- 
ganization of life as shall se- 
eure for everyone the most 
complete development of his

Professor Richard

What It Would Mean
I

< Let us consider what the 
changes proposed by Socialism 
will mean:

1. First of all they will mean 
that the incomes of the work- 
ers will be progressively in- 
creased untit they receive, as 
nearly as possible, the full 
value of the produet of their 
labor.

2. They will redųce the cost 
of living for everyone. The 
trusts being publiely owned 
and operated without profit, 
the cost of the necessaries of 
life will be redųcUd.

3. Expk>itation—or the pow- 
er of one man or sėt of men 
to live off the produet of an- 
other man or sėt of men—will 
be a t an end.

4. No one being able to live 
off the labor of anotherw all 
will be compelled to work—to 
render some usėful Service. All 
who are able to work būt re- 
fuse to do so, if there should 
be such ii4nder Socialism, will 
receive what they produce— 
nothmg if 
thing.

5. There 
ployed—no- 
hopeless, 
tramping the (įty streets and 
country roadsA begging for 
work and unable to ’find it- 
The statė, čontrolling all 
natūrai resources and public 
Utilities, wiH fin# work or main- 
tenance for alt.

6. Every yoųng man and 
woman being able easily to earn 
a living, marriage wiH be pro- 
moted, tire home will be saved, 
and prostitution and vice'will 
be robbed of their victfms.

7. Because every adult wilf 
receive the ftdl produet of his 
toil, there will be no need for 
child labor.

8. The fear ' of want and 
poverty wi)T *be removed, all 
children will be given an eąual 
opportunity for aų education, 
'and the aged and disabled will 
be pensioned and proteeted.

D. Socialism will estabjish- 
internatronal p^ace upon tlie 
earth. There wįl be no need 
to fight for foreign ’ marketa. 
The economic reason for wars 
will be remavedi

(Tęsinys)
Jus esate pasipiktinę bur

žuazinėmis klasėmis, kurios 
pardavė savą, buržuazinę de
mokratiją ir puolė į glėbį fa
šizmui; jums yra nepakenčia
ma id|eja vėl tapti aukomis to
kio pat pardavimo. Mes su
prantame, kad jus trokštate 
kai ko daug aukštesnio, negu 
buržuazinės demokratijos at- 
steigimo, ir jus tikitės turėti 
galios numesti tuo pačiu lai
ku ne tik fašistinį, bet ir ka
pitalistinį jungą.

Bet ir giliausias pasipiktini
mas neprivalo paslėpti nuo mu
sų akių demokratijos rolę ne- 
fašistinėse šalyse. Mes patys 
statome kliūtis supratimui tik
rųjų tarptautinio darbininkų 
judėjimo užduočių, jeigu de
mokratiją kaipo tokią skaito
me viena iš iliuzijų; o tai da
ro Austrijoj šiandie daugelis 
įsikarščiavusių draugų, 
mokratinių ’ iliuzijų, ir 
jos socialdemokratinis 
mas atliko istorinę

relies upon the education of 
the people and i’pon the de
velopment of industrial forces. 
Both of these factors make for 
Socialism.

The Socialist party, while it 
is revolutionary in its finai 
aim, is none the less distinetly 
evolutionary and ccnstructive 
in its method.

Socializmo /p 
ir taktikos“! 

simais

A very large 
ties outside of 
taken over and 
cessfully operating street rail- 
ways, gas, water and eleetrie 
plants and other public Utili
ties. Over fifty nations now 
have public ownership of rail- 
roads. Every such acquisition 
is a step toward Socialism. 
Everywhere the tendency is in 
that direction.

Frųm this time on, Socialism 
is bound to come rapidly if the 
people decide they want it. 
Gigantic trusts in the socially 
necessary Industries are ripe 
for public ownership, when the 
people make up their minds to 
take them and run them for 
the common benefit of all, in- 
stead of for profit.

A Constructive Program
Th^^S0cįįi«žu.^43arty stands 

sąuarely updn the principles 
of internatronal Socialism
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Lietuvos Naujienos
y'T

apie Neringą paskly-

vienas juokas? 
vežimą si/ arkliais ir 
vežimą į gerą ke-

kystės kongresą. Tai pirmos

IFTHVfK PA H TRIO ros skęstančius jurininkus ir LdLilUlVO 1 njUIllV,jU0s susidėjusi į žiurstą par-

MILŽINĖ NERINGA

NAUJIENOS, ęhicago, BĮ
*.i T. ~T,*y 1 """"H.1.111 I 'V

Dabar visoje Lietuvoje vei-|karnai supranta ir todėl sten- 
" irq no 1 gįasį tą ukio §aką ateitį dar

daugiau išplėsti.
Lietuvos pienininkystės pir

majam dešimtmečiui paminė
ti, “Pienocentras” vieninte
liam Lietuvos uoste per kurį 

i gaminių 
metus pagamina apie 10 inili- eksporto eina į užsienį, rug- 
jonų kilogramų sviesto — į vi- sėjo 2 dieną šaukia pieninin- 
sas koperatines pienines ir nu
griebimo punktus pereitais rūšies toks susįburimas Lielu- 
inelais pieną gabenę apie 70,- voje.
000 Lietuvos ūkininkų. Pieno ruošti pieno ųkio parodą, 
ūkio naudą Lietuvoje visi tin-( Tsb.

ir neapykanta alsavo, norėda
mi išnaikinti atkaklių lietuvių- 
prusų kiltį. Ir neatsilaikė mu
sų broliai prusai. Jų mielų ša
lelę užkariavo nuožmus kry
žeiviai, jų narsius vyrus išžu
dė pikti atėjūnai. Neatsilaikė 
ir Ventė-Priisų skalvių galin
ga pilis. Krito jos narsus siau
bingi, kaip marių audra gynė
jai, Neringos milžinai sūnus, 
o pilis išgriauta tapo. Jos įros 
laikui bėgant paskendo į ma
rias ir vandenų gelmes priglo
bė senų laikų garsios pilios 
rni.vų likučius. Ir šiandien dar 
kai kas iš Kuršių laivininkų 
pasakoja, kad siaučiančioms 
marių vilnims nurimus, aiškiam 
marių dugne matyti Ventės pi
lies mūrų griuvėsiai, o skersai 
marių — didelių stambių ak
menų pylimas, kurį kadaise 
yra padariusi jurininkų gelbė
toja ir žmonių geradarė pajū
rio milžinė Neringa. Tsb.

skirsto tarp pieno tekėjų ir 
susitprino jų ūkiškąją padėtį. 
Lygiagrečiai su pieno 'ūkio 
kėliniu Lietuvos ūkininkai pa
gerino savo galvijus, atkreipė 
tinkamą dėmesį ir išpildė 
ankščiau užmirštą kiaulių 
ūkio šaką, padidino šaknia
vaisių ir dirbtinų dalykų plo
tus ir t. t. žodžiu, plėsdami 
pieno ūkį, Lietuvos ūkininkai 
pakėlė ir bendrą žemės ūkio

kia 153 garinės, 53 motorinės 
ir 63 rankinės pieninės ir 
1825 grietinės nugriebimo 
punktai. Vadinasi, iš viso 
Lietuvoje yra daugiau, kaip 
2000 vietų į kurias ūkininkai 
gabena pieną ir kuriose per didelė dalis sviestų a • 1 • i • - » • v

me-
Nė- 
der- 
pie- 
kur

Per jį manoma su
žinoma, Lietuvos pieno ūkio 

pažangą paveikė ir ta aplin
kybė, kad pasaulinė pieno 
pieno ūkio gaminių rinka la
bai susiaurėjo visų kraštų 
eksportui. Nuo to, žinoma, 
nukentėjo ir Lietuvos pieno 
statytojai. Tačiau dabar tiįci- 
mrsii Lietuvos pieno gami
niams rasti naujų rinkų Bel
gijoje, Čekoslovakijoje ir ki
tuose kraštuose. Tada ir pie
no gaminių kainos Lietuvoje 
irgi pakiltų. Lietuvos vyriau
sybė, kokia ji bebuvo, pieno 
ūkį visados, kiek išgalėjo vi- 
sokeriojai rėmė ir teberiama.

*....... —
Pieno ūkis Lietuvoje

Budriko Krautuvėje
Specialis Išpardavimas Skalbyklų

Perkant Gerą Skalbyklą Pridedame 
Prosiiumo Mašiną 

vertės QQ DYKAI

Robert Pitt«, Jr.
pustrečių metų vaikas, kuris 
liko nušautas Chicagos gatvėse 
pravažiuojančio automobilisto, 
kai tėvai vežėsi savo tris ma
žus vaikus vežimėly. Spėjama, 
kad automobilistas buvo girtas. 
Tėvai yra bedarbiai.

1 Weight

i Ėxperience

Gerkit
Alinėse

Mutual LiouorCo
NATHAN 
KANTER

_ > -

13 metų. Jura 
versdavo ant 
smėlio kalnus, 
išnešiodavo po

Address
■ ■ n<»i r

Per 10 metų parduota į užsie 
nį pieno gaminių už 289 imli 
jonus litų. Šie pinigai pasi

State
Print

Height ...

žemo
F O R . S K IN i R R i TA T I O N S

Visose
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
t 

Lietuviškos
Degtinės

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

erzinimų. Gaukite bonką Žemo
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pašalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85s. 60c, $1.00. . •

HttH. -r.'

TMCOF'S tmg 
; my; lOok 

THB sixe OP THATT 
HA.NO/

sounds

SAVVIMO
VYOOD

Siauras smėlingas žemės ruo
žas tarp Baltijos juros ir Kur
šių marių vadinasi Neringa. 
Tai viena gražiausių ir įdo
miausių vietų ne tik Klaipė
dos krašte, bet ir visoje Lie
tuvoje. Ji dažnai vadinama 
Lietuvos Sachara, nes čia labai 
daug smėlio ir smėlio kopų. 
Neringoje šiandien dar yra už
silikusių daug briedžių ir kitų 
žvėrių. Neringa garsai savo va
sarvietėmis. Tačiau ji dar gar
sesnė padavimu apie milžinę 
Neringą. /

— Prieš daugel, daugel 
tų, kai dar visas Kuršių 
ringos pusia-salis tebebuvo 
linga žemė, su puikiomis 
vomis, dirvomis ir laukais,
dabar guli smėlio užpiltas Kar
vaičių kaimas, stovėjo stipri iš 
tamsių pušų sukrauta aukšta- 
bokštė pilis. Iš storų didingų 
sienojų pastatyta pilis išpuoš
ta, išgražinta buvo puikia dro
žyba. gintarais ir jurų gelde
lėmis, o aplink pilį stovėjo er
dvios klėtys su ištaigingomis 
menėmis ir žaliavo puikus ūk
smingi sodai; kiek tolėliau už 
jų ant kalvos stūksojo deivės, 
Laimos, šventykla.

Tos pilies ir viso pusiasalio 
valdovas buvo Didysis Karvai- 
tis, visoje šalyje garsus stip
ruolis, nepaprastai aukšto ūgio, 
garsus karo vadas ir drąsus 
jurininkas. Jo žmona buvo drą
si ir graži. Viena bėda jam slė
gė širdį: jie buvo bevaikiai ir 
neturėjo kam palikti savo gar
bės ir turtų. Todėl Didysis Kar- 
vaitis kartą nukovęs didžiulį 
briedį, paaukojo dievaitei Lai- 

, mai, prašydamas duoti jam 
vaiką. Laima išklausė jo mal
dos ir metams praėjus, jį su 
žmona apdovanojo puikia duk
rele. Laimingi tėvai džiaugėsi 
ir atsidėkodami Laimai pasta
tė po plačia liepa jai aukurą 
ir iškėlė didžią puotą. Dukrai
tė buvo labai vyki: ji diena iš 
dienos regimai augo ir grožė
jo. Bet nuostabu, ji per mėne
sį tiek paaugėjo, kad auklė ją 
vos begalėjo pakelti. Pienu* jos 
negalima buvo maitinti, ji rei
kalavo košės, o netrukus — 
ir duonos bei kepsnio; būda
ma devynerių menesių amžiaus, 
ji jau bėgiojo, kaip suaugus 
ir turėjo ilgas kasas.

Nepaprastą mergaitę maty
dami žmonės kalbėjo: “tai pik
ta Laumė bus padarius; ji gi
musią valdovo dukrelę bu*s pa
vogusi, o jos vietoje bus pali
kusi ta didelioka.” Nuostabu
mo ir baimės apimti tėvai pa
sikvietė kryves ir žynius ir 
ėmė teirautis, kodėl taip ne
girdėtai auga jų dukrelė. Kry- 
vės ir žyniai mąstė, ilgai gal
vojo, žilas galvas palenkę ir 
pagaliau tarė: “valdove, tavo 
dukrelė — tai gerutės Laimos 
įstabi dovana. Ji augs dar daug 
didesnė, todėl statykite jai rit
mus mažių mažiausia dešimtį 
kartų didesnius už turimuosius 
ir nieko nebijokite. Dėl duk
ters jums nieko blogo neįvyks, 
bet priešingai — ji duos jums 
garbės, o tavo žmonėms — ge
rovės ir laimės”.

Tuos žodžius išgirdę tėvai 
nurimo, jų veidai pralinksmė
jo. Jie liepė pastatyti labai 
aukštus, didelius, erdvius rū
mus, kad juose įsitektij gyven
ti jų milžinė duktė. Jos var
das buvo Neringa. Kai ji su
silaukė 18 metų, įvyko viskas, 
ką kryvės pranašavo: ji nešė 
žmonėms gerovę ir laimę. Jei 
koks juroj, pakrantėj ar per 
siaučiančias vilnis į jurą mė
tomas laivas būdavo pavojuje, 
ji brisdavo į siaučiančias vil
nis, imdavo laivą už inkaro ir 
ištraukdavo į krantą. Laivams 
sudužus, ji išgriebdavo iš jo

nešdavo namo. Jei kam važiuo
jant su sunkiai prikrautu ve
žimu jklimpdavo ratai, tai Ne
ringai būdavo 
ištraukti 
pastatyti 
lią.

Garsas
do po visas šalis. Daug jau
nų kunigaikščių iš stomens ir 
liemens meilinosi ir piršosi jai. 
Bet ji sakėsi, tekėšianH tik už 
to, kuris per Kuršių marias 
permesiąs j Ventę akmenį. Ma
rių pakrantėj gulėjo didelių 
akmenų krūva. Iš jos kuni
gaikščiai ėmė akmenis ir ban
dė permesti per Kuršių ma
rias. Akmenį permetė į Ven
tę tik pats Ventės valdovas, 
jaunas, žvalus jaunikaitis. Jis 
tapo Neringos sužadėtinius.

Ir greit po to iš vakarų pa
kilo didelė auklra. ji be per
traukos siautė 
išplaudavo ir 
krantų didelius 
vėjas tą smėlį
visą pusiasalį supusdamas ko
pas. Nemuno ir marių vanduo 
užpylė krantus ir kaip jura pa
skandino lankas ir laukus, miš
kui ir kiemus. Neregėtai di
delis potvinis gręsė paskandin
ti ir pačią Ventę. Tai pama
čiusi Nėringa prisipylė pilną 
žiurstą smėlio, perbrido per 
mares ir ties savo sužadėtinio 
pilimi supylė smėlio pylimą. 
Kadangi Neringai, sužadėtinį 
aplankant, nemalonu buvo brai
dyti per dumbliną marių dug
ną, tai ji supylė skersai kur
šių marių pylimą į Ventę. Gi- 
liom§ vietoms užversti ji ėmė 
akmenis iš likusios krūvos, iš 
kurios buvo per marias svaidę 
jaunikiai, gi seklesnėms vie
toms griebdavo koja, suversda
vo ją į žiurstą ir nešdavo pil
ti į mares. Kartą pylimą be
baigiant, smėliu prikrauta žiur
sto priejuostė, truko ir didžiu
lis smėlio kalnas šiuptelėjo į 
mares. Bet Neringa spėjo žiur
stą sugriebti ir dalį smėlio su
laikyti. Patenkinta Neringa da
bar galėjo ten ir atgal pylimu 
vaikščioti. Ir greit po to, Ne
ringos ir jauno Ventės valdovo 
buvo linksmos vestuvės, sve
čiai gėrė midų ir alų. Neringa 
laimingai gyveno ir priaugino 
milžinų — vaikų, stiprių, drą
sių ir karingų vyrų. Bet mai
nėsi laikai, kilo nauja vėtra 
iš vakarų ir pietų. Ėmė plūsti 
į Prusus minių minios šarvuo
tų vyrų, piktų vokiečių kry
žiuočių. Jie sakėsi norį Prusus 
krikštyti, bet ištikrųjų jie ne
šė į Prusus ne krikščionišką 
meilę, bet mirtį ir naikinimą: 
jie žudė lietuvius-prusus, degi
no jų sodybas, liejo nekaltą 
kraują. Narsiai gynėsi Prusai. 
Ant eiklių žirgų, kaip žaibas 
puldavo nuožmius įsibrovėlius, 
kardais ir ragotinėmis naikin
dami piktus atėjūnus. Bet jų 
tiek daug buvo, kad vienus iš
naikinus, j jų vietą stodavo ki
ti. Pulkų pulkai, minių minios 
naujų karių šarvuočių virsda
vo į Prusus. Jie griežė dantis

Prieš 10 metu Lietuvos ūki
ninkas norėdamas parduoti 
savo pieno produktus, jiems 
rinką rasdavo tik paprastose 
turgavietėse, pas taip vadina
mus, perkupčius. Organizuo
tesnių pieno ūkių ir pieno 
gaminių eksporto Lietuvoje 
tada nebuvo. Tvarkant kitas 
ūkio šakas, 1924 metais Lietu- "taip pat apčiuopiamai jaučia, 
voje buvo pradėtas uoliau 
tvarkyti ir pieno ūkis bei pie
no gaminių eksportas. Ta
čiau, kaip kiekvienas darbas, 
taip ir pieno ūkio tvarkymas 
iš pradžių ėjo labai lėtu tem
pu. Tai aiškiai parodo ir šis 
faktas, kad 1924 metais iš Lie
tuvos per metus į užsienį bu
vo eksportuota tik 1000 sta
tinaičių sviesto. Tuo tarpu 
šiemetinis vienos savaitės svie
sto eksportas į užsienius tik
tai iš grynai koperatinių pie-

ninių jau pasiekė iki 7,700 
statinaičių. Vadinasi, šiemet 
per vieną savaitę septynis 
kartus sviesto Lietuva ekspor
tuoja daugiau, negu 1924 me
tais, per visus metus.

Pieno ūkio pažangą Lietuva

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

, Coilateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

KIEKVIENOS P U P T IT D A YRARŪŠIES AV U r I U n A PAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiąi pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbių, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS. ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams; • •

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

Stop 
Įtching 
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FOOTBALL MEMBERSHIP DRIVE
t- . • • ....

Send to Art.Montvid, 2121 N. Western Avė.
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Budriko krautuvėje jus rasite didelį pasirinkimą:

Žieminių Pečių ir OitlBurnęrs, Gesinių Pe
čių, Radio, Karpetų ir Refrigeratorių

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 S. Halsted St. Chicago
Pasiklausykite Radio Programų: Nedėliomis WCFL 970 k., nuo 1 

vai. po pietų. Ketvergais WHFC, 1420 k. nuo 7:30 v. vakare.

ir Reikalaukit
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4707 S. Halsted St
Tel. YARDS 0803

Daktaras
Kapitonas 

Pakuliniame kare

VVISSIG,
Specialistai ii 

Rusijoa .

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir putlčs, užnuo- 
dijima krauio, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmai, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5578

DOUGLAS BATHS 
8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool. 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.
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Stibscriptian Ratest
00 per year in Canada
00 per year outsidc of Chiesgo
00 per year in Chicago

Enterect 88* Second Clas» Matter ’ 
March 7th 1914 at the Port Office. 
of Chicago, ni. tadar tha art or 
MMTeh Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujiena Ben- 
orovt, 1789 S. Balsted St. Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

VbtoakySM kaliai
Chicagoja — paštu:

Metams ...........   — 88.00
Pusei metų ____________ __ — 4.00
Trims mSnesiamsi________ _ 2.00
Dviem mėnesiams________ 1.50
Vienam mėnesiui ... ..... .78

Chlcagoj per išnešiotojnir
Viena kopija ............ . 8c
Savaitei 18c 
Minėsiu! .......... ,, __ ___ Tfc

Suvienytose Valstijose, ne ČKlcatpJ,.
Baitu

Metama _____     87.00;
. Pusei metų .. ........    8.50

Trittid mėnesiams ........  1.75
• Dviem mėnesiam* 1.25

Vienam mėnesiui r,.,rill-1-------- ,75
Lietuvon ir fatur ažaieniuoee 

(Atpiginto)
Metams ______________ ____ _ 88.00
Pusei metų   ....... ...... .. 4.00
Trims mėnesiams MMMMMMMMA •• •« 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

j KVIEČIA I BENDRĄ KOVĄ

AMERIKĄ MOKINASI I& EUROPOS

Iš Europos pagrįžo federalinio šelpimo administra
torius Harry L. Hopkins, kuris tenai studijavo įvairias 
bedarbių* aprūpinimo ir kovos su nedarbu sistemas. Ji
sai matė didelius viešųjų darbų projektus — kelių tai
symo, gyvenamųjų namų statymo' ir t. t., teiravosi apie 
tai, kaip įvairios valstybės apdraudžia darbininkus nuo 
nedarbo, ir surinko kitokių faktų ir davinių, iš kuritj 
jisai sakosi įgijęs daug naujų idėjų.

Taigi Amerika, socialinių klausimų srityje, ėmė 
mokintis iš Europos. Seniaus Amerikos žmonės saky
davo, kad Europa jiems ne pavyzdys. Kas tinka ang
lui, vokiečiui arba švedui, tas, girdi, nepritaikoma ame
rikiečiui, kuris esąs išauklėtas individualizmo dvasioje 
ir nieku budu nepakęstų, kad valdžia jam, sakysime, 
teiktų pašalpą, atėjus ekonominiam kriziui, arba kiš
tųsi į pramonės ir biznio reikalus. Bet šiandie Ameri
ka yra priversta daryti beveik tą pat, ką ir europie
čiai. Valdžia sugalvoja ir vykina visokius planus biz
niui tvarkyti, mėgina reguliuoti santykius tarpe darb
davių ir darbininkų ir šelpia bedarbius.

Bet dėl tos priežasties, kad šitoje srityje Jungtinės 
Valstijos buvo per ilgą laiką atsilikusios nuo pramonin
gųjų Europos kraštų, tai joms, dabar tenka tuos klau
simus svarstyti ir spręsti paskubomis.

Tačiau,, kad nebūtų užgauta kieno nors amerikoniš
ka, ambicija, reikia čia pridurti, kad ir Europa mokina
si iš Amerikos. Europa labai interesuojasi Roosevelto 
ekonominiais eksperimentais, ypač N RA. Ji seka juos 
ir žiuri, kas iš jų išeis. Tas, kas pasirodys juose prak
tiška ir naudinga, bus anksčiau ai' vėliau ir Europos 
šalyse įvesta.

Nežiūrint to, kad pasaulis šiandie serga liguisto 
nacionalizmo mfliuencįja, tautos ir žmonės skolinasi 
idėjas vieni nuo kitų ii' mokinasi vieni iš kitų patyri
mo. Tarptautinis minčių ir darbo vaisių apsikeitimas 
yra, gal būt,, svarbiausias žmonijos progreso akstinas. 
Tauta, kuri bandytų vienf tik savo tautines savybes vys
tyti, apsitverdama nuo svetimų kraštų įtakos, imtų, ne
ilgai trukus ekonominiai ir dvasiniai skursti ir pasilik
tų užpakalyje kitų tautų. Nacionalizmas todėl yra ne 
tik neapykantos kurstytojas tarpe tautų, bet ir pažan
gos stabdytojas tautos viduje..

Apžvalga
KOMUNISTEI GAVO PALIE

PIMĄ TAIKINTIS SU 
SOCIALISTAIS

“N. Gadynė” pastebi, 
Amerikos komunistai pastaruo
ju laiku rodo labai didėlio noro 
susitarti dėl “bendro fronto’* 
su socialistų partija. Komunis
tų vadas Ei Browder parašęs 
labai mandagų laišką socialis
tų vadui Norman Thomasui,. 
išreikšdamas savo pasitenkini
mą pastarojo prakalba; ’ pasa
kyta Amerikos jaunimo kong
rese, ir sveikindamas jį dėl jo 
nusistatymo įvairiais opiais 
darbininkų politikos klausimais. 
Browderis jau siūlo eiti nuo 
žodžių prie praktiškų žinksnių 
ir paduoda sumanymą, kad' 
abiejų partijų įgaliotiniai suei
tų ir pasitartų:

Iš kur pas komunistus stai
ga atsirado toks didelis palin- 

i kimas prie susitarimo su socia
listais Jr toks mandagus tonas? 
Juk iki Šiol komunistų spauda 
ir agitatoriai be paliovos pra
vardžiuodavo socialistus “so
či al-fašistais” ir visokiais bti> 
dais šmeiždavoz Sklokininkų or
ganas tai paaiškina taip:

“Ė# Browdėris gaVo in* 
strukcijas padaryti labai1 di
delį nusileidimą. (socialis
tams). Mokslas* a$e sociaf-

kad

fašizmą padėtas ant lentynos, 
įsakyta kalbėti labai manda
giai.”
Tai beveik neabejotina. Ame

rikos komunistų lyderiai pakei
tė savo toną- ir savo taktiką 
santykiuose su. socialistais dėl 
to, kad gavo instrukcijas “iš 
viršūnių”. Patys savo valia ir 
savo protu jie butų to nepada
rę. Jie elgiasi taip, kaip jiems 
liepia vadinamas komttništų in
ternacionalas, kuris tikrumoje 
yra niekas kita, kaip Maskvos 
agentūra.

Na; o kodėl/ Maskva pasidarė 
jsukalbamesnė?. Todėl, kad to 
reikalauja sovietų valdžios po
litika. Sovietams yra svarbu 
įsigyti draugų pasaulyje, kuo
met jiems grasina pavojūs iš 
japonų ir hitlerininkų pusės. 
Bet jiems butų sunku pakreip
ti savo pusėn viešąją opiniją 
•tokiose Šalyse, kaip Fraricija, 
Jungtinės Valstijos ir t. t.,, jėi- 

!gu soeialistinis darbininkų ju- 
’dėjmas butų griežtai nusistatęs 
priėš bolševizmą. Taigi bolše
vikai yra priversti. savo ma- 
nieras keisti.

■ Kad Amerikos komūifistai, iš 
•tiesų, išgirdo “balsą iš augšty- 
ibių”, galima numanyti ir iš to, 
kad jad net ir Bimba su save 
bendradarbiais bando manda
giai kalbėti apie socialistus, ką 
parodo, pav. “ūLatevės” ragini
mas, kad socialistai ir t komu-, 
nistai bendrai kovotų už. pa- 
liuosaviihą “priešfašistinių kaili
nių” diktatoriškose Europos ša* 
lyse.

Brooklyno komunistų, dien
raštis rašo:,

“Franeijos socialistai su 
! komunistais^ sudarydami ben

drą frontą; be kitko, įdėjo 
savo sutartyj punktą vedi
mui bendros, kovos už paliuo- 
savimą Thaelinarino Vokieti
joje ir Sėitz — Austrijoj. 
Pirmasis komunistų vadas, 
antrasis — socialistų

“Kodėl gi Amerikos socia
listai su komunistais to ne
galėtų pridaryti? Kodėl1 nesu
daryti bendras frontas- ir ne
kovoti bendrai, reikalaujant 
laisvės Vokietijos iri Austri
jos priešfffšistiniems kali
niams?”
Į klausimą galima atsakyti 

klausimu:
O kode! kovoti už politinių 

kalinių paliuosavimą tik Aust
rijoje ir Vokietijoje — kodėl 
ne Rusijoje?

Sovietų kalėjimuose, koncen
tracijos stovyklose ir įvairiose 
ištrėmimo vietose kenčia tuks 
tančiai rusų socialdemokratų 
(menševikų) ir socialistų revo
liucionierių. Daugelį jų bolše
vikai suėmė ir įkalino prieš .eilę 
metų, neduodami jiems net7 tei
sę apsiginti teisine; Vienintelis 
tų bolševikiško teroro aukų 
“nusidėjimas” buvo tas, kad 
sovietų žvalgyba susekė; jogei 
jie neatsižada savo socialistinių1 
įsitikinimų ir kartais paskleis- 
davo tarpe darbininkų socialis
tinės literatūros.

Apie tai, kad socialistai Ru
sijoje galėtų atvirai organizuo
tis, leisti laikraščius arba lai
kyti susirinkimus, nėra nė kal
bos. šitas paprastas, net kapi
talistiškose šalyse pripažintas, 
pilietines teises bolševikai iš
plėšė socialistams dar tais lai
kais, kai Maskvoje diktatoria- 
vo “didelis darbininkų vadas” 
Leninas. Jau nuo tada Rusijos 
socialistai buvo priversti arba 
slaptai veikti, arba nešdintis į 
užsienius — panašiai,. kaip kad1 
juvo carizmo laikais. Visi ru
sų socialdemokratų ir socialre- 
voliucionierių lyderiai, kuriuos 
bolševikų žvalgyba nesuspėjo 
pagauti ir nužudyti arba su
grusti į kalėjimą, šiandie gy
vena užsieniuose— Francijojė, 
Čekoslovakijoje ir t. t.

Tai kodėl gi Amerikos ko
munistų šulai, neišimant ir mū
siškių bimbininkų, neįdeda į 
bendro fronto programą reika
lavimo grąžinti socialistams tei
ses Sovietų Sąjungoje? Bend* 
ras frontas tegali būti pagrįs
tas tik abipusiu lygių teisių 
pripažinimu. Bet aišku; kad ši
tą principą komunistai mim 
džioja po kojomis; kuomet jie 
šaukia socialistus bendrai ko
voti už kalinių paliuosavimą ir 
•tuo pačiu laiku pritaria komu
nistinės valdžios terorui prieš 
socialistus.

Komunistai laiko sovietų val
džią Vienintelė “darbininkiška” 
Valdžia pasaulyje ir pavyzdžiu 
visai žmonijai; Tai ką gi reiš^ 
kia jų pasiūlymas socialistams 
bendrai kovoti, už. kalinių, pa
liuosavimą Vokietijoje ir Aust
rijoje?' Ve llą jisai- reiškia? 
Mes, komunistai; ir jąs, socia
listai, reikalaukime laisvės 
musų vienminčiams to»e šalyse; 
kur nėra Romūfiistų Valdžios; 
bet jeigu mums ir-jums pavyk
tų bendromis pastangomis nu- 
•versti. fašistiškus, despotus, ir 
valdžia patektų į musų (komu^ 
:ništų)į rankas —- taip, kaip Rir- 
•sijoje, tai mes jus (socialistūs)’ 
šaudytume ir grūstame į. kale- 
ijimąl

J. Ar yra nuostabu, kad šitokia 
komunistų< •propozicija nėšūke* 
lia entuziazmo tarpe sdcialis- 
!tų?

, f 
I . *
.      .. n n-..i..     .. .mĄ.;-
i

Reikalaukit# "NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur pardutidk* 
imi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa- 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne ša* 
;Vo smagumui, bet Jūsų pąto* 
gumd deM

PASTABOS
Karas yra raketas

žurnale “Forum” generolas 
Smedley D. Butler rašo apie 
karą,' kuo griežčiausiai jį pa
merkdamas. Jis sako:

“IŠ karo keli žmonės pada
ro milžiniškus turtus. Tau
tos pasigrobia naujų teritori
jų (kurias keli asmenys tuoj 
pradeda eksploatuoti savo 
naudai), o ant visuomenes: pū
čių krinta bila — bila, kurios 
pasibaisėtina sąskaita yra nau
jai pastatyti kapinėse pamin
klai, susmaigyti kūnai, su
trikdyti protai, širdies skaus
mai ir sugriauti namai, eko
nomiškas nepatvarumas bei 
nepakeliama mokesčių našta 
ateinančioms genikartems”.

Taip kalba ne koks pacifis
tas, bet Jungtinių Valstijų bu
vusis generolas. Jis sako, jog 
laike karo Amerikos karei
viams buvo mokama $30 per 
menesį. Tai buvo atlygini
mas už tai, kad jie žudytų ir 
butų žudomi. Daugelis ka
reivių apie pusę savo algos 
siuntė namiškiams. Be to, 
jie turėjo mokėti apdraudą. 
•Tad faktinai jiems likdavo 
apie devyni doleriai kas me
nesį. Ir to dar negana: ka
reiviai tiesiog buvo verčiami 
pirkti laisvės bonus. Per ka
rą laisvės bonų jiems buvo 
parduota už $2,000,000,000 su 
viršum.

Gen. Butler sako, jog jįs jau 
seniai žinojęs, kad karas yra 
niekas daugiau, kaip tik sa
votiškas raketas. Ir dabar, 
kai pradeda dangus niauktis’ 
ir kyla karo pavojus, tai jis 
esąs pasiryžęs atvirai apie tai 
kalbėti. X

Visuomenė turi įsigyti tikrą 
supratimą apie tai, kas yra 
karas., Ji turi mobilizuoti fak
tus, skaičius ir protavimo jė
gas. O’kai tai bus .padaryta, 
tai mobilizavimas kareivių ka
rui pasidarys gejmanomąs.

i

kius. I tą laišką Hitleris nie
ko neatsakęs.

Visi Hinderburgui siunčia
mi laiškai buvę nacių cenzū
ruojami. Prezidento sekreto
riaus žinioje buvusieji doku
mentai tuoj tapę nac:ų poli
cijos konfiskuoti, kaip tik 
Hindenburgas miręs.

Prie tokių aplinkybių, sako 
užsienių laikraščiai, Hinden* 
burgo testamento suklastavi- 
mas atrodo visai naturališku 
dalyku.

Hooveris rašo knygų
Laikraščiai prarieŠd, kad 

buvusis Jungtinių Valstijų 
prezidentas Hooveris baigiąs 
rašyti knygą apie Amerikos 
padėtį. Sakoma, jog savo 
knygoje jis bandysiąs įrodyti, 
kad dabartinė demokratų po
litika* vedanti Šalį į pražūtį. 

; Girdi, jeigu taip ilgiau tęsis, 
•jai’ Amerikos žmonės visiškai 
pražudys laisvę.

— K. Auguras.

'■“S ’x. -------------- .

Paprastas triukas
Nacių valdomoje Vokietijo

je reikalai vishP nekokie. Jau 
45 miestai paskelbė, jog jie 
randasi “skurdo stovyje”. Ki
tais žodžiais sakant, jie nebe
gali ilgiau teikti pašalpą vis 
naujai atsirandantiems dar
bams.

Bet viskas turi* būti- gerai 
nacių1 valdomoje šalyje. Žmo
nės neprivalo riigotir nes jei
gu Čia tenka skursti; tai kitur 
tas skurdas yra kur kas di
desnis.

Ir štai pastaruoju laiku na
cių laikraščiai pradėjo labai 
daug rašyti apie pasibaisėtiną 
badą Rusijoje. Girdi; vien tik 
Kijevo ’distrikte iŠ- bado jau 
mirė pusantro milijono žino- 

t nito! ‘
žinant tai,..kad! KiJeVas tūri 

tik apie pusę milijono gyven
tojų, toks nacių tvirtinimas 
atrodo daugiau nei juokingas. 
Visi to miesto if apylinkių gy
ventojai tbrėtų mažiausiai 
bent du kartu “numirti”, kad 
sudaryti tų skaičių; kurį Skel
bia vokiečiai.

Hindenburgo testamentas

čia šturmininkai ypatingai mėg
davo išlieti ant belaisvių savo 
tulžį, ir kas yra, pavyzdžiui, 
matęs kuopos vadą Stahlkopfą, 
kai šalia jo buvo genami žydų 
kuopos nariai, tas žino, kaip 
atrodo sadistas savo tenkini- 
mosi momentais.

Prie kariško režimo lageryje 
yra suprantama, kad Čia buvo 
praktikuojama ir kariškoji 
baudžiamoji mankšta. Tačiau 
prūsų kareiviško čebato garbei 
tenka pasakyti, kad ten bau
džiamoji mankšta buvo stačiai 
humaniškas dalykas, kai paly
gini ją su tuo niekšiškumu, ku
ris reiškėsi čia, Oranienburge.

Akmeniniai kerštai
Be šešioliktosios kameros, 

blogiausias dalykas Oranien
burge 
je tam tikslui buvo skiriamos 
dvi buvusios fabriko džiovyk
los, juodomis dar iš ano meto 
sienomis, su gniūžte šiaudų, pa
kreiktų ant cemento aslos, 
“šviesa” ir “oras” į tas celės 
tegalėjo įeiti tik pro dvi nedi
deles skylutes duryse. Iš bėdos 
Čia galėjo į tilpti trys keturi 
žmonės, .tačiau kartais per išti
sas dienas ir naktis ten būdavo 
sukimšta iki 14 žmonių. Iš kar
cerių teišlėisdavo tik trumpam 
laikui rytą, pietų metu ir va
kare pavalgyti, po vieną kartą 
dieną ir naktį atlikti savo rei
kalui, be to keletai minučių 
leisdavo pavaikščioti ratu pir
majam kieme. Į tą karcerį ko
mendantas kišdavo by kokia 
proga, kaltinamojo pasiteisini
mų jis dažnai visai nesiklausy
davo, kišdavo, destis nuotaika, 
tai trumpesniam, tai ilgesniam 
laikui. Kai kurie belaisviai yra 
tokiame urve išsėdėję be palio
vos iki puspenktos savaitės.

Tačiau šitokios karcerių rų- 
šies komendanto sadizmui dar 
neužteko, nes jei atsitikdavo, 
kad celes nebūdavo perpildytos, 
tai nubaustieji: belaisviai galč- 
dayo naktį miėgoti, atsigulę 
ant nųoo-^grindų. $ia buvo dar 
per daug humaniškumo. Tad 
spalių mėnesį komendantas lie
pė padirbti kitokius karcerius. 
Jie buvo iš gryno cemento, o 
grindų plotas buvo 60x80 cen
timetrų,. vadinasi iten galima 
buvo* tik stačihm stovėti. Ne 
vienas 
vyklon ir sumuštas, turėjo po 
to keliauti į vieną kurį tų. sto
vimųjų karcerių ir grįžo* iš ten 
kruvinomis kojomis.

Iš tikrųjų, tas šiurpus- sto
vyklos komendfihto išradimas 
buvę ne kas dauginu’, kaip sto
vimas karstas. Erdvėje su grin
dų plotu 60X80 čentitnetrų te
galima lik stovėti išsitiesus. 
Nors truputį sulenkti sąnarius, 
kuttie jau: po trumpo laiko pra
deda’ stirti, negalima. Tos sto
vimos dėžės 
rios 
fantazijos kūrinys; 
kitriė1 ten* būdavo 
yra praleidę šiurpias valandas, 
rteapsttkomų kančiųi naktis; Esi 
uždarytas į cementinį karstą, 
negali’ hė vieno sąnario paju
dinti, jatitt kaip tavo sąnariai 
iė apačios palengva ima sting
ti; sopėti; keliai ilgiau neištu
rėdami sulinksta, atsidauždami 
į’ mūrą; neturi kur padėti ran
kų; nežinai kaip dar ilgiau be
stovėsi; o čia dhr tave ėda be
galinė dvasios kančia' — min
tys gręžto gręžia galvą; neturi 
kito troškimo) kaip tik — ša
lin iš to baisaus cementinio 
karsto; didėjUntieji uždaryto, 
besiblaškančio- kūno skausmai, 
išSpausdami apmaudo; nusimi- 
ninto ašaras akyse; vis didina 
pašėlusį slėgimą gaivoje nuo 
susitelkusio, stuksinčio smilki- 
hyse kraujo tai pragaras; ir 

nėra

Rudasis Pragaras 
’ “Tautiečiai I Rytoj jus einate 
balsuoti; Jąs gi Nenustojote 
savo pilietinių teisių, jūs užda
rė čia todėl; kad fųs buvot mū
sų politiniai priešai, bet jus ne
sat jokie nusikaltėliai — taigi 
jus rytoj einat balsuoti. Musų 
vadas išstojo iš tautų sąjungos, 
juk prieš tai jus nieko neturit. 
Iš tikėjų, argi galima buvo il
giau bežiūrėti, kaip jie ten Že
nevoje už musų vokišką pini
gą rijo ir gėrė, kaip jie iki au
sų sėdėjo vyne ir kaviafe. To
dėl aišku, jus visi balsuositvuž”, 
vadinas, kad daugiau to visa 
nebebūtų. Aš girdėjau, pas 
jus kalba, kad jus turėsit rink
ti per prievartą — aišku tai 
yra plepataf. Niekas jums ne
duoda įsakymo, kaip turėsit 
rinkti, ftet rytoj jus galėsit pa
rodyti,. ar jums dar reikalingos 
koncentracijos Stovyklos, ar 
ine-”

Išklausę tos kalbos, mes ne
žinojome kuo reikia labiau ste
bėtis,* ar ta, -mandagiai .kalbant, 
vaikiška nuovoka, kurią štur
mo vadas turi apie Vokietijos 
reikalus Ženevoje, ar tuo nema
žiau: naiviu akiplėšiškumu, ku
riuo jo tvirtinama^ kad mes 
renką niekeno nespaudžiami ir 
čia pat grąsoma mums stovyk
los pailginimo basliu.

Kuomet , po. rinkimų; pirma
dienį, Bliumbergo belaisvių ko
lonos susirinko ryto metą žy
giuoti darban, komandos vadas 
Mane išdrožė mums kitą, tik 
šiuo kartu jau daug, trumpesnę 
kalbą. Balsavimo daviniai ro
dė,. kad “prieš” nuošimtis buvo 
pas mus. truputį didesnis> negū 
tyriausioje stovykloje Oranien- 
burge. Tokiam nemalonumui iš- 
jtikusy. šturmo vadas? bylojo 
mums: šiuos žodžius: 
l “95- nuošimčiai vokiečių tau
tos pasisakė už Adolfo* Hitle
rio valdžią-. Oranienburgas bal
savo žymiai geriaiL Jus, kiau- 
jėSr, parodėt, kad jums* dar dvi- 
idešimts metų reikia sėdėti koii- 
reentracijps stovykloje, žengto 
marš!” , 
r šeštadienį prieš rinkimus: 
“Tautiečiai!’..<

Pirmadieriį 'po’rinkimų: “Jus, 
kiaules”...

Baudžiamoji mankšta
Paskutiniajam stovyklos kie

me buvo įrengtas* tam tikras 
[Specialus kelias sut kliūtimis. 
•Belaisviai genami; tuo* keliu iš 
pradžių turėjo peršokti per dvi’ 
lygiagretes kartie, paskui per
lipti trijų metrų aukščio stačią 
sieną, be jokios pašalinėsi pa
galbos; žinom®; toliau: peršokti 
platų griovį, po to reikėjo pra
šliaužti pro maždaug 10 metrų 
įiljrio ir 80 centimetrų aukščio 
medinį kanalą, kuriame visuo
met skersai iš apačios budaVo 
įremta1 viena lenta, o iš viršaus 
— Uita, tokiu budu žmogus 
turėdavo prasiraityti kaip gy- 
Natė'; galiausiai reikėjo pereiti 
Įpef kartį,< paguldytą ant gilios, 
Jpilhos vahdens duobės. Per tą 
kebų sui klintimis belaisviai 
bŪVo varomi begalinę daugybę 
kurtų, riėatsižvelgiant nė jiį
amžiaus nė sveikatos stovio, ir 
tai ne vieną tik sykį, bet tuo 
pačiu prddėj imu daugybę kar
tą, iki pagaliau kuris į galą nū- 
sikanWęš sugriudavo vietoje; 
ne vieną belaisvį yra tekę iš 

diBtimų išvafck’ėĖj.' Klttuscmfs tos vietai nešte išnešti. Ta pro- 
ga btrvor žinoma, ir mušama, naudingos

(Tęsinys) 
jeigu poetų ir filosofų šaly bu
delio kirvis yra tapęs valstybės 
simboliu, tai ar gali kitoks bū
ti hitlerininkų šturmo burių 
jaunimas, negu jis yra Oranien- 
burgo stovykloje?

“Tautos atsiklausimas” 
stovykloje

Nemaža užsienio ir Vokieti
jos laikraščių skaitytojų 
abejonės, 
jie pamatė lapkričio 12 d. 
tos atsiklausimo” rezultatus iš 
kai kurių koncentracijos sto
vyklų. Orani'enbUrgo stovyklo
je (tuo laiku ten. kaip, tik bu- 
,vo nedaug, žmonių) ič 368 bal
savusių belaisvių 338? pasisakė 
už Hitlerį, likusieji — prieš ar
ba. padavė tuščias korteles. 
Stovyklos skyriuje Bliumgerge, 
kur aš tuo laiku buvau; paduo
ta 73. balsai;: 61 
“prieš” ir 3. 
panašiai didelis nuošimtis “už” 
galvosi ir kitose' koncentracijos 
stovyklose, pavyzdžiui, Bran
denburge ir Dachau,, tai aš te
galiu čia daryti tik vieną išva
dą; kad ir ten; matyti, vadovau
tasis tokiais pat taktikos sume
timais, kaip^ pas- mus; būtent: 
balsuojant visiems “už”, pasau
lis turėjo aiškiai, suprasti, kad 
čia esama grynų terodo balsa
vimų. Kad! kaip' tik koncentra
cijos stovyklų beteisėtai nega
lėjo išreikšti pritarimo tam' re
žimui; kuris- su jais taip nežmo
niškai 
siems aišku. Tokių, kurie bal
suodami “už” tikėjosi greičiau 
pasieksią laisvės, būvo be galb 
įbiaža; belaisvių tarpe vyravo 
nuomėnė, kad atiduodant kor
teles Už Hitlerį bus tik ryškiau 
parodytas grynas teroristinis 
to “tautos pasisakymo” pobū
dis, ir tuomi būtent reikia aiš
kinti tokie rinkimų daviniai 
iOranienburge ir; veikiausiai; 
taip* jau ir kitose stovyklbse. 
Rinkimų eiga stovykloje — 
nors tekniškai' jie ir buvo at- 
liekami, kaip visuomet, kortelė
mis

labai stebėjosi,
be 

kai 
tau-

“už'’, 9 —
- tušti, Kadangi

elgėsi,. turėjo būti vi

— tai karceriai. Pradžio-

belaisvis atvykęs sto-

•»

Užsiehių spauda vis dau
giau ir daugiau rašo apie tai, 
kad Hifrdenburgo testamentas 
buvo nacių suklastUOtari. Ji 
suko, jog taš testamėmw yra 
parašytas lygiai fokiav Įkalba, 
kokią naciai naudoja’ 
gendos. tikslams. \

Prieš mirtį Hinilbnliugas 
ibuvęS' visiškai irdliūdte. \ Jo i ... .. . .I..** —*• ..

^ileidžiami.
artimiausi draugai rielStiVo

* .........", . Vienas senas
generolas, kuris norėjo prezi
dentą aplankyti iri papašakoti 
jam apie buvusiųjų.' arinius 
viršininkų sentiihentą * liiuk 
HitTėrio, ..tapo suimtas ir įka
lintas Koeningšbcrge. \ 

HindenburgaS; pasiuntę^ Hit
leriui laišką, prašydamas ne-W 
persėkfo’ti j)rdtWfanft] 1 dVri^š- ytcrlimir

< t ' K . \

turint galvoj neribotą; 
nežmonišką terorą; nuo kurio 
kenčia politiniai belaisviai, bu
vo ne* dkūgiau, kaig komedija. 
Tačiau negalime šios temos 
baigti nepažymėjus epizodo, ku
ris įvyko balsavimo metu Ora- 
niOTburgo stovyklos skyriuje1 
Bliitmberge.

IšVpradžią^ penktadienį prieš 
balsavimus, belaisviais buvo nu
vesti Bliumbergo kaimą, kur 
viename \ restorane buvo per 
radio perduota Hitlerio kalba? 
iš Siemens^ dirbtuvės Bferlyne; 
Toliau; šeštadienį, belaisviams 
per radio. buvo leista išklausyti 
Hindenburgo — reicho prėzft 
dento- kalbesį Tuojaufr po to,. 
Niurnbergo komandos vadas, 
;SA vyresnysis', l&aue pasakė 
pats itih charakteringą kalbą. 
Tiesa, 
mėgstąs išgerti latitfekneehtas, 
nebūVo pats blogiausias žmo
gus rudmarškinių tarpe; jis 
mokėję gyvebime verstis su 
nuostabiai iha&r pietinių gabu
mų ištekliumi!
das Maue pradėjo taip:

“Tautiečiai!”
Mes visi nustebome

, kreipimosi koncenttaeijo» stto 
vykioje dan riebuvo tekę išgirs
ti* Na, best tiesa, juk Šiandien

tas Mauė — storas

“StmW’ va-

tai grynas žiao- 
vidūramžių kankintojų 

Belaisviai, 
uždaromi.

riyse kraujo 
kas tą pragarą išrado;
žmogus:

(Bus daugiau)
tokio

Į ’ : : - •

Skelbimai Naujienose 
duoda, naudą;, dėlto;, 
kad. pačius Naujienom
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TIP-OFF
Guten Tagl

What’» & cohunni&t supposed

in. Maybe if we tore our hair 
and gnashed our teeth, it 
would work — būt that hurts. 
Boy, could we ūse contribs.

Trying to think of someplace 
to lake the girįfriend — some
place you havenrt been to be- 
fore? The L. Y. S. anniversary 
celebration is coming off soon.

Birute, have you collected 
that dollar bet on the out-come 
of the eleetion a few 
ago? If you hadn’t been 
termined to win, you 
have lašt.

We caughit you diving
the bed during ‘that recent 
thunder-storm; no sence in 
trying to deny..., huhsay we 
clean under our beds, and be
sides it’s a\ different kind of 
dust.

Ruth Kartanas, who hasn’t 
been to an U Y. S. meeting 
for a k>ng time, suddenly de- 
cides to come to one. Mušt be 
one of the

Us and 
getting to 
don’t even
our card inviting us back to 
rehearsals has come — he telis 
us. . 1

Avė., Berwyn, III; Vincentas Mani
kes, kontr. rašt.; Juozapa* Vili- 
maitis ir M. Davidonis iždo globė
jai; Antanas Rudis, maršalka; A. 
Karoblis, lingonių lankytojas. 
Susirinkimus laiko kas antra ne- 

dėldieni, Lawler Hali Svet., 8929 W. 
Madison St., kaip 1 va^. po piet.

4550 So. Western. Avė.; Peter Za- 
lumskls, maršalka, 4601 S. Fran- 
cisco Aye.
Laiko susirinkimus kas menes; 

kas antrų ketvergę, 8-tų vai. vaka
re, B. Pietkewičia ofiso kambarį, 
2608 W. 47th St., Brighton Park.

mušt be the
Besides we’ve already

different charases out vaca- 
tioning, and nobody ambitious 
cnough to break into print by 
exerting themsehes in any 
way.

And nobody’s interested in 
the fact that Esmerelda is 
cooling off at Hot Springs, or 
that Aloyious is curing his 
cold in Glacier Park.

Even picnics are acting up 
— moonhte picnics starting at 
three in the aftemoon and end- 
ing at midnitc 
heat.
consumed our annual allottance 
of dust, and we don*t believe 
in over — indulging.

Sunday, August 19, marked 
the debut of several new com- 
positions of such noted Lith
uanian composers a s Jokube- 
nas, Naujalis, etc. They were 
played by the Chicago Sym- 
phony orchestra from the band- 
shell on the Swift Bridge at 
the Fair.

Barbara Dariys, one of the 
Lithuanian Day soloists, sang 
tw<> of the selections.
HIT OR MISS:

A certain columnist racking 
her brai:i in search of some- 
thing you might be interested

MADOS MADOS

weeks 
so de- 
would

under

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ valdyba 1984 metams: Pirm. 
A. Milerienė, 1030 Central Evans- 
ton, Ilk pirm, pagelb. P. Grigo- 
nienė, 8322 S Union Avė, nut. 
rašt. A. Dudonienė, 7917 S. Har- 
vard Avė, Fin.. rašt S, BenikienS, 
2900 So. Poplar Avė. Kontrolės 
rašt. A. Galalis, 816 W 33 Place. 
Kasos globėja M. Kizienė, 8207 S. 
Lowe Avė. Kasierė D. Bakas, 6759 
S. Elizabeth St. Maršalka A. Tan
ke, 3239 S. Union Avenue.

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

si pirmų penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:80 vai. vakare.

Phone Canal 6122

MllLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vdk. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

BAKING 
■VV POVVDER

Šame Price Todaif, 
\iarsAqo

25 ounces254

Amerikos Lietuvių Daktarų
—m.—»

Tel. Ofice Wentworth 6380
Rez. Hyd* Park 8395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyra* seredoml*

new members.
the mailman are 
be swell pals. We 

have to ask lum if

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

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

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KL1UBO valdyba 1984 
metams: pirm. J. Rūta; vice-pirm. 
B. Jenkauskas, 3220 S. Union Avė.; 
nut. rašt. S. Kuneviče, 8220 So. 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 8534 S, Lowe Avė.; kas. rašt. 
P. Viršila, 8200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 3817 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 8233 
Lime St. ir J. Malinauskas, 8409 
S. Lowe Avė.; teisėjas K. Valaitis, 
8306 So. Union Avė.; ligonių pri
žiūrėtojas P. Petraitis, 8159 So. 
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mų penktadieni, 7:80 vai. vak., Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3188 So 
Halsted St.

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia

Auf Wtedersehn!
Ellie Gesshoo.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1934 metams

2987

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1934 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan St.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6135 S. 
Rockwe>! St.; P. Killis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI, Cicero, III; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. Kunevičia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvienų mė

nesi kas trečia antradienį, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vak vak.

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

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

N. Califor-
rašt. A.

Lincoln St.,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1934 metams: Pet
ras Killis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice-pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
ris ižd.. 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco Avė.; Jonas Paža
ras. 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 8600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 35th St.

‘ Susirinkimai atsibuna kas antras 
nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 8133 South 
Halsted St. 12-ta vai. diena.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6109 S, Albany 

Avenue 
Phone 

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

gtinoms patari
mai dovanai.

i

Graboriai

Laidotuves $95

J. J. BAGDONAS

2987 — Paprasta bet elegantiška 
išėjimui suknelė. Ji tiks kiekvie
nai moteriai, ypatingai gražiai atro- 

paftisiudinsite iš labai 
— šilko arba vo- 
m i eros 16, 18,
42, 44 ir 46 colių

dyš, jeigu 
lengvos materijos 
alio. Sukirptos 
taipgi 3^, 38, 40,

vieną ar dauNorint gauti 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Icutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėli mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekviena pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, UI.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, 111. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 3149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St; S. Kunevičius nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 3144 S. Wallace St.; J. Ma
te junas kontr. rašt., 709 W. 34 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pir

mų trečiadien; 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8183 So. 
Halsted St.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 SI; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot. 
seki.. 1900 W. 35 St.: Waltei 
Sharka fin. rašt., 4635 So. Wash- 
tenavv Avė.: Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Warnis iždininkas, 3838 So. 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St. Narkis .korespondentas, 
F. JShutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldienį kiekvieno mėnesio 
12-ta vai. dienų, Liberty Grove sve-r 
tainėie, 4615 S. Mozart' Street.

GARFIELDPARK LIETUVIŲ VYRŲ 
ir MOTERŲ PAŠELPINIO Kliubo 
valdyba per 1934 metus: George 
Medalinskas, pirm., 233 S. Central 
Avė.; Alena Kaziunas, pirm. pag,, 
3508 Gunderon Avė., Berwyn, III; 
M. Madalinskas, nut. rašt., 233 S. 
Central Avė.; Chas, Katela, fin. 
rašt., 4676 W. End Avė.; M. Ka
ziunas, iždininkas, 3508 Gundarson

AMERICAN LITH. CITIZENS 
CLUB of 12th WARD valdyba 
1934 metams: J. Svitorius pirm.. 
4819 Tripp Avė.; P. Jurgelionis 
pirm, pag.; P. J. Petraitis nut. 
rašt., 3159 S. Halsted St.; J. Nau
džiūnas turto rašt.; 1500 So. 48 
Ct.; J. Manikas kontr. rašt.; J. 
Jasiunas kas. globėjos; Dr. A. 
Manikas sergančių narių kvotėjas,. 
3008 W. 59 St., tel. Republic 0098r 
bonemonai: A. Saldukas, 4038
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
K. Gramantas, 4535 S. Rockvvell 
St., tel. Lafayette 2418.
Kliubo susirinkimai atsibuna 3 

sekmadieni kiekvieno mėnesio.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mr». jsrttv Lnedeke Drtvton ralo: ‘Al 
vartotu Krufinhen. kad Biimažinti svarumą— 
a# netekau 10 svarų į vieną savaitę Ir ne
žinau kaip ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengrval, SAUGIAI tr 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę Saukkte- 
llo Kriisohen stikle karšto vandens ryte prie! 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bnpka, kurtos 
užtenka 4 savaitėms visai matai kainuoja. 
Gaukite Ji pas bite aptlekininką Amerikoje.
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Balta 
Jeigu Ši pirma bunka neįtikins Jus. kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— nlmurai trrntinanrf

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av

Republic 3100
2506 W. 63 St.

h

Lithuanian Rcpnblican Club of 
Brighton Park kliubo valdyba 1934 
m.: Vincas Baliunas, pirm., 2534 
W. 47 St.; Frank Jakavičia, vice- 
pirm., 2638 W. 40 St.; Kasper 
Kelps, 2-ras vice-pirm., 2436 W. 
47 St.; Barney Pietkevvičia, nut. 
rašt., 2608 W. 47 St.; Walter 
Sharka, fin. rašt., 4635 Se. Wash- 
tenaw Avė.; Kasper Pakeltis, ižd.,

Vai.—8:30 A. M. iki 8:30 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas. I
Palengviųs akių įtempimų, kuris Į 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
dmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiant 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

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiem* reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Stredomis ir nedėl pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefoną* Republic 7868

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

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.DR. G. SERNER
LIETUVIS

Pritaiko Akinius I DR. PULSUDSKIS 
Kreivas Akis ' 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

LE VAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Boul’d 
(Kamp. Damen Avė.) 

TeL Hemlock 6699 
Valandos: 1-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 

Rezidencija: 
6412 So. Campbell Avė. 

Prospect 0469

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokių akių

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.

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. Kež. Tel Virginia 0669
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą.
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. JLzT« V • JO* OltUlllISlhlS
Jei -skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jum* reikia 
akinių.

Dr.John J. Smetana
OPTOŠIETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniška* ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku P»Kal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18 th SU 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

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sųryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

32 6 S. STATE

Visi Telefonai

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Diena ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 8377

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

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

Tel. Seeley 7830
Namu telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labo* 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. NedėHomi* nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MTDWAY 2889

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. MAUkB KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 9 po pietų 

7 iki 8 vai Nedėl nuo 10 iki 121 
Rez. Telephone- Plaza 2400

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Ofiso Tel. Cahimet 6898
Rez. Tel. Drexel 9191 __ _

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

MoteriBku, Vyrišku, Vaiku ir vi*ų 
chroniškų ligų

Ofisą* 8102 So, Halsted St. 
arti Slst Street

Valandos t 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
daliomis ir šventadieniai* 18—12

/ diena.

rAit/tinižtP / </

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Re*. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL,

VINCENTAS 
ALEKSANDRAVIČIA

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
ragpiučio 25 dienų, 10 valandų 
ryto 1934 m., sulaukė* 49 m. 
amžiaus, gimęs Baublių kaime, 
Kražių pa ra p., Raseinių ap. '

Paliko dideliame nuliūdima 
moterį Onų. 2 sunu* Pranciš
kų ir Vicentų, 2 dukteris Oną 
ir Antanina, marčių Marijonų 
ir gimines, o Uetuvoje brolį. 
Pranciškų ir seserį Antaniną ir 
gimines. <

Kūnas pašarvotai, randasi 
4505 S. Paulina St.į Chicago.

Laidotuvės įvyk* ■ trečiadieni 
rugpiučio 29 dienų, 8:84) vai. 
ryto iš namų j šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielų, o iŠ ten bus 
nulydėtas j šv. ĘasimiCro ka
pines.

Visi a. a. Vincento Aleksarv- 
dravičiaus. giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekarpc, ’
Moterį*, Sūnūs,-Dukterys, 
Marti ir Giminė*.

Juaidotuvėsa patarnauja gra- 
bočius L. ĘrerskU, Telefonas 
Boulevard 9277. ’ i

CR0WN VAULT COMPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

Advokatai
I, J. ZOLP 

GRABORIUS 
1646 West 46th St

Tel. Boulevard 5208 ir 8418
1327 So. 49th Ct.

Tel, Cicerą 8724. Koplyčia dykai.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava, 
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. RockweU St 
Tel. Republic 9723 ~ * »

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St.
Tel, Boulevard 1401

Vienintelis 
Vault’as 

užgirių/ U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Oro Spaudimu.
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

9

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. Canal 2515 arba 12516 
SKYRIUS:

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio. Seredo* ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 g. Roelnrell Street 

Telefonas Republic 9800

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

Ofiso vai: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tėti Boulevard 7820 
Nam« Tel Prosnect 1089

Ofiso Tol Boulevard 5918 
Tel Virtnrv 2J»<«

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted at*.

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste

Kambarys 402 Tel. DeaTbcrn 9047 
Re*. 5349 So. HermiUgę. Av*.

' - -i)

■>r>< :ąl

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas; DIDYSIS OFISAS;

93rd Street ir Turiter Avenue
Evergreen Park 7122 Evergreen Park,. UI.Valdžios bandymas pripažino ji geriausio.

Parduodam vien tik GraUoriams.

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus 

Graborius 
KOPLYČIA PYKA? 
1410 So. 49 Ct taesM. VJi.



NAUJIENOS, Ghicapo UI

PRANEŠIMAI

CL ASSIFIED ADS

Duobkasiai...Cha-cha

MADOS

HORTuAut BAHKERS

REAL ESTATE

TOL. .REPUBLIC 8402

NARIŲ

savaitėj, pomirtinė

(Adresu)

5.00
5.00

Symphony 
džiaugiuosi

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

2.00
5.00
2.00

Vaitkaus
Chicago

baigė.
Turliu

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

vai 
par

inu- 
pra- 
porą 
man

ar li- 
savo

Vaikų ekskursija 
Brookfield Zoo

Simonas 
t jums 
viso pa-

Dr. L. Pulsudskis 
naujas lietuvių 

gydytojas

nas Vanagaitis per radi o pasa
kojo, kad šitie Jurgio Viktoro 
veikalai jau buvo groti metai at
gal mažesnes orkestros iš ra
dio stoties WJJD. Kieno-gi čia 
teisybe? Koncertas-gi ištiktųjų 
buvo surengtas Swifto kompa
nijos lėšomis.

—George Victor.
Red. prierašas. O vienok po

Cha-cha-cha-cha!
dabar programas pasi

Tuom tarpu sakau 
turliuuu, turliuuuu.

— Juozas Kibeklis,

Pranešame/6 kad ateity pra
nešimų apie .išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokj biznj, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
.ranešimaM

paza- 
procentų 
sumos, 
suskubo 

aukomis,

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš.

* ‘ J. Rapp
Ashland Avė.

DVI PATYRUSIOS moteris kurios 
dirbo junk šap4j, prie sortavimo sku
durų. Berger Bros. 2248 Lke St.

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marce Ui n g and 
finger waving 

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Ave„ 2 fl.
Tel. Pullman 8359

Atdara vakarais ir nedėlioi 
Storage, 5746 So.

pigiai ant paraa- 
Biznis gerai išdirbtas per 

metų. Fikčeriai ant vietos, 
vartoti. Kampinis namas. 
3329 Lituanica Avė.rkl«| tall 

Mengrtnk 
iu Muste- 

JllnlT irb 
1 VA. 

per penkias ▼•landau, 
pagelsti. Milijonai

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

PARDUOSIU arba mainysiu namų 
ir taveru su moderniškais fikčeriais. 
Gera vieta. 3427 S. Wallace St.

PARDAVIMUI labai geras Tavern 
tarp dirbtuvių ir svetimtaučių ap
gyventa. Greitam pardavimui, par
duosiu pigiai

5617 W. 63 PI.

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi 
Ar jusu stogas reikalauja patai

kymo? Pašaukite mus ir mes api- 
orekjuosime. Mes taipgi darome vi
joki blekorystės darba.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
navininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biiiro Chicaeoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
. CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Mes esame jau Šiuo adresu virš 50 met.

2939 — Augesnei moterei suknelė. 
Tinka byle progai, namie ir svečiuos- 
na. Sukirptos mieros 16, 18, taip
gi 36, 88, 40, 42, 44 ir 46 colių per 
krutinę.

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

Jurgio Viktoro pa 
aiškinimas

vedėjas Justinas 
tik prakaitavo 

espėda- 
, kurie

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

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

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

Cicero 645

DIDELIS bargenas Southsidij par
siduoda bizniaVas namas sykiu su 
bizniu, 4 ruimai dėl pragyvenimo, 
2 karų gąradžius, vertės $13.500 už 
$6,500. Biznieriai nepraleiskite pro
gos.

Atsišaukite ■ ' 
2502 W. 69 St.

SALIUNAS 
vimo. 
daugeli 
Galima

Fųrniture & Fixtures 
Rakandai-Jtalsai

from Mel- 
100.00 
25.00 
25.00 
25.00 
50.00 
25.00 
25.00

100.00 
25.00

Balaganas
— Turliu! Gera vakarą! 

Musų programas (prasidėjo — 
cha-cha-cha-cha 1 Duobkasiui... 
Cha-cha-cha! Palaukit, jus 
duobkasiai! Cha-cha-cha!

— Dabar padainuosiu labai 
gražią liaudies dainelę.

Turliu, turliu,' turlia-tu, 
tušti mano kolyta, 
Bumpt, bumptT ra-ta-ta, 
tušti mano kolyta.

Ei! tautiečiai; ei! kūmutės, 
jaunos, mamos-ir bobutės! 
Duokit, duokit doleriukų, * 
nupenėtų paršeliukų.

Bumpt, bumpt ra-ta-ta, 
tušti mano kolyta!
— Dabar, ponas\ 1 

Sim-Sim, papasakos 
svarbiausias žinias iš 
šaulio.

— Gera vakarai čia kal
ba Simonas SiimSim. Italija, 
Mossulini, Vokietija, Hitleris, 
Francija, socialistai, Rusija, 
komunistai, Anglija, Darbo 
Partija, NRA. Dalykas labai 
paprastas. • Nelaikykit pini
gų! Kaip tiktai turit tuojau 
praleiskit. Nusipirkit skal
biamą mašiną, ar matrasą, ar 
išmargintą kiaušinį. Tik ne
laikykit pinigų pas save. Sa
kau jums: nelaikykit pinigų! 
Dar sykį pakartoju: nelaiky-

3321-25 S. Halsted St
CHICAGO, ILL. 

Tel. Boųlevard 0912

kit pinigų matrosuose, ar pan 
čiakose
pinigų!

— Matote kokių svarbių ži
nių iš viso pasaulio girdėjot. 
Mes platiname lietuvybę, mes 
keliame liaudį ir nieko nebi
jome
cha! Balagano Imperija jūsų 
nebijo

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perk raustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

daMkutykiofc 
komfortą 
-dcutimos 

namie

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_______

PATYRUSIOS skudurų sortuoto- 
ios. Nuolatinis darbas. Economy Rag 
& Paper Co. 1560 N. Sheffield Avė.

Sakau: nalaikykit

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniška studija su 

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

NAUJIENOS Parom Dept.
1739 S. Hahted St.. Cblcag,. III. 

' . ' ■ ■ c . •
čia {dedu 15 centų it pralau at-

siųsti man pavyzdi No.................... 
Mieros ........................ per kratini

Grane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1L

P.ARDAVIMUI sėkminga taver
na, pilnai įrengta, penkių kamba
riu apartmentas viršuj, 2 karų ga
ražas, aptvertas palm garden, $65 
mėnesiui Savininkas, nereikia bro
kerių, 6142 So. Western Avė.

savo
Garfield

avė.,

šiomis dienomis dar vienas 
čia gimęs ir augęs lietuvis bai
gė medicinos mokslus ir atida
rė naują modernišką ofisą. Tai 
daktaras L- F. Pulsudskis.

Jis priiminėja ligonis 
ofise adresu 1957 W 
Boulevard, kampas Damen 
telefonas Hemlock 6699.

Taigi reikale nelaimės 
gos patariu kreiptis pas 
žmogų lietuvį, o aš esu tikras, 
kad gausite gerą ir teisingą 
patarnavimą. Pildykime lietuviš
ka NRA—lietuvis pas lietuvį 
LPS.

Aš nuo savęs linkiu jaunam 
profesionalui kuogeriauisio pa
sisekimo praktikoje.—M. ' K.

Narvidas, Vanda Bijanskienė, 
A. Vaivada, Kl. Jurgelionis. 
Jieškoma dar daugiau automo
bilių, nes vaikučių galės būti 
apie šimtas. Visi vaikai ir mer
gaitės iš P. Sarpaliaus ir A. 
.Andrejevo grupių yra kviečia^ 
mi dalyvauti šitoj ekskursi
joj. O tai jiems, žinoma, bus 
didelis smagumas.

Ekskursija įvyks ketvirtadie- 
nyj, rugpjūčio 30 dieną, šios 
ekskursijos rėmėjai prašomi 
yra atvykti ketverge su savo 
automobiliais lygiai 1 vai. po 
piet (ne vėliau) prie VVoodman 
svetainės, 33-čia gatvė ir Lime.

Chicagos 
prakilnieji lietu

vis! jautėsi kaip 
šeimyna.

Visiems vaikams, kurie daly
vavo ir taip puikiai atsižymėjo 
pasaulinės parodos lietuvių die
noj, yra rengiama ekskursija į 
naują Brookfield zoologijos dar
žą. Tai bus vaikučiams links
ma proga pamatyti daug įvai
rių žvėrių, kaip jie gyvena na- 
turalėse aplinkybėse.

Šitą ekskursiją sumanė Lie
tuvių Dienos komiteto pirminin
kas Kl. Jurgelionis 
karštai parėmė daugel 
širdies 
skolins 
kučiams 
vežti, 
donas paketino duoti net 
rius didelius automobilius, o 
taipgi pasiėmė komisijos parei
gas gauti vaikams šio-to sal
daus. Automobilius prižadėjo 
dr. Ad. Davidonis, adv. Jonas

Tai buvo toks puikus, toks 
linksmas, toks prakilnus ir 
reikšmingas vakaras

Leitenanto Felikso 
išleistuvių banketas 
Beach hotelyj.

Čia buvo visi 
žymieji ir 
viai, ir ji 
viena graž

1500
Chicagos Lietuvių 

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

Įsirašyti

Labai džiaugiuosi susilaukęs 
tokios prielankios ir šiltos kri
tikos apie savo muzikos kuri
nius, kurie buvo patiekti pereitą 
sekmadienį “Margučio” sureng
tame Lietuvių Simfonijos Kon
certe Pasaulio Parodoje, ir ku
rį išpildė Chicago 
Orchestra. Sakau- 
ir visiems dėkoju už širdingą 
priėmimą mano pastangų 
zikoje. Tačiaus negaliu 
leisti progos neatitaisęs 
klaidų, kuriomis teikiama 
dar neužtarnauto kredito.

“Naujienų’ rugp. 17 d 
doje pasakyta: “Jurgis Vikto
ras yra parašęs šiuos savo vei
kalus dar prieš tai, kaip Kar- 
navičius paskelbė savo rapsodi
ją”; gi rugp. 21 d. laidoje dar 
pridėta taip:... “šio koncerto su
rengimui daugiausia pastangų 
padėjo p. Viktoras”. Turiu pa
sakyti, kad Šitie pasakymai ne-; 
atatinka tikrenybei. Visi mano 
orchestruoti ir kompanuoti vei
kalai, kuriuos grojo Chicago 
Simfonijos Orchestra buvo pa
rinkti ir parašyti specialiai šiam 
pirmam Lietuvių Simfonijos 
Koncertui.

LIETUVIŲ DIENA
Su. šiuo kuponu — Įžanga Dykai 

r- /Labai Graži — Labai Erdvi
ŠOKIAMS 

Navy Pier Salė
Smagu — NAVY PIER — Patogu 

Viena mylia i ežerų prie 
Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsių orkestrų.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGPIUČIO 25 IR 26

F. Sern ...........
Dr. Dundulis .... 
A. Bernadišius 
L. Baravičius ... 
V. Rukstalis ....
Pictkicvvicz ......
Dr. A. Juozaitis 
A. Czesna .........
G. Stakauskas ...
J. Kriščiūnas ... 
John Pacielcwic 
F. Zimont ..............   3.00
Pilkauskas ir Ščcrnulevi-

čius ..............    10.00
J. T. Zuris .......   10.00
Dr. Kiela ir Dr. Ytiška.... 11.00 
A. Zalatorius ..... ....
Mrs. Krasauskas ..........
Nausėdienė ................
Mrs. Bytautas .........
Martha J. Dermonth .... 

Justinas Mackevičius 
dėjo pridėti dešimt 
prie visos suaukotos 

Tada vėl daugelis 
su stambesnėmis 
kad “subostyti” Mackevičių.

Kada truko vienuolikos do
lerių prie tūkstančio, Dr. Yuš- 
ka ir Dr. Kiela, tuoj pridėjo 
tą vienuoliką. Bet atsirado 
ir kita vienuolika.

Ponia A. Nausėdienė pasa
kė labai gražią kalbą apie la
kūną Vaitkų, kaip jis augo 
33-čioj gatvėj, kur ji gyvena, 
ir perstatė lakūno motiną, se
serį, brolį. Čia delnų ploji
mas buvo širdingiausias.

Po visų kalbų pagalios bu
vo perstatytas ir pats lakūnas 
leitenantas F. Vaitkus. Aiš
kiais lietuviškais sakiniais jis 
išreiškė savo pilną pasitikėji
mą nuskristi į Kauną ir šir
dingai padėkojo visiems už 
gražius linkėjimus ir finansi
nę paramą.

Vakaro programas buvo pa
margintas gražiomis daino
mis, kurias atliko p. A. Stepo
navičienė, Frank Jakavičius 
ir p-lė F. Balsiute. 

į pabaigą buvo šokiai, bet 
jie labai labai negreit pasibai
gė. Šoko visi, seni ir jauni, 
su didžiausiu smagumu ir 
linksmybe.

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

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

Laike kalinių riaušių sudeginta Pontiac, III., pataisos namų spaustuvė. Riaušėse vienas kalinių 
liko užmuštas, 21 sužeistas; sužeisti ir trys’sargai.

Baltis krūtinėj ir 
pasidaryti rimtu, 
juos | O minutes __

LANDĄ, p -
Jos turfis | 
vartoja per JŽH metas. Reko 
rnenduojamos rodytoja Ir slaa<

KAILIO KAUTAI
PAS MUS DEL STO- 
ATAISYMUI, bet savi- 
neatsiėmė; black pony 

brown caracul $25; 
caracul $24; leopard cat $39; 

black ca- 
Hudson Seal 

$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos.
ettes po $10, ir 38 kailini scarfs po 
$2. Economy Section,

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago. 

Atdara vakarais.

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labai gražių plunksninę 
antkrodę už tiktai

1 Dolerį
Jeigu materijola pirksite pas mus.
Beck’s Dept. Store,

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

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

BRUNO ŠUKYS
4131 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laikų šaukite Lafayette 8351

LINCOLN'S FRIDE
“Straight K e n t u c k y Bourbon 

100 Proof”
(irs EIGHT MONTHS OLD)

AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME 
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra 

taip gera, kaip ir BONDED degtinė.
Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite 
kita syk, kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof 
STRAIGHT KENTUCKY BOURBON WHISKEY. 
Aštuonių mėnesių sena. Parduodama išskirtinai pas

Bridgeport Liąuor Co.
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St.
VICTORY 5382-83

Daug žymiausių moterų, 
daug gražių lietuvaičių, tarp 
jų ir Elena Stankiutė, lietuvių 
dienos karalaitė.

Visos Chicagos lietuvių ko
lonijos buvo apsčiai repre
zentuotos.

Visi buvo suėję vienu tiks
lu nasimatyti su musų drą
suoliu lakūnu leitenantu F. 
Vaitkum, palinkėti jam geriau
sios kloties, priduoti drąsos ir 
prisidėti su parama.

Reikšmingiausias kalbas pa
sakė Lietuvos konsulas A. 
Kalvaitis. Naujienų redakto
rius P. Grigaitis ir ščensnule- 
vičius. Dievo pagelbos lakū
nui palinkėjo kun. Linkus. (Iš 
kunigų jis vienas tebuvo ban- 
kiete).

Visų kitų kalbos buvo pa
remtos gausiomis nuoširdžio
mis aukomis.

Gal dar nei vienam lietuvių 
susirinkime susirinkusieji su 
tokiu entuziazmu neaukojo pi
nigų, kaip šitame.

Aukojo turtingi ir neturtin
gi. aukojo seni ir jauni.

Puiki ir graži Aldona Nar- 
vidaitė su širdingais linkėji
mais inteikė savo auką $25. 
Vėliau . jaunutė Rūta Karta- 
naitė atnešė tiesiai lietenantui 
Vaitkui $15, kaip savo asme
nišką dovaną. 

Vakaro 
Mackevičius 
besidarbuodamas ir n 
mas šaukti vardus tų 
laikė saujoj (dolerius.

Kiekviena auka, didelė ar 
mažutė, buvo sutinkama pri
tarimo ir džiaugsmo aplodis
mentais.

Metropolitan Banko vedėjų 
ponu Brinzų šeimyna sudėjo 
$125‘

Po to graborius J. J. Bagdo
nas pasižadėjo $100.

Kiti stambus aukotojai buvo:
Town of Lake Colony 

(through Mr. Kareiva) 
Victoria Paliulytė ($2.00),

M. Slabada ($2.00) Stan
ley Velička ($25.00) Ig. 
Zolp ($2.00) • M. Kisielius 
($8.00) D-ja G. V. Lietu
vos $15.00) Wm. Danta 
($5.00) Property Owners 
Assn ($10.00) L. Rauba 
($2) K. Raubienė ($3) 
Mr. Kariova ($1.00) $75.00

J. J. Borden, att................  5.00
Mr. Gustainis 

rose Park .. 
Julius Brenza 
John Brenza . 
Mary Brenza . 
Metropolitan State Bank 
Aldona Narvid ..............
J. Yuška ........................ .
J. J. Bagdonas ..... ........
B. Urbutytė .................
Nathan Kanter .............. 25.00
American National Life In

surance Co. Jonas A. Vil- 
kišius $5.00, Stanislavas 
Mikšys $2.00, Jonas Slegai- 

tis $2.00, Juozas Jerušaus- 
kas $2.00.................. 11.00

G. Stungis ..................... 5.00
A. Cibulskis ..................... 5.00 T. Zuris, V. P. Pieržynskis, M

Help Wanted—Malė 
_________Darbininkų reikią________

REIKALINGAS vyras virėjas, 
$15 i savaitė. 6 dienas. Famous 
Restaurant, 1203 W. 63 St.

Dr. S. Biežis .................  5.00
SLA. 208 kuopa .......... 185.00
Att. K. G ūgis .................  15.00
Mr. A. S. VVallantienė.... 50.00 
Rūta Kartanas ........  15.00
Edw»ard Čepulių šeimy

na ................................ ’ 25.00
10.00 
10.00 
10.00 
2.00 
5.00 

10.00
5.00

Pirmadienis, rugp. 27, 1^34 '*' ■ ■ "* *■ ■" ■■ '* »■ -
Taigi ateity prisiunčiant pra

nešimą, prašome pažymėti kiek 
vletoš norėsite užimti. Draugi
joms už lokius pranešimus skal
ysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

Business Service 
_____Biznio Patarnavimaz_____ _  

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS 

Išdirbėjai Yankce Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — lce Cream 

Konų — Pretzel’iu 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. III.

Financial 
Finansai-Pąskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 • 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

Real Estate For Sale 
bfamai-žemS Pardavimui

KAMPINIS 2 augštų mūrinis na
mas. Storas ir apartmentai. ix>- 
tas 50x125. Dviejų karų garadžius 
Paaukaus pigiai savininkas Tel 
Yards 2026.

Vii i i > I4< »w».

Exchange-—Mainai
MAINYSIU 80 akerių išmokėt 

ūki ant buildingo. Bogusiewicz, 284 
Palmer St. Tel. Armitage 7949.

o jo mintį 
geros

žmonių kurie
-automobilius
nuvežti ii 

Graborius J.

atnešt: 
RAGE IR 
ninkai juoi 
kautas $2i 
gray 
American Broadtail $24 
racul $28; racoon $35

verti
Taipgi 20 jack

PROBAK

neglect 
Colds

” SŠiS' fa




