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Kur eina uždarytų 
bankų turtas

Užsidariusieji bankai atmokėjo tik po 14 
centų nuo dolerio

nion. Tečiau dar daugelis ban-

CHICAGO. — Per pastaruo- kų turtą, dar pasiėmė $1,100,- 
sius puspenktų metų Chicago- 000 algomis.
je užsidarė 146 “statė” bau-1 Dabar, kad sumažinti resy- 
kai, kuriuose 600,000 depozi-1 vėrių kaštus, neva visi bankai 

' torių turėjo pasidėję viso $169,-: yra pavesti vieno resyverio ži- 
000,000.

Iš tų $169,000,000 ikišiol de-^kų vistiek turi atskirus resy- 
pozitoriams bu/o atmokėta tikjverius. Jie yra tiek politiniai 
$24,000.000, arba vidutiniškai 
po 14 centų nuo dolerio.

Bet iš uždarytųjų bankų, 56 
bankai nėra mokėję jokių “di
videndų”. *

Tuo tarpu surinktos 
rodo, kad visoje šalyje 
rytieji bankai atmokėjo 
tiniškai apie pusę depozitų. Ko
dėl gi Chicagos bankai galėjo 
atmokėti tik 14 nuoš. ?

Pasirodo, kad didelę uždary
tų bankų turto dalį pasiima po
litiškai įtakingi advokatai ir 
politikieriai resyveriai.

Uždarytųjų bankų advokatai 
ikišiol yra pasiėmę iš bankų 
virš $3,000,000. Ir kol pasibaigs 
bankų likvidacija, jie dar kitą 
tiek pasiims.

Resyveriai, kurte už niekus ( 
perleidžia savo draugams' ban- depozitų.

žinios 
uždą- 
vidu-

stiprus, kad jų iš tų vietų iš
stumti negalima.

Pereitų metų uždarytų ban
kų apyskaitos rodo, kad nors 
daug tų bankų turto liko iš
parduota, bet dar daugiau su
valgė advokatai ir resyveriai, 
taip kad depozitoriams ne tik 
nieko neliko, bet dar prie iš
parduoto turto reikėjo pridė
ti, kad padengti resyverių ir 
advokatų lėšas. Kai kur įvyko 
stačiai juokingų kurjozų: kad 
iškolektuoti kelioliką ar kelis 
desėtkus dolerių advokatams 
liko z išmokėta po kelis šim
tus.

Tai štai kodėl Chicagos de- 
pozitoriai gavo tik 14 nuoš. 
“dividendų”, kuomet kitų mie
stų depozitoriams išmokėta vi
dutiniškai net po 50 nuoš. jų

Policija malšina farmerių riaušes Airijoj, kurios kilo valdžiai pradėjus pardavinėti gyvulius 
kitą farmerių judomąjį turtą už nesumokėjimų mokesnių. Riaušėse vienas žmogus liko užmuštas 
ir 150 sužeista.

ir

Mirties bausmė už 
vagystę

ASTRACHAN, Rusija, rugį). 
28.
zacijos prievaizda-Fish ir krau
tuves manadžeris Aslanov ta
po pasmerkti mirti. Kiti trys 
tarnautojai nubausti kalėjimu 
nuo 2 ligi 10 metų. Visi jie bu
vo kaltinami vogimu valdžios 
prekių.

ietos Torgsino brgani

NRA administrato 
rius gaus per me

tus $15,000

103 metų amžiaus 
senukė

Ilk, rugp. 28. — 
Calista Fowler ap-

Lietuvos Naujienos*
Vilkai iŠpiovė 10 avių

Kamajų valsčiuje vilkai už
puolė vieno ūkininko gyvulius, 
besiganančius pamiškėj, ir su
draskė 10 avių.

Kubos pašto darbi 
ninku streikas

Lai- 
pri-

atsi-

Kaune susekta apgavi
kų gauja

Dreiser’o pareis 
kimas

Eksplodavo aliejaus 
įmonė

Gyvensiąs tol, kol gyvenimas 
busiąs įdomus

14 žmonių užmušta; nuostoliai 
siekia $55,000,000

Du Paragvajaus ka
reivių suėmė 1,500 

boliviečių

NEW YORK, rugp. 27. — 
Theodore Dreiser. vienas žy
miausių Amerikos rašytojų, su
laukė 63 metų amžiaus. Sąry
šyje su tuo jis susilaukė daug 
pasveikinimų.

Gimimo dienoje Dreiser pa
reiškė, jog kol kas gyvenimas 
jam yra įdomus. Bet jeigu ka
da gyvenimas jam pasidary
siąs nebeįdomus, tai tąsyk jis 
suvesiąs su juo sąskaitas. Va
dinasi, nusižudysiąs.

CAMPANA, Argentina, rugp. 
28. — Eksplodavo ir sudegė 
Nacionalės Aliejaus Kompani
jos įmonė. Nuostoliai siekia 
$55,000,000. žuvo 14 žmonių, o 
sužeistųjų skaičius siekia 40.

Daugelio darbininkų dar ne
surandama. Smarkus gaisras 
dar tebesiaučia ir grūmoja vi
sam miestui. Visi miesto gy-

ASUNCION, Parž/vhjus, r, 
28. — Du Paragvajaus karei
vių atsivedė į stovyklą 1,500 
boliviečių, kuriuos jie “paėmė” 
į nelaisvę.

Pereitą savaitę tuodu* para- 
gvajiečių pateko i nelaisvę. Bo
livijos kareiviai paklydo džun- 
glėse ir nebegalėjo surasti ke
lio. Troškulio kankinami, jie 
sutiko savo dviem imtiniam pa
siduoti į nelaisvę, kad tik tie 
išvestų juos iš džunglių. Para- 
gvajiečiai sutiko ir visus 1,500 
boliviečių atsivedė į savo, sto
vyklą.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
28. — Generolui Hugh S. John
son, NRA administratoriui, me
tinė alga tapo pakelta ligi $15,- 
000. Ligi šiol per metus jis 
gaudavo tik $6,000. Nauja al
ga jam pradėta mokėti nuo 
liepos 1 d.

Jau kelis kartus buvo skel
biama, kad gen. Johnson norįs 
rezignuoti. Manoma, kad rezig
nuoti jis buvo pasiryžęs dėl al
gos. Girdi, jo^škįidos esančios 
labai didelės ir todėl jam ne
užtekę, šešių tuksiančių dolerių 
pragyvenimui.

Mokslininkai ir 
karas

MANCHESTEB, Anglija, 
28.

Audinyčių streikas
ventojai, kurių priskaitoma li\ gal bus išvengtas 
gi 1,500, stengiasi su4aikytiv ---- ;------
gaisrą. Atvyko pagalba ir 
kitur.

iš

Lindbergh esąs žy 
mus mokslininkas Kovos triukšmą

PARYŽIUS, rugp. 28. — 
Laikraštis “Le Jour” įdėjo pa
sikalbėjimą su Dr. Alex Carrel 
iš Rockefeller instituto. Tame 
pasikalbėjime Dr. Carrel sako, 
jog pulkininkas Charles Lind
bergh neužilgo mokslo srityje 
pasižymėsiąs tiek pat, kaip ir 
aviacijoje.

Dr. Carrel yra vienas žy
miausių pasaulio biologų. Prieš 
kelioliką metų jis gavo Nobelio 
dovaną. Lindbergh jau keli me
tai dirba, kaip Dr. Carrel asis
tentas.

Vokiečiams busianti 
sunki žiema

LONDONAS, rugp. 28. — 
Yra gerai žinomas faktas, kad 
miesto triukšmas daro įtakos 
sveikatai. Del triukšmo žmo
gus negali tinkamai pasilsėti. 
Daugelyje atsitikimų tas triuk
šmas yra visai bereikalingas ir 
išvengiamas. Pavyzdžiui, auto
mobilių tutavimas. Anglija, 
taip sakant, bereikalingam 
triukšmui paskelbė kovą. Lon
done tapo išleistas patvarky
mas, kuriuo einant nuo 11:30 
vai. vakaro ligi 7’30 vai. ryto 
yra draudžiama rėkdyti auto
mobilius. Nusikaltusieji prieš 
tą patvarkymą bus baudžiami, 
— turės pasimokėti 10 dole
rių.

28. — Tekstilės pramonės strei
ko vadai priėmė Lloyd Garri- 
son’o pasiūlymą tartis dėl strei
ko išvengimo. Garrison atsto
vauja nacionalę darbo santy
kių tarybą, kurios tikslas yra 
išlyginti nesusipratimus tarp 
darbininkų ir darbdavių.

Priimdami pasiūlymą, strei
ko vadai pabrėžė, jog nuo kai 
kurių savo reikalavimų jie ne
atsisakys. Jeigu darbdaviai 
reikalavimų nenorės priimti, 
streikas bus neišvengiamas.

r.
Vietos universiteto pro

fesorius, Dr. Milės Walker, yra 
pasiryžęs organizuoti pasaulio 
mokslininkus. Organizacijos ti
kslas busiąs priešintis karams.

Dr. Walker, kuris yra pasi
žymėjęs elektros srityje, sako, 
jog labiausiai yra reikalinga pa
traukti gamtininkus (chemi
kus, fizikus, etc.). Jeigu tie 
mokslininkai susiburs į tarp
tautinę organizaciją ir pasisa
kys prieš karą, tai pasaulis tik
rai susilauksiąs taikos', kadan
gi be mokslininkų pagalbos jo
kia karas bus neįmanomas.

Traukinio nelaimėje 
žuvo 6 žmonės

tų 
tai

Europos ekonominė pa 
dėtis einanti geryn

BOGOTA, Colombia, rugp. 
27. — Tarp Buenaventura ir 
Cali nušoko, huo bėgių trauki
nys. Nelaimėje žuvo šeši žmo
nės, o 20 sunkiau ar lengviau 
sužeista. 1

BERLYNAS, mgp. 28. — 
Joseph Goebbels, -propagandos 
ministeris, jau pradėjo ruošti 
vokiečius “pasiaukojimui”. Gir
di, sekama žiema Vokietijai bu
sianti labai sunki ir žmonėms 
teksią daug varge pakelti. Bet 
juo didesnis bus vargas, tuo 
didesnis turi būti vokiečių pa
siryžimas 
iia.

Generalis streikas 
Brazilijoje

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
28. — Iš Europos grįžo Alfred 
J. Pearson, Drake universiteto 
ekonomistas. Prezidentui Roo- 
seveltui jis raportavo, kad Eu
ropos ekonominė padėtis ei
nanti geryn. Išimtį sudaranti 
tik Vokietija, kuri esanti kri
tiškame padėjime.

15 metų moratoriumas 
Austrijai

visas kliūtis ntiga-

RIO DE JANEIRO, rugp. 28. 
— Generalio streiko pavojus 
juo tolyn, tuo darosi rimtes
nis. Jau dabar paštas, telegra
fas ir transportacija Ubai ma- 
žai beveikia. Pranašaujama, jog 
neužilgo streikas suparaližubs 
visą šalį.

Nuskendo ispanų
- laivas

PARYŽIUS, rugp. 28. — 
Francijos laikraščiai /lašo, jog 
Tautų Sąjunga esanti linkusi 
suteikti Austrijai penkiolikos 
metų moratoriumą atmokėji- 
mui paskolų, kurios buvo už
trauktos 1923 M. .

.......... i..

Audra praėjo

LONDONAS, Anglija, rugp. 
28. — čia gautomis Žiniomis, 
netoli St. Vincent nuskendo is
panų laivas “Flora”. Visa lai
vo įgula tapo išgelbėta.

FREEPORT, Tėx.t rugp. 28. 
— Per ketUriMs valandas Texas 
pak ran t ė j e siautė didele audra, 
kuri grūmojo išėivyityti j ura
ganą. Tačiėų 6tM<>» Jog ura
gano pavdjys praėjo, nes vėjo 
smarkumas < įmadfeda mažėti.

. f' -Vi?.' <
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ELGIN, 
šiandien 
vaikščiojo 103 metų gimtadie
nį.' Per paskutinius 23 metus 
ji gyvena vietos senelių prie
glaudoje.

Nežiūrint savo amžiaus, Fow- 
ler jaučiasi gana gerai. Ji do
misi politika ir niekuomet ne
praleidžia progos dalyvauti bal
savimuose.

Fowler gimė 1831 m. Con- 
nęaut, Pa. Būdama 20 metų 
amžiaus, ji atvyko į Batavia. 
Paskutinius 60 metų ji pralei
do JSlgine. -J

Streikuos 10,000 New 
Yorko trokų drai- 

verių
NEW YORK, rugp. 28. — 

Nevyksta^t deryboms ir nesi
tikint susitaikinti. 10,000 tro- 
kų draivėrių ruošiasi sustrei
kuoti rūgs. 1 d. Jie reikalauja 
pakelti algą po $5 į savaitę.

5,000 mąliorių streikas liko 
sutaikintas, tarpininkaujant 
apygardos darbo tarybai.

Uždraus jaunuoliams 
dalyvauti politikoje

MADRIDAS, Ispanija, rugp. 
28. — Vidaus reikalų ministe- 
ris Alonso rengiasi išleisti pa
tvarkymą, kuriuo einant jau
nuoliams bus draudžiama pri
klausyti bet kokiai politinei 
partijai. Tik sulaukę 23 metų 
amžiaus, jaunuoliai galės 
vienon ar kiton partijom

stoti

Apiplėšė banką
HUNTINGTON, Pa., rugp. 

28. — Three Springs mieste
lyje du banditai apiplėšė First 
National banką. Laimėjo $3,000.

Pagimdė tris sūnūs
KENOSHA, Wis., rugp. 28. 

— Ponia Rooco, 21 metų am
žiaus, pagimdė tris sūnūs. Jie 
visi kartu sveria truputį 
giatt nei dvyliką svarų, 
motina, tiek naujagimiai 
čiasi neblogai.

dau- 
Tiek 
jau-

IIAVANA, Kuba, rugp. 28. 
— Pašto darbininkų streikas, 
kuris prasidėjo prieš šešiolikę 
dienų, vis dar tebesitęsia, 
škai beveik nėra niekam 
statomi.

Streikas ypač skaudžiai
liepia į biznio įmones. Poličmo- 
nai bando išnešioti laiškus, bet 
tas darbas jiems labai nesise
ka.

Darbininkai reikalauja už
vilktų už tris mėnesius algų 
ir pašalinimo kai kutių virši
ninkų, kurie rėmė prezidento 
Machado režimą.

Trūksta druskos
■ • . ■ --- •

Bolševikų laikraščiai prane
ša, kad Stalingrado rajone pa
sireiškė didėlis druskos truku
mas. Esą, siunčiama šimtai te
legramų, bet vis be jokių re-

Zaharoff’o laiškai
WASH1NGTON, D. C., rugp. 

28. — Senato specialus komi
tetas tyrinėja amunicijos ga
minimo įmones. Pranešama, 
kad to komiteto agentai jau esą 
patyrę, jog amunicijos gamin
tojai, turį laiškų nuo Sir Basil 
Zaharoff, Europos “misteriško 
žmogaus”.

z \
Zaharoff yra vienas turtin

giausių žmonių pasaulyje. Tur
tus jis sukrovė bėpardavinėda- 
mas amuniciją. Juo daugiau 
buvo karų, tuo jis didesnį pel
ną darė. "Ypač pelningas jam 
buvo pasaulio karas. Kadangi 
iš amunicijos ir ginklų jis da
ro biznį, tai, sakoma, jog prie 
kiekvienos progos jis stengia
si vesti propagandą už didesnį 
ir didesnį apsiginklavimą. Sena
to komitetas bandys nustaty
ti, kokius santykius Zaharoff 
palaiko su Amerikos amunici
jos firmomis. Tuo tikslu amu
nicijos pramonininkai bus 
šaukti liudyti.

~......V ...............................- ......

KAUNAS.—Rugp. 3 d. kri
minaline policija Kaune sulaikė 
gaują apgavikų: Joną Endžiulį, 
Juozą Balevičių, Sim? Tamo
šauską, Vincą Žeimavičių, Ka
zį Stankevičių, Miką Surginą ir 
Miką Buzačauską. Visi Kauno 
gyventojai.

Nustatyta, kad šie asmenys, 
bendrai susitarę, iš įvairių Kau
no firmų, parduotuvių yra iš
gavę nemaža prekių, radio apa
ratų, rūbų, baldų, auksinių žie
dų, laikrodžių ir kitų daiktų. 
Apgaulingu bu J u išgautas pre
kes pusdykiai išpardavinėdavę 
kitiems, o pinigus pasidalinda
vo ir pragerdavo.

Šie vyrai atvykę į bet kokį 
nors prekių sandėlį prisistaty
davo prekybininkui aukštais 
valdininkais, pasivadindavo ki
tomis pavardėmis ir nurodydavo 
klaidingai savo gyvenamąsias 
vietas. Todėl prekybininkai pa
tikėdavo ir ramiai prekes išduo
davo kreditan. Apgavikai pre
kybininkams išduodavo vekse
lius. Visi apgavikai areštuoti 
ir uždaryti Kauno kalėjiman, 
o byla perduota Kauno apylin
kės tardytojui.

Kaune statys dujų 
fabriką

‘ - --

KAUNAS^—Teko patirti, kad 
S£. Nagrodskis gavo iš Kauno 
m. savivaldybės principinį su
tikimą dujų apšildymo stočiai 
Kaune įrengti. Minimos sto
ties įrengimą remia Lietuvos ir 
užsienio finansistai, ir tuo rei
kalu vedamos derybos.

Dujos bus gaminamos 
tuvoj esančių durpių 
džio liekanų. Fabrikui 
jus veiktu nuolatinio
gaus apie 1,500. darbininkų, o 
be to didelis kiekis darbininkų 
gaus darbo dujų vamzdžių tink
lą pravedant. Netrukus bus 
pradėti Lietuvos durpių tyri
mo darbai dujų savikainai nu
statyti. Per du mėnesius ma
noma reikalą galutinai sutvar
kyti ir imtis statybos darbų.

iš Lie- 
ir me- 
pradė- 
darbo

pa-

Rasinės riaušės
NIAGARA FALLS. N. Y„ 

rugp. 28. — Reiškiama baimės, 
kad čia vėl gali pasikartoti 
riaušės. Pereitą naktį įvyko su
sirėmimas tarp baltaodžių ir 
negrų. Muštynėse dalyvavo 3,- 
000 žmonių. Trys liko gana 
sunkiai sužeisti, o mažiau nu
kentėjusių skaičius yra gana 
didelis.

Internacionale darbininkų gy
nimo organizacija buvo suren
gusi mitingą, kurio tikslas bu
vo užprotestuoti prieš laikymą 
kalėjime negro Alphonso Da- 
vis. Negras yra kaltinamas 
tuo, kąd jis buk užpuolęs kri- 
minališkais tikslais baltaodę 
merginą. Minia žmonių bandė 
tą mitingą išardyti. Tatai ir 
privedė prie muštynių ir riau
šių.

Atidaromas naujas 
alaus bravoras

KAUNAS.—Nuo rugpiučio 1 
d. pradeda veikti Šančiuose nau
jas brolių Kačergių alaus bra
voras “Vienybė”, kuris alaus 
sindikatan nejeina ir alų, o 
taipgi vaisvandenius pardavinės 
pigiau.

LELIŪNAI— šio ’ valsčiaus 
apie 20 šėimų-sentikių baigė lik
viduoti savo ukius ir šio mėne
sio pabaigoje išemigruoja į 
Pietų Ameriką, kur jų atsto
vai nupirko žemės plotą ir ten 
kolonizuosis.

Palestinoje neramu

. ; s

Šį Vakarą ir
kas Seredą

NUO 9—9:30 VAKARE

JERUZALĖ, rugp. 28. — 
Tarp vietos žydų yra didelis 
sujudimas. Eina gandai, kad 
arabai nerimauja 
kelti riaušės. Vadinasi, rengia
si pulti žydus.

žUltatų. Tai sudaro didelių ke-1 Arabai yra labfti n^patenkin- 
blumų, kadangi dabar kaip tik ti tuo, kad pastaruoju laiku į 
laikas yra konservuoti daržo- Palestiną pradėjo atvažiuoti la

ibai daug žydų.

ir rengiasi

Naujienų Radio 
PROGRAMAS

Iš STOTIES

ves.

*■■ ■■ ■

i<i

1210 kilocycles 
PASIKLAUSYKITE.
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KIEK VALANDŲ 
REIKIA EUROPOS 
KULTŪRAI SUNAI

KINTI
Italų karininko knyga apie 

ateities karą

Kai pasaulinio kųrę begali
niuose frontuose nutilo patran
kos, visi manė, kad pasibaigė 
tragedija, kuri niekada nepasi
kartos. Bet pastaruoju laiku 
vis daugiau imama kalbėti apie 
naują karą, kuris gresia būti 
daug baisesnis už buvusį.

Koks bus busimas karas?
— toks yra klausimas, kurį 
dažnas sau užduoda. į lai, ži
noma, atsako daugiausia mili- 
taristai, kurie nė minutei ne
sustojo tikėję, kad karas nie
kada nebegrįš. Karo genijų 
smegenys •tylumoje visą laiką 
dirba, išrasdamos naujas mo
derniškas priemones žmonėms 
naikinti.
Baisios tragedijos kontūrai sąu 
dabar kas kart labiau aiškėja.
Tai galima daugiausia spręsti 
iš daugelio specialių knygų, 
kurių pastaruoju laiku jau ga
na daug išleista. Viena iš cha
rakteringiausių tokių knygų 
atrodo yra italų pulkininko 
Moretos knyga

“Koks atrodys rytdienos 
karas?”

Morcta savo knygą pradeda 
italų generolo Dųheto teorija 
apie busimąjį oro karą.

Svarbiausias busimojo karo 
ginklas, .pagal šią teoriją, bus 
lėktuvai, nes jais pergalė pa
siekiama greičiau, negu sausu
mos ar juros kare.
Busimojo karo užpuolimas bus 

iš oro
— žemei liks tik priešintis. Su
stiprintomis sienomis ir tvirto
vėms neliks ko darytį, nes oro 
laivynai juos lengvai perskris. 
Todėl
ravo reikšmę praras ir nusta

tyti frontai.

— Karo lauku virs visa žemė. 
Priešas galės užpulti ne tik ka
riuomenę, bet visus ramius gy
ventojus — taipogi motelis ir 
vaikus — bilc kurioj puolamos 
valstybės vietoje.

Lengva suprasti, kad 
fabrikams, susisiekimo linijoms, 
bankams ir kit. “užnugary'' 
grės didesni pavojai, negu ap- 

t ginkluotoms jėgoms karo 
fronte.

Lėktuvų pajėgos dabar yra 
nepalyginamai didesnės, negu 
buvo pasaulinio kąro metu, o 
be to, tos jėgos dieną dienon 
dar didėja^ Anglija yra ap
skaičiavusi, ’kąd dajtartinis vi
dutiniškas oro laivynas per 
vieną vienintelį skridimą gaji 
didesnį bę.mbų kiekį numest;,' 
negu anglų lėktuvai numetė 
per visą didžiojo karo metą. 
Moderniškas karo laivynas 
kiekvieno skridime metu gą|i 
pasiimti .drauge 1500 .tonų 
sprogstamos medžiaga, kurią 
pervežti traukiniais reikėjų 150 
prekinių vagonų. Kad ir kokįę 
buvo baisumai ir nuostoliai di- 
džiamjame kare, vis dėlto tįai 
palyginti su busimuoju kąru?— 
bus tik menkniekis. Ir tai ne
be fantaziją, o beveik apčiuo
piama tikrovė, kai
kelioms valandoms praslinkus 
po karo paskelbimo, kariaujan
čios puses sunaikins ištisps 
miestus arba centrus.
Todėl netenka abejoti, kad be
simasis jkąrua bus baisus ir 
vienintęlę flHio jo apsauga 
stipTus oro laivynas. Tai reiš
kia, kad budingajame kare viąų 
pirmiausią kijekviąna valstybė 
stengsis įgyti viršenybę ore.

Pirmieji smūgiai bus nukreipti 
prięš priešo karo oro laįvyną įr 
pramonę, kuri gamina lėktuvus.
Valstybės, kurios ore bus įvel
tos, nebespės atsigauti įr turės 
pasirašyti priverstiną taikini- 
mosi sutartį arba mirtti visiš
kai. Galima įsivaizduoti, kokion 
baision padėtin toji valstybė, 
pateks! Ji turės bejėgiai žiū
rėti, kaip priešo lėktuvai savo 
bombomis sugriauna miestus ir 
supaikiną gyventojus, nes vi
sos kįfos apsaugos priemonės 
bus bereikšmės.

Toliau, pro karo pirmenybė 
yra ta, kad oro laivynas atsei- 
na daug pigiau, neęgų sausu
mos ąrmjja arba juros laivy
nai. 1000 lėktuvu sy 600,000 
arklių jėgų stiprumo motorais 
kainuoja tiek pat kaip ir 10 di- 
dejių karo laįvų. 1000 lėktuvų 
stiprumo oro laivyno aptarnau
ti reikalinga tik 30,000 vyrų, 
o kiekvieno lėkimo metu tie 
30,0,00 yyrų gali numesti 6,000 
bombų. Dabar oro laivyba gali 
pasistatyti kiekyiena pramonės 
valstybė gapa greitų laiku. Be 
to,
kiekvieną keleivinį' lėktuvą per 
keletą valandų galima paversti 

karo lėktuvu.
Jai yra baisus ateities vaiz

das, bet tiesiog šiurpuliai kre
čia, kai skaitai, ką Moreta ra
šo apįp busimąjį chemijos ir ba
cilų karą. Nors 1022 metais 
Vašingtone uždrausta busųna- 
me kare vartoti nuodingas du
jas ir bacilas, bet visi yra įsiti
kinę, kad niekas į tai nekreips 
dėmesio, nes tai eis reikalas 
apie visos tautos egzistenciją.

Ir 1899 m. Hagoje buvo pa
sirašytas panašus susitarimas, 
o pasauliniame kare dujos at
liko svarbų vaidmenį. Ir kad (tai 
bus ir busimajame kare, liudi
ja tąs, kad beveik visos valsty
bės rūpestingai ruošiasi busi
majam dujų karui. Moreta 
mano, kad Anglija Portonoj 
turi spęcialę dujų mėginimo 
stotį, kurį atsiėjusi apie 10. mi- 
lijpp.ų ęyarų įr kurios išlaiky
mui kasmet išleidžiama nę ma
žiau, k^p 18 bilijonų svarų. 
Jokia pat įstaiga esanti ir Ame
rikoje Edgyude, kuri ątsęinąn- 
ti 35 milijonus doleriui Dideles 
sumas ir kitos valstybės išlei
džią šiems reikalams. Todėl 
manoma, kad nežiųrint j’ su
tartis, busimame kare dujos 
vaidinsi labai svarbų vaidmenį.

Generolas Grovė sako, kad 
nuodingos dujos per kelias va
landas gali išžudyti keliolika 

milijonų žmonių.
Hovardo (Amerikoj) aukšto
sios mokyklos profesorius Ka
nopas nurodo, kad nuodingųjų 
dujų nuostoliai, kurie padary
ti did. karę, yra tik vaikų žais
las, sulyginus su tuo, kas įvyks 
busimajame kare.

įsivaizduokime baisumus, ku
rie įvyktų, jeigu galingo prie
šo oro laivynas apibęys gyven
tojus tokiomis, užnuodytų du
jų prikrautomis, bombomis.
Dabartinės apsisaugojimo prie
monės prieš tokį pavojų dau

giau negu apribotos.
Tai parodė neseniai įvykę oro 
laivyno manevrai Anglijoje: iš 
250 lėktuvų, kurie naktį puolė 
Londęuą, visų geriausi prožek
toriai .tegalėjo pastebėti yos

lipant patį laimingįąusį at
vejį, kad yįs,us šiuos 16 lėktu
vų pąsisęktų pašautų, vis dėl
to Londoną pasiektų 234 lėk
tuvai, kurie spėtų Londoną 
trumpiausiu laiku sunaikinti.

perima baisi panika 
pagalvojus, ką karo technika 
sugalvoję žmonėms naikinti.

Pavyzdžiui,

riop pagąlbą galio yjąo pie
što gyventojus H yftlą^ąp jąi-

Lėktuvai, pagaliau, skrenda* 
be žmonių, jutos valdo radio< 
bangos. Tokie lėktuvai gali pa

kilti į tokiąs aukštumas? ku
rių peįstengtų pasiekei jokie 
šoviniai, ir vis dėlto tįe lėktu
vai gal^s numesti bombų kro
vinius ten, kur atatinkama ra- 

stotis nurodys.
Yra nuodingu djijų, kurios įsi
brauna ten, kur šoviniai nega

li patekti.
Nuo tokių dujų žmogių negalį 
išgelbėti nei pogrindžiai, nei 
požemines betęn.ę tyįj’įoyės. 
Yra pkrjų» kurios suėda tik kvė
pavimo organus. Yra dujų, ku
rios iššaukia čiaudėjimą ir pri
verčia nusiimti kaukes. Yra du
jų, kurios įsiveržia pro odą į 
kūną ir sunaikina raudonuo
sius kraujo rutirliukųs. Pas
kiau dar yra ypatingos dujos 
regėjimo organams sunaįkintį; 
dujos, kurięs žmones padaro 
kurčįus; dujos, kurios padaro 
nebeužgydomas žaizdas ir t. t.

Jeigu prie šių visų dujų pri
dėti visa tai, kas pastaruoju 
laikų rašoma apie bakteriolo
ginį karą, tai visai galima su
sidaryti busimojo karo vaizdą.
Nepraslinks keliolika valandų, 
kaip nematomos rankos užnuo
dys ir pavers netinkamais vi
sus maisto ir provizijos ištek

lius.
Bet jeigu taip, kas gi tad liks 
iš Europos kultūros? —

Ji gali žūti per vieną naktį.
Kas čia parašyta, tuo nesi

baigia Moretos knyga. Bet ir 
to, kas atpasakota, užtenka, 
kad skaitytojai turėtu visiškai 
realų busimojo karo vaizdą 
Drauge su tuo kiekvienas ga
li suprasti, kiek reikią kreipti 
dėmesio į tai, kad butų išveng
ta ginkluotų konfliktų ir už
tikrinamą taika. Dabar, minint 
did. karo pradžios 20 metų su
kaktį, kiekvienas rimtai apie 
tai turėtų pagalvoti.

, ; “L. Ž.” •

Vienintelis Hinden- 
burgo straipsnis 

laikraščiams
“Sunday Dispatch” atspaus

dino mirusio Vokietijos prezi
dento Hindenburgo straipsnį, 
kuris esąs vienintelis, kurį jis 
iš viso esąs rašęs laikraščiams. 
Šiame straipsny Hindenburgąs 
trumpai ątpąsakoja. savo gyve
nimą. įdomiai jis pasisako apię 
rusų armiją did. kare. “Kiek 
ištikrųjų rusų kareivių krito, 
to niekas nežino”. — sako Hin- 
depbųrgąs. — “Ar 5, ar 8 mi
lijonui, to mes nežinome. Kar
tais mums tekdavo nuvalyti di
džiausios krūvos i ūsų kareivių 
ląvonų, kurie gulėjo prieš mu
sų apkasus, kad mes galėtume 
matyti kovos lauką.
Tanenbergę ,niūryje Wįąsų ka
reiviai nęgąlęję suvaldyti savę 

neapykantos kazokams.
Jie buvo kaltinami visų negai
lestingiausiais žudymais, ku
riuos jie atlikę Rytprūsiuose. 
Kiek kazokų buvę nešvari są
žinė, liudija tai, kad ji.ę pate
kę j nelaisvę tuoj stengdavosi 
pakeisti kelnes arba išpjėšti 
lampasus, kad nebepaneščtų į 
kazokus. Karo metu aš savo 
darbo dieną pradėdavau 0 vai. 
ryto, kai iš Ludendorfo gau
davai? žinių. Apie pietus aš tu
rėjau pranešinėti kaizeriui, ku
ris mumis visai pasitikėjo.
Kįekyįejąą sykį, kai musų ka
ro posę.^žję Attėįtų kildavo gin
čų, kaitris įsikišimu juęs 

likviduędavę.
Darbo laikas veik visados tęsė
si |6 yąl. ir ęę^ibaigdavo anks
čiau, kaip apie pusiaunaktį, 
Mes turėdavome daug svečių 
iš Vokietijos ir iš neutralių 
valstybių”.

Toliau Hindenbifrgas teisiną 
vokiečių povandeninių laivų el
gimosi did. kare ir apie dabar
tinę padėtį Vokietijoj parašo 
tokį sprendimą: “Aršios politi
nes kovos ir garsios kalbos su-

5: .k‘:

Clinton Hayes, 14 metų vaikas iš Muskogec, Oklą., kuris 
liko suimtas už padirbinėjimą netikrų nikelių ir kvoterių. Vir
šuj bažnyčia, kurios rūsy jis su kitais vaikais užsiėmė pinigų 
dirbimu. Apie metalų sumaišymą jis išmoko mokykloj.

I) ■ •

Reikia mums laikraščio. Jau 
nuo seniai šis klausimas yra 
aktualus. Jis lyg jungtų visufe 
užsienio lietuvius. Visi svar
besnieji pranešimai, laiškai, nu
siskundimai iš įvairių pasaulio 
kraštų plauktų į šio laikraščio 
redakciją.

Visų šių idėjų skleidimas ir 
priklausys nuo visuomenės su
sirūpinimo savo užsienio bro
liais. ši pirmoji šventė garbin
gųjų lakimų Dariaus ir Girėno 
užsienio lietuvių diena, tepri
meną nęrs yiępą dięną metuo
se musų išeivius. Taip baigia 
savo gražią ir turiningą pa
skaitą DULK pirminipkas 
R. Skipitis.

— M. R.

Garsinkitės Naujienose

griovė musų valstybės senąjį 
pastatą. Bet šios bangos sustos 
ir iš audringos, subanguotos ju
ros išsiners uola — vokiečių 
kteizeriškasis rūmas, į kurį mu
sų tėvai dėjo visas savo viltįs” 
— baigia Hiųdenbųrgąs.

UŽSIENIO LIETUVIU 
DIENOS MINĖJIMAS 

KAUNE
š./'m. liepos mėn. 17 d. įvy

ko užsienio lietuvių diena. Ji 
surišta sų‘ muęų garbingųjų la
kūnų — Amerikos lietuvių žu
vimu. Kaip žinome, užsieny gy
vena beveik pusė musų tautos 
ir šiandien nerasime vertesnio 
rūpesčio reikalą kaip šis. 
DULR įniciatyva liepos 17 Da
riaus ir Girėno traųsatląntinįo 
skridimo dieną buvo skiriama 
prisiminti iy visįepis užsienio

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip paaria Lietuvos bankai

jie pirmieji 
per savo spaudą ii

materializmu, vien tik pinigų 
iš jų reikająudąmi įvaįrių ne
smagumų jiems pridarėme, kad 
jie pradėjo žiūrėti į męs, kaip 
į kokius sukčius. O muips svar
bu jie kaipo lietuviai. Turtin
gi galį buri būdami įr ne lietu
viais. Atminkime, kad iš tau
tinio s.usnųdimo 
žadino 
mus.

Dabartinė užsienio lietuvių 
būklė yra labai bloga: kas kar
tą nutautėjimas skverbiasi, 
ypač į jaunimą. Ir po kelių šim
tų metų galime išgirsti tik pa
davimus pasakojant apie Lie
tuvą anglų, prancūzų, portoga- 
lų ir kitoms pasaulio kalboms. 
O tada, užmiršusius kalbą at
gal į lietuvybę vargu ar įsteng
tume atversti! Tad mums rei
kia padėti jiems, čia galima 
rasti nemaža būdų.

Reikia, tam tikro kadro mo
kytojų, kurie butų paruošti 
auklėti užsienio lietuvių vai
kams. Reikią sųsivieninti ne 
tik dvasiniai, bet ir ekonomi-

Jei mes turime kooperacijos »W- Kad kokioj nors formoj 
medžių sodinimo dienų jungtųsi išeivių kapitalai, pav.dieną, 

ir dai/gelį kįtų. dienų, dienelių
v 1 V •' įt‘ ■ 1 J.'.

pašvęstų gražiems tikslams, tai 
ar nereikia kvietęs valandėlių 
pašvęsti užsienio lietuviams, 
pasiklausyti paskaitų apie 
su jais susirišti, čia yra 
tos vienijimosi darbas ir 
svarbesnis už visa kita.

Iš užsienio lietuvių dienos 
metu laikytų tiriningą paskai
tą DULR pirmininko R. Ski
pičio, inž. Grauroko ir J. Tom
kaus, galėjom suprasti musų 
išeivijos būklę, kurioj ji dabar 
randasi jos aspiracijas siekiuą, 
ir budus su jais susibendrau
ti.

čįa paduosiu DULR pirmi
ninko R. Skipičio kalbos svar
biausias mių.tis. Kalbėdami api,e 
užsienio lietuvius, sako Skipi
tis, reikia prisiminti, kad viri 
4.0% musų tau tęs sūnų ir du»k-> 
iterų yra už Nepriklausomos 
Lietuvos ribų. Kai kam kyla 
abejonė, kam reik tais užsie
nio lietuviais rūpintis, kada čia, 
tiek daug vargo. Idėja, nevisa- 
eja • suprantama. Tobulesniai 
muzikai reikia prisirengti, nes 
pastebėta, be tam tikro išauk-. 
Įėjimo jęs nesuprąs. Taip yra 
ir idėjų .ęrįty, ‘

Aiškų, kad mi^ų 
100 yrą 40 Jię^ųvį,U 
išk.ęįiąyę į syetimąs 
antroji Lietuva. Ir 
minsime, kad išvyko patys šau
niausi, sumaniausi geimų yąL 
kai, palikdami silpnuosius že
mės dirbti, 
kad

juos 
tau- 
yra

tautos iš 
atsiskyrę-, ‘ 
šajįs. Tai 
jęi prisi-

h tai suprasime, 
išeivija dyąsmįa.i nėra 

menka, bet gal būt daug stip
resnė.

O ir medžiaginės gęrybės 
musų išeivija, ypač Amerikoj, 
turi nemaža. Ą.L.Ę.C,. daviniais 
•keletą kartų daugiau negu1 vi
sa Lietuva (4 k.?). Ir musų 
valstybei jie dAųg pagelbėjo 
išpirkdąmi “laisvės bonus”. O 
ir dabar, užuot skolinus iš sve* 
timųjų valstybių,’ butų galimą 
pasiskolinti iš są-Vų. Jie, netu
rėdami kur sayo pinigų įnvęs- 
tilptų, pirko -visokius Kubos Še
rus ir kit., tuto tarpu, kaip vi
sa tai galėjo eiti tautos, kūry
bai. O ir mes davo begėdišku
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banko pavidale-.- - Į • ten savo in
dėlius dėtų ir iš ten paskolas 
imtų- Tai jungtų išeiviui eko
nomiškai.

Kolonijos klausimu nuo se
niai DŪLĘ rūpinasi. Jai įsigy
ti reikią nuo ęląbar pradėti stu
dijas, kur ir kokia įsigyti, kąd 
sutalpinus nors kelis šimtus 
tūkstančių išeivįų.

Mokyklos yrą dįdMąųsias 
veiksnys, sulaikąs nuo nutą^ 
tėjimę. Reikia, kad mokytojai 
pabūtų nors atostogų metu Lie
tuvoj, nes, kaip galima apipa
sakoti Lietuvos grožį, jei jos 
nėra visą gyvenimą matęs. Dėl 
to kyla klausimas net specia
lios mokyklos užsienio lietuvių 
mokytojams prirengti. Taipgi 
musų kūrėjai dar neparašė spe
cialiai skiriamo užsienio lietu? 
yįąms yadoyėlįo. iButiųą masi
niai sųsiritjpinti užsienio liętu- 
yįąįs. čia ų- be Kapitalų neap
sieinamą, nereikią tųęj mi- 
įij.ąr.dų ir sų vienu kitu šimtu 
tiiksiąųčiii galima daug padą- 
ryti.
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JUOZAS KATKUS 
1372 E. 65th St., 

Gleveland, Ohio
Kur kasdien galite gauti 

NAUJIENAS nusipirkti arba 
jeigu pageidaujate, tai ir už
prašyti ir jos bus pristatomos 
jums kaądien į namus.
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KAIP GYYVENA VO
KIETIJOS VALSTIE

ČIAI i
Kai nacionalistai dar nebu-. 

vo paėmę valdžią, tada Hitle
ris didesnę dalį savo pažadų 
davė valstiečiams, norėdamas 
valstiečių mases pritraukti 
prie savęs. Valstiečių gyveni-j 
mas Vokietijoje buvo labai' 
sunkus, todėl didelė dalis vai-: 
siiečių, ypatingai valstietiška- 
sai jaunimas, dėjosi prie Hit
lerio ir tapo jo karščiausi ša
lininkai.

Taip buvo

NAUJIENOS, Chicago, III,
............. T" -■ " ...................  I'l»* ■. 1 —

Palankus lietuviams
Kaunas” tavern yra erdvi

8
Bus Paulausko orkestrą, u>-

| Prezidentas Rooseveltas su Illinois senatorium William II. Dietrich atvykę į Carrolton, 
iki to laiko, kol vyksta į laidotuves aitstovų buto pirmininko Henry T. Rainey.

dar Hitleris kovojo dėl vai- j ____ ____ ___ .
džios. Kai nacionalistai pa-^ /
ėniė valdžią, tada ir Hitleris ° vartotojas moka pof.pašaro šiemet sušienauta 50% 
jau daugiau nebekalbėjo apie PHf-
valstiečių reikalus. Valstie-' Be to» Hiose supirkinėjimo 
čiai vėl liko vieni užmiršti,j punktuose pinigus moka tik 
dar daugiau išnaudojami ir daug vėliau, produktus išpar- 
varginami. Prie ekonominės davusiam mieste dėl punkto 
vergijos dar prisidėjo politi-, tarnautojų apsileidimo suseno 
jiės laisvės netekimas, prasi- visas vagonas kiaušinių, už 
dėjo terorizavimas, valstiečių kuriuos ūkininkai nieko ne- 
persekiojimas.

Hitleris, būdamas Vokietijos ninkai, kad dabar kiekvienas 
stambių pramonininkų ir dva- galvijas, net višta, yra valdžios 
rininkų interesų gynimo įran- žinioje. Sviestas ir kiaušiniai 
kis, turi ginti jų reikalus, o turj būti pristatomi į tam tik- 
valstiečių reikalais ne tik kad rus punktus. Ta nauja rudoji;

Pirmiau už pieną ir| 
kiaušinius gaudavo dvigubai 
daugiau. Ūkininkai gauna ma
žas kainas, o vartotojai turi 
daugiu mokėti, o nuo to viso 
uždirba rudieji biurokratai.

Iš Bremeno rašo: Dabar čia 
ūkininkams turguose yra už
drausta pardavinėti sviestą, 
šeštadienį įvažiuojant į mies
tą buvo sustabdyti visi veži
mai ir iškratyti, o rastasis 
sviestas buvo konfiskuotas be 
jokio atlyginimo. Breslavio 
mieste policija kratė visus 
įvažiuojančius ir vieną dieną 
konfiskavo virš 6000 kiauši
nių. Tokia padėtimi baisiai 
nepatenkinti ūkininkai ir kur 
gali reiškia prieš tą protestą.

Šlezvigo Holšteine valstie
čiai be jokio leidimo sušaukė 
susirinkimą, Salė buvo pil
na. Pradėjus kalbėti valdžios 
atstovui ūkininkai pakėlė 
triukšmą ir valdžios agentas 
turėjo bėgli. Tas pats įvyko

tižios.

gavo.
Saksonijoje skundžiasi ūki-

nesirūpina, bet pačius valstie-| vergija, 
čius laiko net savo politikos 
priešais.

čia duodame keletą charak- 
teringesnių pavyzdžių iš Vo- 
kitijos valstiečių gyvenimo, 
kurie parodo, koks sunkus yra 
valstiečių gyvenimas ir kokia 
nuotaika dabar yra vokiška* 
me kaime. Pietų Vokietijoj. 
Bavarijoj valstiečių nepasiten
kinimas Hitlerio sistema įgau
na vis griežtesnes formas. Tur
gaus dienomis suvažiuoja ūki
ninkai į miestus ir politikuoja. 
Turgai virsta politiniais susi
rinkimais, kur trūksta tiktai 
referentų ir prakalbų sakyto*

* |ų. Valstiečiai visa keikia, 
kalba apie netikusį, ūkio ve
dimą, apie liaudies apgavimą 
“Vienintelis šios sistemos tik
ras dalykas yra melas ir liau
dies apgaudinėjimas” — kal
ba valstiečiai atvirai, visai ne
bijodami nacių šnipų.

Pomeranijoj nacių 
taip pat žymiai mažėja. Daug 
ūkininkų nemoka mokesčių, 
sakydami “Mes neturime pini
gų”. Ne tik smulkieji ūkinin
kai, bet ir stambieji laukų dar
bininkai sudaro vieną prieš- 
hitlerišką frontą. Kai ten bu
vo atsilankęs Vokietijos že
mės ūkio ministeris Darė ir 
ėmė kalbėti apie nacionalso
cialistų programą, tai ūkinin
kai ėmė kelti triukšmą ir rei
kalauti padidinti kiaulių kai
nas, o ne visokias teorijas kal
bėti.

Dar liūdnesnės žinios iš 
šlezvigo - Holšteino. į vieną 
kaimą atėjo darbininkas dar
bo ieškoti. Ūkininkas darbi
ninką nusivedė į tvartą ir pa
sakė: “Žiūrėk, čia pirmiau 
buvo 50 kiaulių, o dabar tėra 
tik 5 ir tų pačių nėra kur dė
ti, nes už jas gauname labai 
pigią kainą”. Tam pačiame 
kaime dėl viešai išreikšto ne
pasitenkinimo buvo areštuoti 
6 ūkininkai ir ištremti į kon
centracijos stovyklą. Vienas 
bevežant buvo nušautas.

šiaurės Vokietijoj pirmiau 
buvo nacionalistų tvirtovė, 
nes čia visą laiką nacionalso
cialistai gaudavo daugiausia 
balsų. Dabar Oldenburgo ir 
pajūrio vokiečiai baisiai ne
kenčia nacių. Ypatingai ne
patenkinti nacių valdžia gyvu
lių augintojai naujai įvesta 
produktų supirkinėjimo tvar
ka. Pirmiau ūkininkai pieną 
ir kiaušinius parduodavo tie
siog vartotojams ir gaudavo 
už pieno litrą po 16 pfenigių. 
Dabar, pristatydami pieno su
pirkinėjimo punktams, tegau
na tik 10—13 pfg., kai varto
tojai moka po 20 pfg., Kiau
šinius pirmiau parduoda
vo tiesiog vartotojams po 5— 
6 pfg., dabar tegauna tik 3

įtaka

m

18-tai apielinkei 
ir Westsidei

mažiau, negu kitais metais.'
Rytprūsiuose valdžia buvo 
priversta atimti miškuose ga-l 
nymo draudimą ir leisti gy
vulius ganyti miškuose.

Drezdeno apylinkėje ūki- sėjo 9-tos iki 16-tos, visos tau- 
ninkai priversti buvo gyvulius tos, gyvenančios Pilsen distrik-

kviečiais ir te (į jį įeina West Side ir 18-ta 
dar nepri- Apielinkė) švęs iškilmes.

Liti.turica Avė., kertė 32nd $t. j f
Savininku tos • naujos užei-( kandžiai. Visiems bus malonu 

gos yra I. Nausėda, kuris jau sueiti, pasižmonėti.
biznyje buvo (General Mer-
chandise) nuo 1901 metų. ir šauni vieta, išpuošta tautiš-

I atidarymą “Kauno” tavern komis spalvomis, ai/gštai iška- 
kviečia savo draugus, pažįsta- bintas ir Lietuvos žirgvaikis. 
mus bei buvusius kostumeries1 Visos ir visi welcome! (Sp.) 
iš senų laikų. i

7- DIENOS Į LIETUVĄ
Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais

Per visą savaitę, nuo rug-

šerti nupjautais 
rugiais, nors jie 
brendo ant lauko.

Tokios naujienos 
kosios Vokietijos.

iš hitleriš-
“T tt »»

Lietuvių

Albina Trilikaitė ir 
seserys Rimkaitės 
dainuos per radio
Duetus, trio ir solo šiandien 

vakare dainuos trys publikos 
mėgiamos jaunos dainininkės, 
Albina Trilikaite, Stela Rini- 
kaitė ir Elena Rimkaitė.

Jos šiandien išpildys Nau
jienų radio programa iš sto
ties WSBC, 1216 kilocycles.

Beje, tik ką patyrėme, kad 
rytoj Naujienų progranie pir
mu syk dainuos taipgi jaunutė 
dainininkė Aldona G'rigaičiutė.

Jieškodami smagumo, atsu
kite savo radio lygiai 9 vai. 
vakare į paminėtą stotį.

Tai 
bus išimtinai tos apielinkės iš
kilmės, ryšy su “Drama of 
Chicago on Parade”, kurioje 
dalyvaus visa Chicago.

Lietuviai, gyveną tame dis- 
trikte neturėtų atsilikti nuo ki
tų ir visi 
darbo. Visos 
organizacijos 
atsiųsti savo 
rinkimą, kuris įvyksta šiandien, 
8 vai. vakare salėje adresu 
1638 Blue Isląnd avenue, kur 
bus suteiktos visos informaci
jos.

šitoms iškilmėms vadovauja 
vietinė Business Men’s Asso- 
ciation, kurios vice-pirmininku 
yra p. J. Rakštis, lietuvis vais
tininkas, nuo 1900 So. Halsted 
Street.

Joseph J. Drucker
Daugelis lietuvių yra suin

teresuoti, kad Joseph J. Dru
cker butų išrinktas į Munici- 
palio Teismo teisėjus. Jis yra 
regyliaris demokratų partijos 
kandidatas į tą augštą vielą.

Ekskursiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogia kelione i Kųuną.

Taipgi reguliariai 
plaukimai gerai 
nomais kabininiais 
garlaiviais.

iš- 
ži-

Čechoslovakų sporto 
diena rugsėjo 2Aachene viename susirinki

me 72 metų ūkininkas kalbė
jusiam nacionalsocialistui pa
statė tokį klausimą: “Jus sa
vo pažadėjimais užnėrėte 
mums kilpą ant kaklo. Trau
kite ją greičiau ir neleiskite 
ilgiau mums kankintis”. Jį no
rėjo tuojaus suimti, bet jo se
nas amžius išgelbėjo nuo ka
lėjimo.

Saksonijoje dažnai ūkinin
kai renkasi miškuose ir čia 
be nacionalsocialistų kontro
lės svarsto savo reikalus.

Be visų blogumų prisideda 
dar blogas šių metų derlius. 
Daug kur trūksta pašaro, to
dėl ūkininkai yra priversti 
skersti galvijus.

Reino krašto sausros visai 
sunaikino javus ir pašarus. 
Vienas ūkininkas prikasė 15 
centnerių bulvių kai kitais 
metais prikasdavo 70—80 cent
nerių.

Brandenburgo apylinkėse čecho-slovakų karalaitė.

Chicagos ir apielinkių čc- 
cho-šlovakai turės didelį pa
sirodymą savo sporto dienoje, 
rugsėjo 2, Soldier Field.

Del tos dienos iš čecho-slo- 
vakijos miestelio Kladno atva
žiuoja “soccer” jauktas, kurs 
susirems su tokiu pat Cliica- 
gos jauktu—Sparta A. B. A. 
Pasilikimui svečių iš Čecho- 
slovakijos bus surengta didelė 
paroda šiandien vakare, 
parodoj dalyvausią 1500 
mobilių.

Nedėldienyj, rugsėjo
Soldier Field’e čecho-slovakai 
turės savo ceremonijas ir pro 
gramą paminėjimui savo mi
rusio majoro Antano čerma- 
ko, kurs yra kilęs iš miestelio 
Kladno. Programe dalyvaus 
jauktas iš Kladno, sokolai, 
chorai, ir bus vainikuojama

šitoj 
auto-

2 d.

PETERI pen

The 
GIANT 

FELL 
TO

WATERY 
CRAVE.

HOLO

TIOHT

sadic

raginami imtis 
lokalės lietuvių 
yra kviečiamos 
atstovus į susi-

Kas su kuo apsivedė 
Šv. Jurgio parapijoj

parapi-

Ignacas 
Teresės 
Kazlau-

Šv. Jurgio Parapijos žinios 
praneša, kad rugpjūčio mėne
syje susituokė ar apsivedė se
kamos poros:

Rugp. 4 susituokė Leonas 
Kareiva vaik. su Bronislava Lu
kas, merg. abu iš šios 
jos.

Rugp. 11 apsivedė 
Mazurik, vaik. iš šv. 
parapijos su Viktoria
skaitė, merg. iš šios parapijos.

Ru’gp. 25 apsivedė George C. 
Hayes, vaik. su Valeria Roma- 
nauskaite, merg. Abu iš šios 
parapijos.

Taipgi apsivedė Vincentas 
Daraška, vaik. su Barbora An
drijauskaite, merg. Abu iš šios 
parapijos.

Taipgi apsivedė Vytautas 
Abraitis, vaik. su Bronislava 
Geniotaite, merg. Abu iš šios 
parapijos.

žingeidu pastebėti, kad pra
loto Krušo “žinios” šituos pra
nešimus apie šliubus suteikia 
su4 gražiu pagoniško meilės die
vaičio Kupidono paveikslėliu. 
Kupidonas nuogas su sparne
liais ir taiko savo strielą j mei
lužių širdis.

r\<=.T«
614. pąiNCESS?

Per daugelį metų jis darba
vosi su kongresmanu A. J. Sa- 
bathu, ir Chicagoje buvo, taip 
sakant, jo dešinėj! ranka. Lie
tuviai iš jo ir per jį gavo ne 
vieną “favor” — pagelbą bė
doje, patarimą ar net ir dar
bą.

Tapęs išrinktu į teisėjus jis 
taip pat paliks lietuvių drau
gu. '

Joseph J. Drucker nėra taip 
jaunas kaip išrodo iš šio pa
veikslo. Karės laiku buvo ka
riuomenėje kaipo leitenantas. 
Po karės dirbo prie Amerikos 
konsulo mieste Rio de Janei- 
ro, Brazilijoj.

Advokatūros mokinosi Chi
cagos ir De Paul universite
tuose. Buvo Chicagos miesto 
advokato padėjėju. Dabar yra 
Illinois valstijos prokuroro 
padėjėju.

Cluoagos advokatų asociaci
ja jį rekomenduoja kaipo ga
bų ir darbštų advokatą, tin
kamą teisėjo vietai.

Jo lietuviai turėtų neužmir-j 
šti, kada ateis rinkimai lap
kričio 6 dieną.

Atidarymas “Kau
nas” Tavern

BRIDGEPORT. — šeštadie
nio vakare, 7 vai., rugsėjo 
(Sept.) 1 d. bus formalus ati
darymas “Kauno” tavern, 3201

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

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

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

x I HOPEr 
M/E PINO THE 
OOOR A.PTER 
ALŲ OUB 
TR0UBUE. cuhgr ua

PatoRUs geležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo.

• Informacijų klauski- 
! te pas vietini agen

tų arba

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 

HAMBURC 
NE W YORK

ALBERT B ALLIN

HAMBUR.G-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAH LLOYD

130 W. KANDOLPH ST., CHICAGO, II.L.

Šlifuoti Akiniai /A
Sustiprins Regėjimą ĮL J®

Ar jums reikia akinių? Aš jau pri- r
taikiau akinių dėl 25,000 žmonių ir W
jie sutaupė pinigų. Jums apsimokės 
pasikalbėti su manim apie savo / \
akis. VISI AKINIŲ STIKLAI SPE- 
CIALIAI ŠLIFUOJAMI. .

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVE 

756 West 35th St.
kampas Halsted Street Tel. YARDS 1829

Daktaras
Kapitonas 

Patauliniame kare

WISSIC,
Specialistas ii 

Rusijos

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

DOUGLAS BATHS 
3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 1 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimminsr pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.__
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NORI “UŽKARIAUTI” DEMOKRATŲ PARTIJĄ

Vakar buvo senatorių, kongresmanų ir gubernato
riaus nominacijos Californijos valstijoje. Tarpe kandi
datų į gubernatorius yra garsiojo Amerikos rašytojo 
Upton Sinclair’o vardas. Jisai eina demokratų partijos 
sąrašu.

Upton Sinclair yra senas socialistas, visą savo gy
venimą (jisai turi apie 60 metų amžiaus) žodžiu ir raš
tu, bet daugiausia raštu, skelbęs socializmo idėjas. Net 
jo apysakos dažniausia yra pašvęstos propagandai už 
socialj teisingumą ir socialistų programą reikalavimus. 
Tačiau dabar Sinclair sumanė būti “demokratu”.

Jo tikslas yra “užkariauti” demokratų partiją Ca
lifornijos valstijoje, kadangi jisai priėjo prie įsitikini
mo, kad butų per ilga laukti, iki dauguma žmonių bal
suos už socialistus. Paėmęs į savo rankas demokratų 
partijos mašineriją, jisai tikisi rinkimuose laimėti gu
bernatoriaus vietą, o tuomet jau jisai “panaikins” Ca- 
lifornijoje neturtą.

Sinclair’o užsimojimas labai panašus į utopiją. Kaip 
utopininkai-svajotojai, kurie manė, jogei pakanka turė
ti gerą visuomenės santvarkos “planą”, kad su valdžios 
pagelba butipgalima padaryti žmonijos gyvenimą lai
mingu, taip Ir Sinclair tiki, jogei atsisėdęs į guberna
toriaus vietą, jisai galėtų pakeisti visą socialiniai- 
nominę sistemą valstijoje.

Californijos rašytojo programas, žinoma, yra šim 
tą kartų žmoniškesnis, negu, sakysime, Rusijos bolše
vikų, kurie nori smurtu ir kruvinu teroru pastatyti 
“socializmą” ekonomiškai ir kultūriškai atsilakusiame 
krašte. Jisai bando savo tikslą pasiekti balsavimo ir 
įtikinimo keliu, o ne ginkluota jėga. Bet utopija vistiek 
pasilieka utopija, nežiūrint ar ji yra graži, ar žiauri.

Sakysime, kad tasai apysakų autorius laimės nomi
nacijas, o paskui, bus išrinktas. Ar jisai, būdamas gu
bernatorium, galės pašalinti kapitalistišką išnaudojimą 
pramonėje, aprūpinti darbais visus norinčius dirbti ir 
išvaduoti iš bėdų smulkiuosius biznierius, farmerius ir 
profesionalus? Pramonės, žemės ūkio ir prekybos gu
bernatorius juk nekontroliuoja. Jeigu vieno šteito val
džia ir bandytų tokias milžiniškas reformas vykintu tai 
ji kaip bematant susidurtų su federaliniais autorite
tais.

Bet Sinclair’o sumanymas* yra ne tik utopiškas. Ji
sai atsiduoda ir pigios rųšies politišku avantiūrizmu. 
Jisai neturi kantrybės ilgai laukti, todėl jisai bando 
įsilipti į kitos politiškos partijos vežimą ir panaudoti 
jį savo tikslams. Sunku pasakyti, kuo čia jisai daugiau 
vadovaujasi 
suomeniškais tikslais.

Ar jo kampanija bus sėkminga, ar ne, bet ji neabe
jotinai pakenks tai organizacijai, iš kurios jisai pabė
go, ieškodamas ūmių laimėjimų politikoje.

Reikia pastebėti, kad Upton Sinclair ne pirmą kar
tą pasielgia taip keistai. Pasaulio karo metu jisai at
simetė nuo socialistų ir buvo pasidaręs labai karštas 
“patriotas”. Paskui jisai buvo įsimylėjęs į bolševizmą.

Dabartinę Sinclair’o kampaniją, beje, remia kitas 
rndikališkas Amerikos rašytojas, Theodore Dreiser, ku
rį komunistai per daugelį metų laikė savo žmogum. At
rodo, kad žmonėms su poetiška fantazija yra sunku 
būti pastoviems politikoje.

Paėmęs i savo rankas demokratų

savo asmeniškomis ambicijomis ar vi

Apžvalga
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AR TAI NE OPORTU
NIZMAS?

Lietuvos užsienių reikalų mi- 
rtisteris Lozoraitis važiavo j 
Maskvą tartis stt sovietų val
džia politikos ir prekybos klau
simais; BOlŠėfikai tą ministėrį 
priėmė labili draugiškai ir ji
sai, būdamas Maskvoje, prikal
bėjo daug komplimentų Stalino 
diktatūrai.

Ką apie tai sako mtisų va
dinamieji komuriįštai? Jeigu 
spfįsti sulig tuo, ką jiė nubla-

junga priversta gyventi ir 
palaikyti ryšius su kapitalis
tinėmis valstybėmis. Ne nuo 
vienos Sov. Sąjungos pri
klauso ir taikos išlaikymas. 
O taika Sovietams reikalin
ga...”
Vadinasi, “bičiuliuotis” gali

ma ir su Smetona, ir su “bile 
kuo”. Bet jeigu itaip, tai ta pa
ti “Laisvė” ir kiti komunistų 
laikraščiai elgėsi labai kvailai 
(arba veidmainingai), kada jie 
kėlė riksmų dėliai to, kad ta 
arba kita valdžia, kurioje da
lyvauja socialistai (seniaus 
Anglijos, paskui Švedijos arba 
Danijos), eidavo j konferenci
jas su “bile kokiomis” kitomis 
valdžiomis ir šiaip palaikydavo 
su jomis ryšius.

Bet Brooklyno organas, su
prantama, niekus tauzija, kada 
jisai Smetonos valdžios drau
gavimą su Stalino valdžia ban
do pateisinti tuo, kad “iš to 
yra naudos darbininkų perga- 
ei”; Dalykas čia visai ne dar- 
bihihkų pergalėje (nes darbi- 
nihkai pačioje Busijoje turi 
mažiau leisiu, negu kur kitur), 
jet valstybiniuose (t. y. nacio
naliniuose) Rusijos interesuose. 
Tai pripažįsta juk ir pati “Lai
svė”, kada ji rašo, jogei “So
vietų Sąjunga priversta gyven 
ti ii* palaikyti ryšius su kapi
talistinėmis valstybėmis”, žino- 
mA| kad taip. Jeigu SSSR atsi
sakytų turėti kokių nors ryšių 
su “kapitalistinėmis” valdžio
mis, tai ji butų izoliuota (at
skirta nuo kitų) ir jai butų 
sunkiau, reikalui - atėjus, atsi
ginti nuo priešų. Kaip yra ži
noma* Maskva jau per daugelį 
metų palaiko labai gerus santy
kius het ir su Italijos jųpd- 
marškiniaiš. i 1 •» ; i ( . (

Taigi nacionaliniai Rusijos 
interesai, o ne “darbininkų per
galės” sumetimai nustato so
vietų valdžios Užsienių politiką.

žodžiais bolševikai ir jų 
agentūra, kotninternas, stoja 
už “revoliuciją” ir “proletaria
tą”, bet darbais jie eina gryno 
opoftuhizmo keliu, draugauda
vai su “bile kuo”, su kuo tik 
jie mato naudos draugauti.

Wels patarė centro komitetui 
pareikalauti, kad “naciai” aiš
kiau pasakytų, kokių teisių jie. 
duos darbininkams busimose 
“neitralėse” sąjungose. Ir ant 
to dalykas tuo tarpu apsistojo.

Ar teisingos tos žinios, sun
ku pasakyti. Bet jeigu tiesa, 
kad hitlerininkai prašo pagel- 
bos savo pikčiausių priešų, tai, 
maityt, juodajai diktatūrai da
rosi riesta.

Rudasis Pragaras
Berlyno 

tramvajų, 
pirmųjų

HITLERININKŲ “DARBO 
FRONTAS” SUSMUKO

tos rašo apie “kruvinąją Sme
tonos valdžią”, tai reikėtų 
spręsti* kad šitokį Sffidtdftdš 
ministerio atsilankymą “prole
tarines valdžias” '. sostinėje jie 
turės palaikyti mažų-mažiaušia 
keistu. Bet ve ką rašą “Lais
vė”: • • *

“Bus žmonių, ki?.riė dėl vis
ko (? ^— Rėd.) šakys: 
‘Ana, žiūrėkit* kaip bolševi
kai sugyvena sti \ fašistais; 
Smetonos bičiulį hėjt į Mask
vą kviečiasi, etc. Otė.’ Mes 
jiem galime (ir privalome) 
atsakyti, kad bolšėrikai bile 
su kuo gali tartis ir kalbė
tis, jei iš to yra nautldš dar
bininkų pergalei, naudos pa 
saulinei taikai. Sovietų Są-

1 •

“Manchester Guardian” sa
vaitraštyje įdėta koresponden
cija iš Vokietijos, kurioje rašo
ma, kad “nacių” suorganizuo- 
tasai “Darbo Frontas“, kurio 
tikslas yra paverkti darbinin
kų judėjimą diktatūros jnkgiu, 
pasirodė visai be vertės. Jo va
dovybėje pasireiškė negabumas, 
nemokėjimas įvesti tvarką ir 
supuvimas. O užlaikyti tą or
ganizaciją kaštuoja daug pini
gų. Taigi “naciai” sumanė ge
rintis prie senųjų darbininkų 
sąjungų ir prašyti jų vadų pa
galbos.

Vietoje “Darbo Fronto” dik
tatūra. nori steigti “neitrales” 
(bešališkas) darbininkų unijas, 
kurios bus neva nepolitiškoš, 
bet vistiek tarnaUs “trečiam- 
jam reichui”, — panašiai, kaip 
tariamos “darbininkų unijos” 
Italijoje arba šbvielų Rusijoje. 
Bet įvykinimui šito plano rei
kia patyrusių organizatorių pa
gelbės, o tokių orgahizatorių 
tegalima surasti tiktai 
darbininkų sąjungose, 
Hitleris uždarė.

“Nacių” agentai
anot paminėtojo koresponden
to, į du žinomu senųjų Vokie-^ 
tijos darbininkų sąjūngų lyde
riu, bet juodu abu atsisakė ei
ti į dėrybas. Paskui buVo nu
tarta kreiptis į socialdemokra
tų partijos vadus. Viėnas stam
bus socialdemokratų Vadas bu
vo šituo tikslu paleistas iš ka- 
lėjimdj bet jisai atšakė; kad ji-, 
sai neturi galios švęsti be 
dfen tralinio komiteto žibios, o 
centridihio komiteto hdriai gy
vena Užsieniuose. Tam social
demokratui buvo leista išva
žiuoti į Pfagą* pasimatyti su 
0tt6 Wėls’u (centrą pirminin
ku). korespondentas rašo, kad.

laisvose 
kurias

kreipėsi,

(Tęsinys)
pakrašty įsėdau į 

Važiuodamas keletą 
stočių buvau keistai

ramus, niekas į mane nežiūrė
jo, kiekvienas, atrodė, rūpinosi 
tik pats savimi, konduktorius 
nesistebėjo, bent atrodė nesi- 
stebįs, kad aš bilieto paprašiau 
kimiu, beveik negirdimu iš su
sijaudinimo balsu, ir pirmą 
kart po trijų valandų mano 
įtempti nervai truputį atsilei
do. Tramvajus nesustodamas 
pravažiavo ilgoką galą kelio ir 
aš jau buvau įsirezgęs į nau
jas mintis apie tolimesnę savo 
bėgimo eigą, tik štai tramva
jus urnai stabtelėjo ir į prie
šakinę platformą įlipo 3 rud- 
inarškiniai. Vienu ypli manyje 
vėl atbudo nerimas. Pirmas im
pulsas buVO išlipti ii* įsėsti į ki
tą tramvajų, bet paskui tariau 
sau, kad juk Berlyno tramva
jais labai dažnai važinėjasi S A 
nariai, ir likau besėdįs. Besė
dįs? Iš šalies žiūrint — taip, 
aš sėdėjaii, net buvau atsilošęs 
sėdynėje; bet sau pačiam aš 
nesėdėjau, o kažkaip kybojau; 
kiekvienas pasisukimas, kiek
viena bėgių sandūra man nuei
davo iki pat kaulų smagenų ir 
pirštų galų. Daug metų važine- 
jaus Berlyno tramvajum ir’ne
žinojau, koks tai yra varginan
tis susisiekimo prietaisas!

Berlyno centre išlipau, pakei
čiau vienu kitu mažmožiu savo 
išorę ir nuėjau — į pirtį! Nors 
ir kaip man degė padai po ko
jomis, toks tačiau buvo neatsi- 
spiriamas traulcimas, po devy
nių mėnesių kalėjimo ir stovyk
los, šiltai nusimaudyti. Net ir 
bėgdamas aš negalėjau jau nuo 
to atsisakyti, ir kuomet sėdė
jau neapsakomai maloniam 
Vandeny, atrodė lyg nuplaunu 
nuo savęs visą koncentraciją. 
Ne tik fizine prasme; ta mau
dynė mah buvo kur kas dau
giai!: nors aš tebuvau dar tik 
kelionės vidury ir prieš akis 
tiirėjau dar du sUhkiti etapu, 
mdne pagavo malonus jausmas, 
lyg aš jau bučiau nusikratęs ir 
tUh nepaliaujamu dvasios slė
gimu, tuo koktumo jausmu, 
ktirie mahe kankino Oranieh- 
burge.

Kitu tramvajų važiavau to
liau; paskui įsėdau į priemies
čio traukinį; iš jo vėl persgdau 
į greitąjį traukinį. Greitąjį 
traukinį apleidau, neprivažiUo- 
datnaš vietos, iki kurios buvau 
išsiėmęš bilietą, įsėdau j auto
busą, iš autobuso į tramvajų, 
iš tramvajaus vėl į priemies
čio tbaukiriį, iš jo vcl į keleivi
nį traukinį, iš to keleivinio 
traukinio kitame mieste — vėl 
į traukinį, iki vėlų vakarą aš 
pagaliau atsidūriau toje vieto
je, iš kurios ketinau atlikti 
ketvirtąjį etapą — peržengti 
rubežių. Tai ipan ir pavyko, 
nuėjus nakties metu 8 valandas 
pėsčiam.

Buvo šalta mėnesienos nak
tis. Sniegu apklota, iš abiejų 
kelią šunų, riogsojo tyrame ofe 
giria. Sustingęs sniegas čirškė
jo po mano padais, kvapas le
de j o ant burnos ir nosies, ih 
juo labiau artėjau pfiė rUbę- 
žiaus, juo smarkiau man plakė 
širdis. Nejaugi Jį^ip tik toj vie^ 
tbj, kurią aš pasirinkau, rubo- 
žius bus saugojamas? Pirmą
sias šėšįas to ridktinib žygib 
valandas — o šešios valandos 
Vrk Ubki; labai ilgšis laikas! — 
hš vis ėjau ir baimingai lau
kiau, kad sėkahčiam liryžkėly 
gali išdygti iš" šėmės žandaras; 
gaji pasirodyti SA ir — visos

saugojausi neužminti ant braš
kančios šakos, šešias valandas 
žingsniavau su skaudančiais 
raumenimis, įtempęs visus po
jūčius, kurie pagaudavo ma- 
žiausį naktinio miško šlamesį, 
su virpančiais nervais, kurie 
buvo įsitempę iki plyšimo.

Tai buvo paprastas akmuo, 
kuris ten styrojo prieš mane,—* 
girios glūdumoje paskendęs, 
sniego kepure pridengtas ir mė
nulio apšviestas, o, vis dėlto, jis 
skyrė vieną nuo kito du pa
sauliu: rubežiaus akmuo. Pra
žengiau pro jį žingsnį, tuomet 
keliems akimirksniams susto
jau, ir į visas spiečius reginių 
mane apspito: vaikystė, moks
lo metai, karas, profesijos dar
bas; mirganti gija paveikslų iš 
trijų dešimčių praslinkusio gy
venimo; paskui nuėjau toliau.

Po dviejų valandų, išbuvęs 
22 valandas kelionėje pu to, 
kai apleidau Oranienburgą, at
vykau j vieną žmonių gyvena
mą vietą, ir čia įtempti nervai 
atsileido; |Po devyhiiį mėnesių, 
pirmą kartą kritau į tikrą, bal
tais patalais paklotą lovą; ga
lėjau užsidaryti duris; 
vau vienas.

Kur aš dabar buvau, tai ne
buvo mano tėvynė, tai 
šalis, kurią aš gyniau‘kare ir 
kurios parlamento aš buvau at
stovas. Bet aš grįžau į pasau
lį, kur žmogus kitam žmogui 
yra žmogumi, kur niekas nė
ra taip be saiko, taip šlykščiai, 
taip gyvuliškai kankinamas, 
kaip Hitlerio Vokietijoje. Čeko
slovakijos rubežiij peržengęs, aš 
sugrįžau į kultūringą pasaulį, 
į civilizacijos kraštą; iš kon
centracijos stovyklos belaisvio 
aš tapau vėl laisvu žmogumi.

Laisvai vertė V. Kauneckas.

aš bu-

nebuvo

PARAGVAJUS

Garsus krutamu jų paveikslų aktoriai Adolphe Menjou ir 
Veree Teasdale, kurie šiomis dienomis apsivedė. Jis — trečią 
kartą, o ji dar antrą kartą. Abu yra paskilbę kaipo geriausia 
pasirėdę aktoriai Hollywoode.

mena sugriuvusios koplytėlės 
ir išdilę ant akmenų parašai.

Karas su Bolivija
1932 m. pabaigoje tarp Pa

ragvajaus ir Bolivijos kilo ka- 
faš dėl naftos laukų, kurie 
randasi Ghdco teritorijoje. 
Kiek Vieiia, tiek kita respub
lika turi prėtėnsijų prie tos 
teritorijos.

Boliviečiams viena Jungti-1 Vilnius savo išorine išvaizda

Vokiečiai ir Vilnių 
iau savinasi

Paskutiniuoju laiku vokie
čių naciška spauda, kegėda- 
nia visokiausių nesąmonių 
apie Lietuvą, priėjo net ligi 
to* kad pradėjo savintis ir Vil
nių, vadinama jį grynai vo
kišku miestu. Ji sako, kad

Šalis, kur liejasi kraujas
Dii broliai, kaip Romulas 

ir Romas* buvo vilkės išduk- 
lėti if vienas jų išvyko į Bfra- 
zilijbs džiugios ir įsteigė tą 
respubliką; kitas gi sukurė 
I^hfhgVajaUs respubliką.

Pradėjusi legėhdariškai sa
vo gyvavimą, jauna respubli
ka ilgU laiką skaitėsi labiau
siai kulturirtga šalis ir po va
dovystė maršalo Lopezo do
minavo Pietų Amerikos kon- 
tihėntė.

Paragvajaus įsigalėjimas ne
patiko kaimynams, ir jie, su
si j lingę kartu, pradėjo karą.

Bražilijbs džiuglėše Parag- 
Vdjdtis armija pateko į keblią 
padėtį, bUVO sumušta ir ten 
j liti žtivo maršalus Lopezb.

Viend svarbiausių paragvh- 
jiOčio Savybių ir ligi šio laiko 
pasilieka jo karingumaš. Na
mie ’ 
teris. 
šeimos 
dažnai per kelias savaites ne 
pasirodo namie, 
imtas savo reikalais.

Kaip viduramžių riteriai; jo
ja ant savo arklių vytai ir ge
ria “kaulų”.. Bet kaip tik pa
skelbiama katas, tai pdragva- 
jlėtis tuoj stoja į atmiją; kad 
naikinti priešus ir lupti 
jų skalpūs.

J/ipilų pahįinidaj

) Visoje šalyje randasi dau
gybė^paminklų, kuriuos pali
ko jėzuitai. Kiekvienhmė Žing
snyje užtinkama tai apgrlu- 
Vusibs koplytėlės, tai akme
niniai paminklai su parašais.

Tai senų laikų palaikai; ka
da jėzuitai šu kardu ir ūghi-

Variausią rolę lošia rho- 
Jbš priežiūroje yra 

auklėjimas. Tėvas

jis yra už

Bet kaip tik pa

nuo

bito jMtahgos nueitų niekais. OSJima’'.
Pqr šešias ' valandas strdpiai Apie tuos laikus dabar bepri-

nių Valstijų aliejaus kompa
nija pažadėjo paramą pini
gais ir ginklais. Žinoma, sau 
ji išsiderėjo teisę eksploatuo
ti aliejaus laukus. Dėliai to 
ir kilo karas.

Paragvajiečiai sukoncentra
vo prie Bolivijos sienos pa
kankamai didelę armiją. Ne
sutikimai tarp politinių parti
jų tapo išlyginti.

Pradžioje boliviečiai laimė
jo kelis triušius ir užėmė kai 
kuriuos strategiškus punktus. 
Bet vėliau paragvajiečiai atsi
griebė ir užėmė visą Čilę tvir
tovių. Paskui jiems ir vėl 
pradėjo nesisekti, nežiūrint to, 
kad jų armijai vadovajo vo
kiečių generolas KUnd ir rusų 
generolas BieliajeVas.

Tai užgavo karingųjų pa- 
fagvaj iečių garbę. Argenti
noje jie sudarė legioną iš len
kų ii* rusų emigrantų ir vėl 
pradėjo puolimą.

Lėgijohieriams teko labai 
daug vargo pakelti. Jiems 
reikėjo kovoti ne. tik su bo- 
liviečiais, bet ii* su milijonais 
uodų bęi įvairiomis ligomis.

Neužtikrinta padėtis
Vienas legijono seržantų 

labai pasižymėjo karo laukė: 
ačiū jo drąsumiii tapo paimta 
tvirtovė ib boliviečiai buvo 
skaudžiai siihiušti. Vėliau jis 
tapo įtartas šnipavimu ir t?iš- 
maš jani paskyrė riiirtieš bau
smę.

Jį išgėlbejo kiti legijonits 
riai. Kai turėjo būti įvykih- 
ta mirties bausmė, tai legijo-

Tai da- 
pabėgti j

paprastai 
ir pihigų,

nieriai jį ixaliuošavo. 
vė jani galimybės 
Argentiną:

Legijonieriamš 
prižadama žemės
bet vargu jie to susilauks* ka
dangi vyriausybe yra beveik 
nusibankrutavusi. Visą tur
tą baigia suryti karas.

Pragyveniino branguinas
Paragvajuj per dieną darbi

ninkas Uždirba liuo 50 ligi 70 
pfcžų* b pragyvenimas yra la
bai brangus. Pusbačiai kai-bai brangus.
nuoja apie 400 pezų, skrybėlė 

300 peziį, drabužių eilė — 
1,000 pozų ir t. t/ Dienos pra- 
gyvehimas kainuoja apie 40— 
50 pezip
. Ganitd pasišykštėjo Parag
vajuj šavo turtų, — minera
lais ji labai biedna. Gyven
tojai daugiausiai užsiima že- 
trtėš ,tikiu. Gyvena jie gana 
skurdžiai, kadangi savo pro
duktams neturi rinkų.

šalies klimatas yra tropiš
kus. Vabzdžių visur milijo
nai, kurie neduoda 
ramybės.

Europiečiui tas klimatas 
tiesiog yra nepakeliamas.

— Jf. P.

žmogų

primena vokišką kraują. Čia 
užtinkama vokiečių gatvė, ku
rioje matomas vokiečių staty
bininkų pastatytas gotiškas 
bažnyčios mūras. Ten 1387 
metais bažnytinių statybinin
kų pastatyta gotiška šv. Jono 
bažnyčia, ten 1500 metais pa
statyta šv. Bernardo ir šv. 
Onos bažnyčios savo styliumi 
primenančios bančigo ir Liu
beko viduJramžių bažnyčias. 
Dar net 1585 metais veikli vo
kiečių evangelikų parapija sta
tosi Vilniuje vokišką bažnyčią 
ir prašo Karaliaučiaus herco
gą Albrechtą paramos. Mies
to steigėjai bus vokiečių ko
lonistai, nes 1387 metais Vil
nius gavo vokiečių miestų pri
imtą Makdeburgo miestų tei
sę. Vokiškasis karo menas Vil
niuje taip pat labai ryškus ir 
seniau buvęs labai aukština
mas. Toliau, vokiečių spauda 
nurodo, kad vokiečių gyvento
jų skaičius. Vilniuj^ pasiliko 
;oks stiprus, kad vokiečių įta
ka vėl galėjo ir dabar gali plė
stis, nes ji tame mieste esanti 
abai ryški.

štai prie kokių absurdų pri
eina hitleriška, tiesos nebeži
nanti, vokiška spauda. Maty
ti,'kad tokių straipsnių rašy
tojai Visiškai nemokti dr bent 
pamiršta istoriją. Juk visi ži
nome, net ir atnžijii Lietuvos 
priešai lėrikai, Neneigia, kdd 
Vilnių įkūrė didysis Lietuvos 
kunigaikštis Gediminas. Vil
niaus vokiškumas dabff mažiau 
ryškuš, negu šiahdien Berly
no lietuviškumas;

Suprantama, kad taip ten
dencingai rašydama vokiečių 
spauda turėjo vierlą tikslą, bū
tent, kaip visados, 
kartą kuo dilginu 
gyverttOjbs kiršinti 
tuvą; Jiėms atrodo, 
vių nė Vienos pėdos 
fii ir kad Visa dabartinė Liė- 
tūva yra Vokiška žemė ir tūri 
vokiečiams priklausyti. Aišku, 
kad Šita Vokiška tulžis hėra be 
vokiečių vyriausybės žinios, nes 
vokiečių laikrašėiai gdli tik tą 
rašyti, ką jiėttis mii’bdb propb- 
griūdos miriisterijd. Matome, 
ko vdkiečidi siekia ir ko Ho
bi.

Nekalbant jau apjė šias vo
kiečių hesąmdnes, paskutihiai 
Vokiečių spaudos plukdymai Lie
tuvos adrėšū, yi*a tiesiog Šlyk
štus. Ypač jiė pašidarė nepa- 
kėnčiami, kai Lietuva paskū- 
tiniUojh laiku pradėjo tvarky
ti teisingais ii’ teisėtais pagrin
dais Klaipėdos kraštą Klaipė
dos politikai pritaria ir didžio
sios valstybės. Tas vokiečius 
dar labiau pykdb ir jie šėlsta 
netik ant Lietuvos, bet ir ant 
Klaipėdos krašto signatarų. Tsb

taip ir šj 
VOkietijos 
prieš Life- 
kad lietU- 
žemės ne-



City Sector

ėst 22nd Street

MADOS MADOS
Lietuvės Akušerės

Graboriai

Laidotuves $95
sas

Ofiso Tel. Lafayette 3650

3189

ietuyįai Daktarai

Visi Telefonai
bunni sovetski

LAIPOJAM PIGIAU NEGU KITI

:aro<
(Adresas)

Ofiso Tel. Calumet 6898

PADEKAVONĖ

siems
REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Telefonas:

Ambulance Patarnavimas Pieną ir Naktį
** ' , I s 1 • r' , ' **

Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

ton St. 
earbcrn 9047

PIRMYN
SHARPS and FLATS

to sec a 
a purse

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius aL 
darus kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vąj. yą^. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki t y. p. p.

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

2400 West 
Vai. 1 iki 3 po 

____ ....
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Kam nepatiks ši naujos 
pasak y- 

Tokios

ąnd personality is enriched, because

has been brought

OppMfte b»4fsw§tore?,'2d Floor

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Vault’aš 
užgirtas U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas Iš 
vidaus ir su 

Oro Spaudimu 
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

Tek Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJĄS 
Patarnauja Chica- 
jroje ir apielinkčje 

Dideli ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

mi dalyvauti laidotuvėse ir pu 
teikti jam paskutini patafnavi 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliūdę li^rpy,
Brolis, Draugai ir

Laidotuvėse patarnauja gra 
borius S. P. Mažeiįa, Telefo. 
nas Yards' 1138. ' '

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco ar.

karo. Room 8. Nedelioms uždaryta. 
Kalbame Lietuviškai 
Phone Cąnal 0523

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8348 South Halsted St 
Tęl. Boulevard 1401

n Street 
6 iki 8 vak, 

Tel. Seeley 7830’

about scientific subjeets. I 
Hę, not 

being content to linger on the 
marvels around us, lauhched 
into a matter of light philo- 
sophical inatter. His inanner 
commanded attention. His to- 
pic was of youth not realizing 
their possihilities. As he went 
on I thought what he said 
was very worthwhile. As 
PIRMYN CHORAS is made up 
of youth I thought that they 
should not miss this import- 
ant message. I report verba-

J. F. EUDEIKIS
Laidotuyių Direktorius per 30 Metą 

4605-07 So. Hermitage Avenue

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Ąve 
Tęl. Boulevard 4139

Pujlmąn 4151 
10734 S.Michigan Av 

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
” Phone Troppečt ’ 6659 ' * '

Ofiso Tęl. Ganai 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 
' CHICAGO, ILL.

pany the strollėrs at The Fair Thur- 
sday night NvilV get irt to.uch vi t h 
M r. Stephens for reservations.

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Waą 

Kambarys 402 Te
Res. 5349 So. Hermitage Ąve.

Tel. Cicero>2109
Antanas Petkas

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometricaljy Akių Specialistas.
Palengvins akiu {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
nervuotu- 

U karštį, atitaiso

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

0and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue ' 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir m a įme
ti c blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

■roSlĘPH J. GRISI! 
Lietuvis Advokatas

<631 South Ashland Are. 
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Rockwell St
• Tel. Republic '9728

PETRAS KAVALIŪNAS 
kuris mirė rugpiučio1’ 11 d. E. 
St. Louis, Jll. ir palaidotas ta
po rugpiučio 16, 1984 JBelleville, 
UI. kapinėse. Paėjo iš Kauno 
rėd.. Panevėžio ap., Subačiaus 
parap.. Bigailiu kaimo.

Visų pirmia^Ra dėkavoju 
Juozapui GrinmiTai už malonų 
patarnąyimą liūdnoj valandoj, 
tąipgi Širdingai dėkavoju Jo
nui Kesly Kompanijai, jam pa
čiam ir jo gabiems sunarna.

Širdingai dėkavoju visiems 
trims kunigams už dvasišką ir 
malomj patarnavimą. Dėkingas 
esu toms ypatoms, kutuos nu
teikė dailius vainikus, taipgi 
Armpur darbininkams už sutei
kimą gražąus vainiko, nes ypa- 
tiškai negalėjau padėkąvoti. 
Taipgi dėkingas esu jauniems 
grabnešiams ir gabio.ms gaspa- 
dinems už prirengimą piętu ir 
poniai Kėseliepęi už suteikimą 
paskutinės vakarienės apleid
žiant E. St. Louis, JŲ. ir vi- 

draugams ir pažįsta- 
s. taipgi žpiopėms, kurie 
ujo j kapines, p Tau byąh- 
roleli, sakome i!0jkis šal-

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS | 

Patarnauja Jaidotuvėse kuopigįausiaii 
Reikale meldžiame atsišaukti, o' mu

su darbu busite užganėdinti.
W. 23rd jPJ, Chicago 

Tel. Ganai 2515 arba 2516 *•" • ■ j SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, HL 

Tel. Cicero 5927 1
Ofiso Tęl. Bnulęvard 5918 

P*’!. Tel Vbtorv 234Š

DR. BERTASH
756 W. asai st

Cor. of 85th and Halsted Sts.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. A; ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir .vii 
chroniškų ligų 

Ofisas 31Q2 So. Hhląted St. 
arti 81st Streęt 

Valandosi 2—4, 7—9 vai 
diliomis ir šventadieniais 10—12

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 $. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau 

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

Mieors .............................. per krutinf

I was wandering thru thc 
Hąjl pf Sciepcc at thc Fair 
viewing with wonder the va-, 
rious scientific accopi.pljsjh- 
nients of our agc. Presently I 
was aware of an old gentle- 
man at my side, smiling, evi- 
dently at įny intereęt. I smiled 
back a t him and a veritable 
Wall of Jericho was tumbled. 
He sppkc kindly and softly to 
me at first about the different 
displays, taking for grąnted

JOHN B. BORPE^ 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio,' Seredos ‘ ir ' 
‘ Pėtnyčios 6 iki 9 
Telefonas Canal 1175

Namai: 6459 S. Rockvrell Street

Siipon M- Skudas
GRAjBpRIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 8377

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
>8 W. l$th St. Tel. CanaJ 6174

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALĄNDOS: 

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

Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
ttios be Akinių. Kainos pigiaa 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Ay.
Phone Boulevard 7589

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

v * I

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.....:..Pašaukite.......
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

■Ji America s 
favoritei

Ąmarikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyda Park 8895

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

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
(ifisą, 464; Šp. ASHLAND AVĖ. 
Otiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ild 8 

▼ak. Nedėlioj pagal sutarimu 
Ofiso Tėl.! Boulevard 7820 
Nams Tel ’Pręąnect 19RD

STANISLOVAS DAILIDE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiu’Čio 27 dieną, 1934 m.*, 
sulaukės 50 metų amžiaus, gi
męs Šiaulių ąpskr., Meškučių 
parap., Daugelaičiu kilime.

Paliko dideliame nuliudime 
broli Nikodemą, draugus ir pa
žįstamus, o Lietuvoj broli ir 
seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Lit« 
unica Ąve.

Laidotuvės Įvyks ketverge 
rugpiučio 30 dieną, 2 vai. po 
piet. iŠ koplyčios b^s pulydž* 
tas i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Daili
dės giminės, draugai ir pažjs-

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

Tel. Kepwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

the tight little island where you 
vięw “robert burna” cęttage.... jby 
this time you are thifsty... back to 
london vvhere you can ųuench your 
thirst at the “old mermaid inn”and 
“the dog and the duck”... amelip 
razųtus could’nt refrain from re- 
marking that penner ought to try 
to sėli his duck her... being hungry 
you relish the roast beef and steak 
and kidney pie at the “red lion” 
and samuel johnson’s “cheshire 
cheese”... wennetta (is that better) 
stood considering whether shę 
should make a conųuest of robii) 
hood...... black forest.... what witn.
the threatening weather the slip- 
pery floor we danced on amidst a 
flurry of artificial snow-flakęs and 
the huge crowd we had a tirpė 
keeping our wits about us (bruno 
brooks, for instance)... did not have 
time to gawk around, so no descrip- 
tion... an echo in the forest mount- 
ains—aldona grigonis’s giggle... al- 
bina trilik with a souvenir she de- 
clined to explain how obtained, būt 
i suspect... i can’t remember, was 
stephanie mikulski there?... and 
then fljdng iurns... up and do\vn... 
side to side . . . my heart stood 
štili būt soiĄetĮii^g else n^oved. . , 
finai outbreak of storm and seur- 
rying for sheltef... shivering, uricom- 
fortable and thęughts ,o,f home . . . 
it rained Čats and dogs and we 
ętcpped ’ in poodles... addendum — 
ąndy norbut, our jiew aCcordionist, 
piūde hiš ’pleasįjjLg personality felt 
very soon... clevdr tOo... the hunga- 
rians who camfi (dong with us... 
gąyly clad and iiuiuisitjye... about 
our cuštoms and songs..'. i’elix mason 
vvhat'did become of you?... some 
kind souls volųnteered transporta- 
tion to the Street cars iri autos... 
went wi.th rąy and1 hejen... a .most 
gloomy deųoueipent...

bunni sovetski.

*"»«« O«K <«•»■ ■

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
. . . IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kąjpo patyręs gydytojau chi
rurgas ir akušeris.’

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus K-Ray ir kitovius 
elektros prietaišus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W.’18th SU netoli Morgan gt 

Valandos nuo 10—12 pietų'ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

TeE CariaI 8110 
Rezidencijos ’ ‘ telefonai:

Hyde Park 6755 ar Centrą! 7464

3189 
mados rudeninė suknelė — 
kitę ? Kiekvienai — ar ne 
jus dar niekur nematėte ir jeigu ją 
tuojaus pasisiūdinsite, tai smagiai 
nustebinsite savo drauges. Status 
kalnierius turi būt iš šviesesnes spal
vos materijos negu pati suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 
34, 36, 34 ir 40 colių per krutinę.

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

DR. G. SERNER I 
LIETUVIS 

^^^Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

kampas Halsted S,t.
Valandos nuo 10—<1. nuo 6 jkl ,8 

Nedėliomis nūo 10 Aki 12 vai. dieną

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

”1’ Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

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

The tąntalizHig gavote of true may- 
onnajseand true cjld-fashioned boiled 
drcBsing nėwly'combined! Smooth 
and veivety, made in the exclusive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT'S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

DR. PULSUDSKLS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfieid Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.)’ 
Tel. Hemlock 6699

Valandos: 1-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Ąve. 
Prospėcf 0469

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Other sectors of our city 
may have their charącteris- 
tic flavor and flair. Other 
sectors of the city may iių- 
press Juany as bein# ftiore 
pictujresųųe. Ęut .3511). ąnd 
Halsted is wy pei. Sa.tur.day

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Siųetana
OPTOMETBISTĄS

1801 So. AshjancJ Ąve.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas

Phone Boulevard 7042
DR, C. Z. VBEC1S

Dentistąa
4645 So. Ashland Avė.

artj <47th Streęt
Valandos ’nup 9 iki 8 vą 

””Sėrėdoj pagal'‘ sutari

Buy gloves with what 
it savos

nėra reikalo ®Oe ar

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

1646 Vest 46th St.
TeE Boulevard 5203 ir' 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero ?724. Koplyčia dykai

OFISAS
4729 So. Ashland Aye.

2 lubos 
CHICAGO. ILL. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto',' nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki S :30 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

’Tr'” Phone MIDWAY 2880

IS OFISAS: 
93rd Strežt if Tuthef 'Avenue 

Evergreen Park 7122 Evergreen Park, III. •VąLPŽĮQ§ BANDYMAS PRIPĄ^INp'jjf 
Parduodam vien tik Graboriaųis.

Vai.-8:30 A. M. iki 8:30 P. 1 
Tel. HARrison Q751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeiką
Graborius ir 

ĘąĮzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

“A perRon who is musically un- 
trained presents a sorry ppectacle 
at the piano. His fumbling fingers 
ican coax from the piano keyboard 
nothing būt diseordant noises which 
erash unpleasantly upon the ears. 
Būt let him be trained in muRical 
appreciation and practiče, and a 
transformation is effected. The dia- 
cord gi ves way to a melody of 
sou.nd which soothes or stirs or en- 
livens the minds of all who hear it. 
The tedium of the day is conųuered, 
ąnd personality is enriched, becauše 
a fragmenti of the brain, hitherto 
lying dorinant
into pląy. There are many such un- 
used fragments. Most of us realize 
būt a fraction of our mental pos
sibilities. We call upon little corners 
of our brains to serve us, leaving 
the ręst to atrophy by disuse. VjVe 
live in a world of mystery, yet we 
pass our days in boredom because 
our eyes do. not aeė and our ears 
do not hear anythipg bul the com- 
monplace.. We gropė thru life with 
the futile fumbling of the unmysic- 
ąl piano player. Yeti few of us are 
so poor in mental eųuipment that 
we might not learn to unvrap many 
of nature’s mysteries, to compre- 
hend the march of human events, 
to see unexpected beauties in the 
universe. We enrich our lives by a 
discipline and ūse of those functions 
with which nature has endovved us. 
Such is the, real purpose of educa- 
tion. It may, and does. help us to 
take care of ourselves in the econo- 
mic world. It may enable us to 
make more money. Būt the greate'st 
gift of education is that enlarge- 
ment and refinement of the person
ality which inakes it posšible for us 
to produce melody rather than dis- 
cord when we touch the keyboard 
of life’s experiences.”

FAIR BRIEFS

thc strollėrs visited ripley’s oddi- 
torium, męrrie .england, and the 
black forest lašt thurs. nite... rip
ley’s is thie most successful sideshow 
attraction on the grounds... the fel- 
lovv that puts the golf balls in his 
mouth and’ produces odd contortions 
of the face summed’ up the show as 
“it’s Silly bUt'it’s a living”...aldona 
and ąnn vąliulis agreed with him... 
we werę plungęd back a fevv centu- 
ries as we entered merrie england... 
an enriching experienęe to wandcr 
about the charming reconstruction 
of the land of shąkespeare and 
dickens... a veritable cross-section of 
old england... your peregrinations 
lead you over a vast area i n a short 
time... wc visit shąkespeare’s house 
and from there ąccoynpany him to 
the globė theatre where his plays 
are prodiiced... ‘.‘old euriosity shop” 
...very dičkensy... “aųn hathaways” 
housė... a few steps and you are in

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS2201 - - - -
Valandos: — 1—8 Ir 7—8 

S^redomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

NUliudę Įiękame.
Brolis, Brolįepė, Pusbrolis, 
Tadeušas'Yanonis ir Pusseseres 
BiiČiunienė ir Jonikienė d" 
Lietuvoj du Broliąi ir Sesuo.

< -i > 1 “'1

a-v r f1 t i t» -ą «t»r °

CR0WN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadarę pąąąšiąs yapĮftip

1 ‘ ' “V night finds me there watching that I pndcrstood very little

TheEnglishCosectQr teems. It is color- į liętęned attentively, 
fui, pųshing, shoving and 
violent. Faces of one nationalir 
ty predomįnate. No ąuarter 
js gįven. AJĮ pųsh and shove 
along. Women stand with 
their eyes glued to the shop 
windows. pids stare at the 
baubles pe^dled by thc haw- 
kers. Men hover a t the eurb 
watching the giris go in and 
out of the dime store. It*s a 
gaine these wolves play.

Ąt its height the noise of 
the sector is confusing. Ven- 
dors, hawkers, waif boot- 
blacks, and radio Stores lite- 
rally tear the air to pieccs. 
In contrast, one notices the 
silent struggle of bargain 
hunters, beggars, and unem- 
ployed.

Freųuently one observes 
Life’s little dramas being 
enacted. Ąn elderly man 
stands at the counter in the 
dime store. AVithout warning 
he slumps to the floor. A giri 
shrieks. His face has become 
a strained blue fantasy. A 
slight look of amazement is 
displayed in the region of the 
eyes and mouth. Peoplc 
swarm to gaze at the prostra- 
te figure. The manager soon 
appears with a cop. A patrol 
wagon soon comes. People 
whisper to each other, “Why 
it’s so and so. To think of him 
going likę that.” Two cops 
with a streteher carry him 
out into thc wagon and leave. 
A fevv minutes later the whole 
ncįghborhood has been infor- 
med by the grapevine that 
never fails.

It is no novelty 
pick pockct snateh 
and run.

In thc minsi of all 
fusion a delicate ear is able 
to detect a deliberate tempo. 
A sort of American tom-tom 
and European grand opera.

This is my 35th. and Hals
ted in all its f lavoj*, ils push- 
ing, unconscious brutality, 
its search for baygąins, its 
busy shoppers mixe$ \vith the 
aimless and floating ,ęĮeų^eų|. 
It bears a deeper ętųdy.

bunni sovetski.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGIRIS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

alengvins akiu įtempimą, kuris
svaigimo, akių aptemimo, 
mo. skaudama akL -__ _______ ___
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atydą atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.

CUIY

j“

į J o a Jt ' * . • V • ♦ *Advokatai ••

4B 
» aai



Trečiadienis, ru^p, 29, 1.934
a.ii'ah—»».

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Atskaita ALTASS 
North Sidės sky

riaus

V. P. Pierzynskis, real es- 
tate.-

M. Narvidas, kepyklos savi
ninkas.

Vanda Bijanskienė
A. Vaivada.
P. Maldo, elektros vedėjas.
Adv. Kl. Jurgelionis
Dar trūksta keliu automo

bilių, ir kas galėtų juos su
teikti, 
kalni 
kiant

Išvažiuosime ketverge rug
piučio 30 d. lygiai 1 vai. po 
piet nuo 33-čios ir Lime gat
vių kampo (netoli Halsted). 
Grįšime 6 vai. vakare.

prašome pranešti advo- 
Kl. Jurgėlioniui, pašau- 
telefonu Canal 8500.

Barches' 1‘efcia iškilmes sa-' rą Ignacą Povilaitį į Wauke-j, 
vo namuose, 3141 So. Halsted. 
Taip kitų svečių, kurių ten ti
kimasi, manomu, kad atpilan
tys ir Senas Petras, bet neži- 
lant jo adreso ndbiivo galima 
įsmeniškai jį pakviesti. Bet ti- 
:ima, kad atsilankysi.

Ilgų metų p-ai Barches.

gan, III.
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

LIETUVIŲ DIENA
Su f ' * “ “ * ‘

PRANEŠIMAI

$8.00
3.00
5.00

Mes [spūdžiaiĮPLAUKOS.
Ig. černauskas ....
Ig. černauskas ...
J. Račiūnas ..........
Morning Star Kliubas 15.00 
P. Miller .................
J. Ascilla .... ......
P-lė B. Abrox .... .....
SLA. 226 kuopa ..........
A. C. W. of A. I.ocal 

269 ....................... .
Ilumholdt Parko Lietu 

vių Politiškas Kliub. 5.00
North West Politiškas 

Kliubas .....................
L. Adomaitis ......
P. Plečkaitis .......
E. Bendoravičius . ..
.1. Stalgaitis ...... .
C. Kairis .................
Pelnas nuo baliaus 

atsibuvusio Wicker 
Park svetainėje ...

C. Kairis ..................... 2.00
Pelnas nuo išvažiavimo, 

rengto Jeffcrson 
miške, ...... ........  47.50

J. Stalgaitis .................  2.00
Ig. černauskas .......... 1.75
P. Plečkaitis ..........  1.60
Chicagos Lietuvių drau

gijos priduota cent
rui .... . ........-—— 25.00

P-lė B. Abrox, parduoti 
ženkleliai ir priduoti 
centrui ..........  78.00

17.00
9.25
4.00
5.00

. 5.00
. 2.00
10.50

4.00
20.50

Viso ....
Išlaidų

$350.60
.68

Lieka ..... ..... $34992
Pinigai buvo sukelti parda

vinėjant narystės ženklelius ir 
iš vakarų, parengimų. Visi, 
kurie prisidėjote darbu ir au
komis dėl sukėlimo pinigų 
antram skridimui į Lietuvą 
North Side, visiems taria šir- 
dingiausį ačiū.

North Side Skyriaus K-tas: 
A'. Čepūkas, pirm.
P. Miller, fin. rast.
C. Kairis, iždininkas.

Pažadėjo automobi
lius vaikučiu ekskur
sijai Į Brookfield Zoo

Zoo 
taip 
dic-

Geros širdies žmonės links
mai prisideda prie įvykinimo 
ekskursijos į Brookfield 
musų vaikučiams, kurie 
gražiai pasirodė lietuvių 
noj pasaulinėje parodoje.

Ekskursijon turėsime paim
ti apie 100 vaikų ir mergai
čių. Reiks apie 20 automobi- 
lių.

Po vieną ir net po du auto
mobiliu yra pažadėję atsiųsti 
šie biznieriai ir profesionalai:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

T. Dundulis
A. Margeris
Al. Davidonis
A. Bertash

Adv. J. T. Zuris
J. J. Bagdonas, graborius, 
Stanley P. Mažeika, grab. 
A. ZPrzelg’auskas, grab.
A. Masalskis, graborius

Važiuoja i Aiperican 
Legion Seimą Peori- 

joje, III.
Peoria, III. netrukus įvyks 

American Legion seimas.

Delegatės iš Dariaus-Girėno 
American Legion Auxiliary 
apleis Chicago rugsėjo 1, ir 
dalyvaus seime Peoria, III. 
per keturias dienas, rūgs. 1, 
2, 3 ir 4.

Organizatorė ir pirmininkė 
Mary Waitches, advokato J. 
P. Waitches moteris, rengiasi 
su savo būreliu atstovauti Da
riaus-Girėno šaką, ši organi
zacija yra puikiai pasirodžius 
tarpe svetimtaučių taipgi tarp 
savųjų. Ateinančiais metais 
daug tikimės nuo šių veiklių
jų moterų. Nėra nejokios ki
tos organizacijos, kuri turi 
tokią didelę progą nuveikti 
didelius ir garbingus darbus 
kaip American Legion Auxi- 
liarv.

Dabar, turėdami Dariaus- 
Girėno skyrių mes didžiuoja
mės ir prašom, kad ir tamstos 
prisirašytumėte. Susirinkamai 
yra 3-tį ketvirtadienį kiekvie
no mėnesio — 8-tą vai. vak. 
2417 West 43rd St. Dėl dau
giau informacijų prašom at
rašyti atvirutę.

Po-ni Waitches važiuos su 
automobiliu į seimą ir kartu 
važiuos p-ia B. Čižauskas, p-lė 
Stella Daciolas ir p-lė Julia 
Paplauskas. Velyjame delega
tėms gerų pasekmių ir links
mai praleisti laiką. • — S. D.

Amerikos Legijonas 
nori sušelnti savo 

narių šeimynas
Amerikos Legiono lietuvių 

skyriuje, kaip ir visur, yra 
keletas šeimynų dideliame 
varge, kurios būtinai reikalin
gos ūmios pagelbos.

Tad, kad sušelpti tokias šei
mynas Amerikos Legionas ir 
Moterų Auxiliary — Dariaus- 
Girėno posto 271 rengia pik
niką Labor Dienoje, rugsėjo 
3 d. Roberts Farmoje, 91 ir 
Roberts Road, Oak Lawn, UI.

Kurie nori važiuoti trokais 
susirinkite prie 2417 W. 43rd‘ 
St. 10 vai. ryto, 11:00 vai., 
12:30 ir 1-ma vai. po piet.

— t. n.
Varžytinės pagami
nimui mėsos Illinois 

bedarbiams
Sausrai užklupus vakarines 

valstijas, federale valdžia su
pirko nuo ūkininkų daug gal-

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

100 Proof”
(IT’S ĖIGHT 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 
kitą syk, kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof 
STRAIGHT KENTUCKY BOURBON WHISKEY. 
Aštuoniy mėnesių sena. Parduodama išskirtinai pas

Bridgeport Liąuor Co.
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St.
VICTORY 5382-83

Faye New, 19 m. Howard ko- 
egijos, Birmingham, Ala., stu 
leritė, kuri rasta nužudyta ša- 
e kelio. Suimtas vaikinas, su 
euriuo ji buvo išvažiavus pa- 
avažinėti.

rijų, kad išgelbėti juos nuo nu- 
Ivėsimo. Tie galvijai* buvo su
gabenti j Chicagos skerdyklas, 
kur dabar maitinami. Dalis jų 
buvo nuvesta į Tennessee val
stiją, kur yra daug ganyklų ir 
kur sausra žalos nepadarė.

Dabar Illinois Emergency 
Relief Commission skelbia var
žytines paskerdimui tų galvijų 
r jų paruošimui į šviežią mė
są ir j konservus. Taipgi skel
biamos atskiros varžytines 
gaminimui įvairių dešrų.

Ta mėsa, ir produktai 
dalinami Illinois valstijos
darbiams, kurie gauna pašal
pą' iš valdžios.

pa-

bus 
be-

Iškilmingai atšventė 
20 metų ženybinio 

gyvenimo sukak
tuves

Inn, 2417 West 
uže nuo linksmų 

šokių muzikos ir

Tai buvo šeštadienį, rugpiu- 
čio 25 d.

Hollywood 
43rd Street, 
dainų, nuo
kojų trepsėjimo.

Visi linksminosi, visi šoko, 
visi užkandžiavo skanių valgių, 
kuriuos pagamino darbščiosios 
šeimininkės, pasirėdžiusios bal
tomis sukniomis. Daug triūso 
ir laiko jos padėjo.

Šiose iškilmėse dalyvavo apie 
200 žmonių ir jie susirinko į 
svetainę, kad pagerbti pp. Pat- 
kamarius, 6011 So. Francisco 
avenue, kurie tą dieną šventė 
savo 20 metų laimingo ženy
binio gyvenimo sukaktuves. 
Malonaus budo jie žmonės. Ma
loniai priėmė svečius ir gražiai 
juos vaišino. Svečiai išsiskirstė 
apie 5

Pp. 
ųuette 
gražų 
adresu.

Linkime jiems laimingai ir 
meilėje gyventi ilgiausius me
tus. A. M.

vai. ryto.
Patkamariai yra Mar-
Parkiečiai. kurie turi 

namą aukščiau paduotu

Ruošia naują viešų 
darbų programą?

įstaigos Jllinoijuje 
federale valdžia dėl

šelpimo 
tariasi su 
parupinimo darbo vyrams, ku
rių šeimynoms duodama pašal
pa. Tie tėvai ir kiti šeimynų 
maitintojai turės užsiėmimus 
žiemos sezonui ir algas vieto
je pašalpos maistu.

Laikas greitai bėga 
-■ jau 30 metų...

BRIDGEPORTAS. — Teko 
nugirsti, kad p-iai Margaret 
Barches greit sukaks 30 me
tų. Tai įvyks šeštadien., rug
sėjo 1 d. Taip kaip viena die*- 
na visas tas laikas praslinko, 
sako tuos metus pergyvenusi.

Tokiam reikšmingam įvykiui 
prisiartinus, reikia jį tinkamai 

pažymėti. Tad, tam tiksluiir

Ateinu talkon
Juozas Kibėkliš Naujienų 

laidoje, rugpiučio 24 d., 1934 
in.į iškėlė labai opų klausimą, 
parašė apie nakties įspūdžius 
ir paragino kitus rašyti.

Kadangi jo paraginimas at
siliepė į mano plunksnos jau
smus, tai, nieko ilghi nelauk
damas, rašau.

Jis sako, kad rašys apie 
visus nakties įspūdžius. Bet 
aš vargiai galėčiau tai pada
ryti. Nes juk žinoma, kad na
ktį įvyksta tokių dalykų, ku
rių joks, kad ir naktinis laik
raštis, vargiai galėtų talpinti. 
Bet tiek to; apie tai nesigin
čysime.

Aną vakarą, prieš naktį, 
sumaniau nueiti į krutamus 
paveikslus. Paveikslas, kaip 
paveikslas, bet kad tame pa
veiksle yra daug trieilės, tai 
jau aš pradėjau pykti. Kiek 
tik esu matęs krutamu pavei
kslų, tai be tos meilės nfei vie
nas neapseina.

O naktį, kaip žinia, meile 
apsireiškia visit savo ilgumu 
ir platumu. O aš savo Mag
dės neturiu. Ji kažinkur pa
bėgo ir jau nemano pas ma
ne grįžti. Ką irian rfeikia da
ryti? Nei pats nežinau. Su 
kuo aš dabar pasidalysiu na
kties įspūdžiais? Dar lairhe, 
kad atsirado Juozas Kibeklis, 
kuris iškėlė šį šVarbų klausi
mą. Taigi nriidlV ir dar kiti 
dabar dalinsimi tais nakties 
įspūdžiais. ‘

Kitą sykį aš parašysiu dau
giau, o dabar tik tiek.

— Beveik Padauža.
■- • o______ ;

$700,000 mokytojams 
i vieną valandą

• • ■ • ■ ■ 'į, .... I

$700,000 į valandą.
Kasieriai nespėja pinigus 

mokėti nekantraujantiems, 
džiaugaujantiems būriams vy
rų ir moterų, kurie stovėjo ap
spitę City State Banko rumus, 
130 North Wells Street.

Tie vyrai ir moterys 
Chicagos mokyklą mokytojai ir 
kiti mokyklų darbininkai, ku
rie per ištisus mėnesius nega
vo nei cento mokėti.

Dabar, kuomet federale val
džia paskolino mokyklų tary
bai $26,300,000 tas užsilikusias 
algas atmokėti, “happy days” 
sugrįžo.

Užvakar, pirmą čekių dali
nimo dieną, 6,000 mokytojų 
gavo algas, kuries sudarė $9,- 
000,000.

Paul Atkinsoii (At 
kočiunas) naujoj 

vietoj
Naujienų kontėštaritaš Po

vilas Atkočiūnas,’ kuris turėjo 
aludę, 2515 W. 59th St., per
sikėlė po antrašį 5305 West 
Lake St.

Atidarymas jo aludėš įvyks
ta penktadienį, rugpjūčio 31 
d. Žuvis ir visokie užkandžiai 
bus duodami veltui. Girdėjęs,

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kai! ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da- 
o visokį biznį, kaip ir pikni

kuose, o pasigarsinti nori 
pranešimais.

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

Naujienų Administracija.

Šiuo kuponu — Įžanga Dykai 
Labai Graži — Labai Erdvi

ŠOKIAMS
Navy Pier Salė

Smagu — NAVY PIER — Patogu 
Viena mylia i ežerą prie 

Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIBNį 

RUGSĖJO 1 IR 2

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

SIŲSKIT FEk 

NAUJIENAS. 
PINIGUS LIETUVON
1b prašo Lietuvos žmonėse 
inp pataria Lietuvos bankyr

CLASSIFIEDADS
vien

pia- 
kiek

Business Service 
Biznio Patarnavimas

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kau.as $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailini scaffs 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 gražią plunksninę 
antkrodę už tiktai

1 Doleri
Jeigu materijolą pirksite pas mus.
Beck’s Dept. Store,

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Tel, Boųlevard 0912

MADOS

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite i musu spulką

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 17th St..

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

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

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

Financial 
Finaniai-Paikoloi

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. I1L

Purnitiire & Fixtures 
Rakandai-Įtalsai

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $85 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage, 5746 So. Ashland Avė.

—O—

TEL. REPUBLIC 8402

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

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

Cicero 645

BURNSIDĖJ išparduodama visos 
krautuvės, dėl visokių biznių ir gy
venimo kambariu fornišiai. Parda
vimo priežstis savininkas nori pa
daryti svetainę dėl vestuvių, parių 
ir visokių parengimų. Parduosiu 
greitai už tikrą pasiulijimą

JOS. MACUKEVIčIUS, 
1086 E. 93th St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marcelling and 
finger waving

STELLA’S
BEAUTY SHOP
10832 S. Michigan 

Ave„ 2 fl.
Tel. Pullman 3359

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

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

- e

M

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami J 
narius _ “ ‘ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250410.

įsirašyti 
Draugijon 
panedėlyje 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telęfonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
» 

savaitėj,'pomirtinė —

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PLAYER PIANAS. puikus su 
benČiųm, apie 50 rolių klasiškos ir 
populiariškos muzikos, greitam par
davimui labdi pigiai $35.

Tel. Dorchester 10285

Help Wanted—Malė 
________ DarbininkŲ reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas,

4939 Broadvvay

Help Wanted—Female 
_, _ Patb^įp

REIKALINGOS merginos prie pre
savimo ir valymo dirbtuvėje. Atei
kite prisirengusios dirbti. American 
Cleaners and Dyers, 4250 West 
Lake St.

REIKALINGA apysenė moteris 
prižiūrėti 5 metų mergaitę. Valgis 
ir guolis ant vietos. Mokestis.

2839 W. 63 St.

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo. Turi gyventi ant vie
tos, $3, kambarys ir valgis. D. 
Cohen. 7059 Eggleston Avė. Tel. 
Triangle 8579.

For Rent
RENDON 3 kambariai, šviesus, 

naujai išdekoruoti. 3121 S. Morgan 
St. savininkas 2 lubos.

3199 * M
8199 — ši suknelė tinka išėjimui 

ant gatvės. Ją reiktų pasiūti iš 
sunkesnės vilonės materijos. Ji 
tarnaus jums ilgai, per visą žiemą. 
Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 86, 
88, 40 ir 42 colių per krutinę.

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

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Crearo 

Konu — Pretzel’iu 
SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996
Chicago. III.

ANT RENDOS senai išdirbtas ta- 
vern taipgi čeveryky taisymo Ša
pą išdirbta per 30 metų. Gera Vie
ta. Abu bizniai randasi 4500 So. 
Paulina St. Kreipkitės Anton Norbut 
6159 So. Albany Avė.

3645

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTf 
Ar jusu stogas reikalauja patai 

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi 
šoki blekorystSs darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

8216 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

ANT RENDOS gera vieta viso
kiam bizniui, yra buvęs saliunas. 
Pigi renda. 2845 S. Leavitt St.

Furnished Rooms
RENDON fumišiuotas kambarys 

— $2.00 j savaitę, gali valgyti pasi
gaminti, 549 W. 18 St. 2ros lubos.

KAMBARYS dėl vaikino ant 
2-ro augšto iš priešakio su valgiu 
ar be vhlgio. 819 W. 84 St

Felicija Povilaitienė 
atvyksta iš Lietu-

Vos • .
♦ ,,,.p.....

Gavome pranešimą iš laivų, 
kompanijos, kad laivu ‘‘Euro
pa” rugpiučio 30 d. pribuna 
New Yorkan Felicija Dovilaitie- 
nė,,kuri važiuoji pas savo vy- .... .> ...^

per kratine

(Vardai it pavaldi)

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

čia Įdeda 15 centų it pralau 

šiųsti man pavyzdi No 

Mieroa

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertu patarimas visose namų savi
ninku ir rendaiininku reikalais. Me» 
neturime skyrių. Atdara kasdien nur 
8 vai. ryto Iki 8 vai. vak. šventadie 
diais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu* 
namai originalio ir vienintelio narni 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

SALIUNAS pigiai ant parda
vimo. Biznis gerai išdirbtas per 
daugeli metų. Fikčeriai ant vietos. 
Galima vartoti. Kampinis namas.

8329 Lituanica Avė.

PARSIDUODA grosernš visokių 
tautų apgyventa. Norinčiam užlai
kyti bučeme nėra kitos per du blo
kus; tai butu pelningiausia vieta. 

1828 Canalport Avė.

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS.

Perkraustome ant vietos
- Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
8858 So. Halsted St. Chicago, 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

NORIU pirkti mėsos krautuvę 
šalyj A. P. arba National Tea Co., 
kur dirba du darbininkai. Praneškite 
A. Stankus, 6585 So. Washtenaw 
Avė. Antras augštas.

III.

Real Eštate For Sale
Namai-žem^^^P 

KAMPINIS 2 augštų mūrinis na
mas. Storas ir apartmentai. Lo
tas 50x125. Dviejų karų garadžius. 
Paaukaus pigiai savininkas Tel.

I Yards 2026.




