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NEW YORK. birž. 9. (Specia
li telegrama “Naujienoms”).— 
Kimball pataria lietuviams la
kūnams, Steponui Dariui ir 
Stasiui Girėnui, skristi apie vi
dury ateinančios savaitęs, nes 
oras jau gerėja ir apie vidurį 
ateinančios savaitės .tikimasi. 
Transatlantiniam skridimui bus 
visai palankus. Skridimas yra 
pilnai užtikrintas, nes aeropla
nas jau* yra pilnai įrengtas ir 
tik laukiama patogaus oro, kad 
pradėti kelionę. Aeroplanas ga
lės pasiimti aštuonius šimtus 
galionų gasolino.

lakūnai tarp kitų laiškų, ku

Anglija nori pir
miausia stabali- 

zuoti pinigus
LONDONAS, birž. 9. — Va

kar į Londonu atvyko Amerikos 
ekonominė delegacija. Premje
ras MacDonaldas tuojaus išreiš
kė pageidavimų asmeniškai pa
sitarti su delegacijos galva, vals
tybės sekretoriirtn Kuli. Jų pa
sitarimas įvyks šiandie.

Anglijos pirmuoju rupesniu 
yra stabilizuoti pinigus. Ame
rikos delegacijos nuomonė bet
gi yra, kad laikinis stabilizavi
mas yra dalykas paliestųjų ša
lių centralinių bankų. Ekono
minė gi konferencija gali svars
tyti tiktai nuolatinį, ilgalaikį 
stabilizavimų.

Amerikos delegacija rado do
lerį dar labiau nupuolusį ir už 
svarų sterlingų buvo reikalau
jama $4.20. Delegacijos nuo
mone tai yra naturalis santi- 
kis tarp dolerio ir svaro. Pir
mesnis gi svaro nupigimas da
vė Anglijai progos pasigrobti 
užsienio prekybos. Tos progos 
ji neteko doleriui irgi nupuolus 
ir atsisteigus natūraliam senti
kiui.

Amerikos delegacija ir jos 
ekspertai užėmė 90 kambarių 
arisokratiškiausiame Claridge 
hotelyje.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja :

Apsiniaukę ir biskj šilčiau.
Saulė teka 5:13, leidžiasi 8:- 

24.

riuos jie pasiėmė vežti, veža 
laiškų ir čechoslovakijos prezi
dentui, prof. Masaryk.

Bellanca, kurio aeroplanų Da
rius ir Girėnas naudos šiam 
skridimui per Atlantiką, karo 
laivyno aviacijos žinovai ir 
gen. De Pinedo mano, kad lie
tuvių lakūnų aeroplanas yra 
pastebėtinai gerai įrengtas. Gen. 
De Pinedo, kuris pats ruošiasi 
skristi per Atlantiką į Persiją, 
ar kurių kitų Azijos šalį, kad 
nustatyti tolumo rekordų, dabar 
pertaisinėja savo aeroplanų Da
riaus ir Girėno aeroplano pa- 
pyzdžiu.

Slaptas Hull pasita
rimas su MacDo- 

naldu
LONDONAS, birž. 9. — Vals- 

tybės sekretorius Hull, galva 
Amerikos delegacijos ekonomi
nėje konferencijoje, kuri prasi
dės ateinantį pirmadienį, birže
lio 12 d.,' šiandie turėjo slaptų 
pasitarimų su Anglijos premieru 
MacDonaldu. Apie ką jiedu 
tarėsi, žinoma, neskelbiama.

Pasikalbėjime su laikraštinin
kais, Hull aštriai pasmerkė 
kiekvienos šalies “mažumos gru
pes”, kurios buk stengiasi nu
kreipti domę nuo tikrųjų kon- 
feerncijos tikslų ir kelti tiktai 
mažos svarbos dalykėlius.

Hull jau padarė vienų nema
lonų sau* išsišokimų. Laivui su
stojus Queenstown, Airijoj, jis 
ten kalbėdamas, pasveikino “Ai
rijos respublikų”, • kaipo jau
niausių respublkių senųjame, 
Europos, kontinente. Tas įsišo
kimas padarė nemažai nesma
gumo, atsižvelgiant, kad santi- 
kiai tarp Anglijos ir Airijos yra 
įtempti delei respublikoniško 
sentimento Airijoj. Paskui 
Amerikos konsulo agentai tu
rėjo lankyti visas redakcijas ir 
prašyti, kad tų dalį kalbos iš
leistų. Niekifrie laikraščiai tų 
padarė, betgi niekurie kalbų iš
spausdino ištisai.

Plačios galios čechoslovakijos 
valdžiai

PRAGĄ, čechoslovakijoj, b. 
9.—Parlamentas vakar priėmė 
bilių, kuris suteikė premiero 
Jan Malypetr valdžiai nepa
prastas galias ekonominiuose 
ir šalies gynimo klausimuose. 
Tuo budu valdžiai tapo suteikta 
pilna laisvė derybose ekonomi
nėje konferencijoje Londone.

Aukso slėpėjai atsi
sako grąžinti val

džiai auksą
Chicagoje yra suslėpta aukso 

už $1,500,000. Slepiantieji 
auksų busiu traukiami teis
man

WASHINGTON, birž. 9. — 
Generalinis prokuroras Cum- 
mings paskelbė, kad 37 žmonės, 
kurie turi paslėpę aukso už 
$283,064, atsisako jį valdžiai 
grųžinti ir išmainyti į popie
rinius pinigui.

Yra žinomi 6,500 aukso slė
pėjai. Prokuroras jau ištyrė 
931 slėpimo atsitikimus. 37 pri
sipažino ,kad jie slepia auksų, 
tečiaus atsisako jį atiduoti. Jie 
busiu patraukti teisman ir jiems 
gręsia iki 10 metų kalėjimo.

Chicagoje yra žinomi 219 šle
pėj ų, kurie slepia aukso už 
$1,500,000. Bet daugiausia šle
pėj ų yra New Yiorke. Ten jų 
yra 5,505, kurie turi paslėpę 
aukso už $29,450,000.

Visoje šalyje dar slepiama 
apie i $600,000,000 auksu. Tik 
stambieji slėpėjai yra ieškomi. 
Turinčių iki $100 auksU nelie
čiama, nes tiek turėti leidžia į- 
statymai.

Žydas Baer nugalėjo 
vokietį Schmelingą

NEW YORK, birž. 9. — Cali- 
fornijos žydas Max Baer vakar 
įvykusiose kumštynėse nugalė
jo buvusį pasaulinį čempionų 
vokietį Max ’Schmelingų. Jis 
10 raunde tiek sumušė Schme- 
lingu, jog referee kumštynes 
sustabdė, kad išgelbėti Schme- 
lingo gyvastį.

WA'SHINGTON, birž. 9.—Iž
do deparamentui pasiūlius pirk
ti pirmų laidų bonų, kurie nė
ra paremti auksu ir neturi klau
zulės apie jų atmokėjimų auk
su, gauta tiek užsakymų, kad 
jie penkis kartus viršijo išleis
tų bonų sumų. Aiškinama, kad 
tai esųs šalies išreiškimas pasi
tikėjimo savo valdžiai.

DUiLUTH, Minn., birž. 9.— 
Savo laiku pulk. Wilcox buvo 
prohibicijos
Minnesotoj ir uoliai gaudė nu- 
sidedančius prohibicijai. Dabar 
gi jis yra alinės savininkas ir 
tiek pat uoliai šinkUoja alų.

administratorius

PRISIDEDA PRIE VISŲ SKAITLINGŲ IR 
ŠIRDINGŲ LINKĖJIMŲ LAKŪNAMS 
Kapt. S. Dariui ir Įeit. S. Girėnui
laimingai perskristi platųjį Atlantiką ir pasiek
ti laikinąją Lietrįvos sostinę — senąjį Kauną. 
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Nulinčavo du žmones ■_į------
HUNTSVIŲ.E, Tenn., birž. 

9.—Gauja ginkluotų žmonių į- 
siveržė į Sc<)tt pavieto kaėlij- 
mą, pastverti du kalinius, Je- 
rome Boyette ir Harvey Win- 
chester ,ir n įsivežusi į laukus, 
abu juos sušaudė, 
dytieji buvo 
kaltinami dėl

Abu sušau 
baltieji ir buvo 

žmogžudystės.

Gal pirmadieny kon
gresas užbaigs savo 

posėdžius
—į------------

Industrijos kontrolės bilių sena
tas galbūt priėmė pereitų naktį 

i
WASHINGTON, birž. 9. — 

Administracija deda didžiausių 
pastangų, kad kongresas baigtų 
posėdžiu*s pirmadieny, nes pir
madieny prasideda Londone vi- 
sųpasaulinė ekonominė konfe-1 
rencija, tad yra pavojaus, kad 
kuris kongresmanų savo kalbo
se gali išsišokti ir tuo pakenkti 
tai kpnfcęrjjųijai, į kurių deda
ma daug vilties;

Senatas- ir atstovų butas po- 
sėdžiuoja ir šiandie vakare. Se
natas dabar svarsto industrijos 
kontrolės bilių. Manoma, kad 
bilius bus priimtas prieš vidur - 
naktį.

5 mirė nuo karščio 
New Yorke

NEW YORK, birž. 9. —Karš
čių banga, kuri perėjo vakari
nes ir centralines valstijas, 
dabar visu smarkumu užgulė 
New Yorką.i šiandie karštis bu
vo pasiekęs 98 laipsnius. Nuo 
Karščio pasimirė penki žmo
nės, daugelis gi pavojingai 
sirgo.

su-

Woodin pasiliks vietoj

vėl
WASHINGTON, birž. 7.

Administracijos rateliuose 
nuginčyta nauji gandai, kad iž
do sekretorius Woodin buk re- 
zignuosiųs ir busiąs paskirtas 
ambasadorium Vokietijoje.

VALPARAISO, Ind., birž. 8. 
—Joseph Mansfield, 40 m.j tur
tingas ūkininkas, liko nuteistas 
nuo 2 iki 14 metų kalėjimai! už 
piešimų. Jis po ilgo kankini
mo atėmė August Waundrey 
$608 ir vienų šeimynos narį 
peršovė.

Lakūnas James Mat 
tern pasiekė Irkuts 

ką, Siberijoj
Nusileido Beloje, arti Irkutsko, 

ir ten nakvos. Prastas oras 
vėl jį sulaikė

MASKVA, birž. 9.— James 
Mattern, kuris vienas skrenda 
apie visų pasaulį, nusileido Be
loje miestelyje, apie 50 mylių 
nuo Irkutsko, Siberijoj, §:45 
vai. po piet Maskvos laiku.

Mattern mano Beloje pasi
likti iki rytdienos. Smulkesnių 
žinių nėra gauta. Bet manoma, 
kad aviatorius yra sveikas ir 
kad jo aeroplanas tinkamai vei
kia.

Daug laiko jis sugaišo, kad 
vakar ryte jis buvo nusileido 
prie Belovo ,prisvaigęs nuo 
gasol-ino dujų ir nusileisdamas 
sulaužė stabilizatorių, kurio vie
toj negalima buvo pasitaisyti. 
Kad ryte jis nuo dujų atsiga
vo ir išskrido į Krasnojarsku, 
ten jaU lauke mechanikai " 
aeroplanas liko į kelias valan
das sutaisytas. Tik apie pie
tus jis galėjo išskirstyti į Či
tą. Bet oras buvo prastas, li
jo smarkus lietus ir tas, ma
tyt, privertė jį nusileisti Belo
je, dar nepasiekus Čitos, nes 
tokiam ore naktį skristi pasi
rodė galbūt perdaug rizikinga.

Nors Mattern nemažai sugai
šo Siberijoj ir atsiliko toli nuo 
Post ir Gatty rekordo, kurį jis 
stengiasi sumušti, tečiaus jis 
vis dar nepraranda vilties lai
mėti. Jis tikisi pasivyti rekor
dų toliau kelyje. Bet tai bus 
labia sunku padaryti, nes sek
madieny tikėjosi būti New Yor
ke, o tuo tarpu šiandie jis te
bėra Siberijoj, kur dar vienų 
dienų turės sugaišti iki pasieks 
Pacifiko pakraščius.

Chicagos mokytojai i 
vėl demonstruoja
CHICAGO.— Vakar Moky- 

tojai buvo surengę demonstra
cijų protestui prieš nemokėtas 
jiems algas. Einant Michigan 
Avė. jie taip sutrukdė judėjimų, 
kad du policistai įjojo į jų eiles 
ir bandė juos išsklaidyti*.-Gręsė 
pavojus riaušių ir policistaii at
sitraukė. Bet visgi buvo susi
kirtimų ir muštynių sU atskirais 
žmonėmis.

CHICAGO. — Nežiūrint 100 
laipsnių karščio, Ray S. Barsh, 
nušalo rankas. Taisė ledaunę.

Vokietija paskelbė 
skolų moratoriumą
BERLYNAS, birž. 9.—Vokie

tija vakar paskelbė dalinį už
sienio skolų moratoriumų, dėl 
kurio ji paskiau tarsis su kre
ditoriais. Privatinės skolos tu
rės būti mokamos reichsbankui 
į tam tikrų fondų ir bus iškei
čiamos j užsienio valiutų, kad 
neišleisti Vokietijos markių.

Delei šio moratoriumo apie 
$1,500,000,000 amerikiečių pini
gų Vokietijoje “užšalo” ir ame
rikiečiai jų, bent laikinai, nega
lės gauti.

Francija keičia misi 
statymą, tikimąsi 

nusiginklavimo
PARYŽIUS, birž. 9. — Kai- ! 

bama, kad Amerikos-Anglijos- 
Francijos pasitarimuose prieita 
prie pagrindo padarymui tikros 
nusiginklavimo sutarties, ku- < 
rios galima tikėtis už kelių at- < 
einančių mėnesių.

Amerikos delegatas Datis ir 
Anglijos dėl. lordas Londonder- 
ry per kelias valandas tarėsi su 
Franci jos premieru Daladier. 
Francija atsižadėjo visokių ap
saugos užtikrinimų ir sutiko 
pasitenkinti tiktai griežta nu
siginklavimo priežiūra, kad iš
vengti slapto ginklavimos. Fran
cija tik siūlo, kad pirm pradėti 
naikinti sunkiuosius ginklus, 
butų gal būt per tris metus 
išbandyta priežiūra ir įsitikin-

- ir ta.-kacį ji tiksliai veikia.,
■' 1 ’ J - •

Kvočia Morgano 
partnerius dėl nemo

kėjimo taksų
WASHINGTON, birž. 9. — 

Šiandie trys Morgano partne
riai, Thomas S. Lamont, William 
Ewings ir Harold Stanley buvo 
senato komiteto kvočiami dėl 
nemokėjimo taksų.

Jie seniau buvo “užmiršę”, 
apie Šerų transakcijas ir kaip 
jie išsisukę nuo pajamų taksų 
mokėjimo. Tečiaus jų atmin
tis dabar “pagerėjo” ir jie 
“prisiminė” kaip jie, “pilnai le
galiai” pardavinėjo savo Šerus 
žmonoms, paskui juos atpirki- 
nėjo, pasidarydami didelių 
“nuostolių”, kuriuos jie paskui 
nurašydavo nuo savo pajamų ir 

I tuo bucju nereikėdavo mokėti 
pajamų taksų. Net ir taip ma
nipuliuodami pirkimais ir par
davimas jie neįstengė prirodyti 
visų savo “nuostolių” ir La
mont buvo priverstas prisipa
žinti, kad jo pajamų apyskai
toje yra klaida, kurią nežinia 
kas padarė. Ta “klaida” yra vi
sai “nedidelė”, liečianti “tik” 
virš $2,000,000 pajamas.

No. 136

LIETUVOS ŽINIOS
Kaip bus sutinkami 

Darius ir Girėnas
KAUNAS.— Atskrisiantiems 

iš Amerikos lakūnams Dariui ir 
Girėnui sutikti k-to prezidiu
mas pradėjo sutiktuvių ruošos 
darbus. Tartasi, kaip tinka
miau pažymėti tą didelį musų 
gyvenimo įvykį. Kilo eilė su
manymų : išleisti tai dienai paš
to ženklus, nukaldinti įvykiui 
atatinkamų medalį, kurio butų 
išleisti keli egzemplioriai, pra
šyti miesto valdybų vienų 
Linksmakalnio gatvę pavadinti 
Dariaus Girėno vardu ir kt. 
Aiškinami galimumai sumany
mams realizuoti. Lakūnų sutik
tuvių ir viešėjimo programa ir 

įvairi. Sutiktuvėms organi
zuoti lėšų gaunama iš visuome
nės. Nors lietuvių lakūnų 
transatlantine kelione visuome
nė ir taip susidomėjusi, dar di
desniam sąjūdžiui, ypač provin
cijoje, sukelti rengiamas atsi
šaukimas, kurį lėktuvai paskleis 
po visą • Lietuvą. Atsišaukime 
bus kviečiama provincijos mies
tų visuomenė sudaryti komite
tus lakūnams priimti; svečiai 
žada paskraidyti po Lietuvą,
aplankyti apskrities miestus ir 
šiaip didesnius provincijos
centrus. Sutikimo programų iš 
iškilmėms suorganizuoti paves
ta atsikrai prezidiumo narių ko
misijai, į kurių įeina: prof. 
šimoliunas, pulk. Įeit. Kazitėnas 
ir p. Bulota. Jiems tenka or- 
gąiliisiA>ti ir tvarka aerodrome, 
j kurį suplauks lakūnų sutikti 
milžiniškos žmonių minios. To
kiam žmonių supludime tvarkai 
palaikyti bus prašoma ir ka
riuomenės pagelbos.

Ties Kretinga sudegė 
tekstilės fabrikas

KLAIPĖDA. V. 9. Elta. — 
Gegužės 8 d. vakare Bajoruose, 
tekstilės, fabriko žaliavos san
dėly, kilo gaisras. Liepsna greit 
apėmė visų sandėlį. Gaisro pa
vojus gręsė ir kitiems fabriko 
statiniams, ypač mašinų sky
riui, kuris stovi už 30 žings
nių nuo sandėlio. Gaisro sande
lyje užgesinti nebebuvo galima, 
tad gaisrininkai ir susirinkę iš 
apylinkės- žmonės tik saugojo 
kitus statinius. Ugnis sunaikino 
visų fabriko žaliavų ir jei ne
pasiseks greitu laiku gauti nau
jos žaliavos, tai fabrikas ku
riam laikui turės sufetoti. Gais
ro nuostolis siekia 20,000 lt. 
Fabrikas buvo apdraustas.

PRAŠOME ĮSITEMYTI!
Visi tie, kurie kreipsis į Nau
jienas telefonu prašomi įsitė- 
myti, jog nuo vidurnakčio, 
Birželio 10 d. NAUJIENŲ TE
LEFONAS BUS CANAL 8500.

Naujienų Adm.

DIE>| ITFQ n A archer avenueDlrtU I ir 79-th street

j-t NAUJIENŲ MKHIKiS
Programas Nepaprastai įvairus: Ristynesč dalyvauja buvęs pasaulio čempionas ZBYSZKO; Atletai, Ispanų Gitaristai ir Dainininkai, p. VYTAUTO BELIAJAUS 
Šokėjų Grupė, Peoples Furniture Co. Garsiakalbis, etc. Šokiams Gros GEORGE STEPONAVIČIAUS ORKESTRAS._____________________ ĮŽANGA 25 CENTAI

SKAITYTOJAMS UŽ 5 “NAUJIENOSE” TELPANČIUS KUPONUS ĮŽANGOS BILIETAS DYKAI.
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Lietuvon1 ikingų Keliais

abelnai rūpina

žmonės

būnant

PINIGUS Į
LIETUVĄ

Refrigiratorių

bendrovės

Refrigeratoriai

megs

ruko-

mie

Springšal po

arba 
ketu-

asociacija 
tų Britą-

liko. Tame
Lietuva pa-

Altšros 50 njc’/y jubiliejus.
Gegužes 7 dienų Lietuvių 

Radio kliubas surengė 50 me
tų paminėjimų įsikūrimo lie
tuvių ląikrašęio “Aušros”.

Programų išpildė Radio or
kestras, R. choras jr eilė dai
nininkų. Po koncerto dalies P. 
Dąęgis pasakė prakaĮbų, ąpi-

THE LIVE STOCR 
NATIONAL BANK 

of CHICAGO

Pasiskubjpkit, nes tie

jinai per maža. Turėtų 
ir tinkamesnė

Progress
Furniture Co

ketu- 
Kaųne 

Amerikos 
Truputi per 

Lietuvos geri 
ar papirosai apskritai 

trisdešimt penių už 
arba trys Amerikos

LJĘTUVON
Reguliariški Išplaukimai, —- 
Patogi Kelionf, — 
Žemos Kainos
Del informacijų kreipkitės 
į Vietinius Agentus arbą į

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

130 N. LA SAllLE ST., 
Chicago, I||.

12.95
Matykite tuojau®!

NARIAI FEDERAL 
RĘSERVE SYSTE- 

MOS.

dos kurios dėka Lietuva šian
dien gyvena nepriklausomu 
gyveniniu.

Žmonių prisirinko beveik 
pilna svetainė. Programų buvo 
patenkinti

Didžiausia krautuvė 
Bridgeporte

* Siulija

Didžiausius
Bargenus

Lietuvių Užeiga
Gerus alus ir užkan^ųj

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė

Chicago, Iii.

Metalinės
Ledaunės

Parsiduoda veik už

, valdinin- 
jų žmonos 

vie-

DIDELI BARGENAI
PERKANT LOVAS, SPRINGSUS IR MATRACUS

Vatiniai matracai po

Karščiai Ateina
REIKIA REFRIGIRATORIO, KAD SU 
TAUPYTI PINIGU IR SVEIKATĄ

Amerikonai ir “amerik/Miitai0
Laivan beeinant, sutinku vie

nų pasienio policijos valdininką. 
‘'Na, kaip tie amerikonai?” — 
užklausiau jo. “Nei vieno ame
rikono — visi “amerikontai”>— 
atsako jisai man, įc||aip? nei 
Vieno Su v. Valstijų pilHfa ~ 
yisi atvažiavo su LietUyoa pąs- 
portaia. Iš tikrųjų, ^augelis 
tų “grinor|ų”i išrodė gąpa pras
tai. Matyt, kad iš kokių tai Už
mirštų Amerikos užkampių. 
Nežinau, ar Ljptųvaį įš jų bus 
kokia nors nauda, Ar ne?

Kapitonas užprašo mane sa
vo kąju(on. Pastato bonką 
“Svenška Punch” ir duoda

nni pradėjo su darbo žmonių 
šventę Pirmųjų Gegužės. Prie 
1 gegužės vengimo oficialiai 
prisidėjo pažangi jaunimo dr- 
ja “Naujoji Aušra’’ ir ištisa ei
lė senųjų veteranų veikėjų, 
kaip tai; Jonas Maukna, 

UHW8- Pau’eika, 
Šimkūnas ir kiti. Parengimas 
įvyko L. Mokslo dr-jos sve-

angjiškų cigąretų. Muitinės val
dininkai užpečėtŲo visus ame
rikoniškus cigarįtųs.

įSRakuraŲos

Už poros valandų laivas vėl 
išplaukia švedijop. Dabar tai 
sų lietuviška ekskursija i 
Gothland ir į Stockholmą, vie
nų gražiausių ir kulturingiau- 
Sijų >s»ų|jq mtaty,

Tokia ekskursija su pilnu už
laikymu per dešimt dienų kai
nuoja tiktai 250 litų. Tai ląbąi 
pigu.

Už valandos laivan pradeda 
ripktis ekskursaųtųi. Koks 
skirtumas tarpe tų “amerikon- 
tų” ir Lietuvos inteligentijos. 
Ta pati kalba vwi kitąip 
skamba, žmonės visai kitos iš
vaizdos ir apsiejimo. Atmosfe
ra laive pasidaro jauki ir inte
ligentiška.

Tiesa, iš Amerikos grįžo pa
prasti darbininkai • be mokslo, 
be kultūros; o čia tai daugiau
siai universiteto profesoriai, 
mokytojai, studentai, studentės 
su gražiomis korporacijų ke
puraitėmis, daktarai 
kai, redaktoriai — 
malonios, elegantiškos 
nu žodžiu, Lietuvos grietinė.

Tų diena iš ryto teko man 
praleisti smagų laikų su redak
toriais Klaipėdos ir Kauno laik
raščių ir su vienu linksmu me
diku įš Kauno. Dabar ant lai
vo jie mane supažindino su 
kitais ekskursijos dalyviais, o 
aš vėl kiekvienų asmeniškai su 
laivo kapitonu. Turėjome daug 
gardžių juokų.

Linksmas medikas iš Kauno 
pradėjo vyti kokias tai piliu
les, kad apsisaugoti nuo jurų 
ligos ir jas dalino kitiems. Vė
liau man Kaune pasakota, kad 
laivui toliau į jurų išvažiavus, 
jis tuoj pirmas ir susirgo.

Iš Klaipėdos beveik kas sa
vaitė būna ekskursijos laivais 
į Vokietiją, Daniją, Švediją ir 
kitus kraštus. j

Lietuviai iš jų pasinaudoja 
ir tuo kultyrinasi. Vėliau na* 
mie pagal išgalę jie stengiasi 
jvesti geresnius pavyzdžius ir 
papročius.

Ir smagu ir naudinga!
(Bus daugiau)

Į LIETUVĄ
Yra smagu keliauti Hamburg-Amtrican Linijos gar
laiviai* by kuriuo metų laiku d*lto. kad garlaiviai turi 

Supimą Sulaikančius Prietaisus 
(Anti-Iloll Tanke)

Kurie sumažina garlaivių supųnąsi iki minimumo. 
Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New Yorko į 

Hamburgu su greitu gekžinfcriiaii susisiekimu į 
Lietuvą.

Iš New Yorko i Kauną
1 i y\. tg <11 ra U _Jj*

Trečia Klase ..... .. B ■ W
Informacijų klauskite pas pietini agentą arba

budindamas “Aušros” reikšmę 
lietuvių tautos gyvenime ir 
tarp kitko, pabrėždamas ko
kią reikšmę turi spauda; be 
to, priminė Lietuvos “tautos 
vadapis” nepersekioti spau-

HAMBURG.AMERICAN LINE
177 N. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, 1LL.

70.00
Labai platus pasirinkimas 
visų kitų išdirbyščių refri- 
giratoriai Spartom Norge, 
Gibson, Majestic ir kitų. 
Už mažiausias, kainas 
s te!

Programas susidėjo iš mu
zikos, dainų ir prakalbų. Vai
nausko orkestras grojo specia
liai tąi diepai pritaikintas ipe- 
Ipdijas, N. Aušros duetas as
menyse J. Plukiutės, P. Ma
ceikos, akomp. O. Valkauskai- 
tei sudainavo ištisų eilę dai
nelių. Puikiai pasirodė Paulei- 
kos dukrelė Vladė, sudainuo
dama keletą liaudies dainelių; 
sesutės Rajauskaitėsi padekla
mavo tai dienai atatinkamus 
eilėraščius. Prakalbas pasakė 
Povilas Dargis, kuris atstova
vo jaun. dr-ja “N. Aušra” ir 
J. Mažukna. Publikos buvo pil 
na svetainė. Tegu šis parengi
mas būna paskatinimu darbo 
žmonėms prie jų busimų dar-

Klaipėdos savybės

Kiekvienas miestas, kaip ir 
žmogus, turi savo išvaizdą, 
ypatybes, charakterį, net ir 
temperamentą.

Klaipėdos Lietuva, tai skir
tinga Lietuva. Klaipėda mąsto 
laivų, žuvų, medžių, fabrikų, 
užrubežinio eksporto ir impor
to maštabu 
si darbu ir verslu.

Užrubežio žinios, ypatingai 
tokios, kurios paliečia verslą 
geresnėn bei blogeanėn pusėn, 
Klaipėdai turi daugiau reikš
mės nei vis^ie politiniai ir 
socialiai užmanymai.

Klaipėdiečiai 
praktiški. Nemanau, kad šian
dien klaipėdiečiai iš tikrųjų 
norėtų grįžti prie Vokietijos.

Po Lietuvos vėliava, nežiū
rint pasaulinio sunkaus krizio, 
Klaipėda visgi yra gyviausias 
Baltiko uostas.

Visokie klaipėdiečių užsispy
rimai, tai tiktai tuščias vieti
nis apsireiškimas.

Klaipėdos internacionalis 
charakteris

[Patinka man dalinai Klaipė
dos internacionalis charakteris.

Iš kur tai man begrįžtant 
randu geležinį tiltą ant Liepo- 
jaus gatvės, kurs e’tia per upę 
Dange (užmiršau, kaip tos

Šis didelės mieros Standard 
padarymo refrigiratoris ver
tas $150, dabar tik

ATIDARYMAS Birželio-June 10, d. 1933 
CALIFORNIA INN

Užlaikome skanų, šaltą alutį ir užkandžius.
Mes busime užganėdinti, jeigu tamsta atsilankysite pas mus.
Taip it tamstos busite užganėdinti musų širdingu ir mandagiu patarna

vimu. Praleisite linksmai laik|, nes graži gera muzika.

M. DAIGO, Savininkas.
4358 S. California Avė. Tel. Lafayette 1490

3222-26 S. Halsted St.
DIDŽIAUSIA KRAUTUVĘ 

BRIDGEPORTE

Vedėjai J. Kaledinskas ir
J. Romanas.

Apex Refrigeratoriai (šal
dytuvai) yra pripažinti 
vieni iš geriausiu, kaina 

*69.00

pusę 
kainos vertos $22.00, dabar

' ' S. C. L
PAGRABŲ VISLIAI IR ĘAĘSĄMAVpTOJĄI

Ppgraby liainpn atafinĮja laikui,
TpivĮmfls nedap skirtum'!,
Uo(jWnwĮ«w dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas 

Chicago, III.
2814 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

ŠAUNI VIETA DEL 
Marųuette Parkiečių

Geras, šaltas alus — skanus užkandžiai. Mandagus patarnavimas 
Kambariai dėl šeimynų.

BIRCH TAVERN 
2346 West 69|h St. 

arti We$tern Avė.
A. J. BERŽYNSKIS, Savininkas 

Tel. Republic 4544

Apex skalbimui maši 
nos po

*39.00

Bėgdamas pats kardu atkir
to savo kairę ranką ir metė 
ją j paskirtą vietą. Tokiu keis
tu budu jisai išlaimėjo tas 
lenktynes ir gavo tunus.

Šiandien to lordo įpėdiniai 
valdo daug laivų, ant kurių 
vartojama kruvina ranka bal
tame skyde kaipo 
ženklas.

Tai tokia minčių 
pasidarė man vienų 
nijos garlaivių bematant.

J. Vaičkus
šiandien iš Švedijos atvažiuo

ja laivas Borgholm su “ameri- 
kantais”. Visgi žingeidu pama
tyti “grinorius” iš Amerikos. 
Einu į uostą.

Uoste laivo belaukdamas su
tinku p. Vaičkų, lietuvių dra
mos seniausią artistą, kuris 
taipogi gan ilgą laiką žavėjo 
chicagiečius. J. Vaičkus išaugi
no sau ilgus plaukus. Dabar ji
sai išrodo, kaip tikras vienų to 
Dovydo namų prie Benton 
Harbor, Mich., narių.

Pasakojo man, kad Kaune 
turįs studiją, kur prirengia ar
tistus Lietuvos krutamiems pa
veikslams. IPirma jo filmą bus 
“Kražių Skerdynė”. Užmany
mas labai puikus. Tegu jam 
padeda Lietuvos dievai!

“Amerikontai”

Jurose matosi besiartinantis 
”, visas išpuoštas vė* 
Pučia gąn smąrkųs 

šaulių 
orkestras išsirikiavo ir 
“amerikontus” sutikti

Gegužės mėnesio j- 
vykiai Pittsburgh’e

Darbo žmonių Šventė.
Gegužės mČnųų/įPgh’o lietu

vių gyvenime šiais metais tik
rai vertas atžymėti. Per ištisų 
dešimtmetį Pittsburgho lietu
viai, darbo žmonės, buvo lyg 
apsnūdę ii* pamiršę savo kla
sės reikalus, tačiau šiais me
tais t-avo darbų su pasiryži-

... ...................... ■ »M*. ii ilw ii      

• Cicero, III.
1439 S. 49th Court 
Tek|fiW Cicero 5927

Daugelis jų Lietuvą apleido 
jau seniui. Dabartinę Lietuvą 
jie sau išsivaizdina bevelk tp- 
kių, kokią jie 
laikotarpy laisva 
darė įpilžįpišką progresą. Dau
gelis gi tų ‘‘amėrikontų”, iš
skyrus tiktai npkurius, paliko 
beveik tokiais, kokiais jie ir 
bebuvo pavergtoje Lietu ved e.

Šauliai groja smarkų marfe* 
Tėmiju nekurie atkeliavusių su- 
jagdiųM iki ašarų, (iokią tai 
apystori ponia su gėlėmis kor
saže lakstinėja sau iš vieno 
laivo galo į kitą. Nežinau, ar 
tuo jinai nori save parodyti, 
ar iš syk geriau apgrėbti nau
jos Lietuvos pirmus (spūdžius?

Tiesa, yra čia kuo ir Pasi
džiaugti. Pirmi įspūdžiai labai 
geri ir tiesiog žavūjantys.

Pirmieji (spūdžiai
f

Pirmiausiai j akis metasi dai
li trispalvė laisvos Lietuvos 
vėliava, kuri plevėsuoja puo 
muitinės sandėlių. Mano nuo
mone 
būti didesnė 
vieta jai butų nuo to gražaus 
bokšto, kuris randasi prie san
dėlių. Tiek to.

čia taip pat matosi moder
niškų kranų daugybė prekių 
kilnojimui. Visur pilna preki
nių vagonų su vytimi. Uosto 
darbininkai ir valdininkai daro 
geresnį įspūdį, kaįp kituose 
kraštuose, ypatingai Lenkijoje, 
čia tiktai maža uosto dąlią. 
Visur matosi laivų daugybė.

Netoli iš Latvijos garlaivio 
smarkiai kraunama anglys. 
Užkalbinu vienų darbininkų, 
kuris dirba prie anglių krovi
mo. Sako jisai man, kad dar
bas akordinis. Uždirbąs nuo 
dešimt iki dvidešimt litų die
nai.

Nieko stebėtino, kad mąstan
čiam ir jausliam žmogui pir
mieji Lietuvos įspūdžiai Klai
pėdoje yra tiesiog žavėtini.

Papirosai ir cigartftai
ĮPalaukus einu ų$a$$ pakal

bėti su kapitonu ir gauti ame
rikoniškų cigaretų. “Borgholm” 
kapitonas mano senas pažįsta
mas.

Beje, nors Lietuvos papiro
sai ir cigaretai skaitosi vieni 
geriausių Europoje, bet aš vis
gi prie jų priprasti kaip tai ir 
negalėjau. Radau pigiausią ta
bakų, kuris vadinasi “Turkas”. 
Tą tai galėjau rūkyti. Bet vie
ną sykį, kada padariau sau iš 
jo cigaretą namie jr užrukiau, 
tai brolis su broliene mane be
veik iš namų išvarė.

Jei žmogus pripranta prie 
Virginijos tabako, tai ir ge
riausias turkiškas tabakas pa- 
sidąro visai neskanus, beveik 
kaip ir šiaudai. Geriausiai ir 
išmintingiausiai tai visgi nerū
kyti. Bet ką padarysi 
tame akstinti arba raminti ša 
vo nervus. Geriame arbatą, ką 
vą, alkoholį, na, — ir 
me.

Klaipėdoje “Camels” 
“Lucky Strike” kainuoja 
ri litai dvidešimt centų dėžute 
Amerikoniškai tai butų 
rios dešimt du ceratai, 
trysdešimt septyni 
centai dėžutė, 
brangu, ar ne 
cigaretai 
kainuoja 
dešimts, 
centai. *2.95

..... ’3 QK

.. *15.00

Per musų Pinigų Siun
timo Departamentų jus 
galite pasiųsti1 1 pinigus 
į Lietuvą už labai pi
gių kainą ir persitik
rinti kad jįe greit bus 
pristatyti, Mes moka
me augščiausių (tainų 
už LIETUVOS BONUS.

upės lietuviškas vardas), už
darytą.

PrjąieįĮia laukti. Žwnių, ve
žimų ir automobilių skaitlius 
vis didinasi. Diena gan karšta. 
Toliau prie kranto tėmiju tuš
čią suolą. Nueinu ir atsisėdu. 
Prie manęs inteligentiškos iš- 
vąisdps 4u vyrai žuvauja. Klau
siu, ką jie čia gaudo bei mano 
pagauti. Atkako man, kad ban- 
oo pagauti ungurių.

Nors upė siaura, bet, mato- 
ipąi, labai gili. Matosi didelių 
garlaivių. Švedų laivan krauna
ma medžiai tiesiog iš upės. Ne
toli manęs didelis vokiečių gar
laivis iš štettino. Po kitos pu
sės olandų laivas.

Mažas vietinis garlaivis trau
kia milžiną britų laivą, kuris 
prie tilto keletą sykių storai 
užbaubia. Tas laivas ir yra 
priežastimi judėjimo pertrau
kimo Liepojaus gatvėje. Mat, 
jam reik pasukti tiltų. Paeina 
jisai iš Belfasto, Airijoje. Tos 
bendrovės laivus dar pažinojau 
Rygoje.

Ant juodo kamino yra bal
tas skydas. Ant skydo raudo
na išskiesta kruvina ranka. 
Gan keistas laivų bendrovės 
ženklas (trademark).

Man dar vaikėzu 
atmenu, buvo žingeidu dažino- 
ti, kodėl bendrovės laivai turi 
paėmę kruviną ranką savo 
ženklui. Vienas jurininkų štai 
ką man paaiškino.

Kitų syk) viduramžių laikais 
šiaurinės Airijos lordai turėjo 
savotiškas lenktynes. Kad lenk
tynes laimėti ir tuo gauti di
delius turtus, kurie buvo pa
skirti lenktynių laimėtojui, bu
vo reikalinga dalyviams pribėg
ti prie paskirtos vietos ir tą 
vietų dasilytėti ranka.

Vienas ambicingų lordų bėg
damas pajuto, kad jisai tų lenk
tynių nelaimės, nes kiti daly
vių jį gerokai jau pravijo. Vis
gi turtus laimėti jam labai no
rėjosi. Tai štai kų jisai pada-

SIUNČIAME

City Furniture Co
M, P. JąvgrAųsfcas ir J. Bertulis, Savininkai 

2310 W. ROOSEVELT BOAD

“Borgholm 
liavojnis. 
vėjąs. Jura siūbuoją 
dūdų 
laukia 
su muzika,

Laivas jau visąj prisiartino 
ir lėtai manievrųją 
vietiniams laivam® jam gys
tant atsistoti kranto. VĮM 
“amorikontai“ 
matyt, stebisi 
rių jie visai

ant laivo dėnio; 
iš stebuklų, ku- 
netikėjo pama-

W }
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tarp Chicagos 
Lietuvių

J “Naujieną” pikniką 
bus galima nuva

žiuoti trokais
Nuvažiavimas j pikniką ir grį

žimas atgal dykai

Rytoj j “Naujienų” pikniką 
bite galima nuvažiuoti dykai. 
Reikės tik nusipirkti iš trukų 
savininkų įžangos tikietą už 25 
centus. Daugiau jokių iškas- 
čių nebus, kadangi tas pat ti-

■...... i ........ ....... .......................
k • . » n «

kietas bus geras įeiti į pikni
ką. Vakare tais pat trokais 
bus galima gręžti j Chicagą.

Įsitėmykite vietas, iš kur iš
eis trokai.

P-as John Oaksas, kuris turi 
“moving” biznį Brighton Par
ke, 2643 W. 43rd st., išleis sa
vo troką 12 vai. dienos nuo Chi- 
cagos Lietusių Auditorijos, 3133 
S. Halsted st. Pakelyje apie 
12:30 vai. po pietų trokas dar 
sustos prie 2649 W. 43rd st., o 
jau iš ten vėžiuos tiesiai į dar
žą.

Antras trokas, kuris priklau
so Wm. Dambrauskui, išeis nuo 
34 ir Halsted st.

Abu trokai yra dideli, su sė
dynėmis ir labai parankus va
žiuoti.

STSUJIENOS, CHcago, UI.
I ---■ t -...............  -■ ■■ J- ■ -‘i1 ■ 1 ■ *

Jeigu jus Negalite 
Žindyti Savo Kūdi
ki Skaitykit štai ką

JEIGU jus negalite žindyti savo 
kūdikį, pasirinkite maistu, kuris 

yra maistingas ir lengvai suvirškina
mas. Duokite savo kūdikiui Bordens 
Eagle Brand Kondensuotą Pieną, ge
riausias maistas dėl kūdikių, varto
jamas per paskutinius septyniasde- 
šimts-šešius metus milijono motinų 
po visą pasaulį. Gydytojai, slaugės 
ir motinos vartojo Eagle Brand tūk
stančiais atsitikimų, kur kitas mais
tas neatsiekė tikslo.

Eagle Brand ne tiktai turi reika
lingą augančiam kūdikiui maistingu
mą. bet jisai suteikia reikalingą kū
dikiui maistingumą tokioje formoje, 
kokioje kūdikis pilnai gali suvartoti. 
Artimiausias motinos pienui. Eagle 
Brand yra lengviausia forma pieno 
pasauly kūdikiui suvirškinti. Kūdikio 
vidurėliuose jis formuoja švelnią, 
minkštą varškę. Ilginai tokią, kokią 
pasidaro iš moters pieno. Kiekvienas 
lašas Eagle Brand greitai asimiliuoja
si. greit pereina į * padarymą katilų 
ir dantukų, raumenėlių ir audinių, 
energijos ir spėkos.

“Naujienų” pikniko 
programas

“Naujienų” piknikas, kuris 
įvyks rytoj “Birutės” darže, bus 
tikrai nepaprastas. Dalyvaus jau 
nasis Zbyszko, akrobatai, gita- 
ristai-dainininkai, p. Vytauto 
Beliajaus šokėjų grupė ir t.t.

Miszeika, Illinois universiteto 
studentas ir pasižymėjęs atle
tas, išpildys su kitu akrobatu 
kelis įdomius numerius. Urba- 
noje abu dalyvavo cirke ir tu
rėjo didelį pasisekimą.

Profesionalai gitaristai-daini- 
ninkai per tris valandas vaikš
čios po daržą ir linksmins pik
niko dalyvius.

Peoples Furniture kompani
jos vedėjai atvažiuos su1 garsia
kalbiu ir muzika. O kas norės 
pasišokti, tai turės puikiausios 
progos,—šokiams gros žinomas 
George Steponavičiaus orkest
ras.

Prie viso to neužmirškite, kad 
piknike viskas bus pardavinėja
ma žemomis kainomis.

Naujas biznierius 
Bridgeporte

Plačiai žinomas senas biznie
rius P. George Jokubonis ir jo 
draugas Pranas Rauba , atidarė 
aludę ant kampo 34 ir Morgan 
St. Vieta labai gražiai išpuoš
ta. Yra vietų dėl Šeimynų.

—Rep.

Joniškiečių išvažia
vimas

Joniškiečių Labdarybės ir 
KultuTos Kliubas pereitą sek
madienį, birželio 4 d., turėjo 
savo pavasarinį išvažiavimą. Iš
važiavimas įvyko p- Spaičio dar
že, Willow Springs, III. Nors 
nelabai toli nuo Joniškiečių bu
vo “Margučio” piknikas, bet 
joniškiečiams jis nei kiek nepa
kenkė, nes pas joniškiečius bu
vo tiek pat publikos, kiek ir 
pas “Margutį”. Išvažiavimas 
iš visų atžvilgių pilnai nusise
kė.

Duodu* joniškiečiams daug 
kredito, kad jie šį kartą pasi
rinko puikią vietą, o ne prie

Tautiškų kapinių, kur per dul
kes žmogus žmogaus negali ma
tyti. Neabejoju, kad daugelis 
vien dėl gražios vietos atsilan
kė.. Rodos, išvažiavimai ir tu
rėtų būt rengiami puikiose vie
tose, kur žmogus galėtumei ty
ro oro gausiai pakvėpuoti ir
gražia gamta pasidžiaugti. Dul
kių pakankamai ir mieste pri
sikvėpuojame.

Noriu paminėti, kad joniškie
čių dar iš eilės vienas išvažia
vimas įvyks rugsėjo 3 d. taip 
pat šioje vietoje. Beje, atei
nantis išvažiavimas buriąs daug 
įvairesnis, nes bus visokių keis
tenybių, kaip tai ketuniosldidelės 
dovanos, visokie žaislai, lenkty-

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM ? DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

Stako
Sumažinimo 

Didis 

Išpardavimas 
Mažiausios kainos 

i Mieste

STUDIO COUCHES

Puikiausias ' ir pigiausias rakandas 
kiekvienam, kaip dėl svečio, taip ir 
dėl pačios šeimynos. Dieną galima 
vartoti kaipo puiki sėdynė, o naktį,' 
kaipo dubeltavą lovą; pilnai verta 
$40, čia tik

19.50
Kiti po $12.00, $15.00 ir tt.

nes ir kitokie pamarginimai. 
Visi pasižymėję gaus dovanas. 
“More power to you, joniškie
čiai”. —e juodas.

Nupigins elektros ir ga- 
so kainas?

Elektros ir gaso kompanijų 
prezidentas Simson lankėsi pas 
gubernatorių Horner ir kalba
ma, kad jis pasiūlęs savanoriai 
nupiginti elektros ir gaso kai
nas Chicagoje.

Bet už tą savanorį nupigini- 
mą jis irgi norėtų gauti atly
ginimo,—kad valstijos legislatu- 
ra nesistengtų pravesti dabar 
įneštus bilius, ktfrie siekiasi už •

Visus Svečius Užkviečiame Atsilankyti 
j Mano

MODERNIŠKĄ UŽEIGĄ
Domininkas Balys, Sav.

6558 SO. MORGAN ST. 
Tel. Wentworth 0418 Į.r į

— ..
ATSIDARO KASDIENĄ 11 V. RYTO 
ir tęsiasi IKI NAKTIES VĖLUMOS.

DIENOMIS—Specialiai Pietus ir Alus už 
Nupigintą Kainą. 

VAKARAIS—Pietus, Alus, Muzika, Šo
kiai, Dainos. Įžangos Nėra.

3508 So. Halsted Street
Molis ir Budris Savininkai. CHICAGO.

RAMOVA 
GARDENS
DINE & DANCE

Jeigu jutų kūdikiui ne pribuna sva
rumo. kaip kad jam reikėtų, jeigu 
jūsų kūdikis naktimis būna ne ramus, 
jeigu jus jaučiate, kad maistas kuriuo 
jisai yra maitinamas yra jam netin
kamas. pamėginkite Eagle Brand. Par
duodamas visose geresnėse grosernėse 

ir pas vaistininkus.

TLaglelSrancl
Kūdikiui maistas su trijų generacijų 

darodymais. pagal tiesą jam 
priklausančiais.

Nuo karščio mirė St. 
Wileikis

Stanislovas Wileikis„ gyve
nęs 1753 W. 47 St., tapo ras
tas lovoje negyvas birželio 8 
d., 8:10 vai. vak. Spėjama, 
kad mirė nuo karščio. Dir
bo prie Armour Co. ir turėjo 
4:30 vai. eiti į darbą. Bet 
apie 8:10 vai. apsižiūrėta, kad 
negyvas. Gyveno su savo 
draugu Juozu Rauba. Turi 
brolį ir švogerį Chicagoje. 
švogeris turi Chicagoje bučer- 
nę. Jis prašomas atsikreipti 
pas Eudeikį dėl sutvarkymo jo 
turto ir laidotuvių. Šaukite 
Yards 1741.

Nemalonumas šei
moje

Pilnai parceliuoti gesintai pečiai, vė
liausio modelio, verti iki $55, čia

24.75

Važiuokite Per Lietu
vos Uostą 

KLAIPĖDĄ

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

LINIJA
iŠ New YorJco 

j KLAIPĖDĄ. 
Per Ccthenburįį

GREITA
________ KELIONE 
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

“Naujienų” kaimyno p. Or- 
lakio jaunasis sūnūs Albertas, 
žaisdamas su kitais vaikais 
prie seno apleisto troko prie 
Halsted St., nusikirto pirštą. 
Skubiai nugabentas į West 
Side ligoninę. Dr. La Gran- 
ge pirštuką prisiuvo, bet 
dar hirurgiškos pasėkos neži
nomos. Tėvai susirūpinę.

VIENU METU SUKAKTUV1U
IŠPARDAVIMAS

dėti didesnę kontrolę visuome
nės aptarnavimo įmonėms ir su
teikti valstijos prekybos komisi
jai didesnes galias kontroliuoti 
gaso ir elektros kainas.

Bet tai tik gandai, nes apie 
ką Simpson tarėsi su guberna

torių, nė vienas, nė kitas ne
sako.

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
“Birutės” Darže

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA 
Į KLAIPĖDA 

(Per Southamptoną)

Išplauks iš Netv Yorko
Birželio- JUNE 29 -ankstiryte 

(Keleiviai sės į laivą iš vakaro.) 

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BERENGARIJA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

į Lietuvą keleivis
— šią Ekskursiją Užgyrė —

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA
Laivakortes parduoda visi C u n a r d agentai

CUNARD LINE
346 North Michigan Avė.

KVEDERAS GROVE
Daržas dėl Piknikų ir dėl Naktinių parengimų 

Geras alu$ ir užkandžiai
Red Crown Gasolinas

A. P. KVEDERAS, Savininkas
New Archer Road, 4-A — 115th St.

TELEFONAS LEMONT 442. LEMONT. ILL.

‘•BALTASIS A V EDŲ LAIVYNAS”
PIGIOS LAIVAKORTES

IŠPLAUKI AI AI IA NRW YORKO: 
Prie 07, gale W. 07th St.,

S. g. DROTTNING1IOLM .........., Birželio 13
M. L. ORIP8HOLM ..............._... Liepos 3 
H. ». DROTTN1NGHOLM ............. Liepos 18
M. L. GRIPSHOLM ___ _______ Liepos 37

Dideli, balti lt giilbča laivai. Erdvile ir ge
rai ventcliuojami kambariai. Kelionėj rodomi 
judomi paveikslai. Laivo orkestras duoda kon
certus, bei griežia lokiams. Kelionė būna per- 
trumpa, keliaujant “Baltuoju Švedų Laivynu”.

Informacijų ir laivakorčių kreipkis i Tams
tos vielini laivakorčių agentų, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST.. NEW YORK. N. Y.
CHHCAGO. ILL. 181 N. Michlgan Avė. 
BOSTON. MASS. 10 State Street
DETROIT, MICH. 73 Monroe Street
MONTJUEAL. QUE.. CAN. 1410 Stanley St.

Padarykite neišdildo
mą atminti

savo vaikučių PIRMOS ŠVENTOS 
KOMUNIJOS IR GRADUATION. 
Tą padarysite nuimdami jų paveik
ius, taipgi kviečiu šeimynas, vestu
ves ir pavienius, nedaro skirtumo 
kaip toli tamstos gyvenate, gatveka- 
ris sustoja prie musų studijos. Pa
togi parking vieta dėl automobilių. 
Atsilankę į musų studiją busite pil
nai užganėdinti su darbu ir preke.

Pansirna Studio
1901 So. Halsted St.,

’Cor. 19th St.

Telefonas Canal 2655 

CHICAGO, ILL.

P. S. Atsilankydami atsineškite 
šį apgarsinimą bosite “surprised”.

Vardas ....... . ................................................

Adresas ............................. ...........................

Refrigiratoriai
Visų gerų išdirbiščių. dabar parsiduo
da už labai sumažintas kainas, verti 
nuo $100 iki $150, dabar tik po

65 " ‘79
MATYKITE TUOJAUS

PEOPLES
FUHNITUHE CO.
KRAUTUVES 
4179-85 Archer Avė.

Corner Ricbmond Street
2536-40 W. 63rd St.

Corner Maplewood Avė. 
CHICAGO, ILL.

m .........................   ■ ....

Petnyčioj ir Subatoj, Birželio 9 ir 10

Kiaušiniai į™. 12c 
M ILK AS ™ 2 už 11 c
CUKRUS 10sv.45c

........................-----.........------ ------------ ----------------------------------------------- ------------------------■

Žemuogėssž2uži5c
KAVA“™“ I®26c

Maxwell House

Naminės TL 13c
Visuomet laikome namie raugytų agurkų, 

rukštaus pieno, potato salad, cold slaw, ski
landžių, rūkytų naminių dešrų, kraujinių 
vėdarų ir 1.1.

Seredom ir Subatom turime keptos kiau
lienos, veršienos ir vištienos.

Ketvergais ir Subatomis 4 vai. po pietų 
šviežiai iškepti lašiniečiai.
Kepame kumpius ir kitokią mėsą dėl vaka

rienių ir piknikų už “Cost Price”.

NEW LIFE DELIC ATESSEN
IR MEAT MARKEI

3331 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas Yards 5742

Paskutinis Knygų Bargenų Turgus
(Tęsis iki Liepos-July 16, 1933)

NUOLAIDA KNYGAS PERKANTIEMS:
Nuo $1 iki $10—knygos parduodamos už pusę kainos bei 50%. 
Perkanti daugiau negu už $10 — mokės tiktai po 3 3 centus 
ant kiekvieno dolerio perkamų knygų.

'GERBIAMIEJI: ; »
Turbūt Jumsi yra žinoma, kad “Aušros” knygyne yra 

plačiaufiias knygų pasirinkimas. Apie keturiolika šimtų 
įvairių knygų savo turiniu ir pavadinimu — jos sudaro 
virš pusę milijono egzempliorių. Bet verčiami esamų 
biznio sąlygų, darome paskutinį knygų išpardavimą — 
žemiausia kaina kokia kada lietuviškos knygos buvo 
parduodamos Amerikos lietuviij istorijoje.

Chicagos lietuviai, lietuviai artimų Chicagosi apielin- 
kių ir lietuviai atkeliaujanti į Chicagą, laike Chicagos 
Pasaulinės Parodos, esate kviečiami atsilankyti pas mus, 
įsigyti sau reikalingų knygų. Lietuviai gyvenanti to
liau nuo Chicagos bei Kanadoje — rinkitės knygas iš se
nesnių “Aušros” Knygyno katalogų arba iš Knygyno 
“Lietuvos” katalogo bei iš katalogų kitų — lietuviškų kny
gų — pas mus visas knygas gausite už pusę kainos ir 
dar pigiau, kaip kad čia viršui pasakyta.

Šitas knygų bargenas tęsis iki Liepos-July 16 d., 1933. 
Nepamirškite, kad pas mus galite gauti visokiausių kny
gų: apysakų, romanų, teatralių, dainų, vadovėlių, žody- 
nų ir žodynėlių, aritmetikos, istorijos, geografijos, gam
tos mokslų, filozofijos, sveikatos srities, patarimų — pa
mokinimų, žemlapių, paveikslų, laiškams popierų, atvi
ručių, monų knygų, muzikalių dainų geriausių kompozi
torių — solų, duetų, kvartetų, chorams ir tt.

Proga apšvietą mylintiems įsigyti sau tinkamų kny
gų visai pigiai. Laukiam Jūsų atsilankymo į musų kny
gyną — čia rasite tikrą apšvietos bei knygų bargenų 
turgų. Su pagarba,

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St., Chicago, III.

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedėjas)
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NAUJIENOS
Tfiė Lithuariian Daily Ne<s 

Published Daily Except Sunday _ 
The Lithuanlah Nėws Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscrlptlon Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy______________ .
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III. under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halsted St., Chicago, 
1H. Telefonas Roosevelt 8500.

SPECIALIS “NAUJIENŲ” NUMERIS
p.................... ......................i

Šis “Naujienų” numeHs yra pašvęstas lakūnams 
Dariui ir Girėnui ir jų planuojamam skridimui pefr 
Okeaną. Jisai turėjo išeiti tą dieną, kai “Lituanica” 
rengėsi apleisti New Yotką. Bet nepalankus orai skri
dimą sulaikė.

Kada juodu išlėks, dar tikros žinios nėra. Iš anksto 
jos, veikiausia, neturės niekas, išimant lakūnus. Tik 
išgirsime, kad “Lituanica” jau skrenda...

“Naujienos” linki pdsisekimo drąsuolių žygiui!

KETURIŲ VALSTYBIŲ PAKTAS

Po ilgų derybų keturios didžiosios Europos valsty
bės — Didžioji Britanija, Franci ja, Italija ir Vokietija
— priėmė dešimties metų taikos sutartį. Ją dar turės 
patvirtinti parlamentai, bet čia kliūčių, tur būt, nebus.

Tą sutartį buvo sugalvojęs Italijos premjeras Mus- 
solini, bet ji buvo tiek kartų keista ir taisyta, kad iš 
originalio jos projekto bepaliko tik pagrindinė mintis, 
kad aukščiaus paminėtosios keturios valstybės pasiža
da veikti sutartinai tarptautinės taikos palaikymui.

Galutinoje savo formoje ta sutartis yra daugiau 
francuziško, negu itališko turinio. Iš Mussolinio pro
jekto yra išbrauktas pripažinimas, kad Versalės sutar
tis privalo būti peržiūrėta. Kitas labai svarbus ypač 
Vokietijai punktas — apie ginklavimosi teisės lygybę
— tapo taip susilpnintas, kad naujame tekste jo beveik 
negalima užtikti.

Bet už tai yra žymiai sustiprinti pasirašiusiųjų 
valstybių pasižadėjimai veikti Tautų Sąjungos ribose. 
Taigi tas keturių valstybių paktas reiškia stambią per
galę Franci jai ir jos talkininkams. Vokietija buvo pri
versta dar kartą visame kame nusileisti. Ji turėjo pa
sitenkinti, negavus nė dešimtos dalies to, ko reikalavo 
ir ką savo publikai buvo žadėję “naciai”.

Tikimasi, kad šis naujas paktas, nors nieko aiškaus 
jame nėra pasakyta opiaisiais Europos politikos klausi
mais, visgi prisidės prie Europos nuraminimo. Jisai, 
jei ir ne pašalins visai, tai žymiai sumažins baimę, ku
ri buvo apėmusi Vokietijos kaimynus po Hitlerio per
versmo. Francuzai ir kitos tautos dabar mato, kad 
“naciai” nėra toki pavojingi pasauliui, kaip atrodė pra
džioje. Jie drąsus tik prieš beginklius Vokietijos gy
ventojus.

LIETUVOS GEROVĖ

Chicagos “Tribūne” korespondentas 
kad Lietuva esanti “geriausia pasiturinti 
rytų Europoje”. O tai, girdi, dėlto, kad 
vija parsiunčia kasmet po du milionu dolerių iš Ame
rikos.

Tame yra tiesos. Be amerikiečių dolerių Lietuva 
vargiai galėtų išlaikyti savo valiutą. Bet kad Lietuva 
jau taip gerai gyventų, kaip sako tas korespondentas, 
tai yra abejotina.

Darbininkų algos Lietuvoje yra žemesnės, negu 
Latvijoje 1 arba Estijoje. Lietuvos ūkininkų trobos yra 
prastos, keliai neištaisyti. Lietuvos sodiečių maistas ir 
rūbai yra, gal būt, pigesnės rųšies, negu bet kurios ki
tos šalies Europoje, išimant, žinoma, sovietų Rusiją, 
kur žmonės vietomis stačiai badauja, ir gal kai kurias 
dalis Lenkijos.

Amerikiečiai dėlto ir siunčia savo dolerius į Lie
tuvą, kad žmonės tenai biedni ir nuolatos prašo pagel- 
bos. Kraštą padaro turtingu jo pramonė. Lietuvoje 
pramonės da yra nedaug.

IR LIETUVOJE DISKUSUOJAMA “ROSENBERGO 
PLANAS”

Buvo skelbiama, kad Vokietijos “nacių” eksperto 
Rosenbergo planas apie Lietuvos ir Lenkijos unijos su
darymą ir Dancigo “koridoriaus” likvidavimą esąs Lie
tuvoje slepiamas. Bet atėjusiuose iš Lietuvos laikraš
čiuose dabar randame įdėtą “Eltos” žinią, kuri paduo
da to plano” turinį.

Matyt, nieko misteriško tose Rosenbergo svajonėse 
nėra. Kas nors leidžia jas apyvarton, neturėdamas rim
tesnės medžiagos.

Užsisakymo kalnai
Chicago Je — paltu:

Metams--------------------  $8.00
Pusei metų •••••• ••••••• iimmiinm, 4.00
Trims mėnesiams ___   2.00
Dviem mėnesiam ______    1.50
Vienam mėnesiui .______ .75

Chicagoj per lineliotojuai
Viena kopija..... ..... ... 8c
Savaitei .......     18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j,
paltu:

Metams ...... ............ ............_ $7.00
Pusei motų 8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams----- ---------1.25
VienOm mėnesiui ___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

$8.00Metams ________
Pusei metų ----- ..
Trims ininesiama ________
Pinigus reikia siųsti vaito Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Rygoje rašo, 
tauta šiaurės 
Lietuvos išei-

“LITUANICAI” BESIRENGIANT KELIONĖN
“Musų bočiai iškėlė šitamė 

kontihehte naują tautą, pei’- 
siemusią laisve ir pasišven
tusią principui, kad visi žmo- 
nės yra sutverti lygyš.” (IŠ 
Abrahamo Lincblno Gėttys- 
bui’go kalbos).

žmonija yra linkusi visuo
met garbinti “didvyrius”. Ma
ses visada turėjo ir tuteš savd 
dievukus. Nfeišpasakytds slogu
tis — baisus pasaulinis karas 
pakrikite normalę psichologiją 
pasaulio tautų. Baimės it skur
do suspaustos masės lengvai 
galėjo būti patrauktos įvairių 
avantiūristų, kurie tik žadėjo 
daug ir kėlė jose egoistinius 
instinktus iki augščiausio laips
nio. Pavyzdžių daug. Didžiau
sias tragikomikas Mussolini 
persunkė savo nelaimingus, be
veik nuo visko atsilikusius 
lengvatikius pavaldinius-ta idė
ja, kad didžioji Romos Impe
rija vėl viešpataus pasaulyje;

Rusijoje žiauriųjų valdovą 
rolę pasigrobė kietaširdis Sta
linas, kuris besigėrėdamas ka
riškių paradais, sapnuoja apie 
pasaulį, kuriam diktuos jo bu
veinė Maskva. Nėt techniškai 
pakilusi, bet kultuHškai jau 
atbukusi Vokietija atsidavė 
lengvapročiui Hitleriui, kuris 
žada iškelti Vokietiją “Ueber 
Alles”. z

Zoologiškas, egoistinis, liguis
tas kliedėjimas yra skiepija
mas vystomas beveik kiekvieno
je tautoje. Masėms visuomet 
yra smagu būti įsitikinusiomis; 
kad jose gludi kas tai tokio 
nepaprasto, prieš ką pasaulis 
nusilenks. Kuklus principas, 
kad mes visi esame sutverti 
lygus nei beidėjinėms tautoms, 
nei atsilikusiems asmenims nė
ra priimtinas. Yra baisu net 
ir įsivaizduoti, prie ko ta pa
šėlusi agitacija * privestų, atei
nančias žmonijos kantas, jei 
pažangiųjų žmonių ir moksli- 

Oscar Wilde Verte A.< Kartonas,

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
(Tęsinys)

Iškreipta šypsena, lyg koks 
malaiškas kvoldas, sutraukė 
vienos iš moterų veidą. “Šią
nakt mes turinio kud pasidid
žiuoti,” ji tyčiojosi.

“Del Dievo meiles, nekal
bėk į mane?* šaukė Dorianas, 
koja sutrepsėjęs į žtiinę. “Kti 
tu nori? Pinigų? Štai. Nieka
dos nebekalbėk į mdiie.”

Dvi raudonos kibirkštys mo
mentaliai suspindėjo purvino
se mbters akyse, ir vėl tuo- 
jaus užgeso, pasitikdamos be
spalvėmis ir stiklinėmis. Ji 
papurtė savo galvą ir godžiais 
pirštais griebė pinigus nuo bu
feto. Jos draugė pavydėdama 
žiurėjo į ją.

Tai tik tuščios pastangos,” 
Aš nebenoriu grįžti. Ką gi tas 
pakeistų? Aš ir čia esti gan 
laimingas? ’

“Jus parašysite man, jėlgti 
jums prireiktų ko nors, ar 
ne?” tarė Dorianas, kidk paty
lėjęs.

“Gal ir parašysiu?*
“Tad labdnaktis?*
“Labanaktis?’ atsakė jauhd- 

sis vyras, laiptais eidamas į 
viršų ir nosine šluostydamas 
savo sukepusias Įlipus.

Dorianas ėjo prie durų su 
skaUsmo išvaizda , jo veide* 
Jam atitraukiant Uždangą į 
šalį, biaurus juokas išsiveržė 
iŠ moters dažytį lUpį; klifi ė- 
mė ^pinigus. “Tai (jūii iHšėiąfa 
velnio atlygihirrias!” Užkibiu
siu balsu žaksčjo ii.

“Kad fdVė įfdkeiktij/* 
atsakė, nevadink toitanė tiib.

Ji tik pliaukšterėjo pirštais. 
“ŽdvŽfifiu Karalaičjii tif

‘'1 . »
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iiifiką šVėikosibš, huiiidnitŪfi- 
hbs idėjos iiėbuią štlpHdi lip
domos ir Skleidžiamos.

To kiekvienos katdstfdfds pa
saulyje iškildavo jvaifųš Mid- 
vyridi”, vadai. Jie Užliedavo 
krhiiju ir ašaromis plotus; 
kuriuose jiems buvo lemta pa^ 
slsektl. Minimu Įlies juos, bet 
bu meilės ir simpatijos širdyj fe; 
Ndliustd žmonija prte kapų 
Aleksdndfo Didžiojo, ČertgiS- 
chanoj Ndpbleorio it kitą. Mfes 
nėgrįšihife j gadyrtą bklatią, tu
rėdami elektrą. Mes nepasirink
simu kiūtoti musą kelionėms, 
turėdami aeroplaną; mes negrj- 
šime prie despotizmo paraga
vę laisvės. Meš tikime j pro
gresą!

8 # &
Kiekvieną drąšį toėšaumyiiš- 

ką naudingą žygį iiiUS šVfeikl- 
name, todėl ir riitišą lakUiią pa
siryžimą mes rėmiamė; Jį pa
sisekimas įrodys ypač arogan
tiškoms tautoms, kad ne jos 
vienos turi monopolį ant drą
sių, gabių vyrą — khd, kaip 
visi žmonės, taip ir visos tak
ios yra sutvertos lygios. Ją 
pasėkmiiigas stojungimas Amti- 
riktiš šii EUropa prisidės prie 
artimesnio susipažinimo, suši- 
šiėkimb vienos tautos su kita 
ir, gal būt, padės suprasti mii- 
sų idėjas, kad mes visi esamu 
lygus, kad mes už privilegiją 
gyventi, už galimybę naudotis 
pasaulio gėrybėmis privalome 
visomis musų jėgomis tarnau
ti višuortiehėi, o ne stengtis ją 
su priespauda valdyti.

šviesi, skaisti ateitis bdš 
musų. Protas, kuris sugebėjo 
sutverti pastebėtiną pabūklą— 
aeroplaną, išras ir budtis pa
versti šią ašarų pakalnę į žmo
nišką gyvenimo vietą*

Lituanicos perskridimas j 
Lietuvą taipgi reikš progresą, 
o todėl ir aš musų simpatiš
kiems drąsuoliams linkiu lai
mingai pasikelti- New Yorke ir 
laimingai nusileisti Kaune.

A. L* Davidonis.

tum, kad tave vadihtų, ar ne?” 
ji rėkė jarii išeinant.

Apsnūdęs jūreivis pašoko 
ant kbjų jai bekalbant ir nu
ožmiai dairėsi dplihk. Garsdš 
Užsidafatičlų prieškambariu 
durų pašiekė jb dltsj. Jis išbė
go laukan, lyg norėdamas pd- 
sigauti jį.

Dbriatods Gfay’jtts aritkrarf- 
čiu šktibirld per HUtilfltlriį lytį. 
Jo stisitikiriiad šu AdHan’U 
Singlėtbn’u keistai sujaudinti 
jį ir jis ainianavb, ar Usnai- 
kinimas to jauno gyVeniiho iŠ 
tikro galėjb būti primėtamaš 
prie jo durų, kaip Baziliuš 
Hallvvardas buvo taip hepadb- 
riai jį Užgavęs. Jis sukdndo Įli
pą ir keletą SekUhdiį jb akys 
buvo pasidarę nuliudusios. 
Taipį po visko kuo gi tas gd- 
lėjo apeiti jį. Laikas buvo pef- 
trunipas, kad užsikrovus atit 
šavti pečių naštą iš kieno kitb 
klaidos. Kiekvienas žniogtoš 
gyvena saVo gyvenimą ir už
moka savo kainą už savo gy
venimą. Tik gaila tti, kdd labai 
dažnai reikia mokėti už vife- 
dihtėlę kldldą. Iš tikro, reikėju 
mtikėti ir iribkėti. Vęsdamdš 
reikalus su žmogum, likb 
m a s niekadds neužbaigia sąs
kaitų.

Esaipa ir tokių momeniį; 
psichologai šakti muhiS, kadd 
ribbdėtyeš hįštrardrbd ką žmti- 
nija vadina nuodėmė, taip dti-

Viėnds sfiiėįepij hdrvelis, ątrb- 
do lyg butų apsigimę su bdi- 
daiš iihihiisąiš. TokiuuŠė 
mbmfehldtišė vyrai ir moterį 
pražudo visą savo valios laiš- 
Vg. Jlė, w Mfta 

ptiė savo bąisatis galo. Pa
sirinkimas esti atimtas iš jų, o 
sąžinė ėsti Urba UŽhiUŠta arba, 
jeigu ir gyvena, tai tik tam, 
kad sUkilifntii jĮHaaVUs sma
gurio, o rtbpakiiiŠHUmUi ža- 
vitogtinio. Nės Vlstis ndUdėmės, 
kaip teologai tttmtivdtgsta pri- 
mindaitoi mums, tišti nepaklhš- 
nurno nuodėmės. kada ta pra
kilni dvasia, ta nedorybes ry
tų žvaigždė riUpUbla iš dąn- 
gaus, tai nupuola kaipo sUki- 
IČlis.

Nejautrus, susikoncentravęs 
ant nedorybių* suteršta minti
mi ir sukilimų išnikusia siela, 
Dorianas Grayjus skubinos, 
vis pagreitindamas savo žinks- 
nius tolyn beeidamas, bet, jam 
pasisukus į tamsius skliautus, 
kurie jam dažnai būdavo pa
togus sutrupinime kelio į tą 
negarbingą vietą, į kurią jis 
ėjb, jis staiga pasijuto suim
tas iš užpakalio, ir pirmiau 
nei jis turėjo aaiko apsiginti, 
jis buvo prispaustas prie sie
nos, nrutale tahka aplink jo 
gerklę. >

Jis nuožmiai grtimėsi už 
gyvybę ir baisiomis pastango
mis atplėšė spaudžiančius pir
štus. Į sekundą jis išgirdo re
volverio tvakstelejimą ir pd- 
matė žvilgančio vamzdžib 
spindėjimą, taikomą tiesiai į 
jo galvą, ir tamsų storaus žė- 
mo žmogaUŠ pavidalą prieš 
save.

Hkb Iti iidrk” žibptėlėjti jiš. 
aBiik t’ddidš,u tdrė žhidgtiš. 

“Jeigu tu pasijudinsi, aš nit- 
šaušiti tiive.”

“Tu esi pdŠititęšr Ką gi aŠ 
tau padariau?”

“Tu sUitdikifiai Slbyl Vanė’š 
gyvenimą/* btiVb jb dtšdky- 
rrtdš, “0 Šibyl Vanė btivO ihd- 
rib Ji nusižudė. Aš tą 
žlhdii; Tli buvai jos nilftieš 
pHėžaŠtiiiii. Aš prišlėkldit, kad 
už tą dš taVe nužudysiu, dtsi- 
teisdamas. Per rrtėtų toitiitoš aš 
ieškojau tavęs. Aš neturėjau 
jokių įtarimų, jokių pėdsakų. 
Du žmonės, kurie butų galėję 
papasakoti apie tave, buvo 
jau hiirę. Aš nieko daugiai: 
nežinojau, kaip tik tą meilišką 
pravardžiavimą, kutiub ji ta
ve vaditodavb. Šidhakt atsi
tiktinai dš tą išgirdau. Pasi
daryk taiką su Dievu, nes šią
nakt tu UUhiifšii”

Dorianas Gbdy’jiiŠ išblyško 
iš baimes. “Aš niekados hepa- 
žinaii jos/’ jis trukčiojo; “Aš 
niekados iiiekO begini ėjau
apie ją. Tu esi pasiutęs? ’

............ • • - • •:....................... ■: - - ■' ’ - ■

“Tu gėriau prišipUžlnk Šato 
Htiodėm^, nės taip tikldi, 
kaip kad aš esu Žygtiiobitis 
Vatofe, tau fbikš iiufnifti.” Tai 
buvo baisus momentas. BoHd- 
HUs nežinojo, ką šakyti,- ar 
Ofalyti. “tiiaiipkfci ant kfeillj!’* 
Uhzgė žmoguš. “AŠ duodu tau 
vieną minutę padaryti taiką— 
neilgiau. Aš išplaukiu šiahakt 
Į tndiją, o man reikia atlikti 
šį dbebą pirUi to. Viehą minu
tę; Ne daugiau?’

Dbriaiib rankos niipudle že
myn. Baime paraližuotas, jis 
hėžitobjd ką beveikti. Sttiiga 
ildbžiiii ViltiŠ pCrCjb jO protą. 
“Sustok,” jis šdrėkė. Ithip še- 
hal tavo štistio numirė? Pasa
kyk hian tuojau!”

“Aštuonioliką metų atgal,” 
tarė žmogus. Kabi tu to klausi 
manęs Ką gali reikšti metai?”

“AšlitbHiblikd miiiiį?’ kvato
jo Dorianas Gray’jus su kiek 
pergalės įlaVo balšė. “Aštuo
niolika metų! Pastatyk mane 
po lempa ir pažiūrėk į mano 
veidą.”

Zygmontas Vąne palaukė 
momentą, nežinodamas, ką tas 
galėjo reikšti. Tada jis nusi
tvėręs Dorianą Gray’jų nutem
pė jį iš po skliautų.

Nors buvo neaiški ir plasno
janti vėjo pučiama šviesa, vis 
gi užteko ir to parodymui los 
baisios klaidos, kaip tas atro
dė, į kurią jis buvo įpuolęn, 
nes veidhs to žmogaus, kurį 
jis norėjo nužudyti, turėjo vi
są vaikystės žydėjimą, visą 
jadnystes nesutaptą tykumą. 
Jis atrodė mažai sedesnis už 
dvidešimt metų amžiaus vaiki
ną, iiiažai senesnis, jeigu ir 
buvo senesnis, už jo seserį 
jlėmdviėrii atsiskiriant kiek 
inėtų atgal. Aišku buvo, kad 
tai ne tas žmogus buvo Sunai
kinęs jos gyvenimą.

Jis'paleido laikęs jį ir nu- 
sverdėjo į užpakalį. “Ak, Die
ve mano! Dieve mano!,” jis 
šaukė, “ir aš bučiau nužudęs 
tave!”

Doridnas Gray’jus giliai į- 
traukė kvdpą. “Tti jau buvai 
ant krantu baisaus nusikalti
mo, mano vyreli”, jis tarė, 
rdsčiai žititėdamas į jį. “Lai 
tdš btlhit tai! ptiršpėjiniu, kad 
neimtum dtkeršljimą į savo 
plitifes rankas.”

“Dovdnok mdn, pbilė”, sti- 
murinėjb ŽyglnoHldš. Atšitik- 
tihai išgirdęs Žbdį tdme nra- 
kfeiktdiiiė tlfve, dš pasekiau 
nbttįiaitogas ptklšakas.”

“Tu gferltili eik hamo ir pa-
-- ---- i .m >•- r-., ... i- .......... ..  
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Skėtis^ kiltis visus mus padarė broliais
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slėpk tą revolverį, nes tu gdli 
bdtehkti į nesmagumą,” lat-ė 
Dorianas Gfrdy’jtis, apsisukda
mas anf kulnų ir pamažu nu
eidamas gatvė, v

Zygmontas Vane stovėjo 
ant šaligatvio baisiai nusi- 
gaiidęs. Jis Visas dfebėjo. nuo 
galvbs iki kbjų. Po trumpos 
valandėlės, jūbdas šešėlis, 
slinkęs palei vdrvartčią sieną, 
pasitrdukė į šviesų ih priėjo 
arti jo; fefddma dnt pirštų. Jis 
pajuto ranką uždėtą ant jo 
alkūnės in pašokęs, apsidairė 
aplink; Tdi buvo viena iš mo
terų gėrusių prie bufeto.

“Ktidėl tu hėužmhšėi jb?”, 
šUŠnipŠ ji, pHglausddhld savb 
Veidą gdrt arti jb. “Aš žihb- 
jaiij kdd tu šfekėi paskui jį, 
kddd tU išbėgai iš Daly’jU vie
tos. Tu ėši kvdilds! Tau rei
kėjo užmušti jį. Jis turi labai 
daug pinigų ir jis yra blo
gi aiišiš iš blogiausių.”

“Jis rtėba tas žtoiogtis, kuf-io 
aš ieškbjau/* jis dtsdkė4 “o 
man nereikia kito žmogaus pi
nigų. Mah tik reikia viėbo 
žmogaus, kurio gyvybes man 
reikid; itiH būti jau apie ketu- 
riosdėšimt inetį hiližiaUsi šis 
yrd mažai kuo sėnęstiis už vai
kėzą. Dėkavojlt Dievui, kad 
aš nėdpsipildii jo krauju.

MotėHš karčiai nUšijuokū. 
“Mažai vyresnis Už vaikežą!”, 
ji tyčiojos. Nagi, vyre, jdu be
veik aštuoniolika melą praė
jo nuo to laiko, kada Žavėti
nas Karalaitis padarė mane 
tuo, kuti dš dabar esu.”

“Tu meluoji!” šadkė Zyg- 
mbntas Vanė.

Ji pakėlė tdnką į ddtogų. 
“Prieš Dievą aš sakau tiesą,” 
ji rėkė.

“Prieš Dievą?”
“Sumušk mane, jeigu nebus 

taip. Jis yra blogiausis iš visų, 
kUHe Užeina į Šią Vietą. Jie 
sako, kad jis yra velniui par
sidavęs už gražų veidą. Jau 
netoli aštuoniolika metų, kaip 
aš jį susitikau. Jis nedaug tc- 
atsimainė nuo to laiko. Bet aš 
atsimainiau,” ji pridūrė, lyg 
sergančios svyravimu.

“Ar tu prisieki?”
“Aš prisiekiu,” išėjo iš jos 

surUgusibš burnos užkimęs 
aidas. Bet tu neišduok manęs 
jam,” ji dejavo. “Aš jo bijau. 
Duok man pinigų už nakties 
pergulejimą.”

(Bus daugidti)

Garsiftkta “Nonose”
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Lietuviai Daktarai

Graboriai

Giminės.

J. F‘ KADŽIUS
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SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St 
Tel. Monroe 3377

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milufaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki t P. M, 
Scredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti
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DALYVAUS “NAUJIENŲ” PIKNIKE

CHICAGOŠ 
ŽINIOS

esat 
dalyvauti 

jam pasku- 
atsisveikini-

Vaikas pašautas tėvui 
besigrumiant su polici 

stu už revolverį

Robert Motis, 15 metų, 6759 
S. Loomis SU, tapo pašautas j 
koją, jo tėvui Frank Motis be
sigrumiant su policistuf Adolph 
Avery už revolverį.

Policistas buvo Motis žentas. 
Bet Motis 
siskyrė su 
gal. Delei 
barnis.

dukte Barbora per- 
policistu mėnuo at- 
to ir kilo tarp jų

PRANCIŠKUS MOCKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 dieną. 6:35 valandą va
kare 1 93 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Lietuvoj. Plungės 
parapijoj. Alksnėnų kaime.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Seliomaną. dukterį Petronėlę. 
2 sūnų Franciškų ir Domininką, 
dėdę Kastantiną Lukšą ir kitus

šerį Petronėlę ir giminės.
Kūnas pašarvotas, randasi S. M. 

Skudo koplyčioj. 718 W. 18 St.
Laidotuvės įvyks panedėly. bir

želio 12 dieną. 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciškaus Mockaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sunai, 
Dėdė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. M. Skudas. Telefonas 
Monroe 3 3 77.

JURGIS NORKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 6 dieną. 1 9 3 3 m., sulaukęs 
puses amžiaus, gimęs Gaurės par., 
Kukiškių kaimo.

Amerikoj išgyveno apie 30 met.
Paliko dideliame nuliudime duk

terį Oną. 2 sūnūs Pranciškų it 
Kleofą. 3 pusbrolius Joną ir Vin
centą Norkus ir Antaną JuŠčius 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 2648 
W. 4 2 St.

Laidotuvės įvyks antradieny bir
želio 13 dieną. 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenčiausios parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
maldos už velionio sielą, o iš 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
pines.

Visi a. a. Jurgio Norkaus 
minės, draugai ir pažįstami
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Duktė, Sunai, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Pa- 
ten 
ka-

g>- 
esat
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KAZIMIERAS SIMANIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 d., 10:15 vai. ryro 1933 
m„ sulaukęs 65 m. amžiaus; gi-^ ■ 
męs Nedajų kaime, Pajurės parap.7 
Kauno redybos. Amerikoj išgyve
no 28 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Marijoną ir tris 
sūnūs Antaną, Juozapą ir Pran
ciškų, dukterį Barborą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi Juoza
po Eudeikio koplyčioj, 5340 S. 
Kedžie Avė.

Ląidotuvės įvyks trečiądienį, 
birželio'14 d., 8 vai. ryto iŠ kop
lyčios į Gimimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Simanio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
Easkutinį patarnavimą ir atsisvei- 

inimą.
Nuliūdę liekame

Moteris, Sunai, Duktė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Juozapas Eudeikis ir tėvas, 
tel. Republic 8340.

MYKOLAS ADLES
• ' . 1

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 dieną, 6:00 valandą va
kare, 1933 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Vilniaus 
gub., Juodų Kalvių kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

nų Stanislovą, marčią Oną ir 
minės.

Kūnas pašarvotas randasi S. 
Skudo konlyčioj, 718 W. 18

M. 
St.

Laidotuvės įvyks panedėly bir
želio 12 dieną, 9:00 vai. ryto iš 
graboriaus koplyčios į Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Adles gimi
nės, draugai ir pažystami 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nubudę liekame,

SunuS, Marti ir

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. /M. 1 Skudas, Telefonas 
Monroe 3377}.. ,,

SS Frederik VIII iš 
plaukė tiesiog j 

Klaipėdą
SS Fręderik VIII Skandinavijos — 

Amerikos Linijos laivas išplaukė iš New 
Yorko birželio 3 d. su daugeliu pasa- 
Žierių, kurie keliavo į savo senąją tėvy
nę Lietuvą. Tarp važiavusiųjų pasa- 
Žicrių buvo ir šie lietuviai:

P-s Joseph Jarush J r. iš Hartford, 
p-lč Elizabeth Stonkus, p-nia Teklė Sin
kus ir sūnūs Albert; p. B. Lukošaitis, 
p. Antanas Januskaitis, p-lė Seimą Jar- 
vi, p-lė Lucia Girdžius, p. Antanas Janu
skaitis, p. Antapas Karalius, p. T. Jod- 
dris, p-lė Mikalina Redlitz, p-nia Emilija 
Potauskįenė, p-nia Ana Andrusaitis, 
p-nia May Sarpolis, p-nia Constancija 
Stasienė, p-niaAna Abugeliutė, p-lė Jo- 
sephine Drejauskaitė, p. Stasus Stutpi- 
nas, p-lė Urbonienė, p-nia Julijona Ba- 
jorienė.

Ateinantis išplaukimas laivu "United 
States" iš New Yorko bus birželio 24 
dieną.

Jeigu rengiatės atlankyti Lietuvą, dėl 
informacijų kreipkitės į savo vietinį agen
tą arba į Naujienas.

Visi jūsų draugai bus “Nau
jienų” piknike ateinantį sek
madienį, Birutės darže. Jie ti
kisi ir jus ten matyti. Ar bu 
site?

Naujienų Piknikas 
Birželio 11 dieną 
“Birutės” Darže

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavicia Undertaking
Co. 

Inkorporuota 
HENRY W. DECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Grabučius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL*

Rytoj "Naujienų" piknike dalyvaus jaunasis Zbyszko, vie
nas labiausiai pasižymėjusių ristikų ir buvęs pasaulio čempio
nas. Jis pasirengęs yra “drapiežnų dzūką” per 20 minučių iš
tiesti ant matraso bent

O jeigu kas kitas norės su juo “persitikrinti”, tai turės 
progos, — su bile vienu jaunasis Zbyszko sutinka “pasigrumti”.

Du plėšikai, prisistatę 
daktarais, atėmė $1,070

Du plėšikai, kurie prisistatė 
daktarais, atėmė iš Mrs. Kath- 
ryn Zabeck, 80 m., senutės, 
2525 Carmen Avė., visas jos su- 
131.7)38—$1,070.

Trys mėnesiai atgal Mrs. Za- 
beck gydėsi pavieto ligoninėj. 
Užvakar atėjo du vyrai, kurie 
prisistatė esą daktarai, kuriuos 
buk ligoninė prisiuntė ją išeg
zaminuoti.

Kitoj vietoj trys plėšikai pri
sistatę prohibicijos agentais jsi- 
briovė j Mrs. Francisco Daca- 
nay namus 1624 Warren Avė. 
ir atėmė iš jos ir dviejų įnamių 
$42 ir brangmenų už $400.

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja už $25.00 ir augščiau.
Moderniška koplyčia dykai.

668 UA 18th St. Tel. Canal 6174 
Chicago, III.

POVILAS ŽĘMINIS-ZEM
F’ersiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 3 dieną. 2:00 vai. po piet 
1 933 m., sulaukęs 49 metų am
žiaus. gimęs Liolių par., Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliamę nuliudime se

seris Marijoną ir Oną ir seną mo
tinėlę Lietuvoj, o Amerikoj 
gus.

Kūnas pašarvotas randasi 
žiaus koplyčioj, 668 W. 18

Laidotuvės įvyks birželio 
2:00 vai. po piet iš koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Povilo Žeminio-Zem 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. Draugai.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius Radžius, Tel. Canal 6174.
Laidotuvėmis rūpinasi Justinas 

Klovas, 1711 S. Halsted St. Te
lefonas Canal 6830.

m

drau-

Rad- 
St.
12 d.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speęialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 8 
v. Nedėliomis pagal sutartį, Akinių kainos 
per pusę pigjaus/ kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be ūkinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė

Phone boulevard 7589

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet f*ti •pi
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui eky- 
rįų.

3307 Auburn Avė.
chicago. ILL.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvesni ir patogesni vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Iventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

Valandos nuo 9 9

2420 W. Marųuettc Rd. 
arti Western Avenue

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

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

apart tventadienio lt ketvirtadisnlo

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VĘZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUSKA 
2422 Rf. Maręuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avi. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų l» 

nedėlioms pagal susitarimą.

Rea. 6600 South Artesian Aventse 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORI8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusia: 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼ 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 1 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 k 7—8 
Seredomie ir nedėliomis pagal sutarti 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefonas Republic 7868

/

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 IV. Madison St.

Vai. 1 iki 3 po pierų, 6 iki 8 vak.
Tel. Stfley 7330

Namų telefonas Brųnswick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grfž* U Kuropos ir cėl pnhtikstaje 
senojoj vietoj., 

VALANDOS; 10-12 A. Ū. 2-6 P. M 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

8335 So. Halsted St 
T<L BOULEVARD 9199

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

DR. BERTASU
756 W. 35th St

Cor. of 35th & Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėldiepiais pagal sutarti.

Qfiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th B Halsted StaY 
Ofiso valandos: nuo 2-4. nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 35 me
tus kaipo patyrfs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Aoe.t 2 lotos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų. 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avensse 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pieš 

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

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisai

3102 So. Halsted St
kampas 3lst Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v, 
Nedėliomis it iventadieniais 10—2.

Ofiso TeL Victory 2284 
' Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wenttvorth Avė., Chicago, III.
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. v. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Tel. Lafayette 3572 
J. Llulevičius 

GRABORIUS ir 
balsamuotojas 
Patarnaują Cbięagoje 

ir apieltokėji. 
Didelė U graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Namų Tel. Hyde Park 3395

8Garsinkite^ Naujienose

Lietuvos Akušerės

©

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

& Midwife 
6109 South Albany 

Avenue 
į HeąjkžS'9213 ’ 

Patarųaųja jąją gim
dymo namuose ar H* 
gonin^ę, duodu jpii- 
įsage. eUrtfįę ue>t- 
mint ir magnetlc blanku k g* t, 
Moterimi h mfrgĮr 
nom patarimai do* 

” variai.

BARBORA SURBLIENĖ 
po primų vyrų Šimkienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 9 dieną, 12:50 valandą die
ną 1 93 3 m., sulaukus 49 metų 
amžiaus, gimus Telšių apskr,, Sa- 
Kalų kaime.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą Joną Surblį, dukterį Jievą 
Šimkus ir sūnų Petrą Šimkų ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 3600 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
birželio 12 dieną. 10:00 vai. 
ryto iš namų bus nulydėta į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Barboros Surblienės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikini 
mą.

Nubudę liekame,

Vyras, Duktė, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gr. 
riu| Charles Syrevičia. 
Cicero 294

JONAS BROOKS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 d., 5:50 vai. vakare 1933' 
m., sulaukęs 30 metų amžiaus; 
gimęs Spring Valley. III. Paliko 
dideliame nuliudime motiną Dellą, 
tėvą Karolį, brolį Kazimierą, pus
brolius, pusseseres, dėdes ‘ ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randasi 
5312 So. Emerald avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
birželio 12 d.. 8:30 vai. ryto iš 
namų į Visitation. Garfield blvd. 
ir Peoria St.. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Brooks gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
pąprnąvimą ir atsisveikinimą.

L r ?
iliudę liekame

Motina, Tėvas, Brolis, Pus
broliai, Pusseserės ir Giminės

Ląįdotuvėse patarnauja grabo-
rjus J. F. Eudeikis, tel. Yards 
1741.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tik Boulevard 5203 ir 8413 

1827 So. 49 CL 
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CH1CAGOJE

Jį r - -» | ■ ■ ■ f.

J. F. EUDEIKIO graborių įsfaigia yra gepiBUm, 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, . moderniškai įręngtos trys koplyčios su 
vargonais PYKAI dėl šermenų.

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

Visi Telefonai CHICAGO, U-U

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauiia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
SKYRIUS,

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

Telefonas Grovehill 0027 
Valandos 2-4 jr 7-9 P. M. 

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Liątuvys)
6859 So. Westerų Avė.. Cbicago, UI 

Viri Gregg Vaistinyčios

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Pancdėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktoell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: valandos 0—6 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PanedSllo. Seredos tr PStnyčlos vak. 6 iki O 

Telefonas Canal 6182
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

utaruinko. Kętyerro ir Subatoj vak. 7 Ud 
Telefonai Republic 9800

ADVOKATAS

Priima kasdien nuo 9 ryte iki 9 v. Tik*



PARDAVIMUI Alaus Tavern, gera 
apielinkė ant Road 4, Cicero j. 3207 S. 
Austin Blvd., kampas Austin.

—Oh—

grosernė ir bučernė 
Daug pinigų nereikia. Biz- 

metų. Šalę parko, 
mieste. Priežastis

PARSIDUODA štoras ir Mokyklų 
reikmenų supplies. Kampinis namas, 
graži apielinkė. 5 kambariai pagyveni
mui. 3459 W. 65th St., Chicago, 11.

PARSIDUODA restaurantas tarpe 
dviejų didelių dirbtuvių, — senas biz
nis. 2701 W. 35th St.

jnlfi

Business Service

Ad-

Lietuvių Hotelis

St.

vietas

Komitetas.

TheEnglishColumn
Kai,

Automobiles

mergina ar moteris 
darbo, lietuvių šei- 
Richmond St.,, Tel.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BORCHIS
35 Avė.,

REIKALINGAS pusininkas, kuris ga
lėtų įvestuoti pinigų ant pirmo morgi- 
čiaus. Ant pareikalavimo pavesiu ir vi
są biznį, man vienai persunku. Naujie
nos Box 1568, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGA 
prie abelno namų 
mynoj. 5744 So^ 
Prospect 5277.

REIKALINGA moteris, kuri galėtų 
valdyti Beauty Shopą, turi būt paty
rus tame darbe. Darbas ant visados. 
Kreipkitės į barbernę, Joe. Gudjonis, 
3825 Archer Avė.

REIKALINGAS partneris vyras ar 
moteris į restaurano ir alaus biznį, su 
$1000 cash, biznis geroj vietoj ir iš
dirbtas. Kreipkitės laišku, Box 1572, 
1739 So. Halsted St.

reikia Archer Avė. iki 
Kelias paskui po de

pus? bloko per- 
prie kampo.

‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
KUPONAS f

UŽ 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI M 
Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS BIRŽELIO 
11 DIENĄ, 1933 BIRUTES DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS TIKIETO "NAUJIENŲ” OFISE

ARBA PRIE DARŽO.

JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą “žyduką”.

||||
9

Galskis vėsys ir vai 
šys svečius “Naujie 

nų” piknike

Prašo vietos nuogiems 
imti saulės tynias

šiluma karštis, šiluma karš
tis ir taip per visą savaitę be 
galo, nežiūrint j lai, kad “N-ų” 
pirmo puslapio redaktorius jau 
senai bando atitraukti lietų su 
perkūnija į Chicagą. Kaip ten 
nebūtų, bet jeigu iškentėsim 
iki rytdienos, tai tikrai bus ge
ra proga atsivėdinti “Naujienų” 
piknike. O atvėdinti svečius, at
vykusius į “Naujienų” pikniką, 
pasižadėjo p. Galskis. Jis sto
vės prie didelės šalto alaus sta
tinės ir pils j stainus šaltą pu
tojantį alų. Jis turi didžiausio 
malonumo vaišinti piknikiečitfs 
šaltu alum. O p. Galskį pažinti 
nesunku—nedidelio užio žmo
gus, su maža barzdele ir su ma
lonia šypsena ant veido. Bet 
nereikia nei pažinti jį, kad gau
ti jo patarnavimą. Užtenka tik 
sušukti prie baro—Galski! Gals- 
ki! ir štai p. Galskis atsiskubi
na prie jūsų su šaltu alum... 
Be to, p. Galskis turės daug 
asistentų, kurie irgi žiūrės, kad 
svečiams nereiktų ilgai kentėti 
nuo karščio.

“Naujienų” piknike bus dau
gybės įvairiausių kitokių fonių 
ir pasismaginimų, bet man at
rodo, kad, bent šioje valandoje, 
svarbiausias dalykas, tai apsi
ginti nuo karščio. Tad jeigu 
piknike kartais kam butų per 
šilta, tai tuo reikalu pamatyki
te p. Galskį.

Nereikia nei priminti, kad 
“Naujienų’ 'piknikas bus rytoj 
“Birutės” darže. Ten ir pasima
tysime.—Rep. V.

Lincoln parko tarybai tapo 
įteikta peticija su 10,000 para
šų, kuri prašo paskirti vietą, 
pfrie ežero, kur saulės tynias 
galėtų imti visiškai nuogi. Juž
dėjimu vadovauja Dr. Arne L. 
Suomine, 159 N. Stale St.

Jis nori gauti vietą, kuri bu
tų aptverta augšta tvora ir kur 
paskirtu laiku vyrai galėtų vi
siškai nuogi kaitintis ant sau
lės. Paskui jie savo 
užleistų moterims.

nesiduokite ne vienas suspenduoti, nes pa* 
tvs sav? nusiskriausite, nelaimėj atsitikus. 
Bukite laiku, kad greičiau galėjus atlikti 
susirinkimą, po susirinkimo nekurie na
riai norės važiuoti į Naujienų Pikniką, 
kuris įvyks Birutės darže Archer ir 79 
Street. Sekretorius.

18tos Apielinkė. —■ SLA. 129 kuo
pos susirinkimas įvyks birželio 11 d. 
1 vai. po pietų G. Chernausko svet., 
1900 So. Union Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes 
turime daug dalykų dėl aptarimo.

Valdyba.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašalpinio Kliubo išvažiavimas 
įvyks birželio 18 dieną, 1933 m., Dam
brausko Darže.

Važiuoti
Willow Springs.
šinėj per tiktus ir apie 
važiavus antrą gelžkelį

Kviečia visus

Harrison Tech. High 
School

Chiacgos Lietuvių Auditorijos Korp. 
Direktorių ir Draugijų Atstovų susirin- 
kimasį įvyks pirmadieny, birželio 12, 
1933 m.. Auditorijos svet.. 8 vai, vak. 
Visi Direktoriai ir Atstovai, kviečiami 
būtinai atsilankyti į šį susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų, apie Auditori
ją. A. Kaulakis, rast.

“Naujienų” pikniko 
darbininkai

Visi žemiau išvardyti asme
nys dirbs “Naujienų” piknike 
birželio 11 d. Prašome atvykti į 
“Birutes” daržą ne vėliau, kaip 
10 vai. ryto.

J. Degutis 
P. Galskis 
P. Martinkaitis 
A. Narbutas 
A. Žilė 
Ch. Cepukas 
J. G(ura 
John Gumauskas
A. Lekavičius 
J. Mickevičius
J. Bačiunas
K. Navickas
B. Barniškis 
Jonas Ascilla 
Vincas Briedis 
V. Ambrose 
V. Miszeika 
Arthur Montvidas 
J. Vilis 
Kemešienė 
Skurkis 
šmotelienė 
šmoteliutė
A. IleviČiute 
Bačiunienė 
J. J. Čeponis 
Šmotelis Jr. 
Mickevičius Jr. 
Steponas Deringis 
V. Mankus.

Kas gali būti smagesnio kaip 
praleisti karštą vasaros dieną su 
savo artimiausiais draugais di
džiųjų ąžuolų pavėsyje? Tad va- 
žiunokite sekmadieny į “Naujie- 
jienų” pikniką, Birutės darže.

Mutual Tobacco Co 
4707 So. Halsted. St. 

Tel. Yarjs 0R01 ’

že-

Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transportacija prie 
dviejų gatvekarių li
nijų. Kainos 
mos.

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt 
CHICAGO. ILL.

SPECIALĖS
KAINOS_____

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kylą. Todėl pir
kit tuoj-—sutaupysite pinigų
DRIENTAL RŪGS $1Q 
(karpetai) ........     IvaVv
PARLOR SETAI $*>O

VALGOMŲ KAMBA- $OQ "7|?
RIŲ SETAI po ......... □

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

The Chicago Public Schools 
Exibit in eonneetion with the 
National Education Association 
Convention and A Century of 
Progress Exposition, is to be 
held on the Sixth Floor of the 
Sears, Roebuck and Company 
Store, State and Van Buren 
streets, difring July and August, 
Naturally all people interested 
in the public schools will be 
eager to see this very interest- 
ing and stimulating exhibit.

Supt. Bogan reąuests that 
the P. T. A. officers, represen- 
tatives of business, civic, and 
Service asociations, and loca! 
club officers, join vvith 
acting as hosts on the 
day assigned to our 
which is July 19, 1933.

Garfield Park L. V . ir M. Pašelpinio 
kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, . birželio 11, 1933, 1 vai. 
po piet, La\vler Hali — 3929 West 
Madison St. Nariai būtinai malonėkite 
pribūti, nes yra svarbus susirinkimas. 
Taipat pasirūpinkite apie savo duokles.

Raštininkas.

Siutai dėl vyrų ir vaiki
nų tiesiog iš dirbtuvės 
100% grynų vilnų, visi garantuoti. 
Kaina nuo $9.50. $12.50 ir $13.50.

BARNEY PETKAS 
4171 Archer Avė 

drti Richmond St.

Please remember

me in 
special 
school

of1. The Place—Sixth Floor 
Sears, Roebuck and Company 
Store, State and Van Bitfren Sts.

2. The date for your school 
and its friends.

3. The value of ample pub- 
licity for the Exhibit.

4. The importąnce of pro- 
viding host and hostesses for 
your special day.

5. The success of an Exhibit 
depends to a great degree upon 
the attendance of our patrons 
and their attendance depends 
upon your efforts and those of 
your teachers and papils,

F. L. Morse,
Principal.

NEBŪK PLIKAS!
Musų gydymo metodu netik sustabdo pli
kimą, bet ir užaugina plaukus. Mes iš
naikiname pleiskanas, kurios yra priežas
timi naikinimo plaukų. Mes atgaiviname 
pražilusius plaukus, garantuojame užau- 
ginimą plaukų — Mokestis žemos.

Nemokėkite pinigų kol nepatirsite pa
sekmių. Mes duodame treatmentus, vy
rams ir moterims.

Neparduodame jokių gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

Pasitarimo valandos nuo 10 ryto iki 
1-mos vai. po piet ir pagal sutartį.

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO. ILL.

vieta apsigyventi.
vartoti kitehenette.

Geras
dyką.
St.

Moderniškas Hotelis 
Savininkas CHAS SHATTAS 

Tinkama 
Galima
Kainos $1.50 iki $3.00. 
alus ir užkandžiai už 
1843 So. Halsted 

Tel. Roosevelt 8577 
CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SPULKA

Lithuanian News
Building Assn. 

spulkos nariams iš- 
pakvietimai į šėri-

Visiems 
Loan & 
(Naujienų) 
siuntinėta
ninku susirinkimą, kuris įvyks 
birželio 10 dieną, 1933 m., 
7:30 vai. vakare. Kurie ne
galėsite dalyvauti, malonėkite 
prisiųsti įgaliotinius arba įga
lioti valdybos narius pasirašy
dami ant ten pridėtų proxy.

Taipgi malonėkite priduoti 
savo knygeles dėl patikrinimo.

T. Rypkevičia, sekr.
’ ■ »

Teisybes Mylėtojų Draugystės prieš- 
metinis svarbus susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj birželio 11 d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj 3133 So. Halsted St., 12 
vai. dieną.

Visi nariai-ės būtinai turite dalyvauti, 
nes turime svarbių tarimų.

St. Naekis, sekr.

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

KAS RYTĄ 

(APART. NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES,

WM. RYMAS & CO
DEKORUOJAM, MALIAVO 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

Moteriškė paieško partnerio į farmos 
>iznį turintis hemažiau kaip $1000, 
nejaųnesnio, kaip 50 metų. Aš turiu 
didelį Ranch Westuose dėl išmainymo į 
rezortą arba farmą, taipgi turiu 14 kam
barių forničius dėl išfornišiavimo.
resuokite Naujienos

Box 1571
1739 So. Halsted St.

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS
814 W. 33rd St„ 1 lubos 

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokį teikia “Landlords” įstaigos

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
• Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leasea 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas”. *

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH 8 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už pigiausias 
kainas. Pašaukit Lafayette 8980 

J. OKSAS ‘
2649 W. 43 St.

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

automobiliaus, padaromi su garantija. 
Kainos prieinamos. Natfjus ir vartotus 
tairus parduodame. Kreipkitės.

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION

4559 So. Halsted St. Yards 0323
arba Franks, 650 W. 35th St.

Yards 6701

DRAPERY AND UPHOLŠTERING 
SERVICE CO., M. A. Laberdia, sav. 
Langams Užlaidas, taipgi valome firan- 
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Western Avė. Tel. Republic 5730. 
Chicago, Hl.

ŠUNIS NUKARPOME, už $2.00. 
Specialistas šunų ligų gydime. Cicero 
Avenue Pet Hospital, 6?2 S. Cicero Avė.

ELCO TAJERAI IR TŪBAI 
Tiesiai iš dirbtuvės. Fdtdui Chevroletui 

ir visiems kitiems karams 
29x4.40—6 Ply $3.82—-Tubat 85c 
30x6—4 8—8 Ply $8.06—Tūbai 1.36 
30x4.50—6 Ply $4.16—Tūbai- 85c

Visokio didumo del 'trdkų.'1’
Taisom automobilius, galite pašaukti 

į savo garažą, darbą garantuojame.
VOLTERAITIS, 

Tel. Lafayette 1329

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl 

vyry ar merginų ąr ženotos po
ros su valgiu ar be valgio. Yra 
ir garažas. Viskas nebrangiai 
prie mažos šeimynos, 6609 S. 
Campbell Avė. Tel. Hemlock 
0010.

KAMBARYS rendon pavieniui arba 
vedusiems. Galima virtuvę vartoti.

3326 Emerald Avė.

RENDON kambarys dėl merginos ar
ba vaikino. 2 lubos iš fronto.

3358 So. Halsted St.

RENDON ištaisyti kambariai dėl pa
vienių ypatų.

1616 _§<j. Halsted St.
' '

PASIRENDUOJA ruimas dėl vaiki
no, galima ir virtuvę vartoti. Pigiai. 
819 W. 34 Place (1-mos lubos už
pakalyje) .

For Rent
NAMAS . su krautuve ir flatu de 

išnuomavimo arba atskyrai ant So. 
Halsted gatvės, Bridgeporte. Atsišaukite 
pas savininką John P. Ewald, 840 W. 
33 St.
................ ♦ . . . . .... . . ....

RENDON labai gera vieta dėl geros 
čeverykų taisymo šapos La Grange, III. 
Turi kalbėti angliškai. Atsišaukite, 
39? N. Delaplaine Rd. Riverside, III. 
Tel. Riverside 6480. 

♦ •

EXTRA Marųuette Parke iŠsirenduo- 
ja štoras it 5 kambariai, geras bile ko
kiam bizniui 2638 W. 69th St., kreip
kitės 6635 So. Sacramento Avė,

ANT RENDOS kampinis ofisas ir 5 
kambarių flatas tinkamas daktarui,. den- 
tistui ar advokatui. Gera proga baigian
čiam mokslą, nes čia Roselande turime 
tik vieną lietuvišką daktarą Ir advoka
tą. .

Renda pigi.
10801 Michigan Avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
DELECATESSEN biznis išdirbtas per 
daug metų. Gera vieta ženotai porai, 
pigi renda su kambariais. Vienas ne
galiu apsidirbti.

4554 So. Rockwell St.

PIKNIKAMS DARŽAS
Pardavimui 10 akerių gražaus miško 

su dideliu šokiams uždarytų pavilionų, 
8 kambarių moderniškas kliubo namas 
pilnai įrengtas, su visai naujais ir moder
niškais rakandais. Taipgi pilnai įreng
tas barruimis, 40 naujų stalų ir suolų. 
Daržas yra išrenduotas 
Kaina 
mažas 
mylių

visam sezonui, 
pastebėtinai žema, geros išlygos, 
nuošimtis. Daržas randasi 10 

nuo Chicagos. Savininkas 
1837 So. 49th Ct.. Cicero, 

Tel. Cicero 205

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI grosernė, pigiai. 3 
pagyvenimui kambariai užpakaly. Ren
da $25. Brighton Parke. Telefonas 
Lafayette 5742.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA AGENTŲ
Kurie pardavinėtų iš namų į namus 

siutus vyrams ir vaikinams tiesiog iš 
dirbtuvės. 100% grynų vilnų, 
nos nuo $9.50, $12.50 ir $13.50.

Kreipkitės
BARNEY PETKAS, 
4171 Archer Avė., 
arti Richmond St.

PARDAVIMUI rooming house, 18 
kambarių, biznis išdirbtas, pigiai. Ren
da nebrangi. Mylinčiam dirbti, biznis 
geras. Priežastis pardavimo, turiu ap
leisti miestą. Box 1567, Naujienos 1739 
So. Halsted.

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

Norinti pirkti automobilį prašome atsilan
kyti pas Balzekas Motor Sales ir pama
tyti naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius, kurie turi vėliausius išto
bulinimus kaip tai floating power, auto- 
matic dutch-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymouth 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymouth 
$445 F. O. B.

Taipat turim daugybę vėliausios mados 
vartotų automobilių, kairiuos dar išpar- 
duodam nuo $25 iki $1000.

Krautuvė atdara nuo 8 ryto iki 10 vak. 
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
StanleyP.Balzekas.sav. Tel.Lafayette 2082 
Didžiausia ir teisingiausia autom. įstaigą

PARDAVIMUI 
su namu, 
nis išdirbtas per 12 
Vienas Storas tame 
Pardavimo liga. 

PETER P. 
1526 No. 

Melrose Park 
Tel. Melrose Park 2118

EXTRA. Negirdėtas bargenas parsi
duoda bučernė ir grosernė labai puikioj 
vietoj, biznis geras, cash. nėra knygu
čių. Parduosiu labai pigiai, išvažiuo
ju į Lietuvą, greitam pardavimui.

Tel. Lafayette 9630

PACKARD PASKIAUSIO 1931 MO
DELIO SEDAN, pirktas mažiaus kaip 
metai atgal. Važiavau juo labai ma
žai, yra kaip naujas. Originališkas gra
žus pališas. nėra jokios žymės, sunkus 
tairąi 
kad įvertinti. Kainavo man virš $3,800. 
ManVfeįk'la^ssh^paaukausiu už tiktai 
$375. *1004 Nortb Kcdzie, 2nd Fiat.

kaip nauji, turite pamatyti,

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas pilnai supažindįs. Renda pi
gi, prie biznio yra 4 ruimai gyvenimui. 
Neturintiems visų pinigų sumokėti iškarto 
— likusią dalis bus duota lengvais iš
mokėjimais. Biznis švarus ir tinkamas 
bile vyrui bei moterei mokantiems ra
šyti. Del informacijų kreipkitės į 
“Naujienas” Box 1570, 1739 South
Halsted St.

BUICK 1931 MODELIO DE LUKE 
SEDAN. Man reikia cash ir todėl pri
verstas esmi paaukoti mano beveik nau
ją karą. Beveik visai jo nevartojau, yra 
kaip naujas. Turi šeštus dratinius ra
tus, gerus tairus. Karas yra tokiame pat 
stovy, kaio dieną kuomet išėjo iš dirb
tuvės. Paaukosiu už tiktai $300. 
4832 Nortb Wincbester Avė., 2nd Fiat.

PARDAVIMUI RESTORANO šal
nas pigiai.

1616 So. Halsted St.

KAMPINĮ groserio štorą mainysiu į 
automobilių. Arti mokyklos ir gatve- 
karių. 3329 So. Morgan St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 85 namai visokio ditramo, kainos, 

nuo 8 šimtų ir aukščiaus. ^Kas turite 
morgičius mainykite ant namo.

34 farmos netoli Chįcagos. Kainos 
nuo 9 šimtų ir aukščiaus. Daug na
mų farmų ant rėhdos ir mainymui.

Turime visokių biznių pardavimui ir 
mainymui.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751 vak. Boulevard 0127

Aš PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, turiu viską paaukauti l 
Baby Grand Pianą, gražų valg. kamb. se
tą, modernišką miegk., $250, parlor se
tas $35, $175 auksiniai indai $45. Ki- 
nietiški kaurai $15. Radios, skalbimui ma
šina, vacuum valytojas, lempos, paveikslai, 
vazos, firankos, drepsai, sidabrini taipgi 
Karakulinis Jakėtas. viską turiu parduoti 
šia savaitę. 5036 Ellis Av. tel.Drexel 4548

Reikale dekoravimo, maliavojimo 
bei kvietkavimo savo namo — vidų 
ar lauką, tai malonėkite kreiptis pas 
mus. Gražus, greitas ir prieinama 

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO. 
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

MORTGAGE BANKERS

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų apulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Mrs. Izabei Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

Visiems gerai žinoma siuvėja pasius 
jums tokį rūbą, kokį jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms gera proga už mažą 
atlygiftimą išmokti siūti. Pramokusioms 

suteikiamas darbas su alga.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais, gė
rimais. Praiome į musų daržų.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235A

CLASSIFIEDAOS
L_______ .____ .. ■: _______

Business Service

■

Garsinkitės “N-nose”

West Pullman. — Ateinantį sekma
dienį, birželio 11 d., 2 vai. po pietų 
West Pullman Park svet. įvyks Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 55 kuopos 
susirinkimas. Komisija duos raportą iš 
peržiūrėjimo narių stovio, bus raportų, 
pranešimų ir svarstomi reikalai. Visi 
nariai ir narės būtinai atsilankykite. Ku
rie užsilikę su mokesčiais užsimokėkite,

Peter Conrad 
• - . '-f•> . ■ . '

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St 
(JanKn Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS t

Mes padarome experto darbą už Jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3?16 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965
K....... .............................    «l I III........... .  »

Tel. Yard, 340S

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome apt vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas , 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKkAŪ$TYtOJAS
3358 So. Halsted St. ........Chicago, III.

c' A’

KENDON štoras su pagyvenimu 
kambariais, renda $25.00, randasi 7448 
Archer Avė. Gera vieta dėl ice cream 
parlor, bakery, ♦ bučernei, aludei, kriau- 
čiui arba kokiam kitokiam bizniui.

M. MARKUS,
Šaukite

Prospect ” 2559
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UŽ JŪSŲ pasiūlytą kainą paaukou- 
sių rakandus, turtingi namai, beveik nau
ji orientališki kaurai verti $250 už 
$25. Parlor setas, riešuto medžio mieg- 
kambario setas $35, valgomojo kamba
rio latinwood ir dvinynis miegkamba- 
rio setas, sofa ir baby grand pianas, 
sunkus kinietiškas kauras $8.00, scat- 
ter kaurai $3.00, firankos, grapes gold 
indai, radio, taipgi įvairus daiktai, grei
tai kraustomes, todėl pasiskubinkite pirm 
negu bus vėlu. 5717 Sheridan Road.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

geca

w. farmą.
71 St.

giai. >246 So. 13th Avė. 
Illinois.

PARSIDUODA dėl aludės barai, pilnai 
{rengti ir 15 gražių stalų, kreipkitės po 
No. 3738 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

LUNCHRUIMIS ir Sandvičių šapa 
įsteigta 11 metų. Gera vieta dėl alaus, 
pigi renda. 4102 So. Western Avė.

BUČERNĖ ir grosernė pardavimui, pi- 
’ Maywood,

PARDAVIMUI gražus ant bulvaro 
lotas, 33x125, kampas Marųuette Road 
ir Maplewood avė. Bergenas, agentai te- 
neatsišaukia. Tel. Cedercrest 2216.

PARSIDUODA LOTAS bizniavas, 
kampinis lotas ant pardavimo Brighton 
Park apielinkėje. Bargenas dėl smulkes
nių informacijų kreipkitės asmeniškai. 
1901 So. Halsted St. Tel. Canal 2655.

KAM REIKIA PINIGŲ 
Cash -— ir 2 biz. lotai. 
Maino ant bizniavo namo.

PUBLIC SERVICE OFFICE 
Yards 1433

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų. ir sal
dainių krautvė gera vieta dėl pavienio. 

2451 W. 69 St.
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PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą/, taipgi “šovkeisai”, 
gasinius rądijatorius tinkamus bile 
krautuvas apšildymui, deską, trijų šmo
tų ruimų “setą”, krėslų ir tt. —a par
duosiu sykiu arba atskyrais šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi.. Klauskite “Naujie
nose” Box 1569, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas su 
restaurantu. Gera apielinkė. Savininkas 
ant vietos iki 12 vai. ryto. 

822 W. Madison St.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis na
mas ant cementinių stulpų, taipgi cottage 
ant užpakalinio loto, tiktai $3000, 
$1000 cash likusi Building Loan ant 10 
metų. Agentai teneatsišaukia. 

2724 W. 38th Place.

TĖVŲ PALIKIMAS $10,000 
Vaikai parduoda už $3000. 
Gera farma 160 akerių — 
dalis gražaus miško. 
100 mylių nuo Chicagos. 
Stebėtina dovana. ‘ 
Del informacijų ateikit 

3533 So. Halsted St.

DIDŽIAUSIAS bargenas — 7 ruimų 
medinis namelis padarytas dėl vienos ar
ba dviejų familijų. Labai tvarkiai ir 
gražiai padarytas. Nepraleiskite šio 
bargeno. Savininkas

3604 So. Emerald Avė.

BIZNIO namas, krautuvė ir 4 kam
bariai, 2 karų garadžius, parduosiu arba 
mainysiu į išmokėta 

2443
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SPECIAL1S MUSŲ LAKŪNŲ NUMERIS
Kaip Žmonės Išmoko Oru Skraidyti KAPITONAS STEPONAS 

DARIUS

Kokią milžinišką pažangą 
šiandien yra pasiekusi orlaivi- 
ninkystė, sunku ir bepasakyti, 
žiūrėk, oru skrendama aplink 
pasaulį, oru lekiamą per van
denynus, pakylama į begalines 
aukštybes. O greitumą kasmet, 
kas mėnesį vis didina ir didina. 
Nors kai kuomet įvyksta ka
tastrofų, nors nukrinta lėktu
vai ir užsimuša lakūnai, bet 
tai nuo orlaivininkystės nieko 
neatbaido: tai tik mažmožiai. 
Štai visai neseniai skaitėme 
laikraščiuose, kad žuvo milži
niškas Amerikos orlaivis (diri
žablis) “Akron’as”. Tai buvo 
didžiausias dirižablis (dirižab
liai yra lengvesni už orą), pa
sauly, daug didesnis ir už pa
garsėjusį “Grafą Cepeliną”. Su 
dirižabliu žuvę 75 žmonės. Tą 
pačią dieną žuvo ir kitas, ma
žesnis, Amerikos dirižablis “J 
3” ir prancūzų “E 9”. Per vie
ną dieną trys didelės katastro
fos. 1931 metais žuvo taip pat 
milžiniškas Anglijos dirižablis 
“R 104”.

Bet tai tik mažmožiai. Atei
ties susisiekimas vistiek pri
klauso orui. Visokios nelaimės 
tiktai sustiprina žmonių pastan
gas ieškoti geresnio, stipresnio, 
pastovesnio. Taip yra šiandien, 
taip buvo ir seniau. Jeigu žmo
nės butų pabijoję nelaimių, tai 
drąsiai galima sakyti, kad mes 
ir šiandien dar oru neskraidy- 
tumėm. O juk orlaivininkystei 
prasidedant įvairių pavojų bu
vo daug daugiau, negu jų yra 
šiandien: tuomet nuo. aukštos 
kalvos skristi buvo daug pa
vojingiau, negu šiandien skristi 
per vandenyną. Bet žmogus 
nieko nepabijojo — ir laimėjo.

Orlaivininkystės istorija nė
ra sena. Nors apie skraidymą 
oru jau galvota gilioj senovėj, 
bet praktiškai tai vykdyti pra
dėta tiktai praeitojo šimtmečio 
pabaigoj. Senovės graikai tu
rėjo keletą padavimų, kuriuose 
pasakojama, kaip žmonės skri
dę oru. Viename jų pasakoja
ma apie Dadalo ir sunaus skri
dimą per jurą iš vaško pasi
dirbtais sparnais. Bet saulė 
vašką ištirpdžiusi — ir skrai
duoliai nukritę jūron. Garsus 
XV amžiaus dailininkas Leo
nardo da Vinči, domėjęsis taip 
pat įvairiais mokslais, paliko 
keletą braižinių, vaizduojančių 
skraidymą ore. Matydami taip 
puikiai ore skrajojančius paukš
čius, dauguma žmonių vis ne
galėjo nurimti, norėdami ir pa
tys pasikelti ir paskraidyti. 
Bet kokiu budu žmogus galėtų 
pasikelti oran, sugalvoti vis ne
vykdavo. Matydami paukščius 
lakioj ant sparnais, žmonės ma
nydavo, kad reikia tik prisitai
syti gerus sparnus ir viskas 
busią gerai. Ir daugelis mė
gindavo tokiu budu skristi. 
Yra žinoma tokių mėginimų, 
kai žmogus, prisitaisęs tam 
tikrus sparnus, užsilipdavo ant 
stogo, arba įsilipdavo j aukštą 
medį ir pasileisdavo plasnoda
mas skristi žemyn. Žinoma, jei
gu žmogui tokiu budu pavyk
davo dar visai nenusisukti 
sprando ir išlikti gyvam, tai 
labai gerai. Skraidymas prisi
taisius sparnus nėra galimas 
todėl, kad žmogaus rankos, pa
lyginus su jo kūno svoriu, te
turi labai maža jėgos, tuo tar
pu paukščių sparnuose slepiasi 
didelė jėga. Jeigu žmogaus pa
jėgos butų 100 kantų didesnės, 
tai žmogus galėtų kaip paukš
tis ir su sparnais skraidyti.

Taigi, tokie mėginimai paro
dė, kad žmogus kaip paukštis 

prisitaisęs sparnus skraidyti 
niekuomet negalės. Imta galvo
ti kitokių būdų. Apsistota ties 
balionais. Jau nuo seno žmo
nėms buvo žinomos tam tikros 
dujos, lengvesnės už orą, ku
riomis pripildyti balionai kyla 
aukštyn oran. Jei balionai pa
daromi dideli, tai jie gali pa
kelti ir tam tikrus sunkumus. 
Tuoj, žinoma, pagalvota, kad ir 
žmogus tokiu budu galėtų pa
kilti oran. Ir štai 1783 metais 
broliai pracuzai Mongolfier’ai 
pripildo balioną šiltu oru (šil
tas oras lengvesnis už šaltą) 
ir jį paleido. IPušlė pakilo į 
aukštybes. Tų pačių metų ru
denį tokiu balionu jau skrido 
pirmieji oro keleiviai — gai
dys ir antis. Gale metų įvyksta 
tikras stebuklas: balionu oran 
pakyla ir žmogus.

Garsas apie brolių Mongol- 
fier’ų bandymus pasklido po 
visą Europą. Mėginimai daro
mi toliau. Tačiau pasirodė, kad 
balionais skraidyti vis tiek ne
galima: jie lekia ten, kur juos 
vėjas neša. Tokiu budu prak
tiškos naudos neturi. XIX 
šimtmečio pradžioj pradedama 
bandyti prie baliono pritaisyti 
bures bei irklus, kad jais gali
ma butų balionus valdyti, kaip 
laivus jurose. Bet visa tai, ži
noma, nuėjo niekais. Tuomet 
pradėta galvoti apie tam tikrų 
variklių pritaisymą, kurie neš
tų balioną norima kryptimi. Iš 
pradžių, dėl variklių sunkumo, 
tai nevyko. Tiktai kai buvo 
padirbti lengvi-varikliai, pasi
rodė ir šiokie tokie rezultatai. 
1884 metais Renaso balionas 
pasiekia jau 6,5 metrų greičio 
per sekundę ir gali skristi, 
esant mažam vėjui, norima 
kryptimi. Varikliniais balionais 
(dirižabliais) ypatingai susido
mima. 1901 metais Paryžiuje 
paskelbtos dirižablių rungtynės. 
Ir štai prancūzas Santas Du- 
mont (Diumon) aplekia Eifelio 
bokštą ir už tai gauna 100 
tūkstančių frankų premiją. 
Šiandien mums atrodo tik juo
kai apskristi aplink Eifelio 
bokštą, bet anuomet tai buvo 
didelis laimėjimas.

XIX amžiaus pabaigoj prasi
dėjo kitoniškesni skraidymai. 
Mat, balionai daugumos žmo
nių vis tiek nepatenkino. Jų 
pastatymas labai brangiai kai
nuodavo. Saugumas neperdi- 
džiausias: dažnai trukdavo sie
nelės ir balionai krisdavo že
mėn. Vėl atsikreipta į paukš- 
ičus. Imta stebėti jų judesiai 
ore. Kai kas ėmė įrodinėti, kad 
reikią pasidirbti tokius aparar 
tus, kurių sparnus judintų me
chaninė jėga. Bet kadangi la
kiojančio paukščio sparnų ju
desiai yra nepaprastai painus 
ir sudėtingi, tai tokių lėktuvų 
(vadinamų ortopterių) padirb
ti nevyko.

Pagaliau apsistota ties ne
judančiais sparnais. Įsižiūrėję į 
didžiųjų paukščių skraidymus, 
— gandro, gervės ir kt., — ma
tome, kad jie ir aukštai iškilę 
skraido nejudindami sparnų, o 
kodėl toks skridimo būdas ne
galėtų būti pritaikytas lėktu
vams? Imta daryti lėktuvai, 
pavadinti sklandytuvais, kuriais 
ir mėginta skraidyti. Pirmieji 
tokiu budu skristi tyandė ang
lai Cailey 1809 m. ir Henson’as 
1842 metais, bet be vaisių. 
1890—98 m. Amerikoj vėl ban
dė Ch. Maxim’as. Jo mašina 
buvo pakilusi oran, bet greit 
nukrito ir sudužo. Sėkminges
nius bandymus padarė Otto 
Lilientalis 1890 m. Jis su savo

LEIT. STASYS GIRĖNAS

nas transatlantinėje kelionėje 
iš New Yorko į Kauną. Kaip ir 
Darius, Įeit. Girėnas yra chica- 
gietis.

“Naujienų” Photo
“Pakrikštytas” aeroplanas. Nuo propelerio ir motoro laša pu
tojantis šampanas, butelį kurio Dariaus motina p. A. Degu

tienė sudaužė į propelerį.

sklandytuvu šokdavo iš aukšto 
bokšto ir gražiai sklęsdamas 
nusileisdavo žemėn, žmonės, 
žinoma, juokdavosi iš beprotiš
ko Lilientalio darbo. Bet jis nie
ko nebojo ir savo bandymus 
tęsė toliau. Savo sklandytuvą 
jis patobulino, padirbdamas jį 
iš dviejų eilių sparnų. Su tuo 
aparatu jis nusileisdavo nuo ga
na aukštokų kalnų. Bet štai 
1896 metais jis norėjo nusi
leisti nuo 70—80 metrų aukš
čio kalnelio, bet šoninis vėjas 
nubloškė jo sklandytuvą ir 
jis užsimušė. “Man truko pauk
ščio jausmo nuspėti vėjo kryp
čiai”, pasakė jis mirdamas. 
Tai yra vienas didžiausių orlai
vininkystės tyrinėtojų.

Jo pėdomis ėmė sekti kiti. 
Ir dauguma tų drąsiųjų pio
nierių susilaukė panašaus liki
mo: 1899 metais Anglijoj, užsi
mušė Pilibris, Amerikoje Be
ringas, šanute, vėliau (Prancū
zijoj Ferber, Santos x Dūmon t 
ir kt.

Geriausių rezultatų pasie
kia broliai Raitai (Wright’ai). 
Jie pradėjo skraidyti 1900 me
tais. Pačius sklandytuvus jie 
jau žymiai patobulina: sparnų 
galus padaro lankstomus, kad 
lengviau butų pusiausvyrą iš
laikyti. Be to, priešaky pritai
so aukštumos vairą, o užpaka
ly — posūkio vairą. Tokiu bu
du broliai Raitai savo sklandy
tuvą jau galėjo valdyti: kreip
ti aukštyn—žemyn, sukti kąi- 
rėn—dešinėn ir t. t. Iki 1903
metų jie padaro virš 1000 skriU 
dimų ir išmoko gana gerai lai-
kytis ore. Pagaliau, 1903 me- džiausios naujienos,

St. “Lituanicos” skridimo 
autorius. Jis skridimą sumanė 
ir, Jungtinių Valstijų lietuvių 
padedamas, jį realizavo. Bet 
lai kap. Steponas Darius pats 
pasako apie save:

laiku begalėjo būti. Pagaliau, 
1909 metais Bleriot jau per
skrenda per Lamanšą iš Pran
cūzijos į Angliją. 1910 metais 
ore jau išsilaikoma iki 5 vai. 
50 min., pakylama iki 2 kilom. 
700 metrr aukščio, o greičia pa
siekiama 110 kilom, per valan
dą. Tai anuometiniai lėktuvo 
rekordai. Atsimenant tokią ne
ilgą lėktuvo istoriją, pasiektuo
sius rezultatus reikia laikyti 
nuostabius.

Prasideda orlaivininkystės ga
dynė. Steigiami fabrikai, kurie 
gamina lėktuvus. Pasiekiama 
vis naujų ir naujų laimėjimų, 
štai, 1913 metais prancūzas Br. 
de Moulinais (Mulinė) išlekia 
.iš Paryžiaus per Varšuvą į 
Petrapilį ir iš čia per Stockhol- 
mą (Švedijoj), per Daniją vėl 
grįžta Paryžiun. Tais pačiais 
metais prancūzas Pegoud (Pe- 
gu) ir rusas Nesteriovas pada
ro mirties kilpas (ore su lėktu
vais apsiverčia aplink). Rusas 
Sikorskis sugalvojo ir pradėjo 
statydinti milžiniškus lėktuvus 
su keliais motorais, kuriuose 
galėtų jau keli žmonės važiuo
ti (“Arguse” — 4 žmonės, o 
“Uja Muromiece” nęt 16 žmo
nių). Tokiame stovy orlaivi- 
ninkystę užlenkia Didysis ka
ras.

Atrodė, kad bent karo metu 
orlaivininkystės tobulinimas bus 
sustabdytas. Bet ne taip išėjo. 
Jau pačioj pradžioj Didžiojo 
karo pastebėta, kad lėktuvai 
karo vedimui gali turėti milži
niškos reikšmės. Tuojau abi ka
riaujančios pusės jais ėmė nau
dotis. O kadangi jų milžiniška 
reikšmė tikrai pasitvirtino, tai 
įvairiais b.udais -knta tobulinti 
ir labiau pritaikyti karo reika
lams. Atsirado įvairių naujo
viškų tipų lėktuvų. Keliamoji 
jų galia ypatingai padidinta: 
padaryta lėktuvų, kurie po ke
liolika centnerių gali vežtis. 
Skridimo greitis ir aukštis taip 
pat didėjo. Lėktuvai aprūpina
mi įvairiais ginklais. (Pasakoja
ma, kad pradžioj karo, susiti
kę du priešų lėktuvai, nežino
davę ką daryti: negi su kumš
timis vienas kitam grūmosi. 
Todėl vienas antram palinkėję 
laimingos kelionės skrisdavo 
savais keliais. Ne taip, žinoma, 
bebuvo vėliau. Didžiojo karo 
pabaigoj tuo atžvilgiu lėktuvai 
tiek jau buvo ištobulinti, kad 
ėmė grūmoti ištisiems mies
tams ir miesteliams.

Po Didžiojo karo oriaivinin- 
kystė dar labiau tobulėjo ir 
plito. Ir šiandien matome, kad 
lėktuvais jau perskrendama 
vandenynai, perskrendama auk
ščiausi kalnai (neseniai vienas 
anglas lakūnas perskrido aukš
čiausią pasauly Everesto vir
šūnę) , lekiamą aplink pasaulį 
ir t. t. Bet ir tai dar vis žmo
nių nepatenkina. Ir šiandien 
vis dar tebegalvojama išrasti 
naujoviškų lėktuvų, greitesnių, 
geresnių, tobulesnių. Orlaivi- 

tais jie padaro naują išradimą, 
kuris nulėmė tolimesnį orlai
vininkystės vystymąsi. Būtent, 
tais metais sklandytuvui jie 
pritaisę motorą. Pirmą kartą 
su motoriniu sklandytuvu, ku
ris jau buvo tikras lėktuvo pa
vyzdys, ore jie išsilaikė tik 12 
sek.; bet greitai jie pasiekė 59 
sek., o vėliau ir kelių minučių. 
Vaisiai buvo kuo puikiausi. 
Broliai Raitai savo išradimus 
slėpė ir bandymus ėmė daryti 
niekam nematant (nusikėlė į 
nuošalią vietą, Dayton’ą). 1915 
metais jie jau galėjo skristi 
per vai, 60 kilom, greičiau ir 
išsilaikydavo ore iki 3 minu
čių.

Tuo pačiu laiku Europoj, 
daugiausia Prancūzijoj, taip 
pat buvo daromi bandymai. 
Ypač paminėtini Voisin (Vua- 
zėn’as), Farman’as De Lay- 
range (Lagrranž’as), ’Louis 
Bleriot (Luji Blerijo) ir kt. 
1907 metais Farman’as jau 
apsuko su lėktuvu vieno kilo
metro ūkį. 1908 metais prancū
zai už J/2 mil.'frankų nuperka 
brolių Raitų išradimus. Nuo 
to laiko orlaivininkyste smar
kiai pradeda kilti.

1908 metais spalių men. 30 
d. Farman’as nuskrenda jau 
apie 25 kilom, ir laimingai nu
tupia Reimse. (Pažymėtina, kad 
Reimse tuo laiku nebuvo jokio 
specialaus < lėktuvams nutūpti 
aerodromo, taigi Farman’as nu
tūpė ant lygios vejos. Sekam 
Čią dieną spalių mėn. 31 d., L. 
Bleriot jau laimingai nulėkė
net 60 kilometrų. Tai buvo dį- 

kokios tuo
Minia Chicagos lietuvių apspitusi “Lituanicą”, išskrendančią į New Yorką. Baltas ratas apie 

motorą yra besisukąs propeleris.

ninkystė šuoliais tebežengia 
pirmyn. Ir nenoromis kyla 
klausimas: o kur ji gali nuženg
ti, kokia bus jos ateitis? šian
dien apie tai, gal būt, net sun
ku butų ir pasakyti. Daug kas 
yra mėginęs jos ateitį atspėti;

MES SKRISIME Į LIETUVĄ

Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. Būti
nai reikia ir jos sūnums prisidėti prie bendrojo darbo — tirti 
dar mažai žinomas Žiemių Atlantiko vandenyno oro sroves, o 
taip pat naujai išrastus navigacijos budus ir priemones pri
taikinti kasdieniams reikalams. Mes, gyvendami tokiais laikais 
kada oras stengiamasi panaudoti žmonijos reikalams, laikome 
sau už pareigą tautos vardu tą darbą garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mesi stengiamės šį 
pasirinktą uždavinį įvykdyti. Musų pasisekimas tegu sustip
rins Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais! 
Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir mums bus 
rustus — pastos mums kelią į Tavo kraštą ir pašauktų “LITU- 
ANICĄ” pas save, tada Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo 
ryžtis, aukotis ir pasirengti. Tavo pastangomis, pasiryžimu, 
kad nekviestų Tavęs į Didįjį Teismą.

“LITUANICOS” laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietu
vos sūnų dvasią ir įkvėpia juos naujiems žygiams!

“LITUANICOS” pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanti
ko vandenyno gelmes tegu auklėja jaunųjų lietuvių atkaklu
mą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai įveiktų klas
tingąjį Atlantiką Tėvynės Lietuvos Garbei!

Tadgi šį savo skridimą skiriame ir aukaujame Tau, Jaunoji 
Lietuva I

Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus pa
laimos!

Lakūnas Kapitonas STEPONAS DARIUS,
Lakūnas STASYS GIRĖNAS.

DR. A. DAVIDONIS

Vienas iš Chicagos lietuvių 
profesionalų, kuris ne tik pi
nigais, bet ir darbu prisidėjo 
prie kap. Dariaus paruošimo 
skridimui per okeaną, buvo 
Dr. Alex Davidonis, sutaisęs 
lakūno sveikatą.

Dalyvaudamas kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
Klaipėdos sukilime, Darius bu
vo pusėtinai apardęs savo 
sveikatą. Kada pas jį gimė 
mintis atlikti skridimą iš New 
Yorko į Kauną, tai jisai nuta
rė pirmiausia pasigydyti, nes 
tik pilnai sveiko ir tvirto 
žmogaus jėgos gali ištesėti to

bet gal būt ji bus daug įdo
mesnė, negu mes pajėgiame 
įsivaizdinti. Tiktai visi sutin
ka, kad ateities susisiekimas 
priklauso tiktai padangėms.

C. Cemkus.

*-!-------------- \

kiame pavojingame žygyje. 
Dr. Davidonis jį gydė ir per
nai metais pavasarį paskelbė 
jį es«ant 100 nuoš. sveiku. Tuo
met lakūnas jam pareiškė: 
“Dabar einu pirkti lėktuvą.”

VIENAS PIRMŲJŲ LAKŪNŲ

Wilbur Wright (1867-1912), 
vienas pirmųjų J. V. lakūnų, 
kuris labai daug prisidėjo prie 
sunkesnių už orą lėktuvų iš
vystymo. Jis vedė tyrinėjimus 
su savo broliu Orislle Wright. 
Jų vado firma “Wright Aero- 
nautical Corporation” pagami
no motorą “Lituanicai”.

'A
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S. DARIUS ir S. GIRĖNAS
LAIMINGAI PARLĖKĘ 

SUŠUKITE: 
“Kas bus, kas nebus, 

bet Žemaitis nepražus!”

Garsusis lakūnas Col. Charles 
Ė. Lindbergh, kuris 1927 m. 
geg. 21 d. .nusileido Paryžiuje, 
pats vienas perskridęs Atlanti- 
ko vandenyną. Išskrido iš New 
Yorko.

Laimingos kelionės 
per Atlantiką

Visas vasaros pramogas ra
site “Naujieną” piknike ateinan 
tį sekmadienį, Birutes darže 
Ten bus dainos, ristynės, muzi 
ka ,šokiai ir visi jūsų draugai.

LAIMINGOS KELIONES
LIETUVON

Geriausios Laimės ir Pasisekimo Kapitonui
S. DARIUI ir S. GIRĖNUI

JAUNIEJI DRĄSUOLIAI 
LINKIME JUMS 

LAIMINGIAUSIOS KELIONĖS

tuviuose yra patriotiškumo. 
Todėl ir Lietuva gali būti lai
minga, turėdama taip duosnią 
ir susipratusią Dėdės Šamo že
mėje koloniją.

Nors svetimtaučiai ir seka 
ftiusų lakūnų žygius, bet dau
ginusia šiuo reikalu rūpinasi 
Amerikos lietuviai. Visai ne
abejoju, kad, kada musų lakū
nai pakils iš New Yorko į to
limą pavojingą kelionę ir kada 
jiems teks kariauti su nepa
lankiomis Atlantiko sąlygo
mis, daugumas Amerikos lie
tuvių budės ir seks mažiausią 
žinelę apie skridinio eigą.

MM

S. DARIUS ir S. GIRĖNAS
ŽAIBO greitumu 

PARLĖKITE
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Skridimas ir Amerikos 

lidtttVidi
Kalbant apie naudą, kurią 

tasai skridimas atneš Lietuvai, 
ir įvertinant musų lakūnų pa
siryžimą, negalime pamiršti ir 
Amerikos1 lietuvius, jų organi
zacijas ir, svarbiausia, jųjų 
spaudą, kurie taip gyvai pri- 
j a u t ė ši am d arbūi. .Tėi Ameri
kos lietinių Visuomene nebūtų 
supratusi to Žygio svarbos, var
gu ar mtlsų lakmiai būtų ka
da nors turėję galimybės šį 
pasiryžimą vykdinti. Nepai
sant depresijos, kuri jau ke
linti metai fimkiai slegia Ame
rikos liėttivių visuomęrię, per 
sulyginamai labai trumpą lai
ką sukelta Užtektinai lėšų, kad 
šį skridimą, ki'ęk aplinkybė“ 
leidžia, šaugi&į įvykinti.

šitas eilutes 
stovėti iNmdo 
teto priešaky.

Su šia apyskaita baigiamas 
Fondo Globėjų Komiteto dar
bas. Asmens, norintieji aukau
ti skridimo reikalams pinigus, 
prašomi siunti jas lakūnams 
kapitonui Dariui ir p. Girėnui 
c/o Lithuanian Consulatc Ge
neral, 11 Waverly Place, New 
York, N. Y.

Š. Dariaits ir j am įteikė 10 do- 
le'ri'iį ‘Tor good Įtiek”. Jos 
drabužiai neliūdi j o ištekliaus. 
Reikia spręsti, kad toji jauna 
įtėtuvaitė, įvertindama lakū
nų pasiryžimą ir skridimo pa
sėkas, nusprendė^ gal būt, at
sisakyti nuo būtinų kasdieni
nių reikmenų, kad bent šiek 
tiek piTsidejUš prie to skridi
mo įvykini mo. Tasai pavyz
dys liudija kiek Amerikos lic-

JONAS KUČINSKAS
ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Chicago, III.

Recer Admiral
E valy n Byrd, garsus lakūnas, 
kuris yra padaręs kelias trans
atlantines keliones ir buvo nu
skridęs į abu žemės ašigaliu.

2201 W. Cermak Road (buvęs 22nd St.) 
CHICAGO, ILL.

3) lĖirmni A. Wittnauer 
\Vateh Co. už du fehrOUomet- 
rus pagal sąskaitos .... $100.00

4) Firmai PioYieer TnštYU-
ment Co. už oktantą pagal są
skaitos ..........................  $320.00

5) Firmai Laird and Co. už-
naujus ratus, Šinas ir kitus 
^mulkins įtaisymus pagal są-i 
skaitos .......................... $78.69

Kakčiam teko 
obojų Koini- 
Jm*s surinktų 

šiam reikalui aukų sUma Vir
šija 7,000 dolerių, būt pavar
čius aukotojų sąfr’ūŠUs teūka pa
stebėti, kad didesnė aukų da
lis susideda iš smulkių sumų, 
kurios plaukė iš Viso Šiaurinės 
Amerikos kontinento: iš dide
lių lietuviškų kolonijų ir iš 
mažai žinomų lietuviais apgy
ventų vietų; pradedant Atlan
tiko ir baigiant Pacifiko kran
tais. Ant kiek Amerikos lie
tuviai įvertina šio žygio svar
bą liudija žemiau pacituotas 
pavyzdys.

“For good luckr
Kada lakūnai jau buvo pasi

ruošę skridimui ir laukė pa
lankių oro sąlygų, Chicagoš 
aerodrome teko pastebėti jau
ną apie 12 ni'etų mergaitę, ku
ri prasigrudus per žmonių mi
nią prisiartino prie kapitono

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2324 So. Leavitt St. Tėl. Canal 1678 
CHICAGO, ILL.

Viso ..........................  $202.06
Perduota kapitonui Dariui 

fondo likučiai ..............  $23.68,

Keistai atrodo šis tvarinys palygintas su grakščia, imponuojančia “Lituanica”. Aeroplanas 
vaizduotas nuotraukoje yra vienas pirmųjų Wright brolitį pastatytų lėktuvų.

Aleksoto Kalno aerodromas, knHamū lakūnai kap. Stūpohas DariŪs ir Įeit. Stasys GiUeitas 
nusileis pasiekę Katiną. Nuotraukoje matosi aerodrome ttutūpę dū Orlaiviai su Lietuvos 
emblemomis ant sparnų ir būrys t/ietiiVOS ka’tiŪ'OmeŪčs lakūnų. Mė Yė'hgia bariui ir GiTėūtii 

iškilmingas sukaktuves.

Visi Amerikos lietuviai linki 
Jums, taurus Lietuvos tunus, 
pasisekimo nugalėti laukian
čius sunkumus, bet, jei Jūsų 
žygiams pastos žiaurasai Nep
tūnas ir pavilios į šaltą prie
globstį, Jusų žygis liks visvien 
įamžinias Lietuvos istorijos 
lapuose.

Simon Baltokas
Moterų ir Vyrų Rūbų 

Siuvėjas 
2156 West 23rd St.
Telefonas Telefonas

CANAL 4532 RLPUBLIC 10313 
C14ICAGO, ILL.

Viso .................  $6,719.31
b) J Dairios išlaidos.

1) Firmai Grcen Duck and
Co. už pagaminimą aviacijos 
ženklelių ......................  $169.91

2) Firmai Horders už paga
minimą dviejų ekzempliorių 
“garbės rėmėjų’’ knygos pa
gal sąskaitos ............... $10.76

3) Komiteto sekretoriui už
pašto ženklus už 1932 mt. lie
pos, rugpiučio, rugsėjo, spa
lių, lapkričio ir gruodžio mė
nesius .....................  15.54

4) Komiteto sekretoriui už
pašto ženklus už 1933 metų 
sausį, vasarį, kovą ir balandį: 
mėn.....................................  $5.85

Po karo atstatytoms valsti
joms, apie kurias kaipo indi
vidualius vienetus mažai teži
nojo platusis pasaulis, be galo 
yra svari)i ir reikšminga pro
paganda, kurios pagclba supa
žindinimą su naujai atstatyty- 
tų valstijų kultūriniai — eko
nominiu gyvenimu.

Prirašytų knygų tomai ar 
leidžiamos propagandos tiks
lams didelės pinigų sumos ne
išgarsina tiek kraštą, kiek vie
nas kitas drąsesnis tos tautos 
sūnų žygis, ypatingai, jei už
brėžtas tikslas sunkiau pasie
kiamas. Kuo didesnis žygio 
pavojus, tuo iš propagandinės 
pusės jis svarbesnis, nes jis 
akyliau ir smulkiau sekamas.

Tad ir musų lakūnų Da
riaus ir Girėno pasiryžimas 
bandyti nugalėti Neptūno Ka
raliją yra begalo reikšmingas 
Lietuvai iš propagandinės pu
sės. Tai jau ir dabar galima 
patėmyti. Vos lakūnai pakilo 
iš Chicagoš New Yorko link, 
jau visa vietos spauda apie 
juos rašo; jau pradėjo teirau
tis apie juos ir jų kraštą as
mens, kuriuos Lietuva ankš
čiau mažai domino. Jei lakū
nams pasiseks pasiekti Euro
pos krantus, nėra mažiausios 
abejonės, kad lakūnų ir Lietu
vos vardai skambės visuose 
pasaulio kontinentuose.

Tasai lakūnų pasiryžimas 
nėra tuščias garbės ieškoji
mas arba bergždžias pasigyri
mo padaras. Yra tai įrody
mas, kad lietuvių tarpe yra 
asmenų, kurie savo drąsumu 
prilygsta kitoms aukštai civi
lizuotoms tautoms; yra tai ke
lias į tautų sūartinimą iš ku
rio išplaukia tampresni tarp
tautiniai ekonominiai ryšiai, 
nešą tarpvalstybinį gerbūvį.

LIETUVIU LAKŪNŲ SKRIDIMO PER AT 
LANTIKO VANDENYNĄ FONDO

GLOBĖJŲ ATSKAITA (Nr. 3)
»' Pajamos:
G a tt t a :

Iš Chicago, iii......... $2,076.55
Scranton, Pa.............. 727.16
Nebark, N. J........... 706.00
Brooklyn, N. Y.......... 613.18
Wilkes Barte, Pa......  507.27
Boston, Mass..............  307.75
Philadelphia, Pa.........  299.25
NVorcester, Mass.......... 292.75
Detroit, Mich.............. 218.85
Montello, Mass........... 200.00
PiHsburgh, Pa........... 152.75
Baltimore, Md.............. 144.54
Kenosha, NVis.............. 121.75
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Centro 
Cleveland, Ohio. ..
ilayohne, N. J.......
Brocklon, Mass.......
NVasbington, D. C. 
Amsterdam, N. Y. . 
New Britam, Conn 
Binghamton, N. Y. 

Danbury, Conn..........
Rockford, III...........
Stamford, Conn. .. 
New Haven, Conn. 
Loweil, Mass..........
Merfden, Conn.......
Boise, Idabo .......

Viso ...................... $6,945.05
Išlaidos:

a) Lėktuvo remonto išlaidos
1) Firmai Laird and Co. už 

lėktuvo remontą t. y. už įtai
symą specialių gazolinui bakų 
ir pastatymą naujų sparnų pa
gal sudarytos sutarties

.............................. $3,250.00
2) Firmai Wrigbt Aeronau-

tical Corp. už naują motorą 
ir jo pervežimą pagal sutar
ties ..............................  $2,970.62

TRANSATLANTINIO SKRIDIMO
REIKŠMĖ LIETUVAI

Rašo ANTANAS KALVAITIS, LieiliDės ‘C^'icdgoj
ir Skridimo Fondo Globėjfy K'dtnitdto pirwifiiib^kd,s.

MANO TĖVIŠKĘ
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Kuriuo Tikslu Musų Lakūnai Aukojasi?
Kaip žinome, musų lakūnai 

kap. Darius ir S. Girėnas šio
mis dienomis jau pakils skristi 
per Atlantiko vandenyną į Lie
tuvą. Visi gerai žinome, kad 
tas jų laimėjimas suteiks gar
bės ir didesnio populiarumo mu
sų tautai ir parodys pasauliui, 
kokių lagūnų mes turime.

Be to, jie veža Amerikos 
lietuvių laiškus Į Lietuvą; juos 
pristatys ten pačiu greičiausiu 
budu — vos per dvi dienas. 
Daug lietuvių pasinaudojo to
kiu lietuvių lakūnų paštu. Ta
čiau tokia nepaprasta proga 
naudojasi ir kitataučiai. Pa
vyzdžiui, viena amerikonų fi
latelistų jstaiga (visų valstybių 
pašto ženklus parduodanti) už
sakė net 200 laiškų nuvežti į 
Kauną, iš kur tie laiškai bus 
sugrąžinti jai. Ir jau dabar ji 
gavo <tų laiškų užsakymus, 
tarp kitko net iš keliolikos lie
tuvių filatelistų, kurie jau da
bar sutiko mokėti po 30 dole
rių už laišką! Kitataučiai da
rys iš to biznį. O kodėl iš lie
tuvių niekas nerizikavo?

Lietuva rengiasi iškilmingai 
sutikti Atlantiko padangės nu
galėtojus lietuvius. Tuo rūpi
nasi Lietuvos karo aviacija ir 
civilinis aerokliubas, kuris su
darė priėmimo komitetą iš vi
suomenės atstovų. Be to, Kau
no miesto valdyba jau iš anksto 
nutarė musų lakūnų pagerbi
mui Linksmakalnio gatvę pa
vadinti Dariaus Girėno gatve. 
Matote, gerbiamieji, visi lietu
viai vienodai brangina lakūnų 
žygį. Amerikos lietuviai įverti
no jų pasiryžimą ir parūpino 
jiems gerą lėktuvą su nauju 
motoru ir propeleriu, o Lietu
voje •tuir pat gražiai įvertina
mas musų lakūnų didis darbas. 
Bet tai dar ne viskas. Tegu 
jie tik laimes!

Lakūnai pat pradžioje pasi
sakė, kad nori rizikuoti lietu
vių tautos garbei. Tą savo in
tenciją jie įrašė ir skridinio rė
mėjų knygoje, kurią nuvežę 
padės Vytauto Didžiojo muzie
juje.

“Mes skrisime į Lietuvą!
Lietuvių tauta laukia iš sa

vo sūnų ir drąsesnių žygių. 
Būtinai reikia ir jos sunums 
prisidėti prie bendrojo darbo 
— tirti dar mažai žinomas 
žiemių Atlantiko vandenyno 
oro sroves, o taip pat naujai 
išrastus navigacijos budus ir 
priemones pritaikyti kasdieni
niams reikalams. Mes, gyven
dami tokiais laikais, kada oras 
stengiamasi panaudoti žmonijos 
reikalams, laikome savo parei
ga tautos vardu tą darbą gar
bingai atlikti.

• Jaunoji Lietuva! Tavo dva
sios įkvėpti, mes stengiamės 
šį pasirinktą uždavinį įvykdy
ti. Musų pasisekimas tegu su
stiprina Tavo dvasią ir pasiti
kėjimą savo jėgomis ir gabu

mais! Bet jei Neptūnas ar ga
lingasis audrų ^Perkūnas ir 
mums bus rustus — pastos 
mums kelią į Jaunąją Lietuvą 
ir pašauktų “Lituanicą” pas 
save, tada Tu, Jaunoji Lietu
va, turėsi iš naujo ryžtis, au
kotis ir pasireiagti naujam žy
giui, kad audringųjų vandeny
nų dievai butų patenkinti Ta
vo pastangomis, pasiryžimu ir 
nekviestų Tavęs į Didįjį Teis
mą.

“Lituanicos” laimėjimas 'te
gu sustiprina jaunųjų Lietu
vos sūnų dvasią ir įkvepia juos 
naujiems žygiams!

■“Lituanicos” pralaimėjimas 
ir nugrimzdimas į Atlantiko 
vandenyno gelmes tegu auklė
ja jaunųjų lietuvių atkaklumą 
ir ryštumą, kad Sparnuotas 
Lietuvis būtinai įveiktų klas
tingąjį Atlantiką Tėvynės Lie
tuvos garbei!

Tad šį savo skridimą skiria
me ir aukaujame Tau, Jaunoji 
Lietuva!

Tą didįjį bandymą pradėsi
me, (tikėdamiesi Dangaus pa
laimos!”

Štai, kodėl ir kam musų drą
suoliai aukojasi. Visi gerai su
praskime tą tikslą ir dedika
ciją. Tėvai, paskatykite ir pa
aiškinkite tai savo vaikams! 
Tegu jie žino tokius lietuvių 
jaunuolių darbus. Tatai, be 
abejonės, sustiprins jų patrio
tiškumą ir lietuvybės dvasią, 
nes tokiam didžiam žygiui au
kojasi Amerikos lietuviai. Kas 
pasiryžęs laimėti ar žūti, tas 
retai būna nugalėtas!

Tad -su pasididžiavimu lau
kime istoriško lietuvių laimė
jimo! -P. Jurgėla.

LINKĖJIMAI' LAKŪNAMS

VAŽIUOJAM!

“Naujienų” Photo 
Leitenantas S. Girėnas uždega “Lituanicos”' motorą prieš iš-

skrendant j New Yorką, gegužės 7 d.

“Naujienų” Photo
P. Augustina Degutiene, jos sūnūs kap. S. Darius (kairėj) ir 
Įeit. S. Girėnas nufotografuoti Chicagos municipialiamc aero

drome laike “Lituanicos” krikštynų.

“Naujienų” Photo
“Lituanica”, žiūrint į ją iš šono. Aeroplanas yra Šviesiai rau
donos, o vardas “Lituanica” išrašytas geltonomis raidėmis. 
Aeroplano kabinoj matosi baltas viršus sėdynės, kurioje lakū

nai sėdės greta skrisdami Kaunan.
Kaip Radom Pasaulį, 

Taip Paliksim,
1 Lietuvę Nenuskridf 

Neliksimi

LAIMINGOS
KELIONES 

PER
ATLANTIKĄ

Antanas Puta
1000 West 12th St.

Chicago, III.L-------------- -------- - ----- >'
/

SVEIKINA LAKŪNUS
GERIAUSIOS KLOTIES 

MUSŲ LAKŪNAMS 
PASIEKTI KAUNĄ 

GYMNASIUM
HEALTH CLUB

Stanley Bagdonas, Prop.
3236 So. Halsted St.

Tcl. Victory 25 5 9 
CHICAGO, ILL.

EAGLE 
RESTAURANT 

W. C. Lukaus, Sav.

1745 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

May 20, 1933 
Mr. Anthony S. Vaivada, 
The Lithuanian Daily News, 
1739 South Halsted Street, 
Chicago, Illinois.
Dear Mr. Vaivada:—

Mr. Charles Lavvrence has 
forwarded to us your letter of 
May 9th for reply. Mr. Law- 
rence informs us that he ad- 
vised you by wire that he was 
forwarding this letter to us.

We are indeed very sorry that 
our President, Mr. Guy Vaug- 
han, is in Europe at the present 
time and is therefore tfnable 
to take advantage of your kind 
invitation to send a word of 
greeting to Messrs. Darius and 
Girėnas through the medium of 
your special newspaper issue. 
I know that Mr. Vaughan wou!d 
be very desirous of extending 
his greetings and wishing them 
complete success in their un- 
dertaking.

Viena žymiausių lakūnių Ame
rikoje, Amelia Earhart Putnam, 
kuri sveikina kap. S. Darių ir 
Įeit. S. Girėną. Ji yra vienin
telė mot(erjško perskridusi At
lantiko vandenyną pati viena. 
Ji yra laimėjusi daug pažymė
jimų už žygius aviacijoje.

....  —A

S. DARIUS ir S. GIRĖNAS
PARLĖKĘ LIETUVON 

PASAKYKITE: 
“SVEIKI GYVI

MANO VIENGENČIAI!”

S. P. MAŽEIKA
3319 Auburn Avenue

Chicago, III.
Ivs- =............ '..........

“Naujienų” Photo
Kapitonas Steponas Darius atsisveikina su motina ir ją bu
čiuoja prieš išvykdamas iš Chicagos municipialio aerodromo į 

New Yorką

The writer knows
Darnrts and Lieutenant Girėnas 
personally and wishes to extend 
his best wishes for success in 
their flight.

We are indeed very sorry 
that we did not receive your 
letter in time to make an earlier 
acknowledgment of it. It isour 
understanding that Mr. Law- 
rence turned it over upon re-

Captain ceipt of it, būt it was delayec 
some place enroute.

Very truly yours,
Wrigth Aeronautica]

Corporation

Kenneth J. Boedecker
Asst. Director of (Sales

& Service.

Locu’st Avenue, 

‘May 16, 1933.
Anthony S. Vaivada,

The Lithuanian Daily News, 
1739 South Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Dear Mr. Vaivada:

Miss Earhart senos the fol- 
lowing message to the Lithunian 
flyers:

‘^My best wish.es for a suc- 
cessful flight go with Captain 
Darius and Lieutenant Girėnas. 
Each Crossing of the Atlantic 
brings nearer the day when 
regular air lines will be establ- 
ished, uniting the nations of 
the world.”

Amelia Earhart.

S. DARIUS ir S. GIRĖNAS

JONAS P. EWALDAS

PARSKRIDĘ LIETUVON 
PASAKYKITE, KAD 

Aš UŽ JŪRIŲ 
LAIMINGAI GYVENU

840 West 33rd St. . Tel. Yards 2790 
CHICAGO, ILL.

,i*.muiliniu

VIENAS “LITUANICOS” PIRMTAKUNŲ

B:

“SPIRIT OF SAINT LOUIS”, pulk. Charles E. Lindbergho
21 d., 1927 metaais, iš New Yorko į Paryžių. Dabar

aeroplanas, kuriuo jis perskrido Atlantiką pats vienas gegužės 
aeroplanas yra Smithsonian Institute, Washington, D. C.

Sincerely yours,
Helen Weber, 

Secretary.

S. DARIUS ir
S. GIRĖNAS

KAIP VIESULĄ
PERŠVILPKIT
ATLANTIKO

VANDENYNĄ

S. VILIMĄ VICIILS
T »

VAISTININKAS

10658 So. Michigan 
Avenue

CHICAGO, ILL.

t

wish.es
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Inž. Viktoras Yesu 
laitis

Jis priruošė “Liluanica” trans
atlantinei kelionei

NEW YORK, birž. 1, — 
(Specialiai “Naujienoms”) — 
Jaunas Wilkes Barrc, Pennsyl- 
vania, inžinierius Viktoras Ye- 
sulaitis priruošė kapitoną S. 
Dariaus ir Įeit. S. Girėno ae
roplaną “LITUANICĄ” trans
atlantinei kelionei iš New Yor- 

’ko j Kauną.
Iki paskutinių valandų jis 

darbavosi prie lėktuvo, studi
javo motoro veikimą, tikrino 
jo tikslumą ir prižiūrėjo svar
besnes “LITUANICOS” dalis. 
Per kelioliką savaičių kiek
vieną dieną inž. Ycsulaitis dar
bavosi prie aeroplano ir, ačiū 
jo pastangonir, “Liluanica” 
yra tiek geroje padėtyje, kiek 
aeroplanas gali būti.

Inž. Viktoras Ycsulaitis taip
gi prižiūrėjo “LITUANICOS” 
motoro statymą Wright Aero- 
nautical Corporation dirbtu
vėse, Patcrson, N. J. Jis vra

sumetimais jis įstojo į Chica- 
gos Annour mokyklą. Ją bai
gęs kurį laiką lankė Curlis 
VVright Aeronaulical Univer- 
sity, Chicagoje, iš kurios išė
jo su pasižymėjimais ir tuojau 
pradėjo dirbti Wright bendro
vei.

Vėliau dirbo National Air 
Transport Cc 
ry Air Lines
muitinis mechanikas ir skrai
dė su žymiu lakūnu Abram 
Nesbitt, Kingston, Pa., kuo
met tas pasileido į kelionę, po 
pietinius kraštus. 
Ycsulaitis yra plačiai 
aviacijos rateliuose.

Wilkes Barrc 
Yesulaičio 

dienraštis, 
editoriale

acro-

Behdrai, 
žinomas

The Evening

komentuo- 
apic Da-

“KRIKŠTIJU TAVE VARDU...”

* JWrr

GERIAUSIOS LAIMES IR PASISEKIMO KAPITONUI 
S. DARIUI ir S. GIRĖNUI.

J. F. KIMBARK ir Šeimyna
1543 So. 52nd Avenue, Cicero, III.-------------------------------------------------------------- J

S. DARIUS ir S. GIRĖNAS
* LAIMINGAI PERSKRISKIT 

ATLANTIKO VANDENYNĄ

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 7

806 West 31st Street, Chicago, III.

kurį laiką darbavosi tai kor
poracijai.

Inž. Yesulaičio namai yra 
VVilkes Barrc, Pa., 18 Logan 
Street. Ten gyvena jo tėvas, 
siuvėjas, ir motina, brolis ir 
sesutė. Baigęs Wilkes Barrc 
Coughlin High School, 1920 
metais, jaunas Viktoras įsto
jo į (’.hicagos Armour Insti
tute of Technology. Jame gi-

miesto 
damas 
riaus-Girėno skridimą, išsireiš
kė: “The proposcd flight of 
Captain Darius and Licute- 
nant Stanely Girėnas to Litini
am a is of morc than ordinary 
interest to Luzerne County. 
(Apskritis, kuriame yra Wil- 
kes Barrc) They not only are 
knotvn herc pcrsonally, būt 
their flight has receivcd the 
financial jupp’ort of Wyo- 
ming Valley residents and the 
engine of their plane vvas 
constructcd by a \Vilkes Barrc 
man, Victor Ycsulaitis. If they 
succeed, and there is every 
rcason to bedieve they will, it 
will be in the nalurc of a lo- 
cal triumph.”

Laikraštis, Uoliau 1 
mas apie Dariaus ir 
planus, sako: “Their

w

S KELIONES 
LIETUVON .

DR. POVILAS ZALLYS
\ DENTISTAS

30 East lllth SI., Chicago, Ui.

mė inžinieriaus gyslele, kuo- perhaps, are the mosi 
met gavęs diplomą iš aukštos-įlious of any 
niosios mokyklos pradėjo dirb
ti garadžiuje, kaipo naktinis 
užveizda. Bedirbdamas, susi
domėjo motorais, mechaniš
kais įrengimais ir nutarė toje 
šakoje varytis priekin. Tais

who ha ve 
journey.

both

Girėno 
plaus, 
ambi- 
made

the
propose to cross
Aviation circles of the 
will watch their progress, for
it will be an achievemcnt of 
no small proportions.”

ways. 
world

S. DARIUS ir S. GIRĖNAS 
Drąsieji Arai. Laimingai Nuskriskite į Aleksoto Kalną!

ANTHONY E. EUDEIKIS
Atstovas Metropolitan Life Insurance Co.

3837 W. Roosevelt Rd., Tel. Crawford 2141
CHICAGO. ILL.

Didžiausios Laimės Kapitonui 
S. DARIUI ir S. GIRĖNUI

ALEX STASULAITIS
BARZDASKUTIS

1405 So. 49th Avenue,
- - *

Cicero, III

BON VOYAGE!!

LITHUANIAN UNIVERSITY
CLUB of CHICAGO

Drąsieji Lakūnai, Lai Geležinis Aras 
Laimingai nuneša Jus į Kauną!

CICERO PHOTO STUDIO
A. W. Bartush

1435 So. 49th Court Tel. Cicero 3709
Cicero, Illinois

f S. DARIUS IR S. GIRĖNAS
NUSKRISKITE

JAUNIEJI ARAI 
Į MOTINĄ

TĖVYNĘ!

GRANT W0RKS COAL YARD
Adam Bernadišius 

16th Street ir 49th Court, .Cicero, III.

NESUŠLAPKIT 
LAIMINGAI NULEKIT 

LIETUVON

BRIDGEPORT HARDWARE and 
PAINT CORPORATION

J. S. RAMANCIONIS, Vedėjus.
3214 So. Jlalsted Street, Chicago, III.

Kapitono Stepono Dariaus motina p. Augustina Degutienė krikštija aeroplaną, su kuriuo
i Kauną, su buteliu šampano.

jos
sūnūs (kairėj) ir Įeit. Stasys Girėnas skris iš New Yorko

Gen. Francesco de Pinedo, italų lakūnas, su savo aeropla- 
Santa Lucia, kuriuo jis mano skristi iš New Yorko į Per-

yra apie 6,000 mylių ilgumo.
‘7 ivish Captain Stephen Da

rius and Pilot Stanley Girėnas 
a successful and yood trip to 
the Capitol of their nation — 

i Kaunas. I am sarę that their 
flight udll be croiviied ivith 
the realization of the dream 
of every true avialor, and, 
also, am sure that it unll be of 
eonerele benefit to aviation. I 
further hope that their trans- 
ailanlic flight, as alį other 
long dislance flighls brinying 
the nalions of the tvorld Into 
etose r friendship and relation- 
ship, tuill bring the Lithuanian 
and mg nation to a greter and 
more intimate understand- 
ing.

“General Francesco
De Pinedo.”

SKRISKIT!!
(Skiriu kap. S. Dariui ir įeit. 

S. Girėnui)

Audros vėjus nugalekit ‘ 
Pasikėlę tarp žvaigždžių, 
Į Tėvynę skriskit—lėkit

nu
sijų ar Indiją, Azijoj. Jis kartu su lietuviais lakūnais, Darium 
ir Girėnu, laukia tik patogaus skridimui oro, kad pasileisti per 
Atlantiką.

Generolas Francesco de Pi
nedo yra žymus Italijos lakū
nas, kuris laukia patogaus 
oro, kad išrkristi iš New Yor
ko ir be sustojimo pasiekti 
Persiją ar Indiją.

Jis vra 43 melu amžiaus, 
gimęs Italijoje. 1927 metais jis

lantiką su dviejais keleiviais, 
iš Senegalo, Afrikos j Fer
nando do Noronha, Braziliją 
ir iš Prepassy, Newfoundland 
į Lisaboną, Portugaliją.

Jo aeroplanas vėliausiai ke
lionei yra Bcllanca, kaip ir 
“Liluanica”. čia paduodame 
įdomų sąrašą valgių, kuriuos 
jis ims kelionei iš New Yorko 
į Aziją: 2 svaru su cukrumi 
aptrauktų riešutų, keturius 
kietus kiaušinius, šešius apel
sinus, keturias citrinas, kvor
tų kavos, kvortų sriubos,, 10 
ptukvorčių šalto vandens, dvi 
kvortas šilto vandens, cuk
raus ir kalino. Jo kelione už
truks apie 50-60 valandų ir

Lai jus lydi laimės fėja,
Lai “LITUANICOS” sparnai, 
Pažaboję spartų vėją 
Nuplasnoj’, toli, antai —
Lietuva mano brangioji 
Priimk juos savo skliautuos, 
Tavo, lai, žemė žalioji 
Priglaudž juos—jie atplas

nos !
Begk sesutė iš darželio, 
Žiu, močiutė, ar matai?
Kas ten skrenda už šilelio, 
Gulbių ar arų pulkai?
Skrenda ten ne arų būriai 
Ne baltų gulbių pulkai — 
Tenai tavo jauni sunai, 
Ten ‘LITUANICOS’ sparnai.

-»—A. J. S 
Chicago, Illinois

S. DARIUS ir S. GIRĖNAS 
PASAKYKITE “HELLO” 
NUO MANĘS KAUNUI

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue Chicago, III.

S. DARIUI ir S. GIRĖNUI
LAIMINGOS KELIONES

L J. ZOLP
1646 West 46th Street 

Chicago, III.
ATLANTIKĄ!

per
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S. DARIUS ir S. GIRĖNAS
Drąsuoliai, linkime jums 

Laimingos Kelionės iš 
New Yorko į Kauną

J. NAMON FINANCE C0, 
6755 So. We.tern A vende 

Chicago, III.

Laimingos Kelionės 
Drąsieji Lakūnai!

FRANKMICKAS
Patyręs Siuvėjas Vyriškų' irf Moteriškų Į, 

Drabužiui j (

4146 Archer Avė,
P'hone LAFAYETTE 9832 

CHICAGO. ILL.
1 \ r ,■ . ■ '

Kaip viena i 
vaitę prara

Mm. vnrtojų

svarų 
iMty Lundęke » ftttfon ra»o; ‘Ai 
w?KE 
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BIS. DARIUI ir & GIRĖNUI 
f||jj LITUANICOS SPARNAI 

LAI NEŠA JUS J
Hh ALEKSOTO KALNĄ

usoben i 
’aus jįl

— yra daug Imitacijų 
3«5“js‘

erikoje. 
•aušroti

DR. HELEN M. W1SNOW DENTI8TB
?137 So. Cicerą Avė., CiCicero, III. 
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AUTOBIOGRAFIJOS
Rašo Kapitonas STEPONAS DARIVS.

Artinasi svarbiausias mano aš gyvenau, kad atsilyginau 
gyvenimo momentas. Už kelių pasauliui už 
parų mano kolega Stasys Gi- vietos šiame žemės kamuolyje, 
rėnas ir aš išskrisime iš antros 
musų tėvynės į kraštų, kur 
mes abu pirmų kartų išvydo
me dienos šviesų — Lietuvę.

Taip, aš ten gimiau, ten ba
sas po laukus ir miškus bė-

suteikimų man

kad padariau jį truputį geres
niu, negu jį radau.

Tas posakis nėra originalia, 
yra nudėvėtas, bet argi jis ne
nurodo svarbiausi tikslų, ku
rio kiekvienas žmogus turi

giojau. Ten, parietęs savo gal- siekti? Aš stengiuos savo at- 
velę sekiau akimis padahgė-|siekti. Iki šiol jo neatsiekiau— 
mis skraidančius paukščius ir tfld, baigiu.
galvojau, kad turbūt labai ge
ra ir smagu iškilti taip aukštai 
ir plasnoti iš vietos į vietų. 
Nei kojos pavargsta, nei ak
menys, nei dilgėlės į jas du
ria...

Tai buvo tik naivios kūdi
kio svajonės. Bet Šiandien jos 
virto realybe. Aš jausiuos lai
mingiausias žmogus panaulvje, 
kuomet “LITUANIGOJE” pa
sieksiu savo pirmų svajonių 
kraštų ir nusileisiu į jo sve
tingų, artimų ir malonų prie-

Man teko apleisti tėviškę, 
Rubiškės kaimų, Tauragės ap
skrityje, kuomet mirė tėvelis 
Jonas Romualdas. Su mamyte, 
seserimis ir patėviu atvyko
me į Amerikų ir apsigyveno
me Newarke, N. J. Tai buvo 
1907 metais, kuomet aš bu
vau 10 melų amžiaus.

Netrukus mes persikėlėme į 
Elizabethportų, N. J., kur aš 
pradėjau mokytis — lankyti 
pradinę mokyklų, o 1909 me
tais atvykome į VVest Pull- 
manų. Lietuvoje susirūpinęs, 
jog reikia išmokti skraidyti 
kaip paukščiai, kad kojos ne
pavargtų, čia jas užtektinai 
privarginau dalyvaudamas 
įvairiose sporto šakose. Chi- 
cagoje begyvendamas baigiau 
ir “besportaudamas” Harrison 
Technical High School ir vie
nus metus lankiau Lane Ju- 
nior (’ollege inžinerijos sky
lių.- .. .

Bet, ištikrųjų, man sunku kų

dalyvavau

žilti, galiu suminėti, kad 1917 
melais įstojau į J. V. kariuo
menę, vėliau į Lietuvos ka
riuomenę, kad 
sporto veikime,
kad dalyvavau Klaipėdos su
kilime, ctc., bet svarbiausias 
mano gyveninio darbas dar 
laukia realizavimo. Jaučiau, 
kad be jo įvykinimo, negaliu 
parašyti autobiografijos, ku
ria aš bučiau patenkintas, ku
ri suteiktų man jausmų, kad

■' LINDBEhGH’AŠ PARYŽIUJE *

Huso Leitenantas 
STASYS GIRĖNAS

Jeigu kas paklaustų, kuomet 
įvyko svarbiausias mano gy
venimo momentas, atsakyčiau, 
spalių mėnesį, 189(5 metais, 
Vytogalos kaime, Kaltinėnų 
valsčiuje, Raseinių apskrityje. 
Tuomet aš gimiau.

Jeigu kas paklaustų koks 
yra mano didžiausias norau, 
ambicija, atsakyčiau — pers
kristi Atlantikų.

Netikėjau, kad man pasi
taikys laime tai padaryti. O 
štai dabar netrukus išaušta 
diena, kuomet pradėsiu tų sva
jonę vykinti.

Pažvelgęs atgal, randu ne
daug kų įdomaus, nepapras
to, kad galėčiau autobiografi-

nes

j ienų

Valstijas atvažiavau su- 
‘s 15 metų. Dirbau “Nau- 
” spaustuvėje, mokiausi.

įsimaišius į Pasaulinį 
įstojau į armijų. TenKarų 

pradėjau savo karjerų aviaci
jos srityje. Armijoje baigiau 
aviacijos mechaniko kursus.

Už kiek laiko grįžęs Chica- 
gon trumpam laikui apleidau 
savo darbo sritį, kad atsisto
ti lietuvių taxi bendrovės prie 
kyje, kaipo kasierius. Netru
kus ja apleidau ir baigiau 
aviacijos krusus, palikdamas 
pilno stono lakūnu. Įsigijau 
aeroplanų ir pradėjau nardyti 
padangėse. Nuo 1924 metų 
skraidžiau be pertraukos. Tai

O dabar, į kelionę per At
lantikų! —

Laimingos Kelionės
PER ATLANTlKĄ
Jauniems Lietuviams 

Orlaivininkam* ,

W. NEFFAS
Lietuvių Viešbučio Sdt\.

2435 So. Leavitt St.
CHICAGO, ILL.

S. DARIUI IR S. GIRĖNUI 
GERIAUSIOS LAIMĖS PASIEKTI LIETUVĄ—KAUNĄ!

DR. J. SHINGLMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

4930 West 13th St., Tel. Cicero 49
CICERO, ILLINOIS

S. DARIUS ir S. GIRĖNAS '
VESULOS GREITUMU 

LAIMINGAI
PARLEKIT LIETUVON

STASYS PETRAUSKAS ir
HELEN PETRAUSKIENĘ

DUONKEPYKLA
1720 So. Union Avė. Chicago, III....  ... . . . j

LAKŪNAMS

S. DARIUI IR S. GIRĖNUI
LINKIU LAIMINGOS 

KELIONĖS
IŠ NEW YORKO I KAUNA

POVILAS M. SMITAS
4425 So. Fairfield Avenue

CHICAGO, ILL.

-

Paryžiaus gyventojai ir Francijos valdžios atstovai iškilmingai sutiko lakūnų Lindberghų, 
kuomet jis atskrido iš New Yorko, 1927 metais.

Įdomu žinoti, kad -
Jurgis Vaišnys, Wilkes Bar- 

re, Pa., lietuvis biznierius pa
dovanojo kapitonui Steponui 
Dariui senų ir brangių numiz
matinėje rinkoje auksinę tri
jų dolerių monetų, kaltų Jun
gtinėse Valstijose 1871 metais. 
Dabar trijų dolerių aukso mo
netų apyvartoje nėra. Dovana 
turinti atnešti lakūnams laimę 
—pasisekimų. Kapitonas Da
rius jų paims į aeroplanų, 
kuomet skris.

' — -o—-

Kelias dienas atgal į Floyd 
Bennett laukų, . New Yorke, 
kur stovi “LITUANIGA”, atsi
lankė keli lietuviai lėktuvų ap
žiūrėti. Jis juos labai intere
savo. Vienas jų paklausė kito, 
kuris statėsi esųs žinovas, 
“Kas čia ir kam jis reikalin
gas’* ir parodė į propelerį. 
“O, tai vėtyklė, kuri pus į 
kimusi, kad jiems nebūtų 
ta” atsakė žinovas.

la- 
šil-

—o—

Kiek Vėliau atėjo kitį 
lietuviai aeroplanų apžiūrėti. 
Jienls ypatingai į akį krito di
deli “LITUANtCGS” guminiai 
ratai. “Žinau kam tokie dide
li ratai reikalingi?” tarė vie
nas jų ir nelaukdamas drau
go atsakymo tęsė toliau, “jie 
dideli todėl, kad kai pripu- 
čia į juos daug oro, tai aero
planas pakyla. Kitaip jis nu
kristų.”

du

—o—
“LITUANIGA” yra Bellaiuca 

tipo aeroplanas, su Wright 
motoru, Laird sparnais, Ham- 
ilton Standard Steel Propel- 
ler Co., Hartford, Gonn. pro
peleriu.

Kap. Steponas Darius valdys 
aeroplanų, kuomet jis 
nuo Lloyd Bennett 
New Yorke.

—o—
“LITUANICOS” numeris# 

kurį jai suteikė Jungtinių Val
stijų komercijos departamen
tas yra “NR 688 E”. Jos spal
va “International orange” —

pakils 
lauko,

ip '

įgz/ž.

APDOVANOJA AEROPLANŲ “TĖVĄ

bi»ir*BWYWVv^^bi»ir*BWYWVv^^ £w***w«*v*:'*.,

North German Lloyd Linija ir musų 
lakūnai.

“North Gennan Lloyd Lini
ja interesuojasi pagreitinimu 
kelionių per Atlantiko vande
nynų. Jos laivai į trumpi ausį 
laikų peršoka okeano plotų 
iš Europos į Jungtines Valsti
jas. Bet ji interesuojad ne 
vien laivais. Linija nori užko
voti ir orų, kaip pasekmingai 
ji užkovojo vandenynus.

“1928 metais vienas jos vir
šininkas baronas G. von Ilue- 
nefcld laimėjo atkaklių kova 
su elementais perskrisdamas 
aeroplanu iš Europos į Ame
rikos kontinentų.

“North Gerinau Lloyd linki 
lietuviams lakūnams kap. S. 
Dariui ir Įeit. S. Girėnui tokio 
pat pasisekimo jų kelionėje,

“Lituanicos” krikš 
tynos

yra tikra, kad lietuvių kelionė 
žymiai prisidės prie priartini
mo tos dienos, kuomet musų 
keleiviai vyks Lietuvon ir į 
kitus Europos kraštus ne lai
vais, bet saugiais, greitais ae
roplanais.' Kiekvienas trans
atlantinis žygis priartina die
nų, kuomet tų svajonę bus no jos sūnūs 
galima realizuoti. Lietuvių S.' tebegyvena. 
Dariaus ir S. Girėno žygis bus 
dar vienas stambus žinksnis

Drožusi su buteliu šampano 
į propelerį, gegužėsi 6 d. Chi- 
cagos Municipaliniame aero
drome kap. Stepono Dariaus 
motina p. Augustina Degutie
nė pakrikštijo “LITUANICĄ”, 
išsiųsdama jų į ilgų kelionę 
per Atlantikų, į kurių aero
planas netrukus pasileis.

Kokios buvo jos mintys, 
kuomet su drebančia ranka, 
sujaudinta, smarkiai plakan- * 
čia širdimi, sudaužė butelį į 
aeroplanų, kuris vež jos sūnų 
ir jo draugų per plačių Atlan
tiko bedugnę. Kų ji galvojo 
stovėdama prie “Lituanicos” 
išlydėdama jų iš Ghicagos se
kantį rytų, gegužės 7 d.?

“Kų-gi motina gali jausti 
tokiuose atvejuose?” klausimu 
į klausinių atsakė p. Degutie
nė, užtikta Juciaus seserų val
gyklos namuose netoli 33-čios> 
ir Halsted gatvių, kur iki pas-

i no jos ir kuriuose ji

Tais žodžiais
Kap. Steponų
Gtasį Girėnų North

pasveikino 
Darių ir Įeit. 

Gerinau 
per savo 
Krcilek’ų,atstovų Charles 

kuomet lakūnų aeroplanas bu
vo krikštijamas municipalia- 
me aerodrome, Chicago j e, ge
gužės 6 d.

Ši laivų linija su geriausiais 
linkėjimais lietuviams lakū
nams pasekmingai peršokti 
Atlantikų prisiuntė ir butelį 
šampano, su kuriuo jų aero
planas buvo pakrikštytas var
du “LITUANIGA.”

Oi’ville Wright, amerikietis, bene daugiausia / prisidėjęs 
prie aeroplanų išvystymo ir ištobulinimo, gauna kongresinį 
medalį. Jis pastatė pirmų aeroplanų 1900. Orville Wright kar
tu su broliu pastatė pirmų praktiškam skraidymui pritaikintų 
lėktuvų.

Laimingos Kelionės Drąsieji Lakūnai!
MID WEST ARMATURE SERVICE 

813 W. 351h Street, i Chicago, III
Ph0į>eįBOpĮ.EVARD 1144 

Taisome dženirciterius (Gencrators) starterius ir elektrikinius motorus.

BROLIAI VAIŠVILAI
ELECTRICAL ENGINEERS 

Darbą Garantuojame.
.1 Ji i i i]iĮ|ilfi^..........H!jin iii

“Žinoma, aš susirupinusi, 
man ‘apeina,* kaip Steponui ir 
Stasiui pasiseks. Jis, Steponas, 
yra mano sunua. Vienok, ne
žiūrint į tai, kad aš rūpinuo
si apie juos, aš esu tikra, kad 
jie nuskris ir atgal atskris su 
tuo aeroplanu. Kai jie sugrįš, 
jiems reikės surengti didelę 
“parę”, nusijuokdama baigė p. 
Degutienė.

Ir dar kokia “parė” jiems 
bus surengta, kuomet jie su
grįš!

GERIAUSIOS KLOTIES 
MUSŲ LAKŪNAMS 
PASIEKTI KAUNĄ!

MICH. MESSAR
PHARMACY

3201 So. Halstėd St.
CHICAGO, ILL.

r S. DARIUS ir S. GIRĖNAS
KAIP PARLĖKSIT Į

# TĖVYNĘ
sušuk it “VALIO” nuo manęs

DR. J. JUOZAITIS
DENTISTAS

3261 So. Halsted St., Chicago, III.

' S. DARIUS ir S. GIRĖNAS
PARVĖžklTE NUO MUSŲ 

Daug labų dienų 
VISIEMS LIETUVIAMS

NEW PROCESS BAKING CO.
KUČINSKAI BROLIAI, Sav.
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PASEKMINGI SKRIDIMAI BE SUSTOJIMO 
PER ŠIAURINĮ ATLANTIKO VANDENYNU

Assolant, Rene Lefevrc Armė
no Lotti, Jr. ir “zuikis”. —Old 
Orchard, Maine — Camillas, 
Ispanija. Laikas — 29 vai. 52 
min. 3,128 myl. Monoplanas.

Liepos 9, 1029 — Roger Q. 
Williams, kap. Levvis A. Yan- 
cey Old Orchard, Maine—San- 
tander, Ispanija. Laikas 31 v. 
3,240 mylių. Monoplanas.

Birželio 25, 1930 — Com- 
mander Charles Kingsforth- 
Srnith, kap. J. P. Saul, M. E. 
Vau Dyk, J. W. Staugė. Port 
Marnock, Irlandija — Harbor 
Grace, N. F. Monoplanas.

Rugsėjo 2, 1930 — Kapito
nas Dieudonne Coste, Įeit. 
Maurice Bellonte. Le Bourget, 
Francija — New York. Laikas 
37 vai. 18 min. 3,600 myl. Dvi
sparnis.

Spali ii 10, 1930 — J. Errol 
Boyd, Įeit. Harry P. Connor 
Harbor Grace, N. F. — Scilly 
Island, Anglija. Laikas 24 vai. 
10 min. 2,000 mylių Monopla
nas.

Birželio 24, 1931 — Wiley 
Post, Harold Gatty. Harbor 
Grace, N. F. — Chester, Angli
ja. Laikas—16 vai. 17 min. 2,- 
(M)0 mylių. Monoplanas.

Birželio 25, 1931 — Otto Ilil- 
ling, kap. Holgar Hoiriis. Har
bor Grace, N. F. — Krefeld, 
Vokietija. Laikas — 32 vai. 6 
min. 3,500 myl. Monoplanas.

Liepos 15, 1931 — Aleksan
dras Magyar, kap. E. Endres. 
Harbor Grace, N. F. — Buda
peštas, Vengrija. Laikas 26 v. 
10 min. 3,239 myl. Monop.

Liepos 24, 1931 — Russell 
N. Boardman, John Polando. 
New York — įstabu!, Turkija. 
Laikas — 49 vai. 5,011 myl. 
Monoplanas.

Liepos 5, 1932 — James 
Mattern, Bennett Griffin. Ncw 
York — Berlynas. Laikas —31 
vai. 41 min. 3,000 myl. Mono
planas.

Truputis statistikos 
apie “Lituanica”

—----- -. . •
“LITUANICA”- yra Bellanca 

tipo aeroplanas, su Laird’o 
Aircraft Company pastatytais 
sparnais ir Wright Aeronauti- 
cal Corporation motoru.

Motoras yra 365 arklių jė
gos. Duodant maximum gazo
lino, jėgų galima pakelti iki 
388 arklių jėgos. Motoras yra 
devynių cilinderių.

Aeroplano propeleris ap
sisuka 1,800 iki 2,190 sykių į 
minutę.

Žemiau paduodame visų pa
sekmingų transatlantinių skri
dimų chronologijų, su dato
mis, distancijomis, laiku ir 
aeroplanų tipais.

Gegužės 21 <L, 1927 — Pulk. 
Charles A. Lindbergh vienas 
perskrido Atlantikų iš Roose
velt lauko, New York į Le 
Bourget laukų, Paryžiuje, 
Francija. Laikas — 33 vai. 29 
min. Distancija — 3,600 mylių. 
Monoplanas.

Gegužės 21 d., 1932 — Mrs. 
Amelia Earhart Putnam. Vie
na. Harbor Grace, Newfound- 
land j Londonderry, Irlandijų. 
Laikas 14 vai. 54 min. 2,026% 
mylių.

Rugp. 18 d., 1932 — J. A. 
Mollison, anglų lakūnas. Vie
nas. Pottmarnock, Irlandija į 
Pennfield Ridge, New Bruns- 
\vick, šiaurinėje Amerikoje. 
Laikas 30 vai. 10 min. 2,663 
mylių. Monoplanas.

Birželio 3, 1933 — James 
Mattern. Vienas. Floyd Ben
iu*! t laukas, New York —Jani- 
fruland, Norvegija. Laikas — 
23 v. 54 min. 3,600 mylių. Mo
noplanas.

Birž. 15, 1919. — Kap. John 
Alcock ir Sir Arthur Whittcn 
Brown. St. John’s, N. F. į 
Clifton, Galway, Irlandija. 
Laikas 16 vai. 12 min. 1,960 
mylių. Militaris dvisparnis.

Birž. 6. 1927 — Clarence D. 
Chamherlin ir Charles A. Le
vine. Roosevelt laukai New 
York—Helfta, Vokietija. Lai
kas — 42 vai. 3,911 mylių. 
Monoplanas.

Liepos 1 d., 1927 — Bear 
Admiral Richard E. Byrd, 
George A. Voville, Bert Acos- 
ta ir Bernt Balcheu. Roosevelt 
laukas. New York — Ver-sur- 
Mer, Francija. Laikas — 36 v. 
6 min. 3,477 myl. Trijų ipptprų 
Fokker’is.

Bugpiuėio 28, 1927 — Wil- 
liam S. Brock, Edward F. 
Schlee. Harbor Grace, N. F. 
—Croydon, Anglija. Laikas 23 
vai. 21 min. 2,400 myl. Mono
planas.
Balandžio 12, 1928 — Herman 
Koehl, Baron G. von Huene- 
feld, maj. James Fitzmaurice. 
Dublin, Irlandija — Greenly 
Island, N. F. Monoplanas.

Birželio 18, 1928 — Amelija 
Earhart, Wilmer Stultz, Louis, 
E. Gordon. Trepassy, N. F. — 
Burry Port, Valija, Anglija. 
Laikas— 20 vai. 49 min. 2,137 
mylių. Trijų motorų vandeni
nis aeroplanas.

Birželio 14, 1929 — Jean

S. DARIUI IR S. GIRfiUII 
Geriausios Laimes Pasiekti Musų T ė viskį Lietuvą.
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LĖKTUVO “LITUANICOS“ KRIKŠTO TĖVAS.

Sekama savaitę A. Vaivada grįsta iš New Yorko, kur jis kar
ti su lakūnais praleido porų savaičių.

Antanas Vaivada, “Naujienų” Chicagos žinių vedėjas. Jie, taip 
sakant, yra kapitono Dariaus ir Įeit. Girėno lėktuvo “krikšto i 
tėvas”, kadangi parinko tam lėktuvui vardų “Lituanica“

Lakūnų išleistuvių vakarienėje seserų Jucius restorane A. 
Vaivada laimėjo lėktuvo “Lituanicos” modelį, kuris dabar 
randani “Naujienų” ofise.

šiam specialiam numeriui Vaivada parašė nemažai raštų.

“LITUANICA” sunaudos 
nuo 16-17 galonų gazolino į 
valandų (eruising speed) iki 
32 galonų. Greitumas — 110- 
150 mylių į valanda. Su veju 
greitumas padidėja keliolika 
mylių. v u

Transatlantinei kelionei iš 
New Yorko į Kaimų “LITUA
NICA” reikia 35 galonų “ext- 
ra heavy” alyvos (naudos 
“Kendall” firmos aliejų) ir 750 
galonų gazolino (octane). Ga
zolino pakaks 5,100 ar daugiau 
mylių kelionei. Gazolinas bus 
specialiai įrengtuose bakuose, 
o alyva ateis skardinėse.

Tolumas tarp New Yorko 
ir Kauno siekia 4,537 mylių, 
skrendant tuo pačiu keliu, ku
riuo skrido Charles E. Lind- 
berghas, “The Great Circular 
Coursc” — iš New Yorko į 
šiaurryčius, per Nova Scotia, 
Newfoundland, etc. Pasiekę 
Kaimų, Darius ir Girėnas galė
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tų skristi dar apie 600 ar dau
giau mylių.

Kelionė į Kauna užtruks 
apie 39-42 valandas. Jie skris 
6,000 pėdų aukštumoje. “LI
TUANICA” gali iškilti iki 20,- 
000 pėdų į orų.

“LITUANICOS” sparnai yra 
50 ilgumo, nuo vieno iki kito 
galo. Jie užima 300 ketvirtai
nių pėdų. Juosei yra įrengti ga
zolino bakai. Kitasi didelis ba
kas yra aeroplano viduje, už
pakalyje, lakūnų sėdynių* (fusi- 
lage).’ “LITUANICOS” sparnai 
yra padaryti i:p,medžio ir ap
traukti metalo lankais ir dro
be. Aeroplano “fusilage” yra 
padarytas iš metalo (steel tu- 
bing) ir aptrauktas drobe.

Kelionei iš Ncvv Yorko į 
Kaimų “LITUANICOJE” įren
gti sekami instrumentai:

1. Straight Flight Compass 
(magnetiškas kompasas).

2. Earth Inductor Compass.

3. Directional Gyro.
4. Artificial Horizon indi- 

cator.
5. Bank end turn indicator.
6. Rate of Climb indicator.
7. Altometer.
8. Air Speed indicator.
9. Tycometer.
10. Octant ir Sextant.
11. Greenvvich laiko chrono

metras.
12. Sidereal (žvaigždžių lai

ko) chronometras.
13. Drift Indicator, ir kiti 

priprasti motoro rodikliai.
Be to, įvairus žemėlapiai ir 

briežiniai.
“LITUANICOS“ lakūnų 

provizijos.
4,537 mylių kelionei per At

lantikų kap. Darius ir Įeit. Gi
rėnas paims 4 buterbrotus 
(samhviches) — du vištienos 
ir du jautienos. Duona juoda, 
be sviesto, nes šviesiau aero
plane sugestų ir, be to, lakū
nams nepatogu valgyti rieba
lai.

Vienų galonų šviežio van
dens.

Vienų kvortų juodos kavos. 
Du apelsinu (oranges).
Tuščia “LITUANICA” sveria 

—2,663 svarus.
Gazolinas svers — 750 gal. 

—4,599 svarų.
Alyva — 35 gal. — 257 sv. 
Skardinėm alyvai—59 svarus. 
Lakūnai — įgula—370 sv.
Kitos smulkmenos, maistas, 

laiškai kai kurie instrumen
tai, etc. 75 svarus.

Viso išskrisdama iš Floyd 
Bennett lauko “LITUANICA” 
svers — 8,023 svarus.

“LITUANICA” gali lėkti 5,- 
750 mylių, iš New Yorko į 
Kaunu yra 4,532 mylios, “LI
TUANICA” gali gazolino pa
imti iki 800 galonų. Ji sunau
doja 16 gal. per valandų skren 
dant 115 mylių į valandų. 
Gazolino užtektų 50 valandų 
kelionėm Prie palankių oro sų- 
lygų, ji gali nuskristi virš 6,- 
000 mylių. (PąDąrtipis tolumo 
rekordas yra 5,321 mylių).

LINKĖJIMAI 
LAKŪNAMS

“7/ has been a great pleasu- 
re to know bot h captain S. 
Darius and lieutenant S. Gi
rėnas. I feel that the flight 
they are about to make will 
be the means of ęstablishing 
the contact necessary to ce- 
ment the friendship of the 
United States and Lithuania.

I ivish them all the įtiek pos- 
sible and hope they tvill be 
back ivith us soon.

• “DAVID .1. MARTIN“.

David J. Martin, buvęs lau
kimas, dabartinis The Half 
Moon viešbučio New Yorke, 
vedėjas, yra pagelbėjęs ir iš
lydėjęs daugiau aspiruojančių 
aviatorių į pasekmingas trans
atlantines keliones, negu kuris 
kitas žmogus. Nors dabar ne
beskraido, dar tebėra nuošir
dus lakūnų brolijom narys. Į 
jo draugų-kolegų tarpų įeina 
ir jam yra daug kuo dėkingi 
lakūnai James Mattern, gen. 
F. de Pinedo, Willy Post, H. 
Gatty, R. Polando, etc., o da
bar musų lietuviai lakūnai 
kap. S. Darius ir Įeit. S. Girė
nas, kurie kaipo jo svečiai, 
laukia momento, kuomet rei
kės pakilti ir pasileisti per At
lantikų. Su jais ir kuoširdin- 
giausi David J. Martin’o linkė
jimai.

Mr. Anthony S. Vaivada 
Editor of Issue
Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Chicago, III.,

Dear Sir:
Please extend my heartest 

good wishea to Captain Ste- 
phen Darius and Lieutenant 
Stanlev Girėnas on their no- 
table flight to Lithuania.

Sihcerely yours,
Ruth R. Nichols.

“The attemp of Cap. Ste- 
phen Darius and Pilot Stan
ley Girėnas will be the first 
Lithuanian flight aeross the 
Atlantic. They are certain to 
succeed for bot h men are ca- 
pable and ezperienced flyers. 
Their preparation has been 
nery thorough and unhurried. 
We are very glad to have 
them at the Floyd Bennett 
field, for it gavę opportunity 
for a bound o f friedship to 
arise betiveen them and me 
and all other men in the field. 
When they ivill leave, our best 
ivishes for a most successful 
flight will go ivith them.

“Major J. Nelson Kelly, 
Director of Floyd Bennett 

Field, Neiv York, N. Y.

Laimingos Kelionės
DRĄSIEJI LAKŪNAI

WESTERN AUTO 
SERVICE

J. Blozdis it Šurna, San.
4318-20 S. Westem Avė.

Chicago, III.
Phone Lafayette ,1790

Drąsieji Lakūnai Lai Geležinis Aras 
Laimingai Nuneša Jus j Kauną!

BALĖNO VAISTYNE (Aptieka)

TAS BAISUSIS MORGANUI 
PECORA!

New Yorko advokatas Fer- 
dinand IPecora, kuris veda se
nato komiteto tyrinėjimus 
Morgano veikimo. Jis taip aš
triai ėmė tardyti Morganų ir 
jo partnerius ir tiek dalykų iš
kėlė, kad komiteto nariai net 
išsigando ir dabar bando savo 
advokatą suvaldyti ir tyrinėji
mus kaip nors užgniaužti.

Kad išsigelbėti nuo karščių, 

važiuokite sekmadieny į “Nau

jienų” piknikų Birutės darže. 

Ten, ąžuolų pavėsy, bus tikrai 
vėsu ir linksma draugų būryje.

S. DARIUS ir
S. GIRĖNAS

ATIDUOKIT NUO MANĘS
VISĄ GLĖBĮ

LABŲ DIENŲ
MANO GIMTOS

ŠALIES DRAUGAMS

A. MASALSKIS
3307 Auburn Avenue

CHICAGO, ILL.
i. ■■ i i.... .  ............ e

V S. DARIUS ir S. GIRĖNAS
NUSKRIBKITE 

JAUNIEJI’ARAI V*” •
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