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Lakūnai Darius ir Girėnas Žuvo Vokietijoje
Užsimušė Naktį Nukritę 

Pomeranijos Miškuose
Abu lakūnai rasti negyvi, aeroplanui nukri
tus ant medžių. Priežastis avarijos nežino

ma, spėjama, pritruko gasolino.
Lietuviai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas, kurie 

pasiryžo atlikti drąsų žygį ir be sustojimo nuskristi iš N e v? 
Yorko i Kauną, žuvo toj sunkioj kelionėj. Visą kelią per At
lantiką juos lydėjo nepalankus, audringas oras, miglos ir ledai. 
Tečiaus Atlantiką jiedu' nugalėjo. Nelaimė juos ištiko jau per
skridus Berlyną ir besiartinant prie Lenkijos koridoriaus; jie 
nukrito ties Soldin, Pomeranijoj, miške ir užsimušė, žinios 
apie šią avariją prieštarauja. Prieštarauja ne tik dėl laiko, ar 
avarijos aplinkybių, bet ir kas paskui ištiko. Vienos žinios sako, 
kad jų aeroplanas ir patys lakiniai sudegė, kitos žinios nieko 
apie tai nemini. Nežinoma ir pati avarijos priežastis. Daugiau
siai spėjmų yra, kad jie pritruko gasolino. čia paduodame to
kias telegramas, kokios ikišiol yra gautos.

Lietuvius lakūnus rado žuvusius 
Pomeranijos miške

BERLYNAS, liepos 17. —Du 
lakūnai, kurie rado mirtį susi
daužius jų aeroplanui arti Sol
din, Pomeranijoj (Pamariuose) 
šiandie oficialiai tapo indenti- 
fikuoti kaip Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas, Chicagos lietu
viai, kurie bandė atskristi iš 
New Yorko į Kauną.

Policija neabejoja apie inden- 
tifikaciją, nes rasti laiškai su 
lakūnų vardais ir kiti įrodymai.

Aeroplanas rastas miškusoe 
penkios mylios nirto Soldin. Iš 
naktį gautų įvairių žinių ma
tyt, kad lakūnai klaidžiojo 
tamsoje, negalėdami rasti vie
tos nusileisti, iki jie susidau
žė, ar tai motorui sugedus, ar 
pritrukus gasolino.

Pati pradžia kelionės buvo 
ne visai laiminga. Jie išlėkė iš 
New Yorko vogtinai, negavę 
valdžios leidimo. Tr pačioj pra
džioj kelionės tik per plauką 
išvengė su^idaužymo, aeropla
nui ilgokai neįstengiant pasi
kelti su sunkiu gasolino krovi
niu.

Jie įstengė perskristi Atlanti
ką, bet dėl miglų, tamsos, ir 
galbūt stokos navigacijos in
strumentų jie paklydo jau vi
sai arti savo kelionės galo.

Netoli Soldin esančio kaimu 
Berlinschen gyventojai girdėjo 
apie vidurnaktį žemai skrendan
tį aeroplaną. Priemiesčio miš
kų kempės darbininkai sako, 
kad neužilgo po to neindentifi- 
kuotas aeroplanas paleido stip
rią šviesą ant kempės.

Laukų darbininkai apie 5 
vai. ryto išėję dirbti laukų ra
do susidaužiusį aeroplaną su 
dviem lakūnais.

Soldin yra 75 m. j šiaurry
čius nuo Berlyno, ant kelio, ku
riuo lakūnai skrido j Kauną.

Sakoma, kad lakūnai išskris-

darni iš New Yorko turėję už
tektinai gasolino 50-60 valandų 
skridimui. Bet kelias per At
lantiką buvo labai audringas 
ir visuomet tokiai kelionei ga
solino suvartojama daug dau
giau, negu apskaičiuojama.

Kita žinia
SOLDIN, Pomeranijoj, Vo

kietijoj, liepos 17.— Aerapla- 
nas Lituanica, kuriuo chicagie- 
čiai lakūnai Steponas Darius 
ir Stasys Girėnas bdndė be 
sustojimo nuskristi iš New 
Yorko, į Kauną, susidaužė šį
ryt ties Kuhdamm, 5 mylios į 
pietus nuo čia ir abu lakūnai 
užsimušė.

Aeroplanas rastas miškuose. 
Lakūnų kūnai buvo po juo.

Vietos ūkininkas girdėjo su- 
sidaužymą 7 vai. ryte, bet lėk
tuvo avarija surasta tik ke
lioms valandoms vėliau.

Būrelis aviatorių ir policijos 
iš Berlyno išvyko į Soldin.

Soldin yra prie to paties var 
do ežero, arti sienos'dviejų Prū
sijos provincijų—Neumark ir 
Pomerania. Policija spėja, kad 
lakūnai, bandydami nusileisti, 
suklydo medžių viršūnes paskai
tę už pievą.

Yra abejonės, apie susidau- 
žymo lauką. Tyrinėtojai sa
ko, kad kūnai rodą, jog lakū
nai mirė tarp 3 ir 5 vai. ryto.

Uogavusios moterys girdėjo 
aeroplano užimą apie 5 vai. ry
to, ir užimąs urnai apsistojo. 
Vėliau dviratininkas rado lėk
tuvą, su po juo palaidotais la
kūnais. Lėktuvo sparnai kabo
jo medžiuose.

Apielinkės policistas rado že
mėlapius su pažymėtu keliu, 
Chicagos laikraštį ir maišą su 
laiškais, ant kurių buvo vardai 
lakūnų Darius ir Girėans, taip
gi Viktoro Jesiulaičio (mecha
niko, kuris prirengė aeroplaną 
kelionei).
Aeroplanas sudegęs ^sako tre

čia žinia

Chicagai ir apielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietaus į 
vakarą.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 
8:23.

BERLYNAS (Edgar Ansel 
Mowrer pranešimas). — Lėk
tuvas Lituanica, kuriuo Chica
gos lietuviai Steponas Darius ir 
Stasys T. Girėnas, skrido j Lie
tuvos sostinę Kauną, susidaužė 
tuoj po vidurnakčio arti Sol
din, 80 m. J Šiauryčius nuo 
Berlyno.

Aeroplanas tuojau užsilieps

nojo. Kūnai dviejų lakūnų bu-[ 
vo ištraukti iš degančio laužo 
ir indentifikuoti iš pasų. Apie- 
linkėję išmėtyti amerikoniški 
cigaretai, šokoladas ir spausdi- 
niai patvirtino indentifikaciją.
Lakūnai, matyt nujautė neini-j 

mę ir išmetė laiškus
Kad sudegęs laužas yra Bei-' 

lanca aeroplanas, kuris skrido 
į Lietuvą patvirtino ir tai, kad 
maišas su laiškais buvo nu
mestas netolimam Berlinschen 
kaime tuoj prieš vidurnaktį.' 
Maišas buvo pilnas iš Amerikos 
siunčiamų laiškų. Juose rasti ir 
abiejų lakūnų vardai.

Pranešimai iš įvairių vietų ro
do, kad lakūnai klaidžiojo per 
kelias valandas, ieškodami tin
kamos vietos nusileisti.

Soldin distrikto viršininkai 
sako, kad lakūnai, matyt, žuvo 
urnai, nors jų kūnai nėra suža
loti.

Lakūnai užsimušė naktį
SOLDIN, 1. 17. —Lakūnai Da 

rius ir Girėnas nukrito čia miš
ke tuoj po vidurnakčio. Kaip 
spėjama, jie nukrito iš didelės 
augštumos, mažiausia, 3,200 pė
dų. Jie nukrito į tankų miš
ką, nors už 200 jardų buvo pa
togi pieva, kurios tamsoj ne
galima buvo užmatyti. Išrodo, 
kad nelaimė ištiko pritrukus ga
solino. Lėktuvai nukrito tarp 
medžių, juos aplinkui išvarty- 
damas.

Lakūnas indentifikuota iš 
laiškų ir. Chicagos laikraščio. 
Taipgi rastį visi kęlionėsĄuž- 
rašai. 4 #
Lietuvoj paskelbtas gedėjimas

KAUNAS, 1. 17.—Kaunas vi
są naktį laukė atskrendančių 
lakūnų, Dariaus ir Girėno, bet 
sulaukė tik baisią žinią, kad jie 
žuvo miške prie Kuhdamm, Po
meranijoj.

Sužinota, kad tyrimai paro
dė, jog jie nebeturėjo gasolino 
ir todėl buvo priversti leistis. 
Nakties gi tamsoje mišką jie 
paskaitę už pievą.

Visoje šalyje tapo paskelbtas 
gedėjimas. Lakūnų ku'nai bus 
parvežti Kaunan ir palaidoti 
valstybės lėšomis.

Vežamus laiškus lakūnai dar 
prieš susidaužymą numetė ne
tolimam kaime. Pačiame lėk
tuve rastas Chicagos laikraštis, 
žemėlapiai, taipgi “Garbės Kny
ga”, kurioj buvo surašyti var
dai tų, kurie aukojo jų kelionei.

“Naujienos” pagel
bėjo Identifikuoti
Darių ir Girėną

žinios apie žuvimą drąsiųjų 
lakūnų, Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno, mini, kad juos į- 
dentifikirtota iš laiškų ir pas 
juos rasto Chicagos laikraščio. 
Minimas laikraštis yra “Naujie
nos”, nes lakūnai vežėsi su sa
vim kelias kopijas specialio la
kūnams pašvęsto “Naujienų” 
numerio, išleisto birželio 10 d., 
kas ir pagelbėjo žuvusius lakū
nus įdentifikuoti.

CHICAGO.—Tabin Picker & 
Co., moterų perkelinių drabu
žių išdirbėjai, nė nelaukdami iki 
fabrikantai susitars dėl nuo* 
statų, vakar pakėlė 20 nuoš. al
gas savo 2300 darbininkų, dau
giausia moterų.

j

KAPT. STEPONAS DARIUS IR LEIT. STASYS GIRĖNAS

MES SKRISIME Į LIETUVĄ 
(Lietuvių lakunųKpareiškimas, kuris tilpo specialiame? 
Naujienų” numeryje birželio 10 d. Dabar tas pareiš
kimas skamba lyg ir paskutinis lakumų testamentas).

Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir (drąsesnių žygių 
Būtinai reikia ir jos sununis prisidėti prie bendrojo darbo 
—tirti dar mažai žinomas žiemių Atlantiko vandenyno oro 
sroves, c taipg piat naujai išrastus navigacijos budus ir prie
mones pritaikinti kasdieniams reikalams. Mes, gyvendami 
tokiais laikais, kada oras stengiamasi panaudoti žmonijos rei
kalams, laikome sau už pareigą tautos vardu tą darbą gar
bingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes stengia
mės šį pasirinktą uždavinį įvykdyti. Musų pasisekimas tegu 
sustiprins Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabu
mais! Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir 
mums bus rustus — pastos mums kelią į Tavo kraštą ir pa- 
šauktų “LITUANICĄ” pas save, tada Tu, Jaunoji Lietuva, 
turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti. Tavo pastan 
gomis, pasiryžimu, kad nekviestų Tavęs į Didįjį Teismą.

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

“LITUANICOS” pralaimėjimas ir nugrimzdimas į At- 
lantiko vandenyno gelmes tegu auklėja jaunųjų lietuvių at
kaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai įveik
tų klastingąjį Atlantiką Tėvynės Lietuvos Garbei!

Tadgi šį savo skridimą skiriame ir aukaujame Tau, Jau
noji Lietuva!

Tą didįj| bandymą pradėsime, tikėdami Dangaus pa
laimos!

WASHINGTON, 1. 17.— Ge
neralinis prokuroras Cummings, 
šiandie atsišaukė į visuomenę 
pagelbėti valdžiai kovoti rakė- 
tierius ir žmogvagius, nes, be 
visuomenės pagelbos esą rake- 
tierių nebus galima suvaldyti 
ir per tūkstantį metų.

DĖL TRAGIŠKOS LAKŪNŲ MIRTIES, NAUJIE

NOS REIŠKIA GILIA UŽUOJAUTĄ KAPITONO

STEPONO DARIAUS MOTINAI AUGUSTINAI

DEGUTIENEI IR STASIO GIRĖNO BROLIAMS

IR SESERIMS.

Lietuva Paskelbė 
Gedėjimą

Lakūnų Dariaus ir Girėno kūnai bus par
vežti į Kauną ir bus palaidoti 

valstybės lėšomis
Lietuvos Pasiuntinybes telegrama “Naujienoms”

WASHINGTON, liepos 17.—Elta (Lietuvos žinių agentūra) 
iš Kauno pranešė, kad didvyriškieji lakūnai, kapt. Steponas Da
rius ir Įeit. Stasys Girėans, 12:30i vai. šiąnakt nukrito miške ne
toli Soldin (Vokietijoj, Pomeranijoj). Lėktuvas nulaužė medžius 
ir susmigo žemėn. Abu lakūnai užsimušė.

Lietuvoje paskelbtas tautos gedulas, žuvusieji lakūnai bus 
parvežti į Lietuvą ir laidojami valstybės lėšomis.

—Lietuvos Pasiuntinybė.

Lakūnas Post pasie
kė Maskvą

MASKVA, liepos 17.— Ame
rikietis lakūnas Wiley Post, ku
ris vienas skrenda apie pasau
lį, kad sumušti savo ir Gatty 
pirmesnį rekordą 81/* dienų, ti
kėdamasis tą ilgą kelionę pa
daryti į 6 dienas, šiandie at
skrido į Maskvą.

Vakar jis iš New Yorko at
skrido į Berlyną, tą ilgą kelią 
padarydamas į arti 26 valan
das. Iš Berlyno jis turėjo 
skristi į Novosibirsk, Siberijoj. 
Tečiaus audros ir migla pri
vertė jį nusileisti Karaliaučiuje 
ir ten nakvoti, nes paklydo ir 
buvo labai pavargęs. Taipjau tu
rėjo pasitaisyti ir aliejaus per- 
vadąs. Del nepalankaus oro ii 
vėl sugedus aliejaus pervadoms, 
jis turėjo nusileisti ir Maskvoj.

Maskvoj jis užtru'ko tris va
landas. Pasitaisęs aeroplaną it 
pasiėmęs daugiau gasolino, jis 
šiandie išskrido į Novosibirsk, 
Siberijoj.

Oficialia- pasaulinės 
parodos priėmimas

Lietuvos atstovo
CHICAGO.—Vakar pasaulinėj 

parodoje įvyko oficialis priėmi
mas Lietuvos ministerio p. B. 
K. Balučio. Jis tapo pasitiktas 
parodoje su 19 kanuolių šū
viais.

Vėliau Palmer hotely įvyko 
neoficiali pietus, kuriuose da
lyvavo parodos pirmininkas Ru- 
fus Dawes, Lietuvos ministeris 
Balutis, Liet, konsulas A. Kal
vaitis, A. Vaivada, P. Grigaitis, 
Streyckmans ir kiti.

Tame pačiame hotelyje yra 
laikoma ir Liet. Ekonominio 
Centro konfeerncija, kuri tęsis 
tris dienas.

Užbaigimui Lietuvių Dienos 
vakar vakare Knickerbocker ho
tely įvyko didelis Lietuvių Die
nos Komiteto bankietas.

Trečia Lietuvių Stu
dentų Dr-ja Čeko

slovakijoj

LOS ANGELES, Cal., 1. 17. 
—David L. Hutton, Jr., parei
kalavo perskyrų nuo savo žmo 
nos, garsios evangelistės Aimee 
Semple McPherson, kuri yra 
pagarsėjusi ne tik savo gar 
siais pamokslais, bet jau taip
jau ir nemažiau garsiais skan
dalais.

PRAHA. - 
dentai Brno 
vo draugiją 
jau trečioji 
draugija 
Prahoje yra
Berne “Samogitia”.

stu-- Lietuvių 
mieste įsteigė sa- 
“Lithuanica”. Tai 
lietuvių studentų 

Čekoslovakijoje. 
“Lithuanica” ir

SANTIAGO, čili, liepos 14.— 
Čia pradėjo siausti tyfas. Iš 
326' susirgusių, 50 žmonių pa
simirė. Mieste viešpatauja pa
nika ir valdžia paskelbė apgu
los stovį.

Kviečių kainos vėl pašoko
Chicago.—Vis labiau aiškė- 

jant, kad šių metų kviečių der
liui bus mažas, kviečių kainos 
Chicagos grudų biržoje nepa
prastai smarkiai kila. Vakar 
kviečių kainos pašoko iki $1.27 
už bušelį.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų..

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500
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KORESPONDENCIJOS
McNaughton, Wis.
McNaughton, Wis., liep. 12.— 
Kas yra buvęs vieną kartą 

pas McNaughton malonius ir 
vaišingus lietuvius ūkininkus, 
tas prie progos nori ir kitą 
kartą juos aplankyti. Taip jau
tėmės ir mes. Nors atostogas 
nutarėme praleisti ir apsistojo
me VVisconsin Delis, vis tik ne
iškentėme nenuvykę j Rhine- 
landerį ir McNaughton, kur 
raudasi nemažai lietuvių biz
nierių ir ūkininkų. Kadangi tik 
porai dienų buvome atvykę čia, 
tad, gaila, negalėjome aplanky
ti visų, bent mums gerai pa
žįstamų, lietuvių. Pas juos ki
tą kartą atsilankysime.

P-as K. Janus, J. Čeponis ir 
V. RuŠinskas susėdę j Janaus 
Auburną už 4 vai. jau buvome 
Rhinelandery.

šį kartą, kaip ir paprastai, 
apsistojome pas pp. J. Vareko-

•—

Lakuno Stepono Dariaus motina Augustina Degutienė su 
giliu sielvartu meldžiasi, gavusi žinią apie savo sūnaus tra- 
gingą mirtį Vokietijoje.

Lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas savo 
monoplane Lituanica

jus. čia musų, taip sakant, 
kaip ir tėviškė. Visuomet čia 
randame vietos ir būname ma
loniai priimti, kaip geriausi 
draugai-giminės.

P-lė Aida Varekojis praleido 
dvi savaites atostogų pas savo 
tėvelius.

Paskutinį kartą aplankėme 
šią apylinkę dveji metai atgal. 
Iš paviršiaus žiūrint, rodos, 
didelių permainų čia neįvyko, 
bet plačiau pasiteiravus pasiro
do, kad per tą laiką nustojo 
gyvybes net trys jaunuoliai — 
Kimbarkaitė mirė naturale mir
timi, o Vito ir Mačiukunų sū
nus žuvo nuo nelaimingų atsi
tikimų.

Be to, kur prieš dviejus me
tus dar buvo skynimai ir riog
sojo kelmai, šiandie jau pla
čiausi laukai derlingos žemės, 
kur žaliuoja gražios avižos, 
komai ir auga bulvės. Turiu 
čia omeny Jono Varekojo ūkį, 
kurį teko matyti porą metų at-

Lakūnai Stasys Girėnas (kairėj) ir Steponas Darius, besiruošdami kelionei į Lietuvą, studi
juoja žemėlapį, kad pasirinkti gerinusį skridimui kelią.

gal ir dabar. Jonas Varokojis 
jau turi 160 akrų žemes ir jau 
bene daugiau kaip pusė tos 
žemes yra išdirbtos, derlingos 
žemės. Tą patį galima pasaky
ti ir apie kai kuriuos kitus ūki
ninkus.

čia yra gražaus jaunimo. 
Dveji metai atgal buvo dar tik 
priauganti, o jau dabar 'baigę 
augštesnes mokyklas ir kolegi
jas. šiemet baigė high school 
ir J. Varekojų-dukrelė Evelyne. 
Rudenį rengiasi įstoti kolegi- 
jon ar universitetan. Miko Va
rekojo sūnūs Martynas ir duk
relė Lilija taipgi baigė ar bai
gia augštesnes mokyklas. Pp. 
Valučiu dukrelė Franees baigė 
augštesniąją mokyklą ir biznio 
kolegiją. Dabar dirba Mc
Naughton pašto skyriuje. Jų 
sūnus Justinas taipgi baigęs 
augštesniąją mokyklą. Iš čia 
.paduotų pavyzdžiu matyti, jog 
čia gyveną ūkininkai yra pa
žangus ir nepaprastos energi
jos žmonės. Ne tik moka kel
mus rauti ir žemę išdirbti, bet 
ir savo vaikus gražiai išauklė
ti. Čia augąs lietuvių jaunimas 
gražiai lietuviškai kalba.

Buvome nuvykę pas pp. M. 
Varekojus, kurie turi gražų 
sūnų Martyną ir dukrelę. Tai 
tikrai malonus čia augęs jau
nimas susieiti ir pasikalbėti 
lietuviškai. Martynas gerai 
groja ant italų styliaus armo
nikos. Jis dažnai groja šokiams.

Miko Varekojo ūky šiemet 
bulvės gerai atrodo ir daug 
šieno privežė.

Čia netoli turi didelį ūkį 
Mart. Varekojis, o Rhinelan
dery turi užeigą. Jis pastaruo
ju laiku veža šieną ir laisto 
bulves chemikalais, kad apsau
goti nuo vabalų. P-ia K. Vare- 
kojiene pastaruoju laiku sir
gusi, bet dabar pradeda geriau 
jaustis, žada atvykti Chicagon 
aplankyti savo gimines bei pa
žįstamus. Jie turi užeigą prie 
214 Thayer St., Rhinelander, 
Wis.

ninkams. Bet kai nuvažiavome, kitose valstijose ir Chicagoje 
nors ir trumpam laikui, ištruk-1 buvo’ didele sausra, šioje apie- 
ti jau negalėjome — turėjomeĮ linkėję visą laiką buvę užtek- 
pasilikti vakarienei. Vakarienė tinai lietaus ir todėl javai ir 
buvo nepaprasta. P-ia Valutie- daržovės gerai išrodo.
nė pataisė mums stirnienos. Nuo Rhinelanderio už keleto
•Kai kuriems musų pirmą kar
tą teko valgyti stirnienos, (šioj 
apylinkėj, mat, yra įvairių žvė-Į 
irių ir patys Ūkininkai nušauja 
— stirnų, briedžių, barsukų ir j 
kitokių žvėrių).

Po vakarienei tuoj suorgani
zavome koncertą, kuris 'tęsėsi 
keletą valandų. Nepaprastai 
daug ir įvairių liaudies dainų 
moka p. Valutienė, kuri mums 
malonėjo padainuoti. Beje, p. 
Vąlutienė, sunkiai sirgusi per 
pastaruosius 8 mėnesius, pa
staruoju laiku žymiai sustip
rėjo ir jaučiasi gan gerai, nors 
ir labai sumenkėjus.

Pas pp. Valųčius radome 
jaunavedžius pp,, Pietkevičius, 
biznierius mio Totvn of Lake;

-j • »• if

kurie čia leidžia “medaus mė- 
nesį”. Tai nepaprastai malonus 
žmonės ir pirmą kartą susipa
žinę su jais suėjome j gan arti
mą pažintį. Kartu su jais pra
leido atostogas p-le Aug. Piet-, 
kevičaite ir Vladislovas Pietke- 
vičius bei Al. Bajorionas, iš 
West Pullman.
Depresija paliete ir šios apie* 
linžės ūkininkus ir biznierius
Depresija šiek tiek palietė ir 

šios apielinkės ūkininkus ir 
biznierius, nors galbūt ne taip 
skaudžiai, kaip kitur. IšsikaL 
bėjus su ūkininkais pabirta, 
kad per pastaruosius dviejus 
metus jie iš ūkių ne tik nepa
darė pelno, bet dar turėjo pri
dėti, nes bulvės, pienas, gyvu
liai buvo labai atpigę. Parduo
ti beveik nieko negalėjo, o iš
laidų visgi buvo. Bet užtai šie-, 
met kai kurie ūkininkai ypa
tingai iš bulvių mano turėti 
gražaus pelno, nes kol kas bul
vės gerai atrodo, tik lietaus 
šiek tiek reikalinga geresniam 
bulvių derliui. Nežiūrint kad

bai .smunkant, žemės ūkio 
m-ja Ibuvo priversta gera valia 
sutartis su nuomininkais per
žiūrėti ir vidutiniškai po 25% 
sutartos nuomonos nuleisti.

'Prieš kurį laiką dabartinės 
vyriausybės yra pakeistas že
mės reformos įstatymas (pa
skutinis pakeitimas), kuriuo 
upės ir ežerai gali būti grąži
nami seniesiems jų savinin
kams. Upių ir ežerų grąžini
mas šiemet plačiu mastu jau 
pradėtas. Jau grąžinta per 
4,000 ha ežerų ir upių. Grąži
namoji ežerų norma prilygina
ma neliečiamos žemes normai 
— 150 ha. Ir vandenys grąži
nami ne dabartiniams žemes 
savininkams (išparceliuotų dva
rų naujakuriams), .bet senie
siems dvarų savininkams. *Bet 
jei buvo nusavintas 1,000 ha 
ežeras, tai sunkiau yra grą
žinti, nes neįmanomas atidar 
linto ežero eksploatavimas, bet 
tokių ežerų maža tėra. Lietu
voj vyrauja maži ežerai.

Negrąžinama Nemunas, Ne- 
vežys 5 klm. už Panevėžio ik^ 
Karuziškių km. ir Nėris iki de
markacijos linijos.

Jei grąžinama dalis išnuo- 
muotų vandenų, tai, pagal su
tartį, proporcingai nuominin

dešimčių mylių yra dideli miš
kai, kur apdirbama medis. Sa
ko, kad per pastaruosius me
tus miškuose darbai buvę vi
sai apsistoję, tačiau dabar jau 
miškuose darbai pagerėję ir 
yra nemažas pareikalavimas 
darbininkų. Del darbų pagerė
jimo miškuose ir biznierių pa
dėtis gerėja. Aplamai imant, 
pas žmones reiškiasi optimiz
mas ir, manoma, kad jau atei
na geresni laikai. —Chicagietis.

LIETUVOS ŽINIOS
Upės ir Ežerai Graži
nami dieniesiems Ją 

Savininkams
KAUNAS. — Vykdant že

mės reformą, su miškąis ir dva
rais buvo nusavinti ir ežerai 
bei upės. Nusavintus vandenis 
eksploatavo žemės ūkio minis
terija, Klaipėdos krašto van
denis administruoja direktori
ja, o jura pagal senus Rusijos 
įstatymus yra laisva ir pajūrio 
gyventojai gali laisvai žvejoti. 
Šventosios uosto administrato
rius žvejybą ne administruoja, 
o tik kelia žvejybos verslą ir 
jos našumą.

žemes ūkio ministerija lig- 
šiol administravo ir eksploata
vo 56,867 ha vandens ploto: 
48,500 ha ežerų ir apie 8,500 
ha upių. Anksčiau per metus 
iš vandenų ūkio žemes ūkio 
ministerija turėdavo apie 200,- 
000 lt. pajamų. Bendros ūkiš
kos depresijos deliai ir vande
nų pajamos žymiai sumažėjo.

Upes m-ja išnuomoja viene- 
riems metams, ežerus trejiems 
ir daugiau. Bet žuvų preky- 

kui sumažinama nuoma. Dėl iŠ 
Sartų ežero ištekančios švento
sios išnuomavimo žemės ūkio 
m-ja su nuomininku tebesigin
čija.

Senieji vandenų savininkai 
pradėjo energingai reikalauti 
vandenis grąžinti nuo tada, kai 
valstybės vandenyse neršto 
metu buvo uždrausta žvejoti. 
Bet artimiausiu laiku išleidžia
mos taisyklės, kuriomis neršto 
metu draudžiama žvejoti ir 
privatiškose vandenyse. Be to, 
įspėjami valčių savininkai, kad 
jie gavę leidimus su valtimis 
plaukioti be leidimų svetimuo
se vandenyse nežvejotų.

Pagal žem. ūkio minist. ap
linkraštį neginčytinį vandenys 
grąžinami nuo liepos 1 d.

Restorane neturėjo kuo 
užsimokėti, tai kelne

riai išrengė.
KAUNAS. — Pil. S. K. vie

name Kauno restorane sma
giai linksminos, bet kai rei
kėjo užmokėti, tai neturėjo 
pinigų. Tada apipuolę kelne
riai nuvilko svečio švarką ir 
kelnes, nuavė pusbačius ir 
atėmę revolverį išvarė pro 
duris.

Žemėlapis, kuris parodo, kur žuvo lietuviai lakūnai, Ste
ponas Darius ir Stasys Girėnas. Jie žuvo už kelių mylių nuo 
Soldiji, Pomeranijoj, apie 75 m. į šiauryčius nuo Berlyno,.
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GREIČIAUSI

e BREMEN
EUROPA

DIENAS

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausią kelionę į 

LIETUVĄ
Arba keliaukit popu- g g h J i") I IC.k,PK5i„ia (^OLUMbUb
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago, III.

Aplankėme p. Yankų, kuris 
turi Soo House užeigą ant 
Thayer St. Tai malonus, visuo
met linksmas žmogus. Daro 
gerą biznį ir parduoda šaltą 
alų. Visi aukščiau minėti žmo
nės yra geri lietuviai naujie- 
niečiai.

Čia lietuviai susidomėję Da
riaus-Girėno lėkimu per At- 
lantiką ir teiraujasi, .ar jiedu 
kada nors lėks, ar ne. Be to, 
čia lietuviai susidomėję Lietu
vių Diena Chicagoje. Kai ku
rie žada vykti į .Rhinelanderį, 
kad gavus progos per radio iš
klausyti lietuvių muzikali pro
gramą.

Apsidirbę didžiausius ūkio 
darbus farmeriai rengiasi at
vykti Chiiagon pamatyti Pasau
linės Parodos.

Pas -Pp. Valučius svečiuose
Sekmadienio vakare nutarė

me padaryti trumpą vizitą pp, 
Valučiam,McNaughtono ukL

iŠ--‘New Yorko į, liauną. Supiji ir pavojinga, kelionė baigėsi nelaimingai. Perskridę Atlantiką ir jau būdami arti Lietuvos, 
lakūnai užsimušė nukritę Pomeranijos miškuose. Paveikslas nuimtas kai lakūnai savo “Lituaniooj?’-šeštadienio ryte pasikėlė

' virš' New Yorko, pradžiai sunkios kelionės į Lietuvą.
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Liet. Lakūnų Autobiografijos
Artinasi svarbiausias mano 

gyvenimo momentas. Už ke
rių parų mano kolega Stasys 
Girėnas ir aš išskrisime iš ant
ros muši) tėvynės į kraštą, kur 
mes abu pirmą kartą išvydo
me dienos šviesą — Lietuvą.

Taip, aš ten gimiau, ten ba
sas po laukus ir miškus bė
giojau. Ten, parietęs savo gal
velę sekiau akimis padangė
mis skraidančius paukščius ir 
galvojau, kad turbūt labai ge
ra ir smagu iškilti taip aukš
tai ir plasnoti iš vietos į vietą. 
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 
laimingiausias žmogus pasau
lyje, kuomet “LITUANICO- 
JE” pasieksiu savo pirmų sva
jonių kraštą ir nusileisiu į jo 
svetingą, artimą ir malonų 
prieglobsti.

Man teko apleisti tėviškę, 
Rubiškės kaimą, Tauragės ap
skrityje, kuomet mirė tėvelis 
Jonas Romualdas. Su mamy
te, seserimis ir patėviu atvy
kome į Ameriką ir apsigyve
nome Newarke, N. J. Tai bu
vo 1907 metais, kuomet aš bu
vau 10 metų amžiaus.

Netrukus mes persikėlėme 
j Elizabethportą, N. J., kur aš 
pradėjau mokytis — lankyti 
pradinę mokyklą, o 1909 me
tais atvykome į West Pullma- 
ną. Lietuvoje susirūpinęs 
jog reikia išmokti skraidyti 
kaip paukščiai, kad kojos ne
pavargtų, čia jas užteiktinai 
privarginau dalyvaudamas

įvairiose sporto šakose. Chi- 
eagoje begyvendamas baigiau 
ir “besportaudamas” Harrison 
Technical High School ir vie
nus metus lankiau Lane Ju- 
nior College inžinerijos sky
rių.

Bet, iš tikrųjų, man sunku 
ką apie save pasakyti. Pa
vyzdžiui. galiu suminėti, kad 
1917 metais įstojau į J. V. ka
riuomenę, vėliau į Lietuvos 
kariuomenę, kad dalyvavau 
sporto veikime, Lietuvoje, 
kad dalyvavau Klaipėdos su
kilime, ctc., bet svarbiausias 
mano gyvenimo darbas dar 
laukia realizavimo. Jaučiau, 
kad be jo įvykinimo, negaliu 
parašyti autobiografijos, ku
ria aš bučiau patenkintas, ku
ri suteiktų man jausmą, kad 
aš gyvenau, kad atsilyginau 
pasauliui už suteikimą man 
vietos šiame žemės kamuoly
je, kad padariau jį truputį 
geresniu, negu jį radau.

Tas posakis nėra originalis, 
yra nudėvėtas, bet argi jis 
nenurodo svarbiausį tikslą, 
kurio kiekvienas žmogus turi 
siekti? Aš stengiuos savo at
siekti. Iki šiol jo neatsiekiau 
— tad, baigiu.

Kapitonas
STEPONAS DARIUS.

Jeigu kas paklaustų, kuo
met įvyko svarbiausias mano 
gyvenimo momentas, atsaky
čiau, spalių mėnesį, 1896 me
tais, Vytogalos kaime, Kalti
nėnų valsčiuje, Raseinių ap
skrityje. Tuomet aš gimiau.

Jeigu kas paklaustų koks 
yra mano didžiausias noras,

į

Lakūno Stepono Dariaus motina Augustina Degutienė 
kitu sunum nekantriai laukia kokios nors žinios apie savo 
sunaus ir kito lakūno, Stasio Girėno, likimą. Tos žinios sulau
kė, bet ne tokios, kokios tikėjosi. Sulaukė žinios, kad jos sū
nūs ir Girėnas, nugalėję Atlantiką, rado mirtį Vokietijos miš
kuose.

su

Vienaakis lakūnas Wiley Post savo aeroplanu Winnie Mae, kuriuo jis kartu su Gatty du 
tai atgal jau yra perskridę apie visą pasaulį, pereito šeštadienio rytą išskrenda iš New Yorko 
naujai kelionei apie pasaulį. Jis laimingai perskrido Atlantiką ir dabar skrenda per Rusiją.

ambicija, atsakyčiau — pers
kristi Atlantiką.

Netikėjau, kad man pasitai
kys laimė tai padaryti. O štai 
dabar netrukus išaušta diena, 
kuomet pradėsiu tą svajonę 
vykinti.

Pažvelgęs atgal, radau ne
daug ką įdomaus, nepaprasto, 
kad galėčiau autobiografiją 
padaryti ypatinga. Į Jungti
nes Valstijas atvažiavau su
laukęs 15 metų. Dirbau “Nau
jienų” spaustuvėje, mokinau
si. J. V. įsimaišius į Pasaulinį 
karą įstojau į armiją. Ten 
pradėjau savo karjerą 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 jį apleidau ir baigiau avi
acijos kursus, palikdamas pil
no stono lakunu. Įsigijau ae
roplaną ir pradėjau nardyti 
padangės^; Nuo *1924 metų 
skraidžiaiV be'-pertraukos. Tai 
tiek.

O dabar, — į kelionę per At
lantiką! —

Leitenantas 
STASYS GIRĖNAS.

LIETUVOS ŽINIOS
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Mirimai

g-vėj 3 nr. mirė žemės ban
ko direktorius ir “Pažangos” 
b-vės valdybos pirmininkas J. 
D .Blynas, 67 metų amž. Bly
nas kilęs iš Panevėžio apskr. 
Velionis sirgo jau trejetą me
tų ir mirė vėžio liga, kuri iš 
kojos (amputuota) persimetė 
į plaučius.

Velionis prieš ir laike karo 
yra daug veikęs tarp Odesos 
lietuvių.

Mirė atsargos generolas Mak
simas Katche

Birželio 10 d. Biržuose pasi
mirė atsargos generolas Įeit. 
Maksimas Katche, gimęs 1879 
m .Jonišky. Karo mokslus 
baigė Peterburge ir pasižymė
jo Rusų-Japonų kare. Vėliaus 
mokytojavo Vilniaus karo 
mokykloj. Didžiojo karo lai
ku buvo kapitonu, vėliau pul

me-

kininku. Buvo sužeistas. Po 
bolševikiško perversmo pabė
go į Lietuvą. Čia kovojo iš- 
pradžių su bolševikais, o pas
kui ir su lenkais. Suorgani
zavo augštuosius karininkų 
kursus ir juos vedė, o paskiau 
patapo Vyriausiojo štabo vir
šininku, iš kur 1922 m. pasi
traukė į atsargą ir apsigyveno 
Biržiuose.

Mirė Jonas — Dominikos 
B tunas.

KAUNAS, birž. 22. — šią
nakt 1 vai. savo bute Biržų

Specialai VIENAI 
SAVAITEI, LIEPOS 3 
Sudedami Shovvers, lengvai įdedami, 
Chromo dengti, su firan-$*j 4 
komis .................................... ”5 m ■ V
NICKEL PLATED 

po ...............................
Porcelines rankenos, rezer

vuaro kranai, Specialiai 
kiekvienas ..........................

Baltu celuloidu dengtas toi-
letas, sunkus kabliai $ 1.48
SQUARE DEAL 

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedėliomis. 
Atdara vakarais iki 7 vai.

*2.69

jų. Po kiek Įniko leista su- 
gryšti į Augšt. Panemunę, kur 
visą laiką iki senatvės moky
tojavo, skiepydamas tarp vai
kų tautinį susipratimą.

Jaunalietuviai puo
šiasi Vokietijos na- 

zių svastikomis
KRETINGA. — Sekmadienį 

18 birž. čia įvyko Kretingos 
apskr. skyrių jaunalietuvių 
(tai tautininkų neva jaunimo 
organizacija) ne tai šventė, 
ne tai demonstracija. Prie Ne
priklausomybės paminklo vie
nas kalbėtojas tarp kitko iš
sireiškė, kad lietuvių tauta 
turinti skubėti į praeitį, šiaip

kalbėta daugiau oficialiai, lyg 
išsimokyti poteriai.

Charakteringa, kad jauna
lietuvių vėliavose buvo matyti 
ir “hakenkrcucai” (Vokietijos 
nazių svastikos).

Laikraštininkas kalėji
me.

ŠIAULIAI.— “I<l. Mueej Mo- 
mento reporteris J. Meižys at
sisėdo į kalėjimą Šiaulių ka
ro komendanto uždėtai baus
mei atlikti. Mokėti pinigus at
sisakė.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

UŽKVIEČIU PASAULINĖS PARODOS SVEČIUS 
ATSILANKYTI 

Seniausia Lietuviška valgykla Cbicagoje yra 

UNIVERSAL RESTAŪRANT
Mirė senas mokytojas Petras 

Dumčius
Birželio 14 d., savo pavyz

dingame ūkyje Eičiunų kai
me, Žemojoj Panemunėj, ša
kių apskr., vienas iš seniausių 
ir pasižymėjusių lietuvių mo
kytojų, Petras Dumčius, 75 m. 
amžiaus. Baigęs Veiverių se
minariją trumpą laiką moky
tojavo šakiuose, paskui tapo 
iškeltas į sulenkintą Mozuri-

(Gyvuoja virš 10 metų) 
Gaminu valgius pagal lietuvių skonį. ANTANAS A. NORKUS, Sau.

750 West 31 Street, arti Halsted St.

JOHN F. RUZIC, 
M.D.F.A.C.S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. 10425 Hamilton Avė.

Tel. Beverly 0081 
Valandos: 7—9

J. G. GALLAGHER, 
B.S.M.D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 1114 West 80th St. 

Tel. Radcliff 4982 
Valandos: 1—3 ir 7—9

IŠ RYTO ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖJE — HEMLOCK 6700 
Ofisai 2355 West 63rd Street
S. E. Kampas Western Avenue 

Tel. PROSPECT 2011

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 -r- mokės tiktai po 33 centus 
ant kiekvieno dolerio perkamų knygų.

GERBIAMIEJI:
Turbūt Jums yra žinoma, kad “Aušros” knygyne yra 

plačiaufdap knygų pasirinkimas. Api.e keturiolika šimtų 
įvairių kįygų savo turiniu ir pavadinimu — jos sudaro 
virš pusę milijono egzempliorių. Bet verčiami esamų 
biznio sąlygų, darome paskutinį knygų išpardavimų — 
žemiausia kaina kokia kada lietuviškos knygos buvo 
parduodamos Amerikos lietuvių istorijoje.

Chicagos lietuviai, lietuviai artimų Chicagos apielin- 
kių ir lietuviai atkeliaujanti į Chicagą, laike Chicagos 
Pasaulines Parodos, esate kviečiami atsilankyti pas mus, 
įsigyti sad 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
gynų — čia rasite tikrų apšvietos bei knygų bargenų 
turgų. Su pagarba,

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

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedėjas)

JOS. F. RUZIC

DENTISTERIJOS GYDYTOJAS
Res. 6751 Loomis Blvd.

Tel. Wentworth 5 514
Valandos: 10—8v. vak. kasdien

J. FRANCIS SMITH, 
M.D.

AKIŲ. . AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 
Res. 7650 Kingston Avė.

Tel. Saginajv 7846
Vai.: Pirm., Ketv. ir Penkt 9—12 v. r.
Pirm., Treč. ir Penkt 1-2 p.p. vak. 7-9

Sveikinu Pasaulines Parodos Svečius
MANO VIETA RANDASI MARQUETTE PARKE 

Skanus šaltas alus ir užkandžiai.

A. J. BERZYNSKIS, Sav.
2346 West 69th Street, Chicago, Illinois.

(Arti prie Western Avenue) Tel. Republic 4544

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool. 

irtis motetimsRusiška ir turkiška

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti at
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdte nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė._______ Tel. Crawford 5573

RABID REVERIES

Full Pack V- 
No Slack Fillincj

IT CERTAINLY TEEIS GOODTO 
GETBACK HOME AF7£R A Į 
VACATlONl- l’M ALLI N’J

OPEN THE V/INDOV/.SlS.ĄND 
GlVE US A UTTLE AIR.-H’S □ 
TERRlBLY Slt)H=Y HERE’ fl

FOI? HEAVENS ŠAKE* 
WHATŠ THE MATTEL?

WE FDRGOT TO 
STOP THE M ILK Į

ŠAME HUCEfefc, 
AS42VEARSAGO

25 ou neės fbr254

MIILIONSOF POUNDS USED
BY OUR GOVERNMENT

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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Valstybės sekretorius Cordell 
Kuli, gšlva Jungt. Valstijų de
legacijos Londono ekonominėj 
konferencijoj, kalba į 66 daly
vaujančių konferencijoje vals
tybių delegatus.

Taigi du jauni drąsuoliai, kurie norėjo įrašyti Lie
tuvos vardą j aviacijos istoriją, pražudė savo gyvastis. 
Jiem nedaug tereikėjo, kad tikslas butų buvęs pasiek
tas. Juodu be sustojimo nulėkė toliaus, negu iki šiol bu
vo nulėkęs koks kitas lakūnas.

Jų dviejų mirtis yra tragedija visiems Amerikos 
lietuviams ir Lietuvai.

Iš visų skridimo aplinkybių galima numanyti, jogei 
tas drąsus žygis nepasisekė daugiausia dėlto, kad la
kūnai nebuvo tinkamai aprūpinti. Juodu buvo priversti 
leistis į kelionę, neturėdami radio, parašiuto ir kai ku
rių kitų saugumo įtaisų.

Jų dviejų lėktuvas buvo permažas gabenti tiek ga- 
solino, kiek reikėjo tokiai ilgai kelionei. Juodu, paga- 
liaus, neužsimokėjo net $100 už leidimą skristi.

Tačiau kreiptis j visuomenę, kad ji sudėtų daugiau 
aukų, buvo nebegalima, kadangi, kaip minėjome, buvo 
skleidžiami gandai, jogei jiem dviem rupi tik vilioti 
dolerius iš publikos.

Visuomenė laukė iš jų dviejų didvyriško žygio, bet 
ji jo kaip reikiant neparėmė. Šiandie yra lengva pasa-

atplaukiantis gyvas 
balsias...

Didžiausias pasaulio a 
vantiurlstas sūnūs im 

peratoriaus Prano 
Juozapo?

- pasi- 
gi’iežia

juodos 
piktą lemiančių

Aš jo 
gyvas.

tai bu- 
biaurią

žemes ir 
stambi ir 

kad butų

ne musų 
nė vieno

ari-
“kuni- 

mokčjo

nea ir kvapus dar liugnai 
kažkodėl ratidorii.

amžiuje
sos ir pasišventimo šiandie negana, jeigu mes norime 
nustebinti pasaulį. Reikia da ir materialės pajėgos. Tai
gi, skiriant kam nors didelį uždavinį, reikia ir suteikti 
atatinkamas priemones. Kitaip — drąsus užsimojimas 
baigiasi tragedija.

Darius su Girėnu paaukojo savo gyvastis, idant 
mes ateityje būtume rūpestingesni. Bet jų dviejų drą
sa pasiliks visuomenės atmintyje. * .

Skaistį» s^ųle savo j ^spindu
liais jau? glostė’ prįbudįiišį taip! 
anksti ir netikėtai kaimą, ir 
atsiradęs gyvas vienas ar ki
tas paukštis, lyg tebębįjoda- 
mas parako durnų, skersai 
žvalgėsi iš medžių į apačią, 
kur buvo matyti padriki žmo-

Mes butume davę jiem kelis tūkstančius, ir šiandie vi
si didžiuotumėmės jų padarytu rekordu!” Bet yra fak 
tas, kad prieš skridimą buvo kalbama kitaip.

Ir dvi jaunos gyvastys tapo pražudytos.

Mes norime tikėti, kad šis skaudus smūgis neuž
muš musų visuomenės dvasios. Iš to tragiško įvykio 
mes gal pasimokinsime.

Mes turime atsiminti, jogei esame neturtingų žmo
nių tauta. Todėl, jeigu mes imamės ką didesnio atlikti, 
tai privalome burti savo jėgas į daiktą.

Antra, turime neužmiršti, kad gyvename 20-ame 
technikos ir mokslo gadynėje. Vien tik drą-

/I rejas Vitkauskas,

SMUIKAS
(Karo apysakaitė)

mat, smuiką 
nępatcnkinti rci- 

mintį rustus 
gybiniai.
— aš ir guliu,

18.00 
4.00 
2.00 
1.50

nebuvo 
matyti, 

patekės šiandien nepa
šviesi ir linksma, —

Iš ryto dar saulė 
patekėjus, bet buvo 
jog ji 
prastai 
mes jau buvome visi gyvi vie
niu žinia:

—Už pamiškės, per 'lauką— 
Dubinka... Ten lenkai...

Kėlėsi tyliai į kelią musų 
gurguolės, arklių beveik ne
buvo matyti antro vežilno ga
le per pienišką ir per naktį 
dar labiau sutirštėjusį. rūką, o 
musų kulkosvaidininkai tyliai 
persidėdami sunkius “vokie
čius” sau ant diržą per pečius 
ir stengdamiesi atsargiai iši
minėti dėžes si( šoviniais kas
pinuose iš vežiįno, reikšmin
gai ir pikta lemiamai tylėjo.

ir kame
mes per
į žemę bežiuro

Poručniką, viršilą, užmu- 
lyg iš nežinios išlin

dęs, tarė antras kulkosvaidžio 
Vaiciekauskas An-

Buvo visiškai aišku: grie
žė, ir griežė visiškai gerai 
išmiklinta ranka, smuikas... 
Nakties nežinios ir tirštų mig
lų smuikas.

—Užsimanė 
čirpinti!... — 
škė savo piktą 
keičiamieji sar.

Ir ilgai dar 
ir snaudžiau ir raičiausi prie 
laužo — ‘buvo girdėti Čia nu
trukusiomis dalelėmis, čia iš
tisomis virinto aukso labai su
painiotomis tarp savęs gijomis 

smuiko Lakūno Stepono Dariaus motina Augustina Degutienė 
Chicagoj, giliai nusiminusi dėl tragingos mirties savo sunaus 
kuris -pergalėjęs Atlantiką ir jau beveik pasiekęs kelionės tiks
lą, rado mirtj Pomeranijos miškuose.

Naujienos aina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 S. Halsted St. Chieago, 
UI. Telefonai Canal 8500.

NAUJIENOS
The Llthuanlaa Daily Newa 

įblišhed Daily Ezcept Sunday by 
« Lithuanlan Nears Pub. Co., Ine.

1789 South -fisbted Street

17.00
8.50
1.75
1.25

'tanas — taškuoto voido, bet 
dabai geras vaikis.

Priėjęs ir paeiilenkęs pro tu
ščią langavietę, pažiūrėjęs į 
trobelės vidų, pamačiau ^kaž
kieno mundieruotą palinku
sią kniubščią nugarą ir krau
jais aptekėjusį sprandą.. Ant- 
potėse, iš tiesų, spindėjo vy-? 
-resnybės ženklai, ir jų buvęs 
turėtojas lyg ką giliai ir jau 
amžinai susilenkęs ant suolo 
mąstė... Ant titulo, netoli nuo 
amžiams pasitikusio mąstyti 
išpildytojo gulėjo iš pailgos 
dėžės, raudonu išdėjimu iš
klotos, išimtas smuikas, o ša
lia jo

Be abejo, tai buvo Ilgesin
gas, nerimstantis, kliedančios 
sidlos ir gal kažkokių nujauti
mų pilnas, juodos rudens 
nakties ir 
tirštų miįlų smuikas., 
neužmiršiu, -kol busiu

Kaunas, 1926 m.

Kaip ir dėlko ta nelaimė įvyko, iki šiol dar tikrų 
žinių nėra. Vieni spėja, kad Darijaus ir Girėno lėktu
vas buvo priverstas nusileisti, kuomet išsisekė gasoli- 
nas. Kita nuomonė yra tokia, kad tamsoje ir ūkanose 
juodu paklydo ir, nesurasdami tinkamos vietos nusi
leisti, užsimušė. Bet tai tik spėjimai. Kaip iš tiesų įvy
ko, gal bus galima patirti vėliau.

Iškapotose trobelių sienose 
ir kai kuriose vietose išilgai 
išrėžtuose baltuose medžių 
šakaliuose -būvo -matyti nepa
prasta jėga, kurią čia buvo 
ateiviai iš miško, nakties ir 
miglos šį rytą atnešę...

Kai žiurėjau į vieną trobe
lės kiemą, pamačiau lyg ty
čia per langą išmestą ir su at
laužtu užraktu šautuvą, bet 
tos trobelės langas buvo iš
muštas — jame nebebuvo nė 
vieno stiklo,“ ir per jį pama
čiau — persikorusi karojo, 
rodosi, nebegyva ir ištiestais 
pirštais kairė žmogaus ranka, 
kyšanti iš kažkokios unifor
muotos rankovės.

Aplinkui trakšteli renka
mas draugų žagarėlis. Įside
gdamas vis labiau ir labiau, 
mažas musų laužas vis pla
čiau ir aukščiau apima nak
ties plotą ir savimi, rodos,’ 
prasikiria jos tirštumą. Vieta 
čia iš tiesų saugi, ir liepsnos 
iš čia, be abejo, pamatyti ne
galima: aplinkui suaugę be* 
veik iki pat žemės plačiai 
kudlotomis šakomis šakotos 
eglės ir viršuje dingsta nema
tomos, nors ir toli muaų laužo 
šviesos yra užgriebiamos pla
čios jų viršūnės.

Gaivinanti šilmelė palengva 
apsupa nedidelio laužo orovę, 
ir šiltai, nors nevisai malo
niai, ima garuoti musų į jį at
kištos nugaros. Aplamai tyla.

Apsisuku vieną kartą į lau
žą, vėl į jį atsuku nugarą, iš 
abiejų pusių pasišildau ir vėl 
tą patį kartoju, bet savo au
sims leidžiu gyventi ten to
liau, už laužo, kur stovi sar
gybiniai, ir dar toliau už jų.

Keista — nė vieno šūvio 
niekur negirdėti; rodos, kad 
ir draugus iš abiejų savo pa
šonių esame pametę. Klau
saus ir lyg noriu aną tolimą 
tamsą į save patraukti...

Tik kas tai?...
Per jaučiamą tirštą ir pla

čią esamos miglos sieną, lyg 
iš kaži kur labai toli, atplau
kia nuostabus garsai... Ne, tai 
man ne ausyse rėdosi 
klausęs įsitikinu. Tai 
smuikas...

Bet kas tai 
tų?... Nejaugi 
lytingą dieną

•Subacription Kates: 
88,00 per year in Canada 
87.00 per year outsida of CEicago 
88.00 per year in Chicaga 
8c per eopy

Disleakymo kainai
Chlcagoja — paltui

Metams .. —.............
Pusei meta
Trims mėnesiams , ....
Dviem mineciam ____ _
Vienam minorini . - -

Chicagoj per iineliotojuag 
Viena kopija ........■

Savaitei ____ _ ___

Pirmas nuėjo per krūmus, 
per naktį stovėjęs išsižergęs 
ant žemės, standžiakojis ir 
garsiabalsis pilkas “Maksi
mas”, o po jo kažką labai blo
ga manydami nukiūtino ir 
kiti du “vokiečii”. Tyliai kliu
ksėjo nešamas kulkosvaidinin
kų dėžėse atsarginis vanduo 
aušintuvui, o ant 
ant krūmų žėrėjo 
balta rasa — lyg 
per naktį prisnigę. 
Pirmas pokštelėjo 
pusės šūvis, kurio 
nuo vakar dienos nebuvo gir
dėti, bet jo pasirodymas buvo 
per vėlus: “Maksimai” jau 
buvo standžiai kojomis į že
mę įsikasę, ir musų kulko
svaidininkai už jų tupėdami 
jau matė iš artimųjų pakluo
nių, kaip ant delno, kas da
rosi ilgame ir rūkų patale te- 
bemiegančiame kaime.

—Trrr!... Tarrr... Tarrr... — 
piktu ir kažkokią pagiežą lie
jančiu juoku ėmė kvatoti pil
kieji musų “Maksimai”, ir dėl 
jų garsų kilo kaime nepap
rastas • sambrūzdis, — nieko 
nesistikėję žmonės, lyg stai
gaus sumišimo apimti, kas iš 
daržinės ar kluono, kas iš tro
belių durų bėgo laukan; spra
gsėjo iš jų, kas besusivokda
mas, į pakilusį iš rūkų į juos 
priešą, o šių negailestingas 
kvatojimas piktais liežuviu- 
kais kapojo čia daržinės ker
tinį rąstą, čia lazdų tvorą, čia 
valandėlę ciaksėjo tarpe ma
žučių trobelių langų, šiaušėsi 
kai kurios trobelių durys arba 
langai, retai pasirodančiais 
besiginančių žmonių šautu
vais... Užvirė — žūt ar būt!

Mtaeriui ................    75<
Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 

paltu:

dumi, ik eiliavę busime atėję į 
vidtą, kur visai ramiai žmo
nės gyvena /ir apie jokį karą 
nė girdėti nėra girdėję — 
vadinasi, į visiškai priešingą 
pusę. ’

Tuo tarpu k 
negyvos nakties atplaukian
čius nuostabius garsus įsi-į 
-klausė ir mano draugai, tie 
garsai jau įliejo į gilios ir tir
štos nakties orumą, čia visiš4 
kai aiškų, ilgesio pilną, sielos 
kliedėjimą, 'kažkokioje nelai
svėje jai esant, čia švelniai 
•jaudino tikrai gyvi džiaugsmo 
bangelėmis, judriai srovenan
čiomis iš kažkokio nepapras- 
itai šviesaus, gražaus, bet kar
tu nepasiekiamo žmogui šalti-

iParyžius, birželio mėn. — 
Senai Paryžius beturėjo tokią 
sensacingą bylą, kaip sekamą. 
Kaltinamųjų suole apysenė, 
menkos išvaizdos, sudžiovusi, 
tamsi moteriškė, kaltinama 
keturiais SkuMtuvo smūgiais 
paplovusį kažkokį paslaptin
gą avantiūristą, kurs gyveno 
kaip Sergijus Edgaras de 
Burbon, Austrijos dm per sto
rinus Prano Juozapo povahii- 
kis sūnūs. Jį ta moteriškė nu
žudė viename vargingame ‘Pa
ryžiaus viešbučiuke.

Kas buvo tas tipas, teismas 
dar negali nustatyti. Basto, 
kad jis yra gimęs 1865 jne- 
<tais Tyreliu j ,ir tupi vardą 
Carlo Lorioli, bet jo gyveni
mas yra perpildytas mar
kiausiais konfliktais su baud
žiamaisiais veik visų (Europos 
šalių kodeksais. Šalę te jis 
turėjo artimus ryšius -su to
kiais asmenimis, kaip Italijos 
ir Turkijos diktatoriais Mus- 
solini ir Kernai Paša, lankėsi 
ir buvo mielai priimtas dau
gely atstovybių ir savo sūnų 
išleido už turtingos amerikie
tės. Visi šie didžiūnai (tikėjo
si, kad šis avantiūristas tikrai 
yra imperatoriško kraujo ir 
Mussolini net buvo? numatęs 
jį į karalius Albanijai.

Su moterimis tas avantiū
ristas turėjęs nesuskaitomus 
romanus. Pas jo nužudyloją 
rastas pakelis laiškų, iš ko
kių 300 Paryžiaus žinomų 
stokračių. Kalbamasis 
gaikštis de Būrbon” 
nemažiau 10 eųropiškų kalbų 
ir labai mokėjo įtikinti apie 
savo kilmę. •...

Ta liesoji jo užmušėja yra 
Candelaria Brau-Sdlęr, žmo
na vieno turtingo ispano plan- 
tatoriaus, kuri įsimylėjusi 
avantiūristą, jam Atidavė di
delius turtus ir pati su juo 
pabėgo Paryžiun, šalę kitų to 
“kunigaikščio” specialybių, 
patiriama, kad jis buvęs dar 
kaikurių šalių šnipas.

Lakūnai Darius ir Girėnas žuvo. Jų lėktuvas “Li- 
tuanica” buvo nulėkęs toliaus negu Berlynas, ir beliko 
tik apie trejetas valandų skridimo iki Kauno, kuomet" 
jisai sudužo.

Ši pasibaisėtina žinia pasiekė vakar ryte “Naujie
nas”, ir šimtai žmonių iš įvairių vietų Chicagoje, kurie 
šaukė telefonu redakciją, teiraudamiesi apie lakūnų 
likimą, patyrė ją pirma, negu pranešimai tilpo anglų 
spaudoje.

Metams ..... ..
Pute! meti ——
Trims minėdama
Dviem minesiame
Vienam mėnesiui______

Lietuvon ir kitur ulrieniuoee 
(Atpiginta)

Metams .............. ... 88.00
Pusei metų----- .... .....4.00
Trims minėdama __ ... 2.50
Pinigus mikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

—Einam į klonį! — šbau- 
žiamai priąjęs, Gyg pušnimis; 
per žolę ir per smulkias me-: 
džių atžūlas įpriplatikps, i|IIh 
kinamai tarė nutn senas Iktil-j 
kosvaidininkas, visas taip pat 
peršlapęs ir su išpurtusiais 
per dieną ūsais: — lenai su-j 
sikursime ugnį, už eglių pa-/ 
švaistės nubus matyti... aš pa* 
žiurėjau...

Už valandžiukės į mus ke
turis aptūpusius, paeiliui kidkį 
vienam pasukdamas savo uo
degą, smelkia aitriai rdkštus 
durnas, papuldamas į «kis< ir 
versdamas mus tvirtai laikytis 
nuo čiaudėjimo, šlapi surink-, 
ti žagariukai nenori degti, ir 
išmirkusiais ūsais senas kul-1 
kosvaidininkas baigia jau plė
šyti visą degtukų dėžutę, pa
silikdamas sau tiktai jos kru* 
štelį degtukui įbraukti, ir prie 
to darbo jis 'kažkieno adresu, 
piktai murma:

—To šlcpa kurą...
Bet kulkosvaidininko sau-} 

giai išlaikyta sausa degtukų 
dėžutė galų gale ateina mums 
į nuoširdžią pagalbą, ir įsi- 
šnypštę patys plonieji žagarų 
galiukai įsigauna į gyvą lieps*

Tačiau jau šiandie tenka pasakyti, kad didelę 
skriaudą lakūnams darė tie, kurie abejojo apie jų pa
siryžimą skristj. žodžiu ir spaudoje buvo leidžiami gan
dai, kad Darius su Girėnu visai neketiną skristi, o tik 
norį pasireklamuoti ir pasipinigauti publikoje. Ar tie, 
kurie šituos gandus skleidė, dabar tiki, kad juodu tik
rai buvo pasiryžę lėkti? Ar jie dabai’ tiki, kad juodu 
turėjo pakankamai tam žygiui drąsos, jėgų ir gabumo?

Dar kartą tenka priminti, kad nė vienas aeropla
nas iš Amerikos nebuvo nulėkęs be sustojimo taip toli, 
kaip “Lituanica”. Vieni buvo nuskridę į Paryžių, kiti 
j Berlyną, tuo tarpu kai Darius su Girėnu vienu šuoliu 
atsidūrė netoli Karaliaučiaus.

Bereikėjo tik apie trejetą valandų, ir juodu butų 
buvę Kaune!

Entered M Second Olas* Matter 
’Mareh 7th 1914 at tha Port Office 

i I1L tmdar the art of 
1879.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

S e k m i n ga lietuvių 
socialistų konfe
rencija ir bankietas

Konferencijoj dalyvavo nema
žai delegatų iš kitų miestų. 
Nutarė pravesti pkičią kam
paniją sustiprinimui LSS. 
Bankietas tinkamai apvaini
kavo konferencijos darbą

Pereitą šeštadienį, liepos 15 
d., įvyko LSS. ir abelnai socia
listų pritarėjų sėkminga konfe
rencija, kurioj dalyvavo nema
žai delegatų iš kitų miestų — 
Grand Rapids, Mieli., Detroit, 
Mich., Kenosha, Wis., Akron, 
O., Brooklyn, N. Y. ir Boston, 
Mass.

Rytmetinis konferencijos po 
sėdis skiriamas svarstymui vi
durinių LSS. reikalų, buvo lai
komas Universal Kliube.

Kadangi socialistai jau senai 
nebuvo laikę konferencijos, tai 
susikaupė daug reikalų, kurių 
negalima buvo apsvarstyti į 
taip trumpą laiką, o čia dar 
buvo kilę aštrių ginčų, tai tas 
neišvengtinai atsiliepė į po pie
tinę abelną socialistinę konfe
renciją Auditorijoje, kuri tu
rėjo svarstyti abelnus socialis
tų judėjimo klausimus. Tečiaus 
abelnai konferencijai teko pasi
tenkinti tik keliais referatais ir 
pakeltųjų klausimų plačiau ne
gvildenus, tuojaus sesiją baigti 
ir vėl eiti prie svarstymo vidu
rinių LSS. reikalų. Atidėti juos 
kitai dienai nebuvo galima, ka
dangi didžiuma delegatų skubė
jo gryšti namo ir negalėjo il
giau konferencijoje pasilikti.

Prie konferencijos dar teks 
šugryšti kitą kartą, tąd. tik tiek 
galima paminėti, kad konferen
cijoje pasireiškė griežtas ūpas 
už palaikymą LSS. ir energingą 
darbą, kad ją sustiprinti ir 
padidinti jos veikimą. Tapo 
nutarta per ateinančius šešis 
mėnesius pravesti plačią kam
paniją, tveriant naujas kuopas 
ir kiek galima plačiausia išple
čiant jų veikimą. Tam darbui 
varyti tapo išrinktas tam tik
ras agitacijos ir veikimo komi
tetas, susidedantis iš įvairių 
kolonijų. Ir jei jis sumaniai 
dirbs, tai jo darbas bus tikrai 
sėkmingas.

Bankietas
Ko truko pačiai konferencijai, 

tai tą užpildė vakare, Univer
sal Kliube, įvykęs bankietas. 
Svečių buvo pilnutėlis kliubas ir 
tai ne tik vietinių ,bet ir iš to
limų apielinkių. Tarp svečių bu
vo ir senų sąjungiečių, kurie 
nors dabar ir nedalyvauja so
cialistų veikime, bet jiems sim
patizuoja. 0 juk visuomet yra

malonu sueiti senus draugui. 
Tarp svečių iš kitų miestų, be 
dalies delegatų (nes didžiuma 
delegatų išsiskubino namo ir 
bankiete nebegalėjo dalyvaut), 
buvo Povilas Dargis su savo 
žmona iš Pitsburgh, Pa., V. Vai- 
vadaitė su keliais draugais iš 
Philadelphia, Pa., ir dau'g kitų. 
Buvo ir Lietuvių Dienos Kara
laitė p-lė Ieva Paulekiutė.

Prieš vakarienę dainavo p- 
ios Nora Gugienė ir Anėlė Sa- 
laveičikiutė-Steponavičienė, kal
bėjo iš Lietuvos sugryžusi p- 
nia S. čerienė. Po gausios ir 
gerai priruoštos vakarienės, 
kurią priruošė p-ia Kemėšienė, 
trumpai kalbėjo “Keleivio” Re
daktorius S. Michelsonas iš S. 
Boston, Mass., F. Lavinskas iš 
Detroit, Mich., d. Cibulskas iš 
Brooklyn, N. Y., ir P. Grigai
tis.

Visas bankietas praėjo nepa
prastai draugiškame upe, buvo 
smagus ir jaukus. Bankieto 
pasisekimu džiaugėsi patys chi- 
cagiečiai, džiaugėsi ir kitų mies
tų draugai, gavę progos arčiau 
susipažinti su chieagiečiais.—b.

Svečiai iš tolimesnių 
kolonijų

Į Lietuvių Dieną suvažiavo 
nemažai lietuvių iš įvairių 
Amerikos miestų. Apie kai ku
riuos jų jau buvo minėta 
“Naujienose”. Teko patirti, 
jog atvyko ir profesionalų. Iš 
Clevelando atsilankė Dr. Jonas 
T. Vitkus. Pasisvečiavęs porą 
dienų pas Dr. M. Strikolį, jis 
grįžo atgal. Spalių mėnesį jis 
vėl rengiasi aplankyti Chicagą 
ir praleisti čia apie porą sa
vaičių.

Dr. J. Jonikaitis iš Detroito 
sustojo pas savo kolegą Dr. 
V. Šimkų. Jis dar pasiliks po
rą dienų Chicagoje.

Beje, kiek teko nugirsti Chi
cagos lietuvių daktarai šiandie 
rengia vakarienę pasitikimui 
savo kolegų iš kitų miestų bei 
pagerbimui naujų daktarų, ku
rie šiais metais baigė medici
nos mokslą.

Truputį įspūdžių iš 
joniškiečių išva

žiavimo
Sekmadienio (liepos 9 d.) ry

tą kaikurie pabūgo vykti į 
Sand Dunes, į joniškiečių išva
žiavimą. Mat, oras anksti iš 
ryto buvo apsiniaukęs, visas 
dangus uždengtas debesiais. At
rodė, kad tuoj lietutis ii’ pra
dės krapyti, vilgyti saUą žeme
lę. Tiesa, lietus yra labai rei
kalingas, ypatingai siaučiant di
deliems karščiams, bet kai žmo
nės sulaukia šventadienio, tai 
vistiek nenori, kad sutrukdytų 
jų išvažiavimus. To nenorėjo 
ir joniškiečiai. Ir kurie pasiry
žę buvo važiuoti, tai nelaukė 
nė nesuspėjančių, nė abejojan
čių koks oras gali būti.

KAZIMIERAS ŠVAŽAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 16 dieną, 10:14 valandą va
kare 1 93 3 m., sulaukęs 25 • me
tų amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Bernice, sūnų Kazimierą, bro
lį Adomą, brolienę Auxilia. tėvą, 
nežinome kur randasi, tetą Magdę 
Galminienę ir dėdę Domininką, 
dėdę Juozapą Švažas ir tetą Ve
roniką uošvienę ir uošvį Kuki- 
niauskus. švogerką Heleną, švoge- 
rį Pranciškų ir Bronislovą Kavec- 
kus ir brolienę Mary Kaveckas. o 
Lietuvoje motiną Oną ir 2 sese- ; 
ris Oną ir Barborą.

Kūnas pašarvotas randasi 6062 
So. State St.

Laidotuvės įvyks ketverge lie
pos 20 dieną. 8:00 vai. ryto iš Į 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. * j

Visi a. a. Kazimiero Švažo 
giminės, draugai ir pažįstami esat -j 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- ' 
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame

Moteris, Sūnūs, Tėvas, Brolis, 
Brolienė, Tetos, švogeriai, 

Švogerką ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauki .gU bo

čius J. F. Eudeikis. Tel. x«ds « 
-1741. ■

Lakūnai Darius ir Girėnas savo aeroplane prieš išskren- 
dant į nelaimingai užsibaigusią kelionę. /Pastebėki! labai rim
tą, giliai užsimąsčiusį kapt. Dariaus veidą.

Kazys ir Leoną Baltai, Leo
nardas, Frances Akvilė ir Juo
zas Paškevičius, žinoma, ir aš 
prie jų prilipau, ir apie 9 vai. 
palikom Chicagą ir pasileidom 
Sand Dunes link. Nuvykę į Be- 
verly Shores jau radom atva
žiavusius iš Marųuette Park pp. 
Mitkus ir dar kelias mašinas. 
Paskui atvyko P. S. Šalkaus
kai, Butautis ir Dočkai iš Ci
cero, Brightonparkiečiai pp. 
Gurskiai su šeima, nuo Town 
of Lake pp. Rakšteliai, Fren
čiai ir Kavaliauskai su šeimo
mis, taippat ir p,p. Vaitekūnai 
su buriu savo draugų.

11 valandą dangus giedras

Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės —• tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A. /

tekūnas, šniukas, Baltas, Bal- 
tienė ir kiti. Iš visų kompozi
torių geriausia sekės dainuoti 
Šimkaus “šėriau žirgelį” ir 

vietos [ “Važiavau Dieną”. Taip pat

vilnis, bet vanduo buvo nepa
prastai šiltas.

Kai kurie joniškiečių dar 
pirmą kartą buvo atvykę į šią 
vietą ir džiaugės tos
gražumu ir oro tyrumu. Ko-1 puikiai skambėjo daina “Mano 
mitetui davė didelį kreditą už broleliai, mano sesutės”. Po to 
suradimą tokios puikios Vietos, viso taip ir padarėm: vykom 

Kadangi visiems, tokiam di-|visi namon saulutes išbučiuoti, 
deliam buriui susiėjus, 
per mažai 
pasidalino 
baliavojau 
ir ponios 
niausiais 
apkrauto 
vėsintis 
klausytis

Tos
skatino ir mus dainuoti,, o 
vedami savo tarpe dainininkų 
— Ančiutę, Dočkienę, Paškevi-lpup n jr IflIAIIf'A 
čių — užtraukėme ir mes. Tu- l/li. V. II. HLlALIuA 
riti pasakyti, gerai dainavo p. Dentistas
Vaiitekunienė, Šalkauskas, Vai- Valandos nuo 9—9
-----------------------—— 12420 W. Marąuette Rd.

arti Western Avenue
Phone HEMLOCK 7828

buvo
stalų valgyti, tai jie 
net į tris burius. Aš 
prie p-ios Bakienės
Šalkauskienės ska- III Pinigų Siuntimo Skyrius at- 

valgiais ir gėrimais daras kasdie nuo 8 v. ryto 
stalo. Linksma buvo||p— —--------
ežero pakrantėj 
ošiančių bangų.

ežero “meliodijos”

ir
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

^a’ Lietuviai Daktarai
tU" ' Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos

Nariai.

PATENTS
Laikas dauic reiškia 
prie patentu. Ncrlal- 
knoklt vilkindami su 
aptaugojlmu savo 
sumanymą. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dėl InstrukcHn. 
arba raSykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutės (,now to Ob-

DYKAI 
KNYGELI

tnln a l’ntent” Ir "Record of L»- 
vrntlon” formoH. Nieko nelmatn 
už JnformaeljHH ką daryti. Bnel- 
rallnėjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

pasidarė, saulutė iš apsiaustų 
smiltimis kalnų kepino ir daže 
visus savo spalva. Vėjalis, pu
sėtinai pūsdamas, kėlė dideles

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

AKINIŲ .SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, .nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuc/se egzaminavimas daro
mas su elektra,! parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali? atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Optometrically specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio-: 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaiprbuvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be .akinių. Kainos .pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Vards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Lietuves Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therąpy 
y Midvvife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone .

Hemlock 9252 > 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, -duodu nia- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir mągnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergių 
noms patarimai do-i 
vanai.

Lietuviai Daktarai 
<^wwM*^^wii*^***^*M^*^^i*w^ww*<**w^***,**,*****-*ww*<»ww^rvv 

DR. MARGERIO 
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

CLARENCE A. O’BRIEN |DR. C. Z. VEZEL’IS
Registered Patent Attorney Dentistas

43-A Securlly 8avln<s & Comtnerclal 4645 So. Ashland Avė.
B..k UulMln, .„j 47,h S,„et

(Directly aeross Street froin Patent Offlce) Valandos nuo 9 iki 8 vakare
vvasiiinoton. d. c. Seredoj pagal sutartį.

Graboriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai tyto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

*1145 Mihvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal -sutarti.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
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. I3th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

flyde Park 6755 ar Central 7464

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marguette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovęhill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. IBth St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

□U ’-------- ------
Ofisos: Tel. Victory 6893

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 3 Ist Street

Vai.: 10—11 v. -ryto, 2—-4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

Dr. Strikol’is
Ofiso Tel. Victory 2284

Res. Bevetly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentu>orth Avė., Chieago, IU. 
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.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš

laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Advokatai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

DIDYSIS OFISAS
4605407 SO. HERMITAGE AVĖ.

Visi Telefonai YARDS 1741--1742 CHICAGO, ILL.

Tėl. Lafayette 3572 
L Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
• ir ąpielinkėje.

Didėlė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

I. 1 Z0LP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykaiJ. F. EUDEIKIO graborių i|staiga yra seniausia, turi 

daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.
J. F. EUDEIKIS yra vienatinis ilietuvių graborius, kuris 

turi įrengęs grabų dirbtuvę.
Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 

vargonais DYKAI dėl šermenų.
Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja Jaidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chieago
SKYRIUS:

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

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
Tel. REPUBLIC 3100

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

K. P. fiUGIS
ADVOKATAS 

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

Telefonai. Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto ik: 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.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Seeley 7330 

Namų telefonas Brunswick 0597

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utirn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7357

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb & H.lited St,.) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedėldieniats pagal į sutarti *

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 591*4

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th ti Halsted Sta.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

NedėMieniais ?ąs«i rourtį.

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockutell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie CUrk 
Telefonu Bute 7660: Vakndos B—B

w. Sida: 2201 W. 22 St. (Cermak RdJ
PanedMlo, Aertdo. ir Mtnyčloe vrt. 8 UU 8 

Telefonas Canal 618 S
‘Namai:

uuratako e
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Lituanica su lakūnais Darium ir Girėnu keliasi šeštadienio ryte paskutinei kelionei per Atlantiką

PRANEŠIMAIRADIO
Prisirašykite | musų spulką

TEL. LAPAYETTE 1083

2608 West 47th St.

fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

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

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

jog 
tu-

sų atsilankymas i susirinkimą būtinai 
reikalingas. Taipgi ateidami susirinkiman 
atsineškite atvirutes kaipo ženklą, kad 
esate loto savinihkas-kė; be atvirutės ne
busite įleidžiami į susirinkimą.

J. Zalatoris, sekr.

tik I

Peter Conrad CLASSIFIEDADSi

A CCHTUht 
OF UUM/f
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Lietuvių diena pa 
šaulio parodoje

Keli desėtkai tuksiančių lie- 
vių iš Chicagos ir iš artimes
nių bei tolimesnių miestų 
dalyvavo Lietuvių Dienoje.

Lietuvių Diena ilgai pasi
liks atmintyje. Tiek tūkstan
čių žmonių dar niekuomet 
nebuvo subūrę į vieną krūvą. 
Galima drąsiai sakyti, jog su
sirinko keli desėtkai tūkstan
čių lietuvių Hali of Science 
aikštėje pasiklausyti progra
mų. Visur tik ir girdėjosi lie
tuvių kalba. Kai programas 
pasibaigė ir užėjo smarkus lie
tus, tai aplinkiniuose trobe
siuose susigrūdo beveik išim
tinai lietuviai. Vėliau, nusto
jus lyti, daugelis lietuvių pra
dėjo apleisti parodą ir jų pri
sikimšo pilni gatvekariai. Ne 
be reikalo kai kurie pastebė
jo, jog tokio milžiniško lietu
vių susirinkimo vargu kada 
nors beteks Chicagoje matyti.

Kai kurie skundėsi, jog tru
ko tvarkos. Gal ir taip. Ta
čiau ar buvo galima sutvar
kyti tokią milžinišką minią 
žmonių, tai kitas klausimas. 
Greičiausiai ir patys rengėjai 
tokios minios nesitikėjo, o to
dėl ir nebuvo tinkamai prisi- 
ruošę. Bet tiek to.

Dabar apie patį programą. 
Bendrai imant, programas da
rė neblogą įspūdį. Įspūdis bu
tų buvęs dari geresnis, jeigu 
pirmininkas butų jį tiksliau 
vedęs ir mažiau imitavęs po- 
litikierišką mitingą.

Iškilmės atsidarė su Ameri
kos ir Lietuvos himnais. Po 
trumpos pirmininko F. B. Ma- 
stausko įžanginės kalbos pra
sidėjo kiti programo 
riai, kurių buvo 
skaičius . Dainavo 
chorai po vadovyste p. A. Po
ciaus. Pirmosios kelios dai
nos išėjo kiek silpniau, bet vė
liau trukumai išsilygino ir cho
ras gana neblogai skambėjo. 
Sakoma, kad per radio trans
liuojamos choro dainos išėjo 
visai gerai.

Chicagos Lietuvių Simfoni
jos ir Šv. Kazimiero Akademi
jos jungtinis orkestras po va
dovyste p. K. Steponavičiaus 
darė visai neblogą įspūdį. 
Tiesa, Jurgio Karnavičiaus 
‘‘Lietuvių Rapsodiją” orkest
ras išpildė lyg ir truputį silp
nokai. Bet tai ir suprantama, 
-L— per tokį trumpą laiką tie
siog nebuvo galimybės tinka-

mai prisiruošti. Mat, p. Kar- 
navičiaus kūrinys buvo gau
tas tik apie porą savaičių prieš 
Lietuvių Dieną.

Šiaip kitus dalykus orkestras 
atliko visai vykusiai. Matyti, 
kad p. Steponavičius tikrai dir
bo su pasišventimu ir pridėjo 
daug energijos. Už tai jis už
sitarnauja didelį kreditą.

Kalbant apie solistus, žino
ma, pirmoje vietoje tenka pa
minėti p. J. Babravičių. Ne vie
nas svetimtaučių, praeidamas 
pro šalį, sustojo pasiklausyti jį 
dainuojant. Puikus ir nepa
prastai malonus p. Babravičiaus 
balsas pripildė visą aikštę. Pub
lika jį pasitiko su dideliu en
tuziazmu.

Ponios A. Steponavičien, He- 
len Bartush ir G. Giedraitis 
yra gerai žinomos chicagiečiams 
dainininkes. Kaip ir visuomet, 
jos ir šį kartą gražiai padaina- 

padarė 
gražiai

f

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Business Service
Biznio Pata rnavimas

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
$358 So. Halsted St. Chicago. III.

NAMŲ SAVININKAMS, kurie turi
te keblumui ar neturite? Su savo namų 
reikale morgičių, rendauninkų ir kitų 
dalykų: nelaukite ilgai, ateikite arba 
rašykite mums, mes jums suteiksime vi
sus reikalingus patarimus. Valandos nuo 
lOtos ryto iki 5 v. po pietų. Nedėliomis 
nuo 10 iš ryto iki 2 p. pietų.
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS’N. Room 421, 115 So. Dearbora 
St., Chicago, III.

For Rent

Radio programa

> iiunie- 
pusetinas

šokėjų.

vo. Nemažą siurprizą 
Elena Sadauskaite, kuri 
sudainavo porą dainų.

Buvo kelios grupes
Reikia pasakyti, jog geriausiai 
pasižymėjo Šv. Kazimiero Aka
demijos baletas. Gaila tik, kad 
tam baletui buvo paskirta vi
sai nedaug laiko,— vos tik apie 
10 minučių. O tuo tarpu Jau
nosios Birutės šokėjai užėmė 
per 20 minučių, ir visai nekokį 
įspūdį tepadarė: šoko kažko
kius akrobatiškus ir monotoniš
kus šokius.

Vytauto Beliajaus grupe šo
ko tik apie penkias minutes. At
liko savo numerį gana vyku
siai. Beje, dalyvavo dar pane
lės Irene Juozaitis ir Zofija 
Malkiutč. Jos labai gražiai pa
šoko.

Lietuvoj, pasiuntinys Ameri
kai, p. B. K. Balutis, ir prof. 
Alfred Senu iš Wisconsin uni
versiteto pasakė atatinkamas 
kalbas, kurios buvo transliuoja
mos per radio. Pabaigoje bu
vo pristatytas publikai Illinois 
valstijos gubernatoriuj Horner.

Pasibaigus pirmajai progra
mo daliai, turėjo neužilgo įvyk
ti antroji dalis, kuri buvo pa
švęsta atletikai. Tačiau užėjo 
lietus ir sutrukdė programą. 
Tiesa, kai nustojo lyti, tai tapo 
išpildyta ir antroji programo 
dalis. Vienok daugelis žmonių 
atletikos programo nebelaukė,— 
išsigandę lietaus, jie išsiskubi
no namo.

šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties' WGES. 1360 ki- 
locycles įvyksta nuolatine ant
radienio radio programa, kurią 
leidžia savo pastangomis ir lė
šomis Peoples Furniture Co. 
krautuves.

šio vakaro programa susidės 
iš gražių dainų, muzikos ir 
kalbų. Dainuos G„ šidlauskiutč- 
Giedraitienė, kalbės Dr. Važe
lis, B. Vaitekūnas ir kiti. Taip
gi bus daug visokių kitų gra
žių, įdomių ir naudingų dalykų 
pasiklausyti. Todėl reikia ne
pamiršti užsistatyti radio ir 
pasiklausyti.

Šiuomi pranešame šviesuomenei, 
persikėlėme į naują ofisą. Dabar 
rime visai naujus, padidintus ir moder
niškus Medikalius ir Dentisterijos ofi
sus, kurie bus patogus*’ ir lengvai pasie
kiami musų plačiai klientelei.

Mes turime pakvietę ir daugiaus gy
dytojų, kurie taip kaip ir mes padarys 
nuodugnų diagnozą ir suteiks pasekmin
gu mokslišką treatmentą.

John F. Ruzic. M. D. ir
Francis Ruzic, D. D. S.

2355 W. 63rd St.
Tel. Prospect 2011

D. L. K. Vytauto Draugija 
antradieny,

laikys 
pusmetinį susirinkimų antradieny, lie
pos 18 dieną. 7:30 vai. vak., Chica
gos Liet. Auditorium, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai būtinai privalote daly
vauti. nes yra svarbus susirinkimas; 
taipgi bus patiektas raportas iš pusės 
metų pertikrinimo draugijos turto sto? 
vio ir kitokie svarbus raportai bus iš
duoti. Kurie nariai esate 
mokesčiais, 
mokėti. —P.

Ciceras Liet. Liuosybės Namo B-vės 
Dalininkams. B-vės pusmetinis dali
ninkų susirikimas įvyks rytoj 19 d. 
liepos 1933^ savoj svetainėj, pradžia 
kaip 7:30 vakare. Visi dalininkai esa
te kviečiami skaitlingai dalyvauti, ir pa
teikti naudingų sumanymų dėl namo 
gerovės; taipgi musų visų pareiga yra 
rūpintis savo įstaiga, kad galėtų sėk
mingai gyvuoti ant toliaus, beto išgir
sit finansų atskaitą už pusę metų iš 
bendrovės gyvavimo, visi dalininkai da
ly vaukit. B-vės sekr.

Chrysler ir Plymouth

Pirma pirkimo naujo arba vanoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder
niškiausios ištobulinimus ir iki kolei 
cainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

RENDON 5 kambariai su visais pa
togumais. randasi Bridgeporto apielin- 
kėj. kampinis namas ant 2-rq lubų. 
Renda pigi. Savininkė 3341 South 
Halsted St. Tel. Prospect 3938.

A.NT rendos labai gera vieta dėl 
beauty shop, nebrangi renda.

De Luxe Hotel Barbe r Shop, 
St. Charles, III.

RENDON Storas su saliuno fixturais, 
renda pigi arba parduosiu su namu pi* 
giai; tarp dirbtuvių, vieta išdirbta per 
ilgus metus. 4300 So. Wood St. Tel. 
Virginia 1564.

Kurie nariai esate pasilikę su 
tai būtinai privalote apsi- 

K., nut. rast.

Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuviškų 
savininkų ir 
nas pusmetinis suisrinkimas įvyks tre
čiadieny, liepos 19 d., Lietuvių Audito
rijos Svetainėje, 3133 S. Halsted St., 
7:30’vai. vakare, ant pirmų lubų. Ju-

Tautiškų Kapinių 
draugijų atstovų visuoti-

lotų

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

Palace Garage
Taisome ir Maliavojame.

Padarome gerą darbą už pigia 
kainą. Atsilankiusiems iš kitų 
miestų užtikriname vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną ar 
naktį. Pašaukite Oanal 6558.

Ambros Broliai, savininkai
724-726 W. 19th Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Italftai

PARDAVIMUI “slicing machine” i 
baltos svarstykles, labai pigiai.

6955 So. Talman Avė.

Partners Wanted
Pusininku Reikia

REIKALINGAS pusininkas saliuno 
bizny, viskas įrengta, pageidaujama pa
tyręs tame bizny ir pavienis. S. Kiela 
4843 14 St., Cicero, III.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome į musų daržų.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

7:45 VALANDĄ
REIKALINGAS kriauČius, kuris mo

ka gerai dirbti ant naujų drabužių. At
sakantis, arta eiti į partnerystę. 1411 
So. 49 Ct., Cicero.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrę skudurų sortuo- 
tojos, nuolatinis darbas. Economy Rag 
« Paper Co. 1560 N. Sheffield Avė. *

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES 

W. S. B. C. 
1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R SMADOS MADOS MADOS T*

Pasaulinės Paro

—Buvęs.

Šią sąvaitę į Ghicagą yta 
privažiavę daugelis svečių, 
todėl Budriko Krautuve nu
tarė sumažinti kainas, kad 
daugiauš išparduoti.

reik 
nuo

Midget Radios, $ 19 
vertės
Zenith Radios. 1933,
$50 vertės

$6.95 
*22.00 

Fada A. C. D. C. Radios $Q Cft
$25 vertės

14.00
$3.50

1

CLASSIFIEDADS
Financial

REIKIA $1000 ant antrd morgi- 
čiaus, mūrinis bungalow, puiki apielin- 
kč, geras investmentas. Pašaukite Ste- 
wart 0745.

Business Service 
Bizni^^

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa 
vininkams reikale nesusipratimu.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 BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortavimul skudurų. ’ Ateikite priren
gusios dirbti. Harry Dray, 1447( Blue 
Island Avė. ‘ >

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen ir lunch- 
ruimis, geras biznis, priešais parko. 
139 N. Ogden Avė. Tel. Monroe 5495.

PARDAVIMUI Soft Drink Parloris 
gera apielinkė, 4 kambariai pagyveni
mui užpakaly, pigiai.

6825 So. Halsted St.

PARDUOSIU ar paranduosiu čeve- 
rykų taisymo šapą. Galima pirkti vi
są ar atskyrai mašinas už prieinamą 
kainą. 2417 W. 43 St.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
kaina visai pigi.

3401 So. Auburn Avė.

PARSIDUODA lietuviška užeiga, 
labai pigiai. Atsišaukite Box 5, 1739 
So. Halsted Street.

—O—

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

AR ŽINOTE LIETUVIAI

2 883Lie-

išėjimui. Joje išrodysite plonutė ir2883 Lengva vasarinė suknelė

Jos. F. Budrikępardavi-

(Vatdai ir pavardė)

(Adresai)

ra
(Miestas ir vata.)

3417-21 S. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

Telefonai: Boulevard 4705 ir 
Boulevard 8167

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

čia Įdeda 15 centų k prašau at- 

siųsti man pavyzd) No

Mieros ....... per kratine

FW1

KAD J. NAMONO FINANSINĖ IŠTAIGA jau per dau
gelį metų tarnauja žmonėms teisingai ir nenuskriaudė 
nė vieno. Tas įrodė ar tai geruose laikuose ar depresi
joj, kad biznis turi būt pamatotas teisingumu, tik 
norėt ir suprast gerai, ir tik tokie biznieriai gauna 
žmonių pasitikėjimą.

Ši įsteiga atlieka daug rųšių biznių — perka
tuvos Laisvės Bonus^ Pirmus Morgičius, Bonus, Kontrak
tus. Skolina pinigus. Parduoda ir išmaino — farmas, 
namus, lotus ir biznius visose valstijose. Apdrauda (In
surance) visokios rųšies; padaro notas dėl prašalinimo 
rendauninkų, kurie nemoka rendos; gamina įvairius le- 
gališkus raštus; peržiūri raštus pirkimui arba 
mui. Viešas Notaras.

įstaigos, 
Jis yra 

vienas iš Lietuvių biznierių, kuris apie 20 metų yra 
praktikavęs ir patyręs daug rųšių biznio. Su reikalais 
kreipkitės ypatiškai arba rašykite:

J. Namon Finance Co. 
6755 South Westem Avenue 

Phone — Grovehill 1038 
Chicago, Illinois

Julius Namon, savininkas šios Finansines 
suteiks jums patarimus ir informacijas dykai.

2883 Lengva vasarinė suknelė išėjimui. Joje išrodysite plonutė ir smagi. 
Kaip tik patogus rūbas karščiams Chicagon atėjus. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20, taipgi 36, 38 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem \Dept, 1789 
So. Halsted St., Chicago, I1L

Philco Baby Grand 
Radio 
Rankines Victrolos, 
$ 15 vertės 
Columbia, Victor Lietuviški Rekor
dai, 75c vertės 
tiktai po 
Victrolos Adatos, 10c 
vertės po 
Gryno Gintaro Karoliai, 
$3 vertės 
26 šmotai Sidabrinių 
Šaukštų ir peilių 
Gintaro Karoliai, 
$10 vertės 
12 šmotų "Stainkss” 
Peilių, $2 vertės, 
tiktai po

DOVANŲ VISIEMS 
ATSILANKIUSIEMS

45c 
5c 

$1.50 
4.95 
4.50 

Šaukštų ir 

99c

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Lietuviškus Radio Programus Su
driko Krautuvė leidžia jau 4 me
tai. Pasiklausykite. Iš stočių — 
WCFL. 970 K. Nedėliomis 1:00 po 
piet. WAAF. 920 K. Nedėliomisl :30 
po piet. WHFC. 1420 K. KetVer- 
gais 7:3.0 vakare.

Real Estate For Sale
______ Namai-getne Pardavimui______

PARDAVIMUI keturių flatų namas, 
augštas beismentas, geram stovy, $3,300. 
Savininkas duos ant lengvų išmokėji
mų. 4302 So. Wood St.

/ k- -. ’>*w ?

nesusipratimu.su



