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ir viskas. Dr. Kimball jaučia
Mr». Walter J. Bauer

mušty

Suezo

japo

Nauji persekiojimai žydų

an

metais Berlyne

tebuvo tik vieno

Išžudė savo šeimyną
Prasidėjo rugiapiutė

Vievio valsčiuje,

foteli

■HMMI

mieste 7 žydai ir 
liko uždaryti kon- 
stovyklose už san- 

To paties likimo
Goerlitz žydai ir 4

115 žmonių žuvo au
tomobilių nelaimėse

dalyje 
dalyje

aviacijos mėgėju, 
jie lengvais šuo- 
Siberiją ir paskui

Tongshan 
viršininką 
demilitari-

Reiškia, idejos-idejomis 
business is business.”

Nacių vadai pradeda 
tarp savęs niautis

Pietinę Chiniją už
klupo antras tyfunas

GODDARD, Kas., rugp. 6. — 
Ūkininkas Whitby, 81 m., nu
šovė savo sūnų Rollo, 40 m., 
kuris nuo pat kūdikystės buvo 
pamišėliu ir paliegėliu, ir ta
da pats nusišovė.

Chicago, III., Trečiadienis, Rugpiučio-August 7 d., 1935

kana 
fran

praneši- 
milžiniš- 
laimėjo 

paskelb- 
valstijos 
išrinktas

taip kad 
gauti jokių žinių iš 
jusios apygardos.

Puffer 
prieki-

naujus 
net 

vald-

mo- 
dar

Kvies boik o t u o t i 
tarptautinę olimpia

dą Vokietijoj

šimtai žmonių liko be pa
stogės ir didelių nuostolių pa
daryta ūkiams, geležinkeliams, 
tiltams ir keliams.

pat karšta.
5:48, leidžiasi

NEW YORK, rugp. 6. — Su- 
rinktomis žiniomis, pereitų sek 
madienį visose Jungt. Valsti
jose nelaimėse su automobi 
liais žuvo net 115 žmonių. Dau 
giausia žmonių Žufvo Californi

audroj.
yra nu- 
negalima 
nukentė-

markių pabaudos už prasilen
kimą su įstatymais apie pini
gus, kuo jis padaręs naciams 
žalos ant 134,200 markių. Jei 
negalės sumokėti pabaudos, tai 
turės kalėti dar virš dviejų 
metų. Taipgi neteks civilių tei
sių 5 metams. Dalis vienuoly
no turto irgi liko konfiskuo-

Kartu Vokietija importuos 
gasoliną iš Amerikos ir Ang
lijos, bet daugiausia dėl auto - 
mobilių. Tas gasolinas bus mai
šomas su dirbtiniu Leuna gą
sdinu, kuris betgi netinka lėk
tuvams. Lėktuvams gąsdinąs 
bUs importuojamas iš Rusi-

Vokietijos naciai 
pirks gasoliną iš Ru

sijos bolševikų

Didelis gaisras 
Onušky

Išlaužė raštinės duris ir pašalino senająjį 
viršininkų ir jo sargus

Pasiutę vilkai papio 
vė 7 žmones

BELOIT, Kas., rugp. 6. —- 
Susibaręs su savo žmona, ku
ri jį buvo pametusi ir su jos 
tėvais, Ralph James, 35 m., 
buvęs kalinys, nušovė žmonos 
tėvus, gal mirtinai sužeidė sa
vo žmonų ir savo mažų sūnų 
ir tada pats nusišovė.

VIENNA, rugp. 6. — Ru
muniją įvedė naujus suvaržy
mus turistams. Išvažiuojantys 
turistai turės parodyti ne tik 
kiek pinigų jie vežasi, bet ii 
kaip ir kokiu budu tuos pini
gus įsigijo.

BERGAMO, Italijoj, rugp. 6. 
— Medžiojusi žvirblius kate 
nuvertė nuo balkono vazų, ku
ri krisdama užmušė ėjusį kie
mu tarnų Bentogli, 44 m.

VIEVIS
Paneriuose, jau prasidėjo, ru- 
giapiutė. Kai kurie ūkininkai 
jau baigė rugius piauti. Jau 
baigia nokti rugiai ir kitose 
valsčiaus vietose.

žmogus prigėrė pc 
kurie kilo po smar 

vakarinėje
ir pietinėje 
valstijų.

Mussolini pašaukė 
prie ginklo dar 100,- 

000 kareivių

Kovą laimėjo nauja 
sis viršininkas

LA CROSSE, Wis., rugp. 6 
— Vienas 
tvyniuose, 
kių liūčių 
Wisconsin 
Minnesota

(Laiškas) Feliksas Vaitkus idealių oro są
lygų nesitiki ir nelaukia. Kai tik apsimalšins tos audros, 
kurios dabar siaučia kelyje, jisai lėks. Visų “low press- 
ure areas” (žemo spaudimo plotų) ir panašių atmosfe
ros blogumų jis negalės išvengti; idealių oro sąlygų lau
kiant, jam tektų laukti iki “šudnos dienos”.

Antra vertus, Įeit. Vaitkus jau gal butų išskridęs, 
bet oro spėjikas Dr. Kimball, su kuriuo lakūnas palaiko 
nuolatinį kontaktą, iki šiol tiesiog draudė skristi, ne
duodamas Vaitkui teisės nė spręsti, ar rizikuoti, ar ne. 
Sakė tiesiog, negalima 
si imąs atsakomybę, laikąs savo rankose lakūno gyvas
tį, todėl jisai griežtai reikalauja, kad Vaitkus klausytų 
jo patarimo.

Vaitkus yra labai nepatenkintas, kad reikia lauk- 
ne todėl, kad abejotų apie

Dideli potvyniai Wis- 
consin ir Minnesota 

valstijose

CANUTIS, Turkijoj, rugp. 
6. — Du pasiutę vilkai užpuo
lė kermošių ties Adanan, pie
tinėj Anatolijoj, ir papiovė 
septynius žmones, o dar nenu
statytą skaičių žmonių sukan
džiojo ir apriejo.

SEATTLE, Wash., rugp. 6. 
— Garsusis lakūnas Wiley 
Post ruošiasi išskristi į Alas- 
ką si? savo žmona ir garsiuo
ju komiku Will Rogers, taip
jau dideliu 
Iš Alaskos 
liais skris į 
į Maskvą.
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Guhrau miesto taryba už 
draudė žydams pirktis nuosa
vybes miesto rybose ir paskel
bė, kad “arijonai”, kurie pir
kliaus pas žydus negaus vald 
žios užsakymų.
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Baigėsi ji vakar vakare, kai 
visi raštinės darbininkai išėjo 
namo ir pasiliko tik vienas 
naujasis viršininkas Puffer. 
Tada atėjo apie tuzinas tvirtu 
vyrų, kurių vienas atsinešė di
delį kūjų. Juo išmušė duris į 
Aken raštinę, kur be paties 
Aken rado ir tris jo sargus. 
Visi keturi liko iš raštinės pa
šalinti ir ją tu o jaus užėmė 
Puffer.

Puffer sakosi “nežinąs” kas 
išmušė duris ir liepė jas tuo- 
jaus sutaisyti, o Aken dabar 
gavo progos skųstis teismui, 
kad jį smurto pagelba išmetė 
iš raštinės.

Be to eina byla ir dėl Puf- 
*or kvalifikacijos.^

Puffer laimėjo rinkimus pe
reitą rudeni, bet einant įstaty
mais, negalėjo užimti savo vie
tos iki šių metų rugp. mėn.

Dėl smarkiai plintančio gai- 
visas smulkesnis 
inventorius dingo

BERLYNAS, rugp. 6. - 
Nors Vokietijos naciai ir skel
bia, kad komunistai yra ar
šiausi jų priešai ir juos be pa
sigailėjimo žudo, bet kada Vo
kietijos lėktuvams prireikė 
gero gasolino, tai naciai atsi
kreipė prie Rusijos valdžios, 
kuri tiek pat nacių neapken
čia ir visur jiems skelbia lie
žuvių karų, o kartu ruošiasi 
ir prie tikro karo. Ir Rusijos 
bolševikų valdžia mielu noru 
sutiko parduoti gasoliną savo, 
kaip ji sako, busiančiam prie
šui kare ir gasolinu aprūpinti 
Vokietijos oro laivyną per at
einančius tris metus.

sro, beveik 
nukentėjusių 
liepsnoje.

Apdrausti 
ūkininko trobesiai: gyv. na 
mas, du tvartai ir kluonas — 
1,750 litų sumai.

Gaisro priežastis stropiai aiš 
kinama.

Turės įrodyti kur 
gavo pinigus

VIENNA, rugp. 6. — Mac- 
cabeans, kurie turi 200,000 na
rių visose pasaulio dalyse 
kurių konvencija ateinantį mė
nesį įvyks čechoslovakijoj, ruo
šiasi atsišaukti į visus sporti
ninkus boikotuoti tarptautinę 
olympiadą, kuri įvyks ateinan
čiais

SHANGHAI, rugp 
turi chiniečiai ties 
nušovė pulk. Liu, 
chiniečių policijos 
zuotoje zonoje šiaurinėje Chi- 
nijoje, taipgi nepavojingai su
žeidė Japonijos karininką.

Tas davė progos Japonijos 
militaristams pradėti 
grūmojimus Chinijai 
pasiūlyti sudaryti naują 
žią šiaurinėje Chinijoje 
būt panašią tai, kokią 
nai sudarė Manchukito 
stybėje”.

Tuo einama prie Japonijos 
atviro pasigrobimo šiaurinės 
Chinijos.

AMO Y, Chinijoj, rugp. 6.— 
Pietinę dalį Fukien provinci
jos užklupo antras tyfu
nas, kuris atėjo tuoj po pir
mojo tyfuno, kuriame žuvo 
šimtai žmonių.

Spėjama, kad nemažiau žmo
nių žuvo ir antrojoj

Visas susisiekimas 
trauktas

BERLYNAS, rugp. 6 
labiau pradeda reikštis nesuti
kimai tarp nacių vadų.

Oficialė partijos žinių agen
tūra pareikalavo naujų suvar
žymų žydams ir išleido eilę 

nors reichsban-

Liegnitz 
7 vokietės 
centracijos 
tykiavimą. 
susilaukė 4 
vokietaitės.

LONDONAS, rugp. 6. — 
Nors Mussolini avantiūra rytų 
Afrikoje kelia nerimą visoj Eu
ropoj, nes dar niekas negali 
pasakyti į ką jį gali pavirsti 
ir koki karą ji gali uždegti, 
bet ji yra labai pelninga 
kanalo kompanijai.

Už pervažiavimą tuo 
lu imama po 10 auksinių 
kų nito žmogaus. O Italija tuo 
kanalu pergabeno jau virš 
110,000 kareivių. Taigi kompa
nija pelnė 1,100,000 auks. 
frankų, kurių ji nebūtų gavu
si ramiu laiku.

Nors Suezo kanalą valdo 
glai, bet pačią kompaniją 
do francuzai. Todėl tai nė 
glai, nė francuzai nenori 
daryti italams Suezo kanalą, 
nors tai tuoj aus sustabdytų 
Italijos karinius pasiruošimui.

ti. Jisai jau nerimauja 
pasisekimą, bet todėl, kad reikia taip ilgai skridimo 
valandą atidėlioti. Neturėdamas ką veikti, jisai tai per
žiūrinėja žemėlapius, tai nuėjęs į airportą paleidžia mo
torą kokioms 10 minučių, tai pauosto apie didžiąsias 
tankas, ar kartais neina iš jų gazolino dujos. Pasikalba 
su Dr. Kimball, pasivaikščioja juros pakrante Coney 
Island’e ir eina anksti gulti. ...

Feliksas ir Martha yrą. supakavę visus.^daiktus ir 
abu yra pasiruošę keliauti “on moment’s notice”. Jau 
dvi savaiti, kaip prie, lėktuvo nėra nieko dirbama. įpil
ta 700 galionų gazolino ir alyva ir sudėti reikalingieji 
kelionei daiktai. “Lituanica II” stovi hangare, aptverta 
virvėmis, kad niekas negalėtų prie jos prieiti. Nuo svo
rio pusėtinai susiplojo ratų padahgos (tires), bet pa
kilti su jais nebus jokio vargo, nes oro spaudimo juose 
yra pakankamai.

žodžiu, viskąs gatava. Tik kad publika turėtų tru
putį daugiau kantrybės. Ilgai laukti jau, tur būt, nebe
reikės. \

MEXICO CITY, rugp 
Nežiūrint pirmesnių 
mų, kad gen. Zuazua 
ka balsų didžiuma 
rinkimus, dabar tapo 
ta, kad Nuevo Leon 
gubernatorium tapo 
buvusio prezidento Calles 
nūs.

Japonai rado naują 
progą grūmoti

Chicagai ir apielinkei federar 
lio oro biuras iial dienai prana
šauja:

Giedre; tiek
Saulė teka 

8:03.

ko izoliuotas.
Apskaitoma, kad nuostoliai 

sieks virš pusės miliono dok

RYMAS, rugp. 6. — Musso
lini šiandie paskelbė naują 
bilizaciją, einant kuria 
100,000 atsargos kareivių 
šaukiama prie ginklo.

Visi jie skiriami karui 
Abysinija.

ONUŠKIS. — Liepos 21 d., 
apie 8 vai., Panošiškių kaime, 
Onuškio valse., dėl nežinomos 
priežasties užsidegė Rutkaus
kienės kluonas. Esant stipriam 
vėjui 
tant 
kiai 
sant

Dr. Walter J. Bauer, chemijos instruktorius Kirkville, Mo., kolegijoj, kuris buvo pagrobtas iš 
Ann Arbor, Mich., kur ėmė vasarinį kursą Michigan universitete, atvežtas į Chicago ir čia jam 
automobily gaitvėj buvo padaryta lyties operacija, nuo kurios jis ir mirė. Įtariama, kad tą pik
tadarybę papildė Mandeville Zenge, iš Canton, Mo., per ilgus laikus buvęs Dr. Bauer žmonos 
vaikinas. Daktaras buvo vedęs tik dvi savaitės. Zenge liko suimtas Chicagoj po to kai jis pa
liko raštelį, kad jis ketina pasiskandinti ežere, Nors jis ir ginasi, vienok jis tapo atiduotas 
teismui už žmogžudystę.
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vo leista pristatyti maistą ir 
Akenui.

Tokia apgula tęsėsi 33 va- 
užsibaigė ir landas.

Laukų darbininkas Cox pri 
gėrė patvynusioj Baraboo upėj 
arti Union Center, Wis., kai 
bandė gelbėti potvynio gany 
klose užkluptus galvijus.

La Farge, Wis., miestelis Ii

ir sausrai, ugnis bema- 
persimetė ant kitų tan- 
sustatytų trobesių. Ne- 
priemonių gaisrą užslo

pinti, valandėlei praslinkus, su
liepsnojo ir kaimyninės sody
bos.

Per tris valandas sudegė vie
nuolika gyvenamų trobesių, 
trylika tvartų, devyni kloji
mai, keturios klėtys ir du rų- 
siai. Sudegusių trobesių vertė 
apie 14,000 litų. Be to, per 
gaisrą sudegė įvairus daiktai 
apie 6000 litų vertės, šešios 
kiaulės ir grynais pinigais 400

prigrumojimų 
ko prezidentas Schacht sten
giasi apmalšinti žydų persekio
jimus, kurie daro nemalonaus 
įspūdžio į užsienį.

O justicijos ministeris Guer- 
tner paskelbė, kad kada ran
dami ginklai pas “valstybės 
priešus”, tai turi būti patrauk
ti teisman ne tik ginklų lai
kytojai, bet ir augštesnieji, — 
pačios viršūnės.

Tas prigrumojimas yra ne
aiškus. Numanoma, kad jis yra 
taikomas plienašalmiams, kurie 
dabar pavirto “valstybes prie
šais”. Bet kas yra minimos 
viršūnės? Jei eiti iki pačių vir
šūnių, tai galima nusekti iki 
darbo ministerio Seldte, kuris 
kartu yra ir vyriausias plieną* 
šalinių vadas. Ar jau ministe- 
riai, nors ir pridengtai, pra
deda vienas kitam grūmoti?

Nuteisė kunigą.
Berlyne vienuolis Sebastiar 

iš Muencheno liko nuteistas 4 
metams sunkiųjų darbų kale- 
jiman ir užsimokėti 249,500

CHICAGO.—Pastaromis die- paliauba liko paskelbta tik kai 
nomis buvo iškilusi aštri kova reikėjo pristatyti maistą: bu- 
už Cook kauntės mokyklų vir 
šininko vietą.

Senojo viršininko, Otto F 
Aken, terminas 
kauntės taryba išrinko naują 
viršininką Noble J. Puffer. Te- 
čiaus senasis atsisakė pasi
traukti remdamasis tuo, kad 
naujas viršininkas nėra kvali
fikuotas tai vietai.

Kai naujas viršininkas atėjo 
užimti savo vietą, tai senasis 
atsisakė užleisti savo raštinę ir 
jau tada buvo kilusios 
nės.

Naująjam viršininkui 
pasisekė įsitvirtinti tik 
nėję abelnoje raštinėje 
dėti priesaiką, bet į privati
nę Aken raštinę įsigauti nepa
sisekė, nes tasis užsibarikada
vo ir atsisakė ką nors į ją įsi\ 
leisti.

Prasidėjo tikras. apgulimas. 
Nė Puffer, nė Aken iš savo 
raštinių nepasitraukė nė vie
nai minutei ir jose pasiliko 
miegoti ir per naktį. Mušiu

Kai kam Mussolini 
avantiūra yra labai 
—pelninga

y-
įį,

1;
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Laidotuvių Direktoriai
• . ..    ...z    ...... ,

Standard Chevrolet Makes the Grade
Ofiso Tel. Boulevard 5918

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

SLA. antro apskričio 
kuopoms ir visiems 
Mass. Valstijos lietu-

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direldorių Asociacijos.

Tel. Ofice Went*orth «330 
M Hyda Park 8896

,7

Motera t VBiJs
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vai. 
išskyrus seredomis ir subatomis

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
įlandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis DUo 10 iki 12 

3843 South Halsted St, 
TaL Boulevard 1401

mm
niek
gresia pavoju
kąsnio ir be
su'si
sa\ o
mu.
rūpinkime įsirengti 
kurioj

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valandos; nuo 10 r. iki 2 po pietų 
Ir nuo 6 iki 8 vakaro.

AvenUdieniaiš nuo 10 iki 12 
Phnna Hnnlavard fUKS

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHElt AVENUE 
Telefonus Viralais 0036 

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

Dr. A J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija;

AmbUlance patarnavimas Hieną ir naktį 
YARds 1741—1742 
X F. EUDEIKIS

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

Skelbimui Naujienose 
duoda naudiį dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Tolophono: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU

A. Moiitvid, M. D.
Weat Town State Bank Bldg.

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefoną* Brunsvrick 0597

9:00 viii, ryto iki f 
viii. vak. Seredomis 
Subalomis nuo 9:00 viii, 
ryto iki 7:0(1 vai. vakare

J. F. EUDEIKIS 
4605-07 S. Herrtitflge Avenue Phoneš Yards 1741-1742

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po plot, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

lel. LAFAYETTE 80bl.

Visais Bendrovės reikalais kreipkitės j 
naują raštynę.

BEN j. KAZANAUSKAS, raštininkas

fEDERALoAVlNGS
AND LoAN ASSOC1ATION

OI3 CHICAGO

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams iinomas per 8b 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligos, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1084 W. 18th SU netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nUo 6 iki 7:80 vak vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6765 Ar Central 7464

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVK.

Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki8 
vak. Nedilioj pagal suturima 

Ofiso Tel.i Boulevard 7820 
Namų Tai. Prospect 1980

; LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
Ofisas ir Akinių. Dirbtuve. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

S. P. MAŽEIKA
3310 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

, A. MASALSKIS
8307 LitUanięa Avenue Phone Boulevard 4139

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Pldce Phones Canal 2515—Cicero 5927

sli, Draugelis prašo išteisinti, 
Bylos tardymas buvo ilgas, 

užsitęsęs net dvi dienas iki vė
lumo. Sprendinius paskelbtas 
trečių dieno (VI. 27 d.) 10 viii. 
Bronius Draugelis 4() m. itniž. 
nubaudžiamus 3 mCn. papras- 
lo knl. lygtinai, jei per 2 me
lu nehusikuls, Bangavus Šiuri- 
geviČius ir Br, Misevičius bu
vo patiekę civilinius ieškinius, 
liet teisinus jų lešklhlus ul- 
melė. /

Bylos pasiklausyti buvo pri
sirinkę nedaug žmonių, lik 
sprendimų paskelbiant susi
rinka dauginu valdžios Įstai
gų tarnautojų, Mitl, salėje bu
vo labui šilta, linini Tauragės 
visuomenei jau nusibodo viso
kios viršininkų bylos.

Telefonai Vardą 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenlt
Ofiso valandos:

Nuo 10 ild 12 dienų. 2 iki 8 po. plotų
7 Iki 8 vai NedSl. nuo 10 iki 12

Rez. Tolophono Piaza 2400

apskrities vlršlnin- 
alkollas Bronius 
Br. Draugelis tuoj 

su rangovu Suba
ra rp Draugelio ir

Šlifuote! akiiiių išpardavimas

lai dienu, kurių mes kiekvie
nus skiriame lam kilniam tik
slui, Tų dienų sulaukę visi 
Vilžlunklme plknlkah ir savo 
dalyvavimu purvinkime š| kil
nų darbų ir siek).

Sulaukus rugpi učio 25 die
nų, Voses Ihivillionv siūbuos 
kelių tuksiančių lietuvių mi
niu. Nepasilik mimuose, buk 
tamsiu sykiu su visais.

K, P. Sim/conis,

JOHN p. BORDEN
LlfcTUVIS ADVOKATAS

2Ž01 W. Ccrmnk Road 1/
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panodfilio. Sercdos ir 
PBtnyčios 6 iki 9 

Telefonus Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvrell Hcreet 

Telefonas Republic 9600

tybų, siekiančių pusę milijono. 
Pastačius ligoninę, apžltirfljl- 
nio komisija rado, kad slogas 
dengtas netinkama skarda ir 
k. Galutinai priimant ligoninę, 
komisija rado (rūkomų, ku
riems atitaisyti reikėjo nema
ža suma pliligų. Nežiūrim. ) 
lai apskr. virš. Draugelis Sa
baliauskui išmokėjo pinigus.

1932 m. miesto savivaldybė 
nutarė paimli į savo rankas 
elektros tiekimų miestui. Mie
stui elektrų tiekti norėjo Gu
džiūnas. Mieslo sdv-bė nesu
tiko. Gudžiūnas SU savival
dybe bylinčjosl, bei bylų pra- 
hdmčjo. Tada Gudžiiimis su
daręs su Sabaliausku lokių 
kombinacijų. Gudžiūnas iš- 
nuoniuoja Sabaliauskui savo 
virki ros šiol j dešimčiai melų.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

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

TeL Kentvood 5107 
VALANDOS:

Dentistaa
4645 So. Ashland Avė, 

art! 47th Rtreot
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Hsnsdol damaI sutarti.

Dr J. Shinghnan 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4. 7-8 PJL 
Gyvenimo vieta 

1638 So. 50 Avė. 
Phone Cicero 8656

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49

Prustųj| rogSjimų, 1 _ .
silpnas ir kroiviis ūkis galima L- 1 

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jio apsaugos jūsų akis, paSallns akių nuo
vargi ir galvos skaudėjimų. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai ti|li ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4031 .South Anhliind Avenue, 
Rch. (1515 H. Rockwcll St. 
Tulephono; Republic 0723.

Res. 1227 S. 50 Avė., Cicero 
7'olophono: Cicero 5395.

Even in San Franciaco. where Kilis are Kilis, tKev refer to Arguello Boulevard as “steep.” TKey even mark it 
oflicially witK a stop sign that says “Dangerous—32% Grade.” It’s tougK dtmbing, būt most motorists much prefer 
going up to going down. A 1935 New Standard Chevrolet made tKe upward elimb, just to sKowi tKat it can be doncė 
and they took pietures to pcove it. TKis year’s Standard CKcvrolet, wKicK Kas tKe šame “Blue-Flarne” engine as tKe 
Master models. Kas made itself a Kigh reputation as a KiU elimber by sestfUUy zooraing over Mills and mountains 
that are regarded as severe tests of power.

Phone Canąl 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedll. pagal sutarti 
Res. 6631 So. Califomia Avenue

Talfefoiias Reiablic 7868

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. TeL Drsxel 9191

Dr. A. A. Roth

chroniškų ligų.
Ofisas 8162 SO. Halsted SL 

arti 81st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. No- 

diliomis Ir šventadioniaja 10—Ū

mas telefono ir biskutj lukto- 
rčjinuis ir jūsų namai arba ofi
sas jau yra ant linijos. Už
mirštas dalykas primenamas, 
galutinas sudie pasakomas, 
svarbios instrukcijos suteikia
mos ir jus važiuojate sau to
linus. Atsiminkite, kad jus esa
te tik minutėmis ne myliomis 
tolumo—per telefonų.

kada iųs sustojate nakčiai, pasinaudokite 
Slation-to-Station naktinėmis kainomis dėl 
pašaukimu, kurie dabar prasideda patogioje 
vai. vak. vietoj 8:30 vai. vakare, kaip pirma.

(1 uilžiuihih Iš Sabaliausko gau
na 12 centų už kllovalvalaiulų. 
GudžiuiniH henorfljęH Hullkli, 
bei SabaliauHkuH HakęH, kad 
kllalp negaljH, och reiklų hu 
dpskr, viršiuinku lurčll rclkii-

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

DR P. IAGMIN 
dentistas 

3147 S. Halsted St.
Utarn. ir Ketv. nuo 10 iki 8 v. v. 

1616 ATTO BOULEVARD
Pan. Her. Pfitn. Sub. 10-8 vai. vak. 

Tel. Chicago Hcights 1131

Po inioHlų pbičliil pradč,|o 
skliHli gandai apie apskr. virš. 
Draugelio daromuH neleiHll- 
nuinus. PraHldčjo hirdyiiiaH. 
Draugelis buvo alIeiHtuH Iš 
apHkr, virš, vielos, Jani Iš- 
kolth byla.

Pašaukia apie 20 liudininkų 
Ir vienas ekapurlus, Dalis liu
dininkų ncalvyko, ApklitUHĮa 
apie 25 liudininkai. Bronių 
Draugeli Mina adv. VenchiUH- 
IGn iš Šiaulių. Draugelių kal
iu iivprlHipuž)Hlu. Kali Ina pro
kuroras ir prašo Draugei) bau-

KrelingoH 
ku buvo 
Draugelio 
susipažino 
liausku. 
SnbnliauMko buvę labai 
sahtyklili.

Kai aptiki’. saviValdybč 
kelbč varžyliiivs vienam 
lies Eržvilku Mlalyli, la 
miausių kainų pasiūlęs rango
vas .laukimas, bei kažin kodėl 
slalylui buvo aliduoln Saba
liauskui.

1931 
kelbč uždarais vokais varžy
tines pasiūlyti Tauragės mies
te ligoninę. Varžylinčse da
lyvavo 7 rangovai, tarp jų ir 
Sabaliauskas. Sabaliauskas į 
varžytynes atvyko Indą, kai 
jau visi rangovai savo kalnas 
buvę pasiūlę. IJgonlnlnčs 
statyba buvo atiduota Saba
liauskui, Tose varžytinėse da
lyvavęs Inž. Bvlsonas iš Kau
no paabejojęs Sabaliausko tin- 
kamumul ir esu pasiūlęs tarp 
rangovų dar karių pcrslvar- 
žyli. Bet nebuvę perslvaržyla. 
Sabaliauskas tada turėjęs daug 
skolų iš viso buvo abejojama, 
ar jis atliks lokių didelę sta

tei, Boulevard 5914 Dien* ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedšl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAH IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Simano Daukanto Federal Savings and 
Loan Association persikėle j naują viėtą 
adresu,

2202 West Cermak Road

DR. J. E. SIEDLINSKIS
DR. aę‘ytiį“" SI^LIŠTŠKIS

GAS DENT1STAH X-RAY 
4143 ARCHER AV„ Cor. FrsnclMo 
Tol, offico LuL 8050; ros. Vlrg, 0069

Bugpiučio 25 d. bus nebilp- 
rnslos reikšmės diena nelik vi
siems Mass. vaisi įjos SI.A. na
riams. bei bendrai ir visiems 
lietuviams. Minčių dienų, Vo
ses Pavilion, Mnynard 
įvyksią milžiniškas Prieglau
dos Namo namini piknikas. 

. antro apskričio suma- 
jsleiglas Prieglau- 

slalymui fondas ir 
lam tikslui veikli 
Darbo pradžia yra 

Tik reikia pusi- 
fondų 

susllp- 
kad nevilkinamai dar-

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

____Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 Iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 tai. dien*.
Atostogininkai automobilis t a i 
suranda visur pakeliais Mėly
nas Bell iškabas. Iš kiekvieno 
patogaus publiško telefono 
prie kurių randasi šips pažys
tamos iškabos, Bell linijos yra 
ištiestos jūsų patogumui ir su
sisiekimui su namais ir bizniu. 
Valandėlei sustojimas, paėmi-

Dar toliau, 
bargenais 
kitų miestu 
valandoje 7

Dr. C. K. Kliauga 
Deiitifittui

Valandos nuo 9-9
2420 Wc»t Marųuctte Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 ild 8:80 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 19 
Vftland|įhčSaMJDWAt 2886

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sulygo* 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8310

tūrybos 
snvl- 

s dalv- 
rangovui Sa- 
Jvnirių nclei- 

i* k., kas v ra

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisus—127 N. Dinirhorn St. 
Knmb. 1431-1434—l’ol. Centrui 4411-2 
Nuimi ofisus—-3323 So. lliilstod St. 
Vulundos vuknruls nuo (i Iki 8:30.

Tol. Boulovurd 1310
Kotvlrtudioniuls ir Solanudioniuls— 

bugal suturtios.

Nubaustas buv. lips 
krities viršininkas 

Draugelis
TAliBAGft. Birželio 2(1 

ir 27 d. Šiaulių apygardos leis- 
mo išvažiuojamoji sesija 'Eau- 
ragėj sprendė buvusio Taura
gės apskr. viršininko Broniaus 
Draugelio baudžiamų bylų. Br. 
Draugelis buvo kallinamns, 
kad 1931 1933 m. laikotar
py, būdamas Tauragės 
viršininku ir apskr. 
pirmininku, priešingai 
valdybių jslailams pat 
vnvo slalyboje 
bnliauskui dar 
stinų lengvatų 
numatvla B. slat. (>83 slr.

Bylos aplinkybės yra tokios 
Anie 1930 m. j

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phoiie Canal 6174

S. M. SKUBĄS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

L . J. ZOLP -
1646 West 46th Street Phonfes Boulevard 5203-8413

nymii, yra 
dos Namo 
sudarytas 
komitetas, 
gana graži 
darbuoti ir finansiškai 
kiek galima daugiau 
vinį i 
bas butų varomas pirmyn.

Fondas jau turi $500,00. Vi
siems SI .A. nariams ir bendrai 
visiems lietuviams dalyvau- 
jaut šiame piknike, neabijoli- 
na, jog galės likli pelno nema
žiau $1,000.00. Tat turini to
kių finansinę pradžių, dabar
tiniu laiku jau butų galima 
gauti užpirkti gana patogioje 
vieloje didokų žemės plotų, 
nes randasi parduodmmi gana 
prieinamomis sąlygomis, loki 
žemės plotų įsigijus, t nujaus 
butų galima jj prirengti tinka
mu lietuvių draugijoms laiky
ti piknikus, kur šiandien kas 
melai išmokama svetimiems 
tuksiančiai dolerių, tat pelnas 
eitų patiems lietuviams. To
kiu budu pradžia butų labai 
sVkmingai ir turėtume vasariu) 
lietuvių centrų, kuriame galė
tume laikas mm laiko draugiš
kai susirinkti ir poilsio laikų 
praleisti.

(ii Iniktii 
tai susidarys reikalingas kapi
talas, butų galima naujų pas
tatyti, arba, jei bus, senų lia
utų atremontuoti ir įrengti se
neliams prieglaudų.

Lietuvė ir lietuvi! Nežiū
rint kokių idėjų ar pažiūrų 
mes kuris esame, gyvenimo 
sunki našta kai kada mus vi
sus be •skirtumo prispaudžia. 
Jaunystes dienas praleidę 
prie kasdieninių duonų pelny- 

larbų, senatvei neturime, 
susitaupę ir dangčiui 

likti be duonos 
pastogės. Tad 

rūpinkime palys savo ir 
suvargusių brolių liki- 
Kol dar lakas, visi pasi- 

pastogę, 
gal ne vienam iš mus 

bus malonu prisiglausti ir ras
ti duonos kąsni.

Nusislatykime sau užduoti
mi, kad rugpiucio 25 dienų.
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THE W0RLD AT 

A GLANCE
by Dr. K. G. Petem

up for n pertari 
hiltlng tho dog in 
houd, droppod him 
įlomi t

Kllling mnd dogu 
for bąli plnyera.

strik©, ’l'h© heli, do\vn and dostroy thoso \vho proy 
tho burk of tho on tholr follosv nmn, \vhothor nhy- 
In his trauka — sl.or lu\vyora or ©rookod pnlltldnna, 

rnekotoora, \vhlto-alavors, or mar
ia oseoltant \vork chunta \vho sali hurmful and adulU 

orntod goods,

slder thoniHolveH viuiiiuImIuhI nnd 
dowly dlHpmn Into tho ilnrltnuMS. 
And hn thnt odoMtlnl drngon flnunls 

i his eolOHsnl voltą uovomh tho nvnlth 
of tho Unlvomo, tho liist fllekors ot 
tho glow*woi'in ilIsHiipour, lt In durk 

I«tho iionveiiH blniiie i’orth their Inl- 
i mltablo g'lory.

kyslim' Bvnly Glmnnzlją Ibi 
bingoj, kur kapelionus nvslkl 
šių prie valkų sąžInCs (turky 
mo. P-s prezidentus iiDru prie

Toimltu,

Queen of Vompirea 
Kllling Mnd Degs 
A Knighthood of 

makvrs 
Cidlfnrnia's l.lon-Klllcr

Troubte-

\V© ai'© ko buiiy gotllng nnd 
upondlng today that we ne«d nn 
ord«r of knlghts whoa« dūly lt \vlll; 
bv to ninku irtniblo, Only thun onn 
wo hopo to nooure sonu»whero near* 
ly whnt w« pny fnr.

Sueh n knlghlhnod \vnuhl go 
nbmit a« o ne of the eixiwtl «trlk- 
Ing at ©vila and nuiannros. lt would

Ouoen of vampires, Itaincoss of'rotas© to pay faros in strootears 
lov© ehoators, falai flamo that whoro tho tonvperatur© Is holnw 4tt 
burnoti men liko a randi© duos moth dogroos in tho wlntor{ lt \vould not 

that was 43«y©aro<| Mrs. Alma ptty couvert chargos In holais or 
Vlctoria Rattonbury, who sulehtad n|ght duba. Rofusing to tlp ignov- 
whon sho found that amhlonly mon'ttni Mnd Impmtant \vailora, thla 
ithunnod hor liko tho vilo thtag sho knlghlhmid would rotum 

Į faetory mordiandia© andrrally wns. | f
A bonutihil hrunett© wlth an In* money bark.

noevnt enuntonaneo, and \vilh strik-1 \Vhvn \v©lghing-inaehliu's

Su vargu piduikome “L. Min
ti", Visi labai nubėdnėję. O 
visgi likimus nugulėsią slibi
ną, kuris smaugiu Lietuvą, lip
si vilkęs kunigų skraiste.

Daug lubų dienų! Lik »vel- 
kasl Tavus su muile

mą. Turim 37 skyrius L. E. 
K. D,: bvl mokytojui, gydyto
jui, iidvokiilnl ir viildlnlnknl 
bijo dClis prie musų.,. Tik 
iiimillniiknl, ūkininkui Ir dur- 
bildukai nu ihiiiiiIh, Visur rvl-Iš kungų pusės. Žiūrėsiu, ką 

sakys p. švietimo Mlnlslerls. 
Pradedu propagandą tuo 
žvilksnlu Ir per “L. Mintį“. Ži
noma, lai susiėję yra Ir su el-

Dmig durim, o l'lnunsų nPtui.

Planuoja Statyti 
JLietuvojo Gimnaziją 

Laisvamaniams
tebevllklna. Nežinau, ur Knu 
ne “kongreso” melu Amerlkle nWJN8UN8ET IN TUK NORTH 

WOOD8
1—aunr milini i'rrw—I

Is with pily and vogrot thnt 1 
tho ©motlmml imporvloiiNiioKH 

of many of my urbun nw«oelutoH, 
llolng rostrloted In tholr aotlvltlos 
largoly to tho uiėvhntatoom© eonfinos 
of a modom olty, thoy boeonm spl- 
vltunlly Immurod, Unitai© to llbomto 
thomsolvos froncthlto doplorabl© im- 
poeunioslty thoy mgartl all imputa- 
tlons its unnocosNiu'y, though per- 
footly Innoouotis. Pormlt mo to on- 
llghton tholr soondngly> Imporeablo 
natūros... May I rovovd my imprt'S- 
slons of a sunsot In tho hoart of tho 
gveat North Woods««-

Tho’ nmjostta orb of tho hoavons 
slowly modos to Its nlghtly ropos©| 
its enlors fadlng frmu an Incandos- 
cont whlto to n dūli sonthlng rod— 
Tho sun has sol, Tho wurmth ling- 
ors on nnd a gonoral sonso of tran- 
milllty pormoap's tho ntmosphoro. 
Thoro Is u houutoous glow In tho 
Nor(h\vost, nnd stronci of ploaslng 
brlghtnoss transfls thomsolvos 
thrnngh eolorful clouds. Tho sky 
nttoins a doop hluo huoj all eolors 
boeomo sublimoly Intonslfiod. Tho 
doop groon of tho flr is almost In- 
dlseornnblo“-thoro Is n pniportloiml 
darkonlng of tho lightor gmona of 
tho blr<?h, nspon and poplar—thoy 
vory nis has sbmothlng of a tint in 
it. A gentie brooso oarrlos along n 
harmonious onsomblo of aminas. 
Gradually tho atars appoar —tho 
luminiseoneo of Vonus and Jupltor 
ineroasos, and in a short whllo ono 
may dlstingulsh tho groator constol- 
lations \vith easo. A whippoor\viU 
occaNsionally dlsturbs tho culm with 
his brisk agrossivo call—Evor so 
ofton tho limeno beoomos moro vo- 
himinous nnd tho troos mvish and 
\vhlspor—just so littlo. If ono lls- 
tons attontlvoly, tho ovon rush of a 
brook’s \vators booomos dlstlngulsh- 
ablo. Objoets mėlt Into tho distanco, 
and 
and

A

1*
| nota

thls 
UlISUtls-1 
got itH

rol'tisod 
ing figur© und cntnUgo, whon sho \v©igh, or \vh©n slot-nmehinos dld 
fusteneil hor burning ©yos upon u 
man, ho \vus duomenį. Sho tastod knights of troubta wouhl breuk tho 
him, ©njoyod him for u fow duys 
or weoks; thon sho lossci him 
mdd© for tho noxt vietim. Liko Zola'.* 
Nūn©, the <ptoon of vampt ros wus 
nov©r faithful to any of hor mor© 
than oighty lovvra and hor thr©« 
husbands, tho lašt of \vhom sho 
helprsi to murdor brutnlly.

At tho trini, sho admittod innu- 
morabta misbohaviors, and stunned 
hor boy-lovor by tolling ho\v at 
t i mes sho had mado no loss than 
four difforont lovtta think ©ach \vas 
tho only man in hor lifo oxcopt 
hor husband. So shamotass was sho 
that tho trini judg© said,

•’Sho is a woman lošt to ull 
sonso of doceney, so ontiroly wlth- 
out morals -that you cannot havo 
any fooling oseopt disgust 
hor, an adultross of tho most 
ploasant typo/’

Aftor a vain gosturo to savo 
lašt lovor, ttaorgo l'orey Stonor, 
oightoen yoar old chauffour for tho 
Rattcnburys, sho suddenly dis- 
rovrred that all hor old lovors eut 
hor completely. Nor could sho at- 
tract ne\v onos, so widoly had hor 
rocord of infidolity boon publishotl. 
Sinco sos promiscuity had bocome 
lifo itsolf to hor, she plunki a 
knita Into' hor fiearl, Uaped Into 
a river, and so rid Kngland of its 
most dangerous vampirc.

net dolivor chocolalo or gum, thoa©

for 
un-

hor

dials and mirrora of thoso rtibbora 
of tho

* apauk 
\vould 
tane©, 
rough, 
or foolish, thua buildlng up gonulno 
rovoroneo for womanhood.

Būt thoso modom knight© \vould 
havo to poasoss storllng uuulltloa. 
l'hoy ouglit to b© big onough tu 
stumi somo rough trontmont, cou- 
rugooua onough to do tlmo in jail, 
blossotl with u sonso of humor, per- 
haps ovon vowed to eoUbaey, For 
tociay’a \vomen, domunding comfort 
and nie© thlngs liko a cnt, Invod 
sorvillty as thoir grundmothors boro 
ehildnin.

Sueh a knlghthood would force 
n'ul sorvlco from morchant and of- 
ficial, lt would ho tho mustavd sood 
that gre\v Into a mighty plant, a 
tromondous loavon in sudėty.

public, If a boro alarlod to 
In privati' or In publle, thoy 
hoeklo or hoo him Into nL 
Thoy would troat a Indy 
lt ah© sald aomolldng falšo

noo 
tho

/)r. Jono šliupo laiškas 
Dr. /L //. GrulČiinui 

1

Kutinu ir aš ten nuvykti. 
Amerl-, 
“kaluli* 
vilties.

ne,
Bet kadangi miltini Iš 
kos iilvykslnnt diiug 
kų“, Ini turiu mažai 
O butą labai gerai,

Moimi 
11 OY|»

Labui uėlu, kml kurinis pa- 
sluntl iškarpų Iš “Naujienų” 

“Dirva”, “Vienybė” Ir “Tė
vynė” kurtais ateinu. Tni vis 
šiek tiek turiu žinių Iš Ame
rikos, 
tymu 
daug

Be kito ko, turiu vertimų 
pndurys Iš Mcf'ube (Bellgljos 
kilmė), apie Arijų kllmy Al- 
šliiurCMc (arti Alaurės Poliaus), 
kur suvartojau raštus Dro 
VVarren'o Ir Dro Pllako .liide-

INdeli , 
EKSKURSIJA

užHiiuInėjuu, ih’h 
piiNlnru Inlkn lul 
tiil rengiau kitur 
TiškovIČhto tilpo

Dabar laikraščių skul- 
mažiit 
rašiau 
Mintį”, 

raštus. Apie
“L. jMnlose”, apie puvėsius Vd- 
keje “Kultūroje” o vėl 
rašiau “palyginamąją pasau
lio religijų Idslorlją“, kurią 
užbaigiau, lik reikės ant maši
nėlės nurašyti. Noriu ją 
šviet. Ministerijai įteikti Ir pa-

Dubiu’ Juu ketinu kreipti dl- 
džhiUHą dėmenį civilinei metri
kacijai ir reale! pimnavijai.

Jėgos iniuio einu silpnyn, Ir 
nežbuiu, ur henuliiiikHlu Įvykiu

Darbai neleidžia ne alslpu- 
tėti. Skyriams kartais paskal
ius skaliau. Bei jau nebega
liu kalbėli kaip seninu, o be

loms, bent Insvnmimly yni

Būt, šiomis dienomis Jlei- 
kinu valdžiai memorandumą, 
kad sulig koiiHtilueljoH U 81 
įsteigtų Lietuvoje bent vieną 
gimnaziją laisvamaniams, sn-

laisvą kulbė,mą: Juk kunigui 
tyko praryti
turėjau bylą dėl “Tikrų Ir ne
tikrų šventųjų” knygelės,

Aš stebiuosi, kml turi pats 
tiek energijos ir drąsos remti 
musų Inisviimiinišknjį Judėjl-

Juk žlnnl, kml

Dtl lnhrn««l|< fcralpbllė* |i 
COIMOPOLITAN TRAVfiL 

HRVICI
Prni». J> AMlRAZItJUI
I4A drand lt„ lr»«klyr»( N. Y.

A. I. TRICI0KA1
IV Ailami ll„ N«w«rb, N. J.

JOHN MKYI
4» Pafk lt., Hartford, Cann.

VI6NYBI TRAVIL BURBAU
I9J Oi and lt., Braaklyn, N. Y,

O. A. KYBĄ
AMIRIKOI LIBTUVII
14 Varnan lt., Wvraatfor, Man.

ATLANTIC TRAVIL HRVICI
K. IIDAINAI, hap.
>01W, B*way, la. Baifon, Man.

MIRAI BARTKBVICIUI
471 N. Maln lt., Manlalla, Man.

PAUL MOLU 
17)0—24th ll„ Detralt, Midi, 

LITHUANIAN NIWI PUI, CO.
NAUJIBNOI
I7HI. Hahtad lt„ CMaafa, IN, 

OHIO LITHUANIAN PUBLIIH. 
INO CO. DIRVA

K. I. KARPIUI
0020 luparler Ava,, 

Clavtland, Ohla
C. J. WOIHNIR 

201) Canon lt„ Plttiburęh, Pa,
A. VARAIIUI

206 Ali Nallane Bank Bulldlng 
1200 Canon lt., Pllhburgli, Pa.

Hengle Ir prlilurl
Lletuvlą Lalvakorčlą Agenfą 

Sąjunga Amerlkofe

Populiariu Keblnlnlu Garlaiviu

“STUTTGART”
llplsuhi II Nsw Verk*

BIRŽELIO 5 d„ 193S
Heilai be persėdimo | Klaipėdą

TMČIOI KLflOI KAINOIi

»97J0

KLAIPlDĄ IR ATGAL
M6700

PrlMouf Jvitf. Valif. Taitut

HAMBURO-AMERICAN LINE . NORTH OERMAN LLOYD

Gausite savo pinigų vertę

When Garland Hudson practiced 
pitehing on vacant lota in Kansas 
City, ho visioned himself a ”Dii»ie 
Dean" for tho Cubs, Cardinals, or 
somo other big loaguo team. Būt 
be hardly saw himself snving his 
follovv playors frem a horrible death 
by a pcrfoet Strike.

During a baaeball ganw in Kan- 
sas City a mad dog, frothing at 
tho mouth, suddenly racod on tho 
diamond and attackcd John Rut- 
lodgo. Hudson’s catcher. When Rut- 
ledge beat off the ravoning anima 
with his nritt, the beast headed for 
William Burna, first baseman. After 
hesitating a moment, Burns ran, 
with the dog gaining on him.

Hudson, who had the bąli, wound

California, ntn'tclung about 
mitas north and south along 
Pacific coast, has strango bod-fol- 
lo\vs — llollywood and its movlo 
inakors, Upton Sinclair wlth his 
EPIC, and Dr. Townsend with his 
old age penslon plan of $200 n 
inonth. tatoH of theso bodfoUowa 
is Jay Bruce, tho stato’s offlcial 
lion kiltar, who has just eut 
bOOth noteh in tho stock of 
hunting rifle.

‘Dali, stander, bromed Bruce, 
ployed sinco 1919 by tho stato
and game conunission, claims to 
be tho only porson slaying lions for 
a living. Going whore mountain 
lions attack cattle herds, ho ©sti
rnutes that ho has walkod 40,000 
mitas to track down his cougars.

Somo day, perhaps, nations will 
trata men as ablo as Bruce to track

tho 
his

cm- 
ftsii

tho nonrby wood našumo n durk 
hasy appearnnco,
flash.of llghtl A contrastlng 

dnb on Nuturėk ounviiR, Agata, a 
spurt of radlanvo—thon a fow of 
them in <|uiek Nuocossion, Tho wood 
soeniji nlivo \vith X-mas troo bulbs 
and altornating glow.s of phosphor- 
eseont onuinntions. At timos thoso 
sylvan stars aro soon abovo tho treo 
tops,—and ngain, undor onos vory 
feot—The firoflios aro doing tholr 
part in boautifying this scono of 
onchantmont.

Gradually tho night ndvnncos and 
tho hoavenly bodies assort thoir 
magificenco of insurinountabte
boauty; tho oarthly contondors con-

jei pirksite žemų-kainų karą

Flshor Body su 
No Dm f t 

Ventiliadjn.

Z^» 1 VALVE-IN-
CrdlZ/į [IEAD INŽINA RATUS

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame ui Caah bu Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskola*.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La SaBe St

Tel. Frąnklin 0576

STABILIZUO

UŽBAIGIMĄ

T PRESSURE 
STREAM 

ALIEJAVIMA

I Apsaugotus 
| t <7 f J Z? Cable-Kontro«f BrėkJug

DALYS KURIOS RANDASI TIKTAI I CHEVROLET
■ ' <

Galutinai balansuotas žemų-kainų padarytas karas
Preferredby 

millions 
to mayonnaise

ELEKTRIKINIAI 
REFRIGERATORIAI

DIDUMO IKI 6 PĖDŲ IR DIDESNI. 
TIKRA JŲ VERTYBĖ $150.00, PO

• A different, delidous 
fiavor! Time-banored in-

and oJd-fashioned boiled

*99.50
VISŲ ŽINOMŲ IŠDIRBYSČIŲ

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417*21 So. Halsted St

TeL Boulevard 4705

Gausite visas šias labai svar- 
bias dalis kada pirksite sau 

naują motorinį karą. Jus galite gauti jas 
žemomis kainomis naujame Master De 
Luxe Chevrolet—galutinai balansuotas že- 
mų-kainų padarytas karast Master De Luxe 
Chevrolet yra vienatinis karas tokiomis 
kainomis kuris suteikia jums visą plieninę 
Turret-Top Body by Fisher... Knee-Action

F/CHEVROLET
pasivažinėjimą... Blue - Flame Valve-In- 
llead Inžiną ir W eather-Proof Cable-Cont- 
rolled Brekius. Jūsų pačių akys ir jūsų 
skonis patvirtins, kad tos dalys yra būtinai 
reikalingos gražumui ir saugumui, didės- 

> • niam patogumui dėl pasivažinėjimo ir eko
nomijos kurią suteikia vien tik Chevrolet. 
Atlankykit arčiausią Chevrolet pardavinė
toją šiandien.

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN
Palyginkite Chevrolet žemas pristatymo kainas ir lengvas G. M. A. C. išmokėjimo sąlygas. General Motor* Vertybė.

/ * • •

' ' ■ *

Master De Luxe

CHEVROLET3&a W S l VMEffl ■



Skridimas pagal komandą- —I

BEGĖDŽIAI
(Kodėl nepasisekė sovietų lakūnams.)

tas.

FRANCUOS DARBININKAI PRIEŠ DEFLIACIJĄ

gerai žinome 
kas tai yra 

skridimas,

nC 
pri-

Enterod na Second Ctass Mattel 
March 7th 1914 at tho Post Office 
of Chicago, 111, undor tho aot of 
March 8rd 1879.

Subscrlptlon Ratai! 
f8.00 per year In Canada 
$7.00 per year outslde of Chicago 
18.00 per year ifi Chicago 
3c per copy.

LIETUVOS SPAUDA APIE 
TRANS-ATLANTlNj 

SKRIDIMĄ

ir Girėno 
minint Da-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniu*. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted StM Chicago, 
Iii. Telefonas Cankl 8500.

nosiruplnti, nes niekas tnip 
netrokšta tą skridimą kuogrei- 
čiausiai atlikti, kaip jisai.

Metama .... . $8.00
Pusei metų M.im.i.iiiiHlhmii.uimi 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

Orderiu kartu su uisakymu.
■ter

Garsinkitės “N-nose”

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

NAUJIENOS
The Uthuanian Daily Newa 

Publlshod Daily Except Sunday by 
The Uthuanian Nows Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephono CANal 8500

Kada Įeit. Feliksas Vaitkus rengiasi leistis į 
jingą kelionę, rizikuodamas savo gyvastim, tai 
katalikiški laikraščiai negali susilaikyti nelieję 
tulžies ant lakūno ir jo rėmėjų, štai, So. Bostono 
bininkas”, šv. Juozapo sąjungos organas rašo:

“Pats lakūnas Vaitkus labai nervuojasi dėl so
cialistų laikraščio pareiškimo, kad ALTASS ‘neski
ria Vaitkui skridimo dienos’ ir kad rašo tik tą ką 
pats Vaitkus praneša.”
Čia tas klerikalų organas bando lakunui įkąsti, kad 

jisai buk norįs užginčyti tai, kas buvo ALTASS valdy
bos skelbiama apie numatomą jo išskridimo laiką. Gir
di, “Vaitkus labai nervuojasi”.

Bet tikrumoje ko Vaitkus turėtų nervuotis? Kas 
yra blogo tame, kad jisai neatspėjo, kokie bus orai, ir 
planavo išskristi daug anksčiau?

Nepalankus orai sutrukdė Vaitkui bandomuosius 
skraidymus su svoriu ir dabar trukdo lakūno išskridi
mą iš New Yorko. Argi tai yra Vaitkaus kaltė?

Tyčiotis iš lakūno nervų toje valandoje, kada jisai 
turi sukaupti visas savo jėgas, besiruošdamas žygiui, 

. kuris reikalauja didžiausio pasiryžimo ir ištvermės, tai 
stačiai nežmoniška!

O štai kitas, irgi “katalikiškas” laikraštis: Marijo
nų organas, “Draugas”. Jisai demonstruoja savo “kil
nią, krikščionišką dvasią”, diena iš dienos dėdamas ka
žin kokio piemens gaminamą “satyrą” lakunui Vaitkui 
ir jo darbui išjuokti.

Dėl Vaitkaus pareiškimo, kad jisai nugalėjo visas 
kliūtis ir nugalės paskutinę kliūtį — blogą orą, tas 
šventablyvų broliukų laikraštis šitaip posteringauja:

“O tos kliūtys, kaip jau seniai žinome, tikrai 
buvo strošnos: ‘Baltosios gulbės’ frunto kaitimai 
Viskansine, balos, dumblai Chicagoje ir sąmokslas 
kidnepinti Litvaniką Niu Jorke. Paskutinė kliūtis 
—i šturmai ant marių, ale ir čia sako ‘jūsų nesuvil- • esiąs...

“...musų lakunėlis prastas yra gamtos ‘Napole
onas’. Jau mėnuo, kaip kasdien laukiam, kada jisai 
tam orui duos per makaulę ir vis nesulaukiam. Be
laukdami mes net akeles pražiūrėjom...” 
šitokiais pajuokimais bandoma priversti lakūną, 

kad jisai skristų, nelaukdamas, iki atmosferos sąlygos 
pasidarys palankesnės. Žmogaus gyvastis tiems neva 
krikščionims nieko nereiškia!

Bet kur jie akis padės, kada Vaitkus savo žygį at
liks?

“Naujienose” jau buvo rašyta, kad Francija yra 
viena iš tų nedaugelio didžiųjų valstybių, kurios dar 
laikosi auksinės valiutos, ners tolyn jų ekonominiai keb
lumai darosi yis sunkesni.

Auksinė valiuta šiais laikais reiškia brangią valiu
tą (pinigus). O jeigu pinigai brangus, tai visa, kas už 
pinigą yra perkama, darosi pigu: pramonės gaminiai, 
ūkio produktai, darbininkų algos ir t. t. Kada kreditas 
yra nupuolęs, tai aukso standardo palaikymas neišven
giamai veda prie deflliacijos.

Defliacijos blogumai skaudžiausiai paliečia darbo 
žmones. Defliacija muša darbininkų klasę dvejopai. Vie
na, dėl prekių pigimo darbai mažėja fabrikuose ir auga 
bedarbių skaičius; antra, darbininkų algoms krintant, 
darosi vis sunkiau pragyventi tiems, kurie gyvena iš 
uždarbių. Mat, ne visos prekės eina pigyn vienodu grei
tumu: tose biznio šakose, kuriose biznieriai yra gerai 
susiorganizavę, kainos gali dar ilgą laiką būti aukštos, 
kuomet šiaip viskas jatf yra atpigę.

Taigi Francijos darbininkai tolyn jaučia vis skau
džiau defliacijos pasėkas, ir jiems jau pradeda išsisem
ti kantrybė. Generalinės Darbo Konferencijos pirminin
kas Leon Jouhaux pareiškė, kad, jeigu valdžia nepasi
liaus vykinusi tokią finansinę politiką, tai bus paskelb
tas visuotinas darbininkų, streikas Francijoje.

Šitoks streikas suduotų tokį smūgį Francijos biz
niui, kad valdžia ir norėdama nebegalėtų išgelbėti auk
sinį franką nuo smukimo.

ViMikymo kaina i
Chtcagojo — paltu:

Metama
Pusei motų .
Trinia mOnosi&ms
Dviem mCnoslama
Vienam mfinosiul •••••••••••M

ChicagoJ por iinošiotojus:
V lOIltt KuuDu
Savaitei ——eeeeeeeee—ie >i ■>— f l 18c
bf$I10Sllli 750

Suvienytose Valstijose, ne ChlcagoJ,
paltai

Metams $7.00
Pusei molų 3.50
Trims mėnesiams ••••••eaaeeeeeeeaeMi 1.75
Dviem mėnesiams —f 1.25
Vienam mėnesiui ..... .. 75c

Uetnvon Ir kitur ulslenluose
(Atpiginta)

pavo- 
musų 
savo 

“Dar-

Apžvalga

Lietuvos ir jos kaimynų spau
doje dabar pasirodo įdomių 
straipsnių apie Įeit. Feliksą 
Vaitkų ir jo busimą skridimą 
per okeaną. Reikia pasakyti, 
kad visi rimti laikraščiai ir 
žurnalai atsiliepia apie musų 
lakūną ir jo žygį labai palan
kiai. Jie žiuri į tų skridimą ne 
kaip | tuščią pramogą publi
kos nervams padilginti, bet 
kaip į dideli ir rūpestingai pa
ruoštą darbą, kuris žada at
nešti milžinišką moralę naudą 
Lietuvai ir patarnauti visos 
žmonijos aviacijos mokslui.

žurnalas “Lietuvos Sparnai”, 
tmšvęstas aviacijos reikalams, 
savo 7-am numeryje, pažymė
jo Dariaus ir Girėno žuvimo 
dvlmotines sukaktuves ir pa
rašė labai gražiai apie “pirmąjį 
jų testamento vykdytoją lakū
ną Feliksą Vaitkų”. Tenai, tarp 
kitko, skaitome:

“Apie lakūno Vaitkaus žy
gio vertingumą čia nekalbėsi
me. Tą mes kiekvienas savyje 
jaučiame ir suprantamo. Mes 
gerai panagrinėkime save ki
lni linkme.

“Ar mos visi 
ir suprantame, 
transatlantinis
kaip jis organizuojamas, ruo
šiamus ir vykdomas? Jei mes 
žiūrime j dalyką iŠ tolo, su
prantama, mes viens kitam 
tik lakoniškai (trumpai) pa
sakome: ‘ag, kas gi čia tokio 
perskristi Atlantiką? Įsilipai 
į lėktuvą ir dumk! O jei dar 
automatinis pilotas yra tai 
ir visai nieko: leki sau, Kau
nan, puikybės pypkę pyp
kiuodamas’... Deja, taip gal
voti negalima.

“Kita visuomenės dalis 
mėgsta burti: ‘skris — ne
skris’. Įvairiai komentuoja 
skridimo galimumus ir kliū
tis ir, čia pat, palygina kitų 
tautų lakunus-herojus. Ir Ši 
pažiūra, jei ją kalba žmo
gus nenusimanąs nei apie 
lakūnų nei apie lėktuvą, yra 
klaidinga. Ji nieko gero žy
giui nepadeda ir tik trukdo 
reikalingą paramą.

“Treti daug šneka per laik
raščius. Vienur getai, kitur 
tendencingai, persispausdin
dami ištraukas ir iš Ameri
kos lietuvių spaudos organų.

“Visa tai sudėjus krūvon, 
kaip tik Čia ir surandame 
tas ‘neatskridimo’ priežastis, 
kurias, kaip matom, patys 
sau pasidarome ir dėl jų, 
vietoje paramos, kartais, vi
sai be reikalo, spėliojamo ir 
ginčijamės.

“Heroiškus žygius mes vi
si lygiai turime vertinti, 
branginti ir remti, jau vien 
tik tokia idėja, kad kiekvie
nam paukšteliui patinka jo 
lizdas. Musų gi tauta reika
linga dar daugelio didvyriš
kų žygių. O lakūno Vaitkaus 
skridimas yra ‘de gravi cau- 
sa’ — didelis dalykas, iš
plaukiąs iš didelės priežas
ties — Dariaus 
testamento. Tad
riaus ir Girėno 2-jų metų 
mirties sukaktį, lygiai įver
tinkime ir jų įpėdinio II-jį 
transatlantinį skridimą.

“Norėdami dpvaihikuoti pa
sisekimu lakuho Vaitkaus 
žygj, kelkime jo nuotaiką 
tuo pačiu džiaugsmu* lūkes
čiu ir optimizmu, kurį turė
jome .laukdami Dariaus ir 
Girėno. Musų smalsumas te- 
nepriverčia herojų skubėti. 
Leiskime jam tihkamai pasi
ruošti ir palinkėkime ištver
mės, kad jo rankomis valdo
ma 'Lftuanica IT laimingai 
ir užtikrintai pasiektų musų 
laik. sostinės aerodromą.” 
Prie šio gražaus paraginimo

NAUJIENOS, Chlcagd, HL

tenka dabar tik pridurti, kad 
Įeit. Vaitkus yra senini skridi
mui pasiruošęs. Lėktuvas yra 
puikiausiai sutvarkytas, ir nie
kas kita lakūno nesulaiko, kaip 
tik atmosferos sąlygos.

Apie tai, ar oras yra tinka
mas skridimui, sprendžia no 
pats lakūnas, bet kompetentift- 
kft valdžios |«taiga. Tos jstaigos 
viršininkus, Dr. Kimball, yra 
suinteresuotas Vaitkaus žygiu 
ir jo asmeniu, gal būt, no ma
žiau, kaip tūkstančiai musų 
žmonių. Nes Dr. Kimball turi 
dabai didelf patyrimą ir jisai 
geriau, negu kuris iŠ musų, ži-

5

Sovietų valdžia norėjo nuste
binti pasauli, pasiųsdama tris 
geriausius savo lakūnus 6,000 
mylių oro kelionėn iš Maskvos 
per šiaurini poliusą j San Fran- 
cisco. Beit dabar pasaulis ste
bisi, kodėl tas drąsiai sugalvo
tas žygis buvo taip greitai nu
trauktas. Levanevsky, Haidu
ko? ię Levčenko stt savo milži
nišku lėktuvu nonuskrido 
tūkstančio mylių ir buvo 
versti suktis atgal.

Oficialia aiškinimas yra 
kad sovietų lėktuvo sugedo aly
vos sistema ir lakūnai negalė
jo to sugedimo priežasties už
tikti, todėl jiems nebeliko nie
ko kilta, kaip prašyti Maskvą, 
kad ji leistų jiems sUgrižti.

šis faktas, beje, kad lakūnai-* 
turėjo prašyti leidimo grįžti j 
saugią vietą, kai pavojus gra
sino jų gyvastims, parodo la
bai aiškiai, kiek žmogus Rusi
joje turi “iniciatyvos”, apie ku
rią neseniai rašė musų bimbi- 
niai Maskvos gąrbintojai. Pa
rinktiems, gerinusiems bolševi
kų lakūnams žiuri stačiai j akis 
mirtis, Jeigu jie lėks tolyn į 
šiaurę, sugedus alyvos sistemai 
lėktuve, bet jiems nevalia savo 
gyvastis gelbėti, iki Maskva 
neduoda leidimo!

Apie lakūnų “iniciatyvą” čia, 
žinoma, negali būti nė kalbos, 
kada jie šitaip priklauso nuo 
valdžios įsakymų. Valdžia su
planavo tą skridimo maršrutą 
viršum “pasaulio stogo”, ji pa
dirbdino jiems lėktuvą, ji pa
liepė jiems skristi ir ji paliepė 
jiems grjžti, kada pasirodė, kad 
skridimas negali pasisekti. Te
legrama iš Maskvos pranešė, 
kad sovietų valdžia dabar pa
siuntė j Leningradą specialę 
komisiją ištirti, kas pasidarė 
su lėktuvu, kad jisai taip grei
tai sugedo. Kad kokios, Stalino 
tyrinėtojai dar suras “sabota
žą”, už kurį bus kas nors; skau
džiai nubaustas.

Bet, nežiūrint ką sovietų ko
misija suras arba paskelbs vi
suomenei, klausimas apie nepa
sisekimo priežastis yra pats sa
vaime JdomUs. Kiekvienas gali 
suprasti, kad lėktuvas, kurį 
valdžia davė LevaneVskiui skri
sti per šiaurinį poliusą, turėjo 
būti įrengtas gerai. Gabiausie
ji sovietų inžinieriai ir mecha
nikai buvo, be abejonės, per
žiūrėję ir sureguliavę kiekvie
ną jo dalelę. Spaudoje buvo 
pranešta iš Maskvos, kad prieš 
išskrendant Levanevskis ir jo 
padėjėjai buvo atlikę su lėktu
vu įvairius bandomuosius skrai
dymus, ir viskas buvo surasta 
puikiausioje tvarkoje* Todėl 
keista, kad paskui taip urnai 
išsivystė toks rimtas defektas, 
kuris sugriovė visą lakūnų žy
gį-

Reikia manyti, kad sugedi
mo priežastis atsirado kada 
nors po paskutinių lėktuvo ban
dymų. JLėktuvą greičiausia ga
lėjo sugadinti nevykusiai at
liktas pasikėlimas nuo žemės. 
Atsiminkime, kad sovietų lakū
nai išskrido iŠ Maskvos, kada 
tenai smarkiai lijo. Aerodro
mas, kaip buvo# telegramose 

no, su kokiais pavojais lakunui 
teks grumtis, skrendant per 
Atlantiką. Duodamas savo pa
tarimus F. Vaitkui, jisai jau
čiasi, Jmąs ant savęs atsakomy
bę už jį ir už jo žygj. Ar bent 
vienas protingas žmogus dabar 
galėtų pasakyti Vaitkui: “Ką 
tu čia paisai, ką Dr. Kimball 
kalba? Lėk ir gana!”

Vaitkus lėks tada, kada jam 
patars Oro Biuro viršininkas. 
Jisai nesugaiš bereikalingai nė 

pranešta, buvo dumblinas. La
kūnai iškilo | audringus debe
sis ir lėkė apie 160 mylių, pir
ma negu jie pasiekė giedrų 
dangų.

Sovietų lėktuvas su pilnu 
kroviniu svėrė 15 tonų (apie 
30,000 Svarų)- Įsivaizduokite, 
krts gali atsitikti tokiai sunkiai 
mašinai, jeigu ji, besirisdama 
purvinu aerodromo taku, prieš 
pakylant dusyk-trlssyk bump- 
telėja j Žemę!

, Pavojui kylant su dideliu 
svoriu

Pereitą šeštadienį “Naujieno
se” buvo aprašyta paskutiniai 
“svorio bandymai”, kuriuos 
Įeit Feliksas Vaitkus prieš dve
jetą su viršum savaičių darė 
Floy Bennett lauke su “Litua- 
nica 11” (žiur. “Pavojingas 
Bandymas”, Nauj. rugp. 8 d.). 
Tenai randame tokių informa
cijų apie lėktuvų pasikėlimus 
su dideliu kroviniu:

“Bet ir pasikėlimas nėra 
lygtis pasikėlimui, aiškina to
liau airportiečiai. Pasikelti 
pasekmingai, reiškia leisti 
lėktuvui sklandžiai, be per 
didelio įtempimo pačiam iš
kilti į orą.

“Tvirta ranka valdomas 
kad ir sunkus lėktuvas, jei 
turi pakankamai stiprų mo
torą, įsibėgėja ir kai žeme 
beriedėdamas pasiekia ganė
tinai didelį greitį, pats ima 
keltis į orą. Tik lakūnas tu
ri kelti nuo žemes vairais

lūktuvo uodegą ir neleisti jo 
‘nosiai’ perdaug stačiai dur-

Bot būna ir nesklandžių pa
kilimų, kurie gali padaryti da«$r 
žalos lėktuvui. Straipsnyje to
liau skaitomo:

“Airportiečiai, tolinu, aiš
kina, aerodromų žargoną var
tojant, kad kai kurie lakūnai 
bando lėktuvą ‘atplėšti nuo 
žemės’, Taip yra apibudina
mas pakilimas, kuriame In- 
kūnas neleidžia Įsibėgėju
siam lėktuvui pakilti, bet 
staigiai vairu nuleidžia lėk
tuvo uodegą, iškelia stačiai 
j orą jo nosį ir tokiu budu 
atplėšia lėktuvą nuo žemes 
ir pakyla. Bet šitaip perdaug 
anksti iškeltas lėktuvas ne
gali išsilaikyti oro ir nupuo
la 'atgal žemėn. Kartais, pir
ma negu lėktuvas tikrai pa
kyla, įvyksta keli toki kriti
mai.”
Kas tuomet pasidaro? O va 

kas:
“Kiekvienas sunkaus, sa

kysimo, 4 tonas sveriančio, 
lėktuvo puolimas skaudžiai 
atsiliepia į visas jo dalis”, 
skaitome minėtame straips
nyje. “Trenksmas sugadina 
šrlubus ir nusilpnina tankas, 
taip kad jos ilgainiui pra
kiura; be to, atliuosuoja nuo 
lėktuvo liemens įvairias at
skiras dalis. O lai duoda 
pradžią vibracijai (virpėji
mui), kuri yra pragaištinga 
dar nesugadintiems instru
mentams, tankoms ir, svar
biausia, pačiam lakunui.

“Taip iškilęs lakūnas, tvir
tina tie žinovai, keliones lai
mingai neužbaigs. Turės kur 
nors nusileisti arba km* nors 
nukristi ir užsimuš arba pri
gers vandenyne.”
Labai galimas daiktas, kad 

tokiu budu buvo sužeistas ir 
tas sovietų lakūnų; lėktuvas, — 
kitaip butų keista, kodėl taip 
greitai prakiuro jo alyvos vam
zdeliai.

Netvarka aliejaus sistemoje
Telegramose buvo pranešta, 

kad vos už keleto valandų po 
išskridimo iš Maskvos sovietų 
lakūnai jau pastebėjo netvar
ką lėktuvo aliejaus cirkuliaci
joje. Jie tuomet kažin <la ar 
buvo nulėkę 500 mylių. Jie 
bandė tą defektą atitaisyti ir 
lėkė tolyn, bet jisai darėsi vis 
blogesnis, ir lakūnams nebeli-
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ko kitos išeities, kaip apsisuk
ti ir skristi atgal.

Laimė, kad jie dar suspėjo 
pasiekti Leningrado npiclinkę 
ir nulupti, pirma negu lėktuvo 
motoras sustojo veikęs. Jie bu
vo nu skridę prieky n apie 900 
mylių ir atgal apie 600. O jų 
tikslas buvo lėkti be sustojimo 
daugiau kaip 6,000 mylių!

Tai kodėl gi lėktuvas, pa
ruoštas tokiai ilgai kelionei, 
pradėjo “šlubuoti”, vos pada
las penketą šimtų mylių? Ne
galima manyti, kad sovietų 
valdžios inžinieriai yra taip ap
sileidę, kad jie, ruošdami lėk
tuvą tam sensacingam žygiui 
per Aiaurinj poliusą, nepnsi- 
stcngfl net kaip reikiant sudėti 
alyvos tankas ir vamzdelius. 
Taigi tenka spręsti, kad lėktu
vas sugedo, sutrenktas j žemę, 
bekylant.

Tai nereiškia, kad Levanevs
kis yra nekompetentiškas la
kūnas, kuris nemokėjo sklan
džiai pakilti su didelio svorio 
lėktuvu. Jisai veikiausia, valde 
lėktuvo vairus taip gabiai, kaip 
tik buvo galima. Bet jį trukdė 
lietui ir purvas.

Sovietų lakūnai — panašiai, 
kaip Ir Feliksas Vaitkus -- bu
vo jau išlaukę gero oro beveik 
dvi savaites, kada jie šešta
dienio ryte atėjo j airportą 
Matyt, buvo spėta, kad tą die
ną oras jau bus geras, nes | 
airportą atėjo išlydėti lakūnus 
aukšti sovietų komisarai ir 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius. O Čia, pasirodo, lietus pi
la, kaip iš kibiro. Nusivylimas. 
Argi ir vėl reikės skridimą ati
dėti? ,

.Jeigu liūtų sprendę Levanev- 
skis ir jo draugai, tai žinoma, 
kad juodu butų nusprendę tą 
dieną neskristi, nes juk nesą
mone bandyti su 15 tonų svo
riu pakilti nuo dumblinos že
mės į lietų ir audras, statant į 
pavojų trijų žmonių gyvastis 
ir brangią lėktuvo mašineriją. 
Bet nusprendė, matyt, komisa
rai, kuriems reklama yra svar
besnis dalykas, negu žmonių 
gyvastys.

“Lėkite, lavorščiai! Ką čia 
paisyt tokio menkniekio, kaip 
blogas oras!” Ir jie išlėkė. Bet 
mechanikos įstatymai, deja, ko
mandos neklauso.

Nespecialistas.

a®



Kliubietis

Mrs. Anelia K. Jarusz

koresp,

an

Drąsus banditai

S1OS

visiem

PADĖKAVONE
PADĖKAVONĖ

Gerkit ir Reikalaukit

STRAIfiHTKEN

jums reikia

Konferencija dėliai bau 
smių automobilistams

Grraiid džiurė klausinė 
jo Dro Bauerio našlę

$12.00
$45.00
$15.00

$1.00

Persikėle į Nauja, 
Didelį ir Patogų Ofi
są 2202 West Cermak

Lietuviškoj

Dėgtifift

tai yra
Kliubo

STOGAI 
ROOFING

savo
Dun- Iš Liet. Keistučio Pa 

šalpos Kliubo mene 
sinio susirinkimo

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu, 
Keritucky v 
riourbon

Metalo darbininkų si 
važiavimas Chicagoj

Čia 
susirasit

spręsti, jogei ta or 
yra tvarkoma atša

svarstys federaliu

Akušerija ha-
muose.

Medikais egtami
nacija ____ __

dougLas park hospital
1900 S. Kedzie Avė.

J. Kazanauskas jau 23 
yra raštininkas šios di 
ir atsakančios finansi-

gyvuoja
Ji suorganizuo- 
1905 metais.

Ęjali pasisko- 
gali pasidėti 

Už tau- 
spulka moka

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Palaukite mus ir mes pa*a-« 
kyšime Įdek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikoryatia 
darba.

1216 So. Halstad . 8UM

Reikalauja, kad Dun 
ham rezignuotų iš 

džiabo

Antradieni teisėjo Corneliua 
J. Harrington kambariuose, 
kur yra teisiamos Mrs. Blanche 
Dunkel ir Mrs. Evelyn Smith 
dėliai grocernės klerko Ervino 
Lang’o nužudymo, liudijo p-lė 
Josephine McKinley, Lang’o su 
žiedotinė.

Tarp kitko prokurorai pa-

Lang’o sužiedotinė liu 
dijo teisme

CHICAGOS 
ŽINIOS

prezi- 
metalo 

Federalę

STANISLOVAS KUČINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 4 diena, 7:05 valan
da ryte 1935 m., sulaukęs bu- 
sės amžiaus, gimęs Šiaulių at>., 
Kuršėnų parap.

Amerikoj išgyveno 26 metlis.
Paliko dideliame nuliudime 

mylima seserį Petronėle, švo- 
gerj Wm. Domark ir ju šei
myna. 4 pusbrolius, William ir 
Adolfą Kučinskus ir Jurgi ir 
Juozapa Vaitkus, pusesere Ona 
Sadauskienė ir giminės, o Lie
tuvoje dvi seseris, Elena Yo- 
vaišienė ir Bronislava Rup
šienė.

Kūnas pašarvotas randasi 
4432 S. Washtenavv Avė.

Laidotuvės ivyks ketverge, 
Rugp. 8 diena. 8:00 vai. ryto 
iš namu i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos bažny
čia. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už včlionio siela, o 
iš ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Kučin
sko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mu ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame.
Seserys, švogeris. 
Pusbroliai, Pusseserys 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741._________________

su nusikaltimu naujam įstaty
mui, nagrinėsiąs pats kauntės 
teisėjas Edmund Jarecki. Vė
liau gal teksią įsteigti trafiko 
byloms teismai ir Chicagos 
priemiesčiuose . arba apielin-

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGICIU 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

pageidaujamus darbi 
taipg 

organi

arba seimui. Sei- 
kutinę visa šia sa-

Kliubo valdyba pranešė, kad 
šiais metais yra mirę 1$ kėiš- 
tutiečių, kurią pašalpgaVidrtis 
Keistučio KliUbas yra išiiidkė 
jęs pomirtinei: Bb to, y.ta su
teikęs gyvy gėlią Vaihitais ii 
grabo nešėjus palydint veldiiį 
į kapus. Keistučio Klitibiii 16- 
šavo nemažai kapitalo paden
giant pomirtiiiiij išlaidas.

Biznio komisija pranešė, kad 
nuo pikniko pelno atliko Keis
tučio Kliubtfi $965.90, ir dar 
tikimasi už serijas gauti įplau
kų apie $100.(10. Kaip mato-

Cook katintėj jau kelintą 
dieną veikia naujas įstatymas 
trafikui reguliuoti. Kaip šian
die, trečiadienį, įvyks konfe
rencija, kurioj dalyvaus poli
cijos departamento ir valstijos 
gynėjo ofiso atstovai. Kon
ferencijoj norima išdirbti tam 
tikrus patvarkymus, kurių po
licininkai, prižiurį trafiką, tu
rėtu laikvtis.

Pirmų keletu bylų, iškeltų 
automobilių draiveriams ryšy

Palydėjome į amži 
naja tėvynę

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mejit ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

ravičienei į Lietuvą. Dėkojame 
kitiem giminėm ir pažįsta
miem, taipgi ŠV. Antano para
pijos klebonui kun. Vaičiūnui 
ir jo pagelbininkams vargoni
ninkams, p. A. Pociui, p-lei A. 
Ančiutei, graboriui Petkui, pp. 
Jaiisonam ir kitiem, kurie pri
sidėjo savo triusu ir suteikda
mi auką v?ž velionio sielą.

Bendrai dėkodami lūži (taip 
pavyzdingą sudarymą šių lai
dotuvių, liekame su gilia pa
garba velionio artimiausi gi
mines

Suvienytas Lietuvių Politiš
kas Kliubas 9 wardoj laikė su
sirinkimą liepos 30 d., Balchu- 
no svetainėj. Susirinkimas bu
vo skaitlingas nariais, nes ja
me dalyvavo virš šimto kliu 
biečių, vyrų ir moterų.

Svarbesni tarimai buvo pa
daryti sekami. Išrinkta trys 
nariai į Pildomąjį Komitetą, 
būtent advokatas Zalatorius., 
St. Misiūnas ir Ant. Nakrašas. 
Susirinkimas nutarė užprotes
tuoti aldermanui Lindel dėl dė
jimo vandeniui mieruoti mite- 
rių, kurios dabar pradėjo dėti 
Roselande. '

Kliubo draugiškas piknikas 
įvyks rugp. 11 d., Wildwood 
darže, prie 127 St. ir Went- 
worth Avė. Kliubiečiams buvo 
išdalinti tikietai 
gėrimams. Reiškia, 
riai galės baliavoti

Po susirinkimo 
gerai pasibaliavojo 
nupirkta pusbačkė alaus troš
kuliui numalšinti.

Susirinkimas buvo tvarkus 
pirmininkaujant Br. Petkui. Be
je, susirinkimas buvo laikomas 
Balchuno svetainėj, kurios ša

mai moterei elektros 
mirti.

Prokuroras Dou'gherty 
įvadinėj kalboj kaltino 
kelienę tuo, kad ji mėginusi 
nusamdyti tris kartus galva
žudžius vyrus Lang’ui nudai
goti, pirm negu kreipėsi prie 
Evelynos Smith, kuri ir sutiko 
darbą atlikti.

Kaip pirmadienį, taip ir 
tradienį teismo kantbarys 
vo pilnas publikos.

Rugpiučio 4 d. Hollywood 
svet. atsibuvo L. K. P. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas. Nors 
oras buvo gana karštas, ta
čiau narių susirinkime dalyva
vo (taip vyrų, taip ir mote
rų) gana skaitlingas būrys.

Atidarius susirinkimą pirm. 
F. Jakayičiui, sekretorius St. 
Narkis perskaitė aplikacijas 
naujų narių, kurių prisirašė 
prie Keistučio Kliubo 26. Jų 
tarpe randasi 15 jaunuolių. Ga
lima pagirti tos darbutitojus, 
kurie stengiasi gauti naujų na-

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJ!

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti muši skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairi! paprasti ir nepaprasti 
daiktu intaisi ir reikmeni. Jeigu iš telpanti! čia skelbtai Be
kilta slisirasti ko jieŠktti, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Bižnlo Patarėjo. Čia jljs pailsite informacija, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

DOMICĖLĖ JANULEVIČIENĖ
Kuri mirė liepos 14 diena 

ir palaidota tapo liepos 18, o 
dabar ilsis Tautiškose kapinė
se, amžinai nutilus ir negalė
dama atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė iai paskutini patamavi- 
ma ir palydėjo ia i ta neišven
giama amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinima iš musų 
tarpo, reiškiame giliausia Pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams: dėkavo ja
me graboriui S. P. Mažeikai, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ja i amžinasti. o mums pa
lengvino perkesti nuliūdima Ir 
rūpesčius, dėkavojame grabne- 
šiams ir gėlių aukautojiems ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musu mylima mo
teris ir motina sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Lieka nuliude.
Vyras ir Sudus.

KAZIMIERAS YURGAITIS
Kuris mirė liepos 30 dieną, 

ir palaidotas tapo rugpiučio 3, 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutini 
patarnavimų ir palydėjo ii i 
ta neišvengiama amžinybės 
vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinima iš musų 
tarpo, reiškiame giliausia Pa
dėka dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo
jame musu dvasiškam tėvui, 
Kun. Lukošiui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo Sie
la: dėkavojame graboriui S. P. 
Mažeikai, kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ji i amžinasti, 
o mums palengvino perkošti 
nubudima Ir rūpesčius, dėka
vojame grabnešiains — Šv. Mi
šių ir gėlių aukautojams, ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms: o tau musu mylimas vy
re ir tėveli sakome: ilsėkit šal
toj žemėje.

Lieka nuliude.
Yurgaičiu šeimyna.

Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkimas įvykęs sekmadie
nį, rugpiučio 4 d., priėmė re
zoliuciją, kuri liečia Robertą 
J. Dunham’ą, Chicagos parkų 
distrikto prezidentą. Federaci
jos rezoliucija pasmerkia Dir
hamą todėl, kad parkų distrik- 
tas atsisakė leisti jai suruoš
ti metines iškilmes Darbo die
ną Kareivių lauke (Soldiers 
field). Be to, rezoliucija rei
kalauja, Ma,<l Dunham rezig
nuotų iš parkų distrikto pre
zidento vietos.

Rezoliucijos kopijos nutarta 
pasiųsti prezidentui Roosevel- 
tui, senato ir atstovų buto na
riams, gubernatoriui Horneriui 
ir merui Kelly. Federacijos 
prezidentas Fitzpatrick kvietė 
kiekvieną delegatą raginti sa
vo unijos narius rašyti laiškus 
merui Kelly su reikalavimu pa
šalinti Dunhamą iš vietos, ku
rią jis dabar užima parkų dis- 
trikte.

Ben 
metus 
dėlės 
nes įstaigos.

Jei viršininkai kokios nors 
organizacijos išbund taip ilgai, 
tai galima 
ganizacija 
kančiai.

Jei kas 
nigų arba

apiplėšti saugia- 
Taigi ne tik ma- 

i vado ūgis, jo dė- 
, bet ir pavogimas 
reikalingų geležiai 

policijos 
Fernekes

Devynių banditų gangė pir
madienio vakare užpuolė Chi- 
cago ir Alton gelžkelio dirbtu
vę prie Meade ir Archer avės. 
Piktadariai įveikė du gclžkc- 
lio samdinius ir pasiėmę tris 
acetileno žibintuvus (acetylene 
torches) pabėgo.

Tik vienas iš banditų dėvė
jo kaukę. Jis buvo mažo ūgio 
vyras. Policija todėl mano, 
kad banditams vadovavo Hen
ry Fernekes, vos keletą dienų 
atgal pabėgęs iš Joliet kalėji
mo plėšikas.

Kaip žinoma, Fernekes spe
cialybė vra 
sias šėpas, 
žas banditų 
veta kaukė, 
žibintuvų, i 
ir plienui išdegini, 
manymu, liudijąs 
darbą. Ba jo “profesijai” to 
kie žibinutvai kaip tik ir rei 
kalingi.

Justice Preston
Californijos aųgsčiausiojo teis
mo narys, kuriam prezidentas 
Rooseveltas pavedė vesti bylą 
prieš Standard Oil Co., kad at
gauti iš jos nuo $25,000,000 iki 
$50,000,000 ir brangių aliejaus 
žemių.

Viilinkais (randavote jais) da
bar yra italai. Lietuviai, į ją 
atsilankę, jau kitaip jaučiasi, 
ir sąlygas blogesnes naujieji 
savininkai stato. Už alų irgi 
brangiau ima.

Daugiau kaip 150 delegatų, 
atstovaujančių Sheet Metai 
VVorkers uniją, pirmadienį 
(rugp. 5 d.) susirinko Sherman 
viešbuty metiniam unijos su
važiavimui 
irias tęsis 
vaitę.

Seimas 
projektus, kurių tikslas yra su 
teikti bedarbiams darbo, dis 
kusuos 
ninkams įstatymus, c 
aptars vidujinius savo 
zacijos reikalus.

Pasak organizacijos 
dento John J. Ilynes, 
darbininkai ragins 
Namų Administraciją 
šalpos Teikimo Administraciją 
paskubinti projektus griuvėsių 
(slum) apielinkėms valyti ir 
naujiems namams statyti. Pil 
nai 40 nuošimčių šios organi
zacijos narių yra samdomi sta
tybos lauke. Ir didžiumai jų 
desperatiškai reikia darbo.

Anikletas ir Vikto 
Rimdžiai.

Simano Daukanto Federal 
Savings and Loan AssoCiatiOn 
šiomis dienomis perkėlė savo 
ofisą į naują, patogią ir išpuo
štą vietą.

Šios finansinės įstaigos ofi
sas dabar randasi skersai gat
vės nuo Metropolitan State 
banko. Gi pąipąs priguli Jo- 
seph Misevich, šios spulkos iž
dininkui.

Reikia priminti, jogei ši fi
nansinė organizacija 
jau 30 metų, 
ta sausio 2 d

Kas nori, čia 
linti pinigų arb- 
savo pinigus taupymu 
pomus pinigus

• Mergina toliau apipasakojo, 
kaip Lang buvo pasirėdęs tą 
naktį. Užklausta, ar ji mačiusi 
Lango drabužius kada nors vė
liau, atsakė: “Taip, aš mačiau 
juos miestelio policijos stoty.” 
Ir papasakojo, kaip atrodė ta 
da sudraskyti, purvini marški
niai ir baltos kelnės, kurios 
buvo nukirptos ties keliais, kai 
Evelyn Smith nupielavo Lan
g’o kojas.

P-lė McKinley pranešė, kad 
Lang ir ji rengėsi apsivesti sau
sio mėnesį 1936 m.

Kaip nužiūrima, byla tęsis 
neilgai. Ir dar kai kurie spė
lioja, kad šios bylos pasėkoje 
Illinois Valstijoj gali tekti pir- 

kėdėj

nori pasiskolinti pi- 
pasidėti savo piiii- 

gus taupymui, Simdho Daiikaii- 
to Federal Savings and Loati 
Association visuorhet suteiks 
malonų ir gerą patarnaviihų. 
Naujas ofisas randasi adtesii 
2202 West Cermak Road. *

ma, tai keistutiečiai daro pro
greso žinksnį.

Naujų narių gavimas ir pa
rengimai duoda nemažai pelno, 
kas padidina kliubo iždą. To
dėl kiekvieno, taip jaunuolio ar 
jaunuolės, taip ir suaugusio 
žmogaus turėtų bu*ti pareiga 
prisirašyti prie vienoj didelės 
pašalpos organizacijos, Keistu
čio Pašalpos Kliubo.

Kad daugiau pakelti finan
sų stovį ir keistutiečiam su
teikti pasilinksminimą, 
rengiamas Keistučio 
naktinis piknikas.
— J. D. Bendokaitis,

P. CONRAD
STUDIO

420 63rd St.
^tiklė^piDd 5883-5840

Dar gražiau, moderniŠ 
kiaii itfengta. - - — —..

P-iiia Louise Bauer praleido 
antradienį 25 minutes kamba
ry, kuriame grand džiurė ty
rinėja kolegijos ihokytojo Dro 
Walter J. Bauer nužudymą. 
Moteris, išėjo iš grand džiurės 
kambario isteriška. Kalbama, 
kad grand džiurė klausinėjo 
ją apie jos draugavimą su 
Mandeville Zcngc. Pastarasis 
yra areštuotas ryšy su nužu
dymu Dro Bauerio.

P-nia Bauer pranešė repor- 
terianis, kad ji išvyksta pas 
tėvus Missouri valstijom Ji 
taipgi prisipažino netekus vy
riausios slaugės darbo Kiksvil- 
le ligoninėj.

Gi sulig prokuroro padėjėjo 
Charles S Dougherty reikala
vimu, M. Žengė formaliai tapo 
apkaltintas pirmo laipsnio gal- 
važųdyste. Po to, byla atidė
ta iki rugpiučio 20 d.

U. Š. Governirient įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

, Mokam divideildą 
kas 6 menesiai. Pra
eityje išiilOkėjom 4% 
o kurie moka mėUe-

klausė jos, kada ji mačiusi 
Lang’ą paskutinį kartą. Mer
gina atsakė: “Apie vidurnaktį 
liepos 6 dieną.” Reiškia, an
tradienį sukako lygiai mėnuo 
laiko, kai Lang tapo nužudy-

valgiams ii 
kliubo na- 
veltui.
klitibiečiai

i, nes buvo

širdingai dėkojam 
draugam ir draugėm, kurie pa 
fridė savo prielankumą ir at- 
Vjdkb į laidotuves Kazimiero 
Ahdrejtirio. Taippat dėkojamo 
p: Oriai' Baltulieiiei už pa siun
timą telegramos Julijanai An
drėj unienei ir BrohislaVai Pet-

BARGENAS NO 4 
Visą savaitę nuo rugp. 5 d. 
SPRINGSAI extra stiprios konstruk
cijos. Padarvti iš Geriausio drato. Garantuojame. ioGei jie suteiks už- 
ganėdinima. Tikra iu vėrė $10.00. 
Specialiai Šiai CA QC
savaitei ............................

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.
JOS. JOZAITIS. Msr. 

3621-23-25 S. Halsted St.

SVEIKATOS KLINIKA 
Tbnsilai iSimaihi 

vaikams —— 
Palagaa ligohi-

RugpiįVčio 3 d., šeštadienį, 
prie p. Petkaus koplyčios, 1410 
49th Court, Cicero, suėjo-su- 
važiavo netik pačių ciceriečių 
didelė minia, bet taippat kitų 
kolionijų. žmonių, atiduoti pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinti .ant visados su savo 
geru ir nuoširdžiu draugu Ka
zimieru Andrėjunu, kurį liepos 
28 d. patiko nelaimė. 9-tą vai. 
ryto velionis buvo nulydėtas į 
Šv. Antano bažnyčią, o 11:30 
vai. ilga eilė automobilių nu
lydėjo jį į šv. Kazimiero ka
pines.

Jaunam graboriui p. Petkui 
reikia palinkėti jo profesijoj 
gerų sėkmių. Jis mokėjo labai 
gerą tvarką palaikyti.

Tebūna tau, drauge, lengva 
šalies žemelė.

— R. šriiukias.

Mutual LipuorCo.
4707 So. Halsted St

- TęL YARDS 0803 ,

WE0ERALdAVlNGS 
TlmilOAN 9AI1OC tAtiOfl 
n w dKMiAOd"

2324 SO. LeaVitt Stfėet
tėiėtoltail CANAL 1679

JUSTIN MACt<IE\VlCti, Prezidentas

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaip nau

jas, tik ............................. $295.00
Buick late, 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan, kaip nau-‘ 

jas, tik ............................. 365.00
Hupmobile. 1932, sedan, garan

tuotas, tik ..................... 285.00
Studebaker. 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan, 

tik ........-m,.......................... 295.00
Essex, 1930, sedan, tik .......... 45.00
Chrysler Coupe, tik .................. 35.00

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena kara priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
deliomis iki 9 vai. vakaro.

G. M. Finaiice Corp.
2535 N. Crawford Ave^______

SIUSKIT PER .
Naujienas
Pinigus Lietuvon

arba

■’ -tf- . I ' ■■

■ -•UkA?;--• ji ph’jg'u arif 
t.*< • * n ‘k* ■

• J ' A-A) A'
TELF.yONAS/'YARds 27U0 ima 2'111

ĮTŪŽIO SKOLINIMO IR BuDAVGJlMOB-VĖS



NAUJIENOS, Ohięago, III

MISS NAUJIENOS 1935 PRANEŠIMAI CLASS1FIEDADS
Draugijų Atydai

Automobiles

biznio namams ir re

Butmanienė teisme

nuos radio programe

P-Le LOTTIE SURVILIUTė

gražių

Furnished Rooms

Pocahontas mine run tonas $7.00

CLASSIFIEDADS

Chesterfield 
Chesterfield.

1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

širdies 
mėnesini 
1935 m.

mėnesi n
8-tų vai

Audito-
., prašau

Tai yra litas subalansavimas ta
bakų, kuris padaro Chesterįields 
lengvesnius ir geresnio skonio.

Tenniso čampionas 
J. Žukas šiandien iš

plaukia Lietuvon Visos draugijos, kliubai, ra- 
teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi j Naujie
nas. kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už col{. Todėl prisiųsdami išva
žiavimu pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lones prisilaikyti.

V. Ascila ir Viktoria 
Gunauskienė d a i -

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

Trečiadienis, rugp. 7, 1935

IŠPARDUODAME BARU FIKčE 
rius. visokio didžio su Coil Baksaii

tas N. Kadis, graboriuus 
Bagdono padėjėjas. Jisai 
pašauktas kaip valstybes, 
Butmanienės liudytojas.

Personai 
užmenu lešk

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Adv. K. Gugis .......
Dr. M. Žilvitis .......
Longinas Kučinskas 
S. P. Mažeika .......
J. šmotelis ............
J. F. Budrik ........
Joe Kaupas ............
B. Abraškaite .........
Anton Ambroze .....
J. P. Ewnld .............
A. J. Žala toris .....
K. Aleksiunas ....\...
Peter Nover ............
S. Lachavvicz ........
P. Mankus ............ .

Roselando Susivienijimo< Lietuvių 
Amerikoje 139 kuouoa. mėnesinis su
sirinkimas jvyksta trečiadieny, rug
piučio 7 d. Paliner Parko svetainėj. 
Mes, valdyba, pageidaujame, kad vi
si kuopos nariai dalyvautų susirin
kime. Valdyba.

dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles. reristerius ir ice balnius 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fistures. 1900 S. State St. 
CALumet 6269.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Suv.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

REIKIA MERGINOS nuo 20 iki 
25 metu amžiaus prie namu darbo. 
Patyrusios ir pridaboti kūdiki. Gy
venimas vietoje. Tel. Crawford 
2668.

norėjęs atiduoti Butmanienei 
$50,000 cash.

Anot p. Levy, Butmanienė 
nepriėmusi tų pinigų. Tačiau 
prieš pačių, mirtį Kelly pareiš
kęs, kad jis norįs, jogei visas 
jo turtus tektų Butmanienei, 
kad jisai pasirašysiųs tuščių 
popierų, o ji galėsianti įrašy
ti j tų popierų testamentų (the

PAIEŠKAU J. šilinckis, kuris pa
eina iš Pajūrio miestelio. Prašau at
sišaukti kuogreičiausia. Turiu svar
bu reikalu. John Stulga. 6442 So 
Union Avė.

DARBO IEŠKAU. Esu dar nese
nas ir teisingas žmogus. Kam rei
kalingas yra žmogus prie abelno na
mu darbo arba dženitoriui pagelbėti, 
aš tokiam darbui tinku. Pašaukit 
mane telefonu Hcmlock 0707.

PARSIDUODA TAVERN ir Lunč- 
ruimis: biznis išdirbtas per daug 
metu: randasi prie dirbtuvių; prie
žastis pardavimo — turiu du biz
niu. 3641 So. Morgan St.

M. Karčauskas 
V. Ascilla .........
Jonas Ascilla .....
T. Rypkevicz .....
J. Šileikis ...... .....
Pranas Wenckus 
Paul Švelnia .....
S. V. Valančius .. 
P. M. Smith ..... .
Dr. V. A. Šimkus 
Al. Rudinskas .....
G. Rimkus .........
Mrs. G. Stungis ...

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, viskas įrengta moderniškai pagal 
naujos mados. Biznis išdirbtas per 
daugeli metų. Priežastis pardavimo 
— liga. Katrie ieškot tokios vietos 
telefonuokite

Lafayette 5499

Valstijos gynėjo (prokuroro) 
padėjėjas Julius Shervin cha- 
rektizavo ,p-nią Butmanienę 
kaip “godžių pinigų”. Toliau 
prokuroro padėjėjas įrodinėjo, 
kad ji Įėjusi j suokalbį tikslu 
gauti Kelly pinigus, kad ji pa
sielgusi netinkamai ir kad ne
turėjo tiesos tiems pinigams 
gauti.

P-nios Butmanienės advoka
tas Harold L. Levy, savo ke-

S. L. A. 129tos kuopos susirinki
mas ivyks trečiadieni rugpiučio 7 d. 
7:30 vai. vak. G. Chernausko svet., 
1900 S. Union Avė. Visi nariai 
malonėkit dalyvauti, nes turim daug 
svarbių reikalu aptarimui.

K. Batutis, prot. rašt.

Situation Wanted
Darbo Ieško

DELICATESSEN PARDAVIMUI 
Kampinė krautuvė, vėliausi fikčeriai, 
soda fountain, cigarėtai. saldainiai 
Pigiai parduosiu. 3000 W. 59 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Draugai padėjo sukelti 
reikalingus jo kelionei 

pinigus.

VISI NAUJI RAKANDAI
Žiūrėkite, žmonės! K’ti gali kopi- 

joti musu skelbimą, bet ne musų 
vertybes. Prieš pirkimų, apžiūrėkite 
rakandus. Kam mokėti vidurmiesčio 
kainas ? Mes turime nuosava na
rna. Musu kainos nėra tokios, kad 
prigaudinėjus publika. Nėra didelio 
siūlymo pardavime. Musu rakandai 
visi nauji. Už mus nieks negali pi
giau parduoti. Parduodam lengvais 
išmokėjimais.

Nepirkit niekur kitur, kol sužino
sit musu kainas.

Seklyčios setas ..........  $19.75
Miegruimio setas ....... 19.75
Valgomo kambario setas 19.75 
Kaurai 9x12 .................. 7.95
3 kambarių outfit ........ 69.00

RIGHTWAY FURNITURE CO.
225 S. Ashland Avė.

i šiaure nuo Jackson Blvd. 
Atdara iki 9 vai. vakare. Nedėlio- 

mis iki 5 vai. po pietų.

ANT RENDOS 1 kambarys dėl 1 
vyro — Brighton Parke — arti gat- 
vekariu. Kambarys didelis ir šviesus.

4006 S. Campbell Avė.

REIKALINGAS vyras i vasarna 
mi dirbti. Turi mokėti milžti kar 
ves. Atsišaukite

2126 S. Halsted St.

šiandien chicagiečiui lietu
viai turės progos išgirst tikrų 
lietuv^kų dainelių, kurias 
tipingai lietuviškai dainuos 
žinomi duetistai Vincas Ascila 
ir Viktorija Gumatfskienė. Jie 
sudainuos visų 
Lietuvos dainų Naujienų ra
dio programe, kurs prasideda 
šiandien 9 vai. vakare iš sto
ties WSBC, 1210 kilocycles.

Naujienų radio programe 
taipgi girdėsime tolesnę eigą 
Gabalų šeimynos gyvenimo.

PARDAVIMUI automobilius, Hup 
mobilu Sodan, 1933 model, No. 1 
condition. John Gricius, 3408 So 
Halsted St.

SLA. 36-ta kuopa laikys 
susirinkimų rugpiučio 7 d. 
vakare Chicagos Lietuviu 
rium, 3133 S. Halsted St, 
pribūti visų narių.

J. Balčiūnas, rašt

PARSIDUODA TAVERN. Arti 
didelių dirbtuvių. Lunch Room 
įrengimai. Renda $40.00. 5 kam
bariu pagyvenimas. Parduosiu pi- 
gici, nes turiu daug bizniu. Ran
dasi 3729 S. Morgan St.

Atsišaukite:
3428 So. Halsted St. 

Yards 2074

Pirmadienį prasidėjo p-nios 
Bellos Butmanienės teismas. 
Džiurė tapo išrinkta. Antra
dienį prieš \ pietus prokuroras 
ir gynėjas pasakė įvado kai-

Ir todėl tabakai j Chesterfield 
atsargiai balansuojami viens prieš 
kitą ... ne per daug vieno—ne 
per mažai kito.

Mes imame tinkamas dalis tinka
mų rūšių net keturių typų tabako 
—Bright, Burley, Marylandiir 
Turkiško.

Draugystė Saldžiausios
Viešpaties Jėzaus laikys 
susirinkimų 6 d. rugpiučio 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj 3133 So. Halsted St. Malo
nėkite visi nariai atsilankyti, nes 
randas daug svarbiu dalyku aptarti 
dėl draugijos labo. Valdyba.

REIKIA merginos prie namu dar 
bo. Nereikia 
kės vietoje.
savaite. Mrs.
Drexel Avė,

skalbti. Gyventi rei- 
Yra 2 vaikai. $4.00 i

M. Young. 5430

liu, atvaizdavo jų “angelu 
Kelly gyvenime”. Levy apibu
dino Kelly kaip lankytojų Ma- 
dison gatvės flaphauzių, netu
rėjusį draugų, ir tik viena

REIKIA 2-ro patyrusio virėjo.
Darbas vakarais. Alga $16.00.
Famous Restaurant, 1203 W. 63 St

Association of Lithuanian Porperty 
Owners of Bridgeport, laikys mėne
sini susirinkimų trečiadieni rugpiu
čio 7 d. 7:30 vai, vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai Namų Savininkai 
malonėkite laiku pribūti, nes ran
das daug svafbių reikalų.

S. Kunevičia rašt.
Marųuette Park. — SLA. 260 kp 

mėnesinis susirinkimas ' ivyks rug
piučio 7 dienų. 7:30 vai. vakare. A 
N. Masulio Real Estate ofise, 6641 
So. Westcrn Avė., tad gerbiamiej’ 
nariai ir narės esate kviečiami skait
lingai atsilankyti i susirinkimų.

M. P.

Ar tau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl ? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — acei- 
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25, mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Jsirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visų dienų, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija.
1739 So. Halsted St.

(-‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 mot.

Toks esmėj buvo Butmanie
nės advokato pareiškimas. Aiš
ku, jis labai skyrėsi niro pro
kuroro pareiškimo. Ir teisme 
įvyko keletas susikirtimų tarp 
Butmanienės gynėjo ir kaltin
tojo (prokuroro), kada moters 
advokatas piešė jų gražiomis 
spalvomis.

Daktaras B. L. Uurvvitz, 7079 
North Clark 'St., liudijo, kad 
Kelly miręs dėl vėžio ligos. An
truoju liudytoju tapo pušauk-

Jono 
bu vu

“Naujienų” piknike, rugpiučio 4 diena, Birutės Darže, p-K 
Lottie Surviliute laimėjo pirmų dovana ir titulų “Miss Naujie
nos 1935”. Ji yra dėkinga visiems, kurie balsavo už jų.

eras cigaretas, irgi rei
kalauja Subalansavimo

Smulkesnių aukų davė: Joe 
Butwill, A. Jocius, Mr. Page, 
Mr. Kasiulis, V. Pačkauskas, 
K. čepukas, A. Sabeskis, Mrs. 
Elez. Mitehell, J. Bočiunas, 
Charles Arštiks, Mrs. Inčiura, 
Mrs. Jankaitis, Ann Butvilas, 
Wm. Nemajuškn ir 'keli kiti, 
kurie nesakė savo vardų.

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū už parėmimų šio gra
žaus sumanymo pasiųsti jau
nuolį tenniso čampionų Lietu-1 
von. —A.7. Jurgelionis.

šiandien kaip 12 iš New 
Yorko išplaukia į Lietuvą lai
vu ’ Rosevelt musų jaunuolis 
daugiausia pasižymėjęs ten
niso sporte Juozas Žukas. Su 
kitais sportininkais jis daly
vaus viso pasaulio lietuvių 
Olimpijadoj ir kaipo Naujie
nų tennis turnamento čampio
nas turės persiimti tenniso lo
šime su geriausiais Lietuvos 
tennisistais. Galimas dalykas, 
kad jis bus pasiųstas dar ir į 
Rygą persiimti su Latvijos 
tennisistais.

Geri chicagiečiai sudėjo pi
nigų jo kelionei apmokėti. 
Pirmesniųjų aukotojų vardai 
buvo jau paskelbti Naujieno
se. Trūkstančiai sumai paden
gti prieš Žukui ■išvažiuosiant 
iš Chicagos aukavo dar seka
mi gero velytojai:

Justinas Mackevičius $15.00 
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Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

KAMPINIS 2 augštu mūrinis na
tas. krautuvė’ ir apartmentai, lotas 
60x125, su tavem fikčeriais. Barge- 
nas už cash. TeL Yards 2026.

Butmanienė pasigailėjusi jo. 
Pasak p. Levy, Butmanienė su
žinojusi apie Kelly turtų tik 
tada, kai jį supkiai suspaudė 
vėžio liga; štai tuo laiku Kelly

Business Service 
BiznioPatar navl m as

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogų dengime 
ir taisyme 
zidencijomse

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muro šonai 
žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
Šonu sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo, 
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė, 
LAFAYETTE C900

Business Chances
_______ pardavimui Bizniai_______

I

PARDAVIMUI tavernas, gera vie
ta. Priežasti pardavimo patirsite 
ant vietos. 6759 S. Halsted St.
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