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P-nas Būt

Užvakar įvy
500,000 karer-

darbai lai

čempionato,Italijos

Prapuolė ministerisVokietijoj

Italija pirko 5 laivus 
gabenti kariuomenę

Negras Louis nuga
lėjo King Levinsky

Mrs. Dunkel ir Mrs. Smith, kurios nužudė 
Ervin Lang, susilaukė amžino kalėjimo

RYMAS, rugp. 8 
valdžia nupirko užsieny penkis 
pasažierinius laivus, kurie bus 
naudojami gabenimui kariuo
menės į rytų Afriką. Du tų 
laivų buvo nupirkti Kanadoj, o 
kiti trys

Joniškėlio dvarinin
kė Karpienė gavo 
400,000 lt. paskolos

Daugiau nebe 
laipiosią

Po šių kumštynių Louis gaus 
progos siektis
Levinskio žvaigždė galutinai 
užgeso.

DETROIT, Mich., rugp. 8.— 
Bomba gerokai apardė Ecorse 
priemieščio prezidento Voisine

visai nebe- 
tuo pačiu 

mažėja. Nie- 
jau pradeda

naciai tai 
žmonėms

CHICAGO 
gas Frau k Bamber 
Blue Island Avė., 
negrus plėšikus, 
pasimirė neatgavęs sąmones

Žydų persekiojimai 
Vokietijoje eina 

smarkyn

Scene nt Nntionnl Ah* Rncos

Laimėjo rinkimų 
kampaniją ka

lėjime

Amerika gal protes
tuos prieš bolševikų 

kongreso kalbas

Tikimąsi, kad Len 
kija susitaikins su 

Danzigu

BROOKLYN, N. Y., rugp. 8 d. — (Telegra
ma) Oras Newfoundlande ir paliai Kanados 
krantą ir linkui juros nesitaiso ir bent porai die
nu nenumatoma. palankios atmainos.

Francijos laivų dar
bininkai kovoja algų 

kapojimą

Mokslininkas ir mo 
tina žuvo gaisre

Laivų darbininkams algos Ii 
ko nukapotos 
džios dekretu, 
kapotos algos 
darbininkams.

PARYŽIUS, r. 8. — Frau- 
ei jos linijos laivų darbininkai 
sustreikavo 
algas ir laivai su gryštančiais 
Amerikos turistais negali iš
plaukti. Visi koteliai yra per
pildyti turistų, kurie laukia 
progos išplaukti į Ameriką ir 
dabar keikia visą svietą, kad 
jie pavėluos sugryšti j Nevv

Bankierius nušoko 
nuo tilto

Prašau “Naujienose” įdėti šitokį mano pareiškimą: 
Patyriau, kad Now Yorke yra platinami gandai, 

jogoi P. Grigaitis ar visa ALTASS Valdyba neleidžią 
man išskristi. Tie gandai — grynas melas. Aš žinau, 
kad kiekvienas ALTASS Valdybos narys geidžia, kad 
aš kaip galipt greičiau skrisčiau ir laimingai atlikčiau 
kelionę J Kauną. ALTASS Valdyba davė man visas ga
limybes kuogeriausiai tai kelionei prisirengti, ir Dr. P. 
Grigaitis man visais galimais budais tame darbe pa
dėjo. . ’

Aš seniai esu pilnai pasiruošęs skristi. Jeigu mane 
trukdo blogi orai ir dėl jų Dr. Kimball man iki šiol ne
patarė skristi, tai čia, žinoma, ne ALTASS Valdybos ir 
ne Dr. P. Grigaičio kaltė. Jau baigiasi trečia savaite, 
kaip aš laukiu progos pakilti su “Lituanica II”, kuri 
yra absoliučiai visais atžvilgiais paruošta tam žygiui. 
Tegu niekas neabejoja, kad, kai tik orai pasitaisys, aš 
be jokio atidėliojimo išskrisiu. Tai mano tvirtas ir ne
pakeičiamas pasiryžimas.

Žudytojos nuteistos 180 
metų kalėjiman

STANLEY, Wis., rugp. 6.— 
Biliogas Schmidt, 34 m., jo mo
tina ir darbininkas Florian 
Bruzan žuvo gaisre, kuris su
naikino jų ūkio namą.

RYMAS, rugp. 8. — Italija 
ruošia milžiniškus kariuomenės 
manevrus šiaurinėje Italijoje, 
kuriuose dalyvaus 
reivių.

Visi pasiruošimo 
komi paslaptyje.

Fašistai skelbia, 
jos kampanijoje prieš 
niją, nebus reikalinga 
“finansinės ar kitokios 
bos” iš užsienio.

Italijos nusistatymas 
Abysinijos nė 
jęs. Trijų valstybių 
jos, Francijos ir

Chicagai ir apidinkri federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, biskį karščiau.
Saulė teka 5:50, leidžiasi 

8:0L

RYMAS, rugp. 8. — Viešų 
jų darbų ministeris Razza, ku 
ris karo lėktuvu skrido iš Cai 
ro, Egypto j Eritrea, Abysi 
nijos pasieny, prapuolė su lėk 
tuvu jau dvi dienos atgal

DANZIGAS, rugp. 8. — Ti
kimąsi, kad greitai baigsis mui
tų karas tarp Danzigo ir 
Lenkijos, nes abi pusės buk 
yra palinkusios priimti kom
promisą.

Manoma, kad Danzigas pri
ims su niekuriais pakeitimais 
sąlygas Lenkijos pasiūlytos fi
nansinės pagelbos miestui

CHICAGO
kusiose Comiskey parke kum
štynėse, jaunas negras kumšti
ninkas Joe Louis lengvai pir 
mame raunde nugalėjo kitą 
garsų kumštininką chicagietj 
žydą King Levinsky.

Kumštynės tęsėsi tik pustre
čios minutės. Per tą laiką Le 
vinsky tris sykius buvo pan 
muštas ir, pagalios, paprašė 
kumštynes sustabdyti, tuo ge 
moju pasiduodamas nugalėto-

Mrs. Dunkel, užmuštojo uo
šve, imsitiko teismo nuospren
di gailini verkdama, bet Mrs. 
Smith pasitiko j j Šaltai, be
veik Šypsodamosi,

Kaip iš Mrs. Dunkel, kuri 
keturius sykius buvo vedusi ir 
išsiskyrusi, prisipažinimo pa
aiškėjo, ji už kelių savaičių |x> 
savo dukters mirties, suėjo gy
venti su savo jaunu Žentu ir 
pradėjo labai jam pavydėti, 
kai jis si&irudo jaunesnę mer
giną ir paketino su ja apsives
ti. Tada ji nusitarė j j nužudy
ti. Bet ir besiruošiant, vienas 
vesti, o kita žudyti, jiedu ne
paliovė santykiavę ir jų lyti 
niai santykiai tęsėsi iki už ke
turių dienų prieš jo nužudy-

MASKVA, rugp. 8. — Ame 
rikos ambasadorius Bullitt gal
būt paduos Rusijos valdžiai for
mali protestą prieš niekuriaš 
kalbas apie Jungt. Valstijas, 
pasakytas komienistų interna 
cionalo kongrese.

Bullitt atidžiai sekė visas kal
bas ir mano, kad jos toli pra
silenkia su Rusijos-Amerikos 
sutartimi, einant kuria Ameri
ka sutiko pripažinti sovietų Ru
siją.

FRANKFORT, Ind., rugp. 8 
— Čia tapo suimtas Frank 
Nace, 50 m. gatvių valytojas 
už iŠgėdinimą 9 metų mergai
tės. Kada prie kalėjimo susi
rinko didelė goveda jį linčiuo
ti, šerifas kalinį slapta išgabe
no iš kalėjimo, įsisodino į sa 
vo automobilių ir išvežė j Ma 
rion galėjimą. Goveda neįsten
gė pavyti šerifo automobili ir 
kalinys Ūko išgelbėtas.

daro, kad 
tariamą j) 

nukreipti žmonių do-

Privatinis sar^ 
, prie 1223 
peršovė du 

kurių vienas

kad Italija.
Abysi- 
jokios 
pagel-

Rugp. 30 iki rūgs. 2 d. d., Clcvelando įvyks imcionalės oro lenktynes, kuriose dalyvaus žy
miausi Amerikos lakūnai ir lakūnes, neaplenkiant ir mūviu'žvaigždžių. Lenktynėse bus išdalint- 
ta apie $50,000 dovanomis.

NEW YORK, rugp. 8. — 
šiandie nuo George Washing- 
ton tilto nušoko ir pasiskandi
no upėj Glaudė V. Allnutt, 54 
m., iš Stamford, Conn., vice
prezidentas Irving Trust Co.

Bankas sako, kad Allnutt 
jau keUntas mėnuo buvo pasi- 
liuosavęs nuo pareigų ėjimo dė1 
lei ligos ir kad jo sveikata bu
vusi menka jau kelinti metai

ris, kad 
gyventi, 
pirkti.

Galbūt 
parodyti 
baubą ir 
mę nuo nepaprastai brangėjan- 
čio pragyvenimo. Bet jauf nė 
žydais negalima žmones nura
minti, nes kainos kila su kiek
viena diena ir niekurie maisto 
produktai darosi 
įperkami, kuomet 
laiku uždarbis vis 
kurių produktų 
trukti.

Tas kelia tarp gyventojų ne
rimą ir todėl naciai ir sten
giasi tuos žmones raminti di
dele doza anti-semitizmo. Bet 
patys nacių vadai pripažysta, 
kad jie nežino kaip galima bu
tų nupiginti pragyvenimą. Jie 
todėl ir dūksta prieš žydus ir 
kitus jiems nepalankius žmo
nes.

PRINCETON, Ky., rugp. 8. 
— Valstijos atstovas Taylor 
vedė nominacijų kampaniją iš 
kalbėjimo ir laimėjo rinkimus. 
Jis gavo keturius kartus dau
giau balsų už republikonų kan
didatą. *

Sėdi gi jis kalėjime už šmei
žimą, nes jis kritikavo du val
dininkus sąryšy su vedimu vie- 
nos bylos dėl žmogžudystės.

KLAIPĖDA 
keraitis dėl pablogėjusios svei
katos, kuri buvo sužalota did
žiojo karo metu, pasitraukė iš 
Klaipėdos Direktorijos.

P. Butkeraitis buvo Land- 
wi rtschaf tspa rtei na rys.

Kaipo vokiškos partijos at
stovą direktorijoj p. Butkerai- 
tį nacionalsocialistai visą laiką 
ėdė, kol galų gale išėdė.

Vokiečių “Heimatdienst” tuo- 
jaus plačiai aiškino Butkerai- 
čio pasitraukimą pranašauda
mi Bruvelaičio direktorijos su
griuvimą. Be to, “Heimat
dienst’’ nemažai iškoliojo ir pa
tį Butkeraitj, kuris tiek “pa
vėluotai pasitraukia” ir visą 
laiką davęs galimybę Bruvelai- 
čiui pasirodyti signatarinėms 
valstybėms, kad jis pirminin
kas teisėtai sudarytos dirėkto- 
rijos iš visų partijų.

pasiremiant vai 
kuriuo liko nu- 
visiems valdžios 
Laivų darbinin

kai nukapojimą atsisakė pri
imti, remdamies tuo, kad 
Francijos linija yra privatinė 
kompanija ir dekretai jos ne
liečia. Tėčiais laivyno ministe
rija aiškina, kad valdžia duoda 
subsidijas tai laivų kompani
jai, todėl dekretas liečia ir vi
sas subsiduojamas kompani-

Tada laivų darbininkai at
sisakė dirbti ir dabar laivai 
negali išplaukti.

Breste neramumai vis dar 
tęsiasi, čia streikuoja arsenalo 
darbininkai. Valdžia prisiuntė 
prieš juos kariuomenę ir išti
kusiuose susirėmimuose 50 
žmonių liko sužeista ir 1 už
muštas. Valdžia kaltina, kad 
riaušes sukurstė komunistai. 
Bet socialistai ir darbininkų 
vadai sako, kad adm. Laurent, 
kurio štabe yra daug griežtų 
fašistų, prisiuntė kariuomenę, 
pasitikėdamas, kad darbinin
kai paklausys durtuvų įr su
tiks dirbti kaip kokie vergai.

Iš prieškarinių 
laikų Biržų, Panevėžio, Šiaulių 
apskrityse buvo garsus dvari
ninkai (rusai) Karpiai. Kar
piai turėjo kelias dešimtis dva
rų, kuriuos jiems padovano
jus, kaip žmonės kalba, gar
sioji Busijos karalienė Kotry
na II, nes Karpis buvęs įtakin
gas carienės dvare.

Prieš karą Karpiaus Gavę 
nonių (netoli Pašvitinio) dva
rą nuomavo p. Chodakauskas.

Lietuvos žemės reforma pa
lietė ir Karpius: jų dvarai bu
vo paimti žemės reformos 
kalama.

Paskutiniuoju metu Joniškė
lio dvaro savininkė, Karpienė 
Marija pradėjo atsigauti; kaip 
atlyginimas už nusavintus dva
rus Karpienei grąžinta iki 800 
ha žemės. Bet ji labai prasi
skolino; vien žemės mokesčių 
buvo nesumokėta apie 100,000 
lt., nes ilgą laiką žemės mo
kesčių nemokėjo. Dvarui grėsė 
varžytynės. Dvarininke Kar
pienė, pagaliau, pradėjo ata
kuoti žemės banką, kuris Kar
pienei galų gale davė 400,000 
lt. paskolos (apie 170,000 lt. 
lakštais).

YOSEMITE, Cal., rugp. 8. — 
Miss Elizabeth Lorimer ir Ro- 
bert Tate liko išgelbėti nuė 
siauros uolos vidury augšto 
Half Dome kalno. Kai juos gel
bėtojai virvėmis nuleido nuo 
pavojingos uolos, abu iškilmin
gai prisižadėjo daugiau be va
dų nebelaipioti kalnais, o jei 
ir tektų lipti, tai žiūrės nu
statytų takų.

Jie buvo užsilipę j tą kalną 
pramintu taku, bet nulipant 
sumanė pasiimti tiesesnį kelią. 
Abu šiaip taip nučiuožė iki 
siauros uolos, bet toliau nebe 
galėjo eiti, o ir gryšti nebebu
vo kelio. Gelbėtojai irgi tik per 
viršų galėjo juos pasiekti ir 
nuleisti jiems virves, kuriomis 
jie ir nusileido nuo kalno.

Kadangi negalėjo surasti ki
tų užmušėjų, tai Mrs. Dunkel 
priprašė tą darbą atlikti lame 
pačiame name gyvenusią buvu
sią btfrleskų šokėją, bet dabar 
dirbančią skalbykloje Mrs. Eve- 
lyn Smith, už ką prižadėjo su
mokėti $500, bet davė tik $100. 
Tą Žmogžudystę Mrs. Smith 
atliko ir pilti išvažiavo į New 
Yorką, kur ir tapo suimta.

Mrs. Smith sakąs! todėl taip 
šaltai nuosprendį pasitikusi, 
kad jai ir kalėjime nebusią 
blogiau, negu buvo skursti lai
svėje.

BERLYNAS, rugp. 8. — 
Paties Hitlerio organas paskel
bė, kad nuo šeštadienio bus 
uždarytos visos laisvųjų maso
nų ložos Vokietijoje.

Prieš masonus naciai kam
paniją veda jau visi metai ir 
pamaži uždarinėjo atskiras !<>• 
žas. Masonai buvo nacių pir
mieji, “valstybes priešai” ir da
bar jų visa organizacija bus 
galutinai pakrikdyta.

Naciai uždare ir dvi pliena- 
šalmių kuopas. Vieną uždarė 
įsakymu, o kita užsidarė “sa
vanoriai”.

SPRINGFIELD, 111., rugp. 8. 
— Illinois prekybos komisija 
Įsakė Central Illinois Light Co. 
kiek nupiginti''elektrą. Ta kom
panija aptarnauja 49 mieste
lius, jų tarpe De Kalb, Peoria,1 ciams, kurie 
Springfield distriktus. | beti Hitlerį

Nupiginimas daugiau palies mo kampaniją, 
fabrikus ir mažiau 
ynuosius namus.

Felix Waitkus
Half Moon Hotel, Ncw York,
Aug. 6, 1935.

(Daugiau žinių apie skridimą žiur. 4 pusi.)

Pasitraukė Klaipė 
dos direktorijos 

narys

Italija ruošia dide
lius 500,000 kareivių 

manevrus

linkui 
kiek nepakitė- 

— Angli- 
I talijos — 

konferencija įvyksianti apie vi
durį rugpiučio mėn., Paryžiu-

PROVIDENCE, R. L, r. 8.
— Trys darbininkai liko už
mušti ir du sužeisti traukiniui 
įvažiavus j būrį taisančių be- namą, bet sužeistų žmonių nė- 
gius darbininkų. ra.

i BERLYNAS, rugp. 8. — Iš
rodo, kad nuosaikesniems na- 

stengesi perka 1- 
sustabdyti šėli- 

nopasisekė ir 
gyvena- triumfuoja propagandos mlnis- 

leris Goobbels, kuris nesenai 
prigrūmojo ^atsiskaityti su vi
sais “valstybes priešais”, ypač 
su žydais ir katalikais.

Kampanija prieš žydus ne 
tik nepasistoja, bet kasdie da
rosi vis atkaklesnė. Nacių va
dai laiko susirinkimus ir ieško 
naujų priemonių suvaržymui 
žydų. Visuose miestuose leid
žiami nauji įstatymai prieš žy
dus, kurie daro žydų gyvenimą 
visai nebepakenčiamą. Visur 
jiems stengiamąsi uždaryti du- 

jie neturėtų nė kur 
nė dirbti

Vokietijos naciai uz 
daro laisvuosius 

masonus

CHICAGO. — Mrs. Rlnnehe 
Dunkel, 44 m., močiutė ir Mrs. 
Evelyn Smith, 46 m., kurios 
prisiimtino nutudiuslos Ervin 
Lang, 28 m., liko nuteistos kiek
viena 1 KO metų sunkiųjų dar
bų kalėjiman Dwight, III. Nu'- 
teisė jas teisėjas llarrington, 
kuris klausėsi jų bylos be 
jury.

Teisėjas abi jas, kaip sam
dytojų, taip ir pasamdytą už
mušėją, priimtino lygiai kal
tomis ir nuteisė tokiam ilgnm 
terminui kalėjiman todėl, kad 
jos niekad negalėtų iš kalė
jimo išeiti. Be to jos užmu
šimo dieną, liepos 6 d., turės 
būti sodinamos karceriu.

Dalmr jos gali pasiliuosuoti 
ant imroliaus tik po 60 motų, 
kada abi bus virš 100 metų. Jei 
jos butų buvusios nuteistos iki 
gyvos galvos, jos galėtų pasi
liuosuoti iki 20 metų.

f Teisėjas sake, kad jis svar
stęs ir apie jų pasmerkimą mir
čiai, Imt nusprendęs, kad tai 
butų tik “apmarinimas” jų są
žinės ir jų lengvas ir beskaus
mis pašalinimas iš gyvenimą 
Tuo tarpu kai kalėdonm lokį 
ilgą laiką kalėjime, gyvenda
mos “mirusiųjų gyvenimu”, jos 
kasdie ir kas valandą prisimins 
papildytą baisią žmogžudystę 
ir per ilgus laikus bus kanki
namos sąžinės.
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Pittsburgh’o Naujienos
S.LA< Prezidentas 
adv. Bagocius ai* 

stogauja Pitts- 
burghe

Bugpiučio 1 <1. SLA. prezi
dentas adv. F. J. Bngočius su 
visa savo šeimyna atvyko j 
Pittsburghą ir apsistojo po
nios Bagočienvs tėvo Jono 
Kazlausko ukėje porai savai
čių.

Nors p. Kazlauskų ūke ran
dasi daugiau kaip 20 mylių 
nuo Pittshurgho, pasak adv. 
Bagočiaus visai kitoj plane
toj, ant “Marso** (Marš. Pa.), 
bet jis ir tenai negali rasti ra
mios vietos atostogoms, kad 
galėtų ramiai porų savaičių 
praleisti, pasilsėti.

Alai praeito] nedalioj (rug- 
piučio I d.) teko girdėti per 
radio lietuvių ir ukrainų kal
bomis. kad SLA. prezidentas 
adv. Bagočius kalbės Lietuvių- 
Ukrainų radio valandos ren- 
giamiam piknike Amšiejaus 
farmoj.

Nnvažiavus j piknikų, netik 
teko sutikti gčrb. Bagočių, bot 
ir girdėti jo prakalbų anglų ir 
lietuvių kalbomis. Ir čia 
SLA. prezidentas nepraleido 
progos tarti gerų žodį ir už 
savo organizacijų SLA. Tai 
tau ir atostogos. — S. /?.

Balsuotojų Lygų 
Centraline Taryba 
rengiasi prie dide

lių iškilmių
Knip jau Pillsburgho Nau

jienų skaitytojams yra žino
ma, slavų ir lietuvių balsuoto
jų lygos yra jdorsavusios de
mokratų tikietų svkamiem 
rinkimam. Ir demokratų par
tija stato ir remia balsuotojų1 
lygų parinktų žmogų, John P. 
Lndcsie, j vienų stambų val
diškų urėdų.

Ateinančių nedėlių, rugp. 11 
d.. Lietuvių' Piliečių svetainėj' 
yra rengiama garbei p. La- 
desic Tesi imunini Beception— 
musicale and dancc.

Balsuotojų Lygų nariams ir 
jų šeimynoms įžanga nemoka
ma.

Mahomn, kad bus svečių ir 
viešnių tose iškilmėse apie 
t,500.

Dalyvaus visi žymiausi 
Penn. valstijos demokratai 
partijos darFAiotojai ir sakys 
prakalbas’. — Bdlsiiotojas,

Charleroi, Pa.
Neduoda Humybės nė 

Mirusiam

..i ' ' —.....—. ..

Lalktii bėgant, prtBlėj’o ir 
daugiau lietuvių apsfgyvčnfi 
šlattic. iflcslelijo; BmC Ihirtis 
lietirVIų draugijos, Jomis Bla- 
lakis Irgi ėmė dalyvumų ir ak- 
tyvhvf vėikė.

Ir nuo pat atvažiavimo iš 
Lietuvos, per 30 melų, iki mir
ties jis gyveno Charleroi. Ta
me laikotarpy pergyveno viso
kių laikų — blogų ir gerų. 
Ypač, pastaruoju laiku dėl be- 

skaitlius* čitr 
Tas, žinoma,
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(birbta HotėVhį' 
p radėjo mažėti, 
alsi l’ic^C lt ant lietuvių lt til
tu HiVio' judėjimo.

Vėlionis Jonas Platakis tur
imi daugiausia darbo yra pa
dėjęs HetUvhį literatučos kliu- 
be. Per eilę molų jis buvo 
kliuliO Vaidyboj, o ir mirė bū
da nOvs ižrfiuinko urodtl. Da
bar kliubu'i prisieis ieškoti 
naujo iždihinko, ir turliut pa
siges vetionio Platakio.

Iš laiįra’ščių tai velionis 
Platakiš labiausia niėgo “Nau
jienas” ir daugelį metų buvo 
mmla'tinis “Naujienų” skaity
tojas. Velionis Jonas Plata
kis yra iš auklėjęs gčažių r 
pavyždfngų šeimynų, 3 duk- 
teriA — Pranciškų, Sophių Vil- 
s()ni*cnę ir Gcrtrudų ir stirtų 
Jeronimų. Paliko nulludu- 
sius moterį Barborą, dukteris 
ir sūnų.

Buvo palaidotas rugpiučio 7 
d. Kidvarijos kapinėse. Lite
ra Iuros klitibo nariai stiteikė, 
savo brangiam draugui pas
kutinį patarnavimų, budėda
mi per porų naktų prie velti
nio ku'ho namuose, kaipo 'gar
bes sargyba', ir draugai buvo 
paskirti gralių nešti.

Lai Ims jam lengva šios ša
lies žemele. —Draugas,

Ūžėjus kči’zio nleiniUH, su- 
vnlkleČIuš ūkininkus užgulė 
VišOs škol’ų pnšefehiCs. Didžiu il
si ir gerinusi ukiiti eina iš var
žytinių arba vos laikosi. Dn- 
bliė ŠtivnlkiJoJ gyycninias lyg 
sustingo, visus apėmė nusimi
nimas.

Suvalkietis Jau pamiršo alų, 
svečius ir balius, ir net nlhii- 
(liis, aludėj ar kitoj panašioj 
įstaigoj lėliai retai tepamaty
si, net į miestų nr miestelį rė
dai tenueina. Gėrimo atžvil
gių suvalkiečiui atėjo pasnin
ko metai: degtinė ir alus per 

iMiuu. nvijiiiij i<<ii\<iuin, brangus, o palys degtinės va-
visi ėmė smarkiai1 politikuoti rrytis bijo, alaus dirbti urmo-

< r Beliko suvalkiečiams sena- 
isis judrumas, prisidėjo biznie- 
iriškumas ir išrokaviinas visur 
įir visame, išnyko veningiimns 
Jie širdingumas. Einama ten, 
'kur tikisi mi'iid'M, daroma lai,

Karui praūžus radom* jau 
įkiėk kilrtništų) suvallUetį: bc- 
įstahirttį geras frobas, iSi'rtokrt- 
sį “šnmogohkų” varyti h' nuit- 
lų virti, mėgstantį .sekmadie- 
nidls ir Šiaip hUsVošnfais vih 
karais piikorluotl, net ir iš 
pinigų. LošrfaVO išfl'sas nak
tis. Taip pat senovišku lem
pu, lik dar kur kas inodernlš- 
kiau, sčečhiddnyosi ir baltavo- 
davo, kol Javų centneris buvo 
30 20 litų.- Turėdami apsčiai 
pinigų, sukruto leisti valkus J 
mokslus. Mergaitės ėmė mo
kytis rtanių ruošos ir šeiminin
kauti. Atėjus seimų laikams.

Valiu
ką ip

pnsta- 
groit

javais, l’cick
bekonas, o pasta-

ei* A a AT..  '

[. HIt weioht 
L ALSą n»i Ii

MALT&K^11
Į' lt-'' »«\ _d II

Dabar 
i tik

lių reikalai, savivaldybėH rei
kalui ir kiti sunaikino tarp 
kaimynų tų širdingumų, kuris 
turi? jų ankščiau buvo. Dabar 
suvalkiečiai užsidarę savuose 
reikaluose, susirūpinę skolo
mis, širsta dėl ūko produktų 
pigumo ir dėl krautuvių prv-

be deficito subalansuoti savo 
pajamas ir išlaidas.

'loki, imant bemjresniais 
bruožais, šio melo suvalkie
čiai. (“L. ž.”)

SIUSKIT PER«
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
bip pataria Lietuvos benbi

ADVOKATAI

Phone Boulęvard 704$
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

, arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakarti.

Ssredoj natai sutarti

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisus 4645 Bo. ASHLAND AVĖ. 

lOfiso vai.: Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
vale. Nedalioj prtx«1 sutsrlmh 

Ofiso Teis Boulovard 7820 
Narna Tol. Prospect 1980

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisus—127 N» Dearborn St. 
Karnb. 143I-1434--T<?1. Central 4411-2 
Namu ofiHiiH—3823 So. Hulatcd St. 
Valandos vakaruIh nuo (I iki 8:30.

Tol. Boulovard 1310
Kotvirtadlenlalh ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHlAuitGA&’ 

4157 ARGHER AVENUE 
Tdefonaii Virtinis 0086

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

i DR. J. E. SIEDL1NSKIS
DR.WsWfflSKlS

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AV.. Cor. Fraiiclsco 
Tel. offico Laf. 8660; res. Vlrg. 0069

Dentisto 
Valandos nuo 9-0

2420 West Marųuctte Road
arti Wcstem Avė. Hemlock 7828

Ar nebūtų nau
dinga?

Yra pastebėta, kad Ameri
kos jaunimas lankantis moky
klas susirašinėja su anglijus 
jaunimu. Visai vieni mvtrij 
ypaliikai nepažindami tik per 
laiškus susipažįsta ir palaiko 
susirašinėjimų per eilę metų.

Tiesa Amerikoj ir Anglijoj 
yra ta pati anglų kalba varto
jama. tad susirašinėjimui nė
ra jokių klinčių. Kaip jie 
vieni antrų gauna adresus ir 
kas juos skatina prie susira
šinėjimo. tiksliai negalėčiau 
pasakyti. Bet man rodos, kad 
jeigu Amerikos lietuvių jauni
mas lankantis mokyklas ir 
Lietuvos jaunimas susirašinė
tų. tai iš to galėtų būti ir šio
kios tokios naudos.

Daug musų. Amerikos lie
tuvių. deda pastangas, kad 
priauganti karta neužmirštų 
arba šiek tiek pramoktų lietu
vių kalbos. Lietuvos augštes- 
nėse mokyklose yra dėstoma 
anglų kalba. Tai toks susi
rašinėjimas daug pagelbėtų 
tiek Lietuvos jaunimui moky
tis anglų kalbos, tiek Ameri
kos lietuvių jaunimui mokytis 
lietuviu kalbos.

Todėl, ar nebūtų gerai, kad 
Amerikos lietuvių ir Lietuvos 
visuomenės darbuotojai apie 
tai pagalvotų ir, jei matytų, 
kad iš tokio susirašinėjimo ga
li būti naudos, tai pasidar
buotų šioje srityje.

Norintiems susirašinėti ga
lėtų patarpininkauti laikraš
čių redakcijos, kad surasti 
antrašus ir tinkamus kandida
tus susirašinėjimui. Tik rei
kėtų šį klausimų kiek plačiau 
padiskusuoti ir paraginti jau
nimų prie susirašinėjimo.

— S. B aka na s.

Tikisi lietuvių 
paramos

Bugpiučio 7 d. buvo laidoja
mas Jonas Platakis. Laidotu
vės ImVo su bažnytinėmis ap
eigomis amerikonai Rymo ka
talikų bažnyčioj. Pamaldas 
laikė du kunigai, vielinis ame
rikonas klebonas ir iš Dano- 
ros lietuvis kuogas Sadauskas.

Amerikonas kun. matomai 
yra kultūriškas žmogus^ Savo 
užduotį jis atliko gražiai ir 
pavyzdingai teikdamas pasku
tinį patarnavimų velioniui. 
Bet kada musų tautietis kuni
gas bažnyčioj prie velionio 
pradėjo neva pamokslų saky
ti, tai ėmė šaukti apie “bedie
vius’', “bolševikus”, “cieili- 
kus”, “nežaležninkus”, “vel
nius“, peklą ir kitus galus, 
nors velionis Platakis nieko 
bėndro neturėjo ne su “bedie
viais”, ne su “ncžaležnihkais” 
ir buvo tikutis žmogus.

Prie to, tasai tėvelis turėtų 
žinoti, kad tokiais šukavimais 
jis netik nieko nepamokino’, 
bet darė labai blogų įspūdį 
gailesčio prislėgtai velionio 
šaimynai. Ir dar tenka pa
sakyti, kad velionio Platakio 
laidotuvėse buvo apie pusę 
dalyvių svetmtaučių. Jiems 
tur būt tikrai keistai išrodė 
girdint rėkaujantį nesupran
tama kalba (gerai, kad ir ne
suprato) besiskerėčiojantį 
kaip kokiam jomarke kunigų.

Žmonės pasakoja, kad tas 
amerikonas kunigas nelabai 
mėgstąs šj musų tautietį kuni
gų. Bet jeigu jis suprastų jo 
pamokslus, tai gal neįsileistų nė 
į bažnyčių.

— Laidotuvių Dalyvis.

Charleroi, Pa.

Suvalkiečiai seniau 
ir dabar

Mirė Jonas Platakis

Rugpiučio 4 d. pasimirė 
nas Platakis, vienas iš senųjų 
Charleroi lietuvių gyventojų.

Jonas Platakis buvo gimęs 
ir augęs Lietuvoj, Žarėnų mie- 
stelij, Telšių ap. Pirm 30 me
tų, nenorėdamas tarnauti ru
sų kariuomenėj, kaip ir dau- 
gčrma tų laikų Lietuvos jauni
mo. apleido gimtąjį kraštų ir 
vyko f Ameriką.

Atvyko į Charleroi, Pa. Tais 
laikais šis ririėsfakas tik bu
vo pradėjęs statytis, dauguma 
gyventojų buvo belgų, fran- 
euzų ir italų tautos. Lietu
vių visai mažai tebuvo. Dar
bai *d augiausi buvo stiklų 
dirbtuvėj ir anglių kasyklose.

Paprastai api<| įsuvalkiečius 
kalbama kaip apie į*ėrai , gy
venančius ir turtingus žmonės. 
Taip buvo galima kalbėti se
niau. bet no dabar. Gėriausiai 
gyvciio vakariniai suvalkiečiai 
pradedant nuo Marijampolės.

Prieš karų suvalkiečius ūki
ninkus jau galėjau pažinti iš 
gerų arklių, moderniškų brič
kų, moteriškų prūsinių paro
dų . Sekmadieniais, susitikę 
miestely, kaimynai ar giminės 
butnai eidavo alaus išgerti— 
vyrų alus, o moterų užkand
žiai : saldinis suris, skilandis, 
rūkyta dešra. Į atlaidus va
žiuodamos moterys įsidėdavo 
ič kitokių užkandžių, o prie 
jų — neretai krupniko arba 
nors pipirinės. Atlaiduose su
sitikę giminės eidavo kur “ 
pavėsį”, į kapus ar pastoges, 
užkąsti, o atsigerti vyrai atsi
gabendavo gorčines alaus. 
Gerdavo tiesiog gorčiais. Pa
vyzdžiui, Griškabūdy per Šv. 
Oiios ir Atsimainymo atlaidus 
Visų alų išgerdavo, nors jo 
rtėmaža jau iš anksto privež- 
davo. Garsiausi atlaidai Kil
davo ŠV. Onos Alvite ir Griš
kabūdy, šv. Pėtro Marijampo
lėj ir ftatimiesty, flijėš — Vil
ka: višky.
suvažiuodavo iš dešimčių ki
lometrų, o ubagai sueidavo nė 
tik iš visos Suvalkijos, bet net 
iš anapus Nemuno, nuo šila- 
vos. čia suvalkiečiai turėda
vo progos pasirodyti puikiais 
“stoniniais” arkliais ir nau
ja irti ų ma‘d ų bričkomis. Suva- 
žiuodavo tūkstančiai.

Ir šiaipjau suvalkiečiai mėg
davo Svečiuotis, mėgdavo vai
šes, ir tolimų atlaidų nepra
leisdavo, mat, proga iš atlaidų 
pas gimines užvažiuoti, žino
dami, kad ten jau balius lau
kia, kad ten visi giminės bus, 
o pavalgys ir išgers, kek tik 
pajėgs, o atvėsus, nekčia, be
skubėdami grįš namon.

Jaunimas gyveno irgi gana 
frhikšhiingai: labai mėgo “ėa- 
baksus” (vakaruškas), vaka
rais, yprtč šeštadieniais ir sėk- 
madeniais, padainuoti, o lie- 
retai susipykę ir šonus gė^ai 
apsikuldavė, kai kada net tik
ras “karas” kildavo tarp gre
timųjų kaimų vyrų.

ir skaityti laikraščius. Tik po 
karo suvalkiečiai, pasižymėjo 
.didelio vieningunvu, sutarimu. 
Kiekvienas kaimas savo rcikn- 
lus gindavo labai1 vieningai ir 
ialkaklial. Buvo atsiradęs tio- 
\siog kalni!nis patriotlžinns.

GeVi iKikntinai laikai išmo- 
ikė suvalkiečius ‘ miestietiškai 
rengtis, atsirado įta'hliuosc mo- 
įterišfcos skrybėlės ir šilkinės 
kojinės.

Jaunirtio beveik pažinti ne
įgali: dalyvatijn orgartizncijo- 
!sc skaito laikraščius, ne rete
nybė pamatyti ir ūkininko tar
nus, skaitančius laikraščius. 
Peštynės bevčik dingo, 

įruškų kur kas' mažau 
prieš karų.

' Suvalkietis ūkininkas 
bus ir apsukrus, moka’ 
prisilaikyti prie p ak i
gyvenimo sųlygų: prieš karų 
daugiausia vertėsi 
tuoj po kai’rt - 
vėliau 
moju laku visį kilio į pieno
ūkį. Be to, įsigijo ūkio maši
nų, kai kurie įsĮtaise net trak
torių ir motorų, gera# trobas. 
Kai ėmė verstis bekonais, dau
gelis stale moderniškus beko
jams tvaTluS: Šviesius, beto
nuotus, su koridorium, su vir- 
.trtve,1 o kai kurtė Sugalvojo dar 
.didesnių patogumų. Gal ir 
neveltui juokais sakoma, kad 
sirvalkieČiiį moderniški tvar
tai geresni už kitų gyvenamų- 

;sias trobas.
Daug kų darė Suvalkiečiai, 

nesiskaitydami su lėšomis. Kai 
kurie ir pokyliams nemaža 
išleisdavo pinigų. Labiausia 
lite joko apskaičiavimo rašė 
vaikams didžiausias dalis (de
šini t i ni is 
mokslus.
irk i h inkus į dideles skolas, ku
rių jie ir nevengė, tikėdafniėsi, 
esant brangiems javams ar be
konams, gret išsimokėti.

ikslailčiij)’, leido į 
Visa tai įtraukė.

Į šiuos afliadus

FULL
BLUE 

RIBBON 
MALT 
AMERICA'5

Corp,

tAIDOTUVIŪ DIRĖKTORIAI
: JŪOŽAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Lšiddtuvių Sulygo* 
Lengvais Išmoksimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Ctifcagofy Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS D1ENA IR NAKTĮ 
Turimė Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LĄCHAWlCZ ir SŪNUS
2814 West 23rd PĮace Phones Ganai 2515—Cicero 5927

1 LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenuė Phone Lafayette 3572

. »__________________________ ' _ . ■ 1 - " 1 ■

Si P. MAŽEIKA
8319 Lituariica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
SŠ07 Lituanica Avenue Phone Boulęvard 41Š9

r
A. PETKUS

1410 South 4§th Goūrt Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽlVS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

6. M. SKUDAS
718 Węst 18tht Street Phone Monroe 3377

I. J. ZOLP
i64ė West 46th Street Phones Boulėvafd 5203-8413

Tclophono: Boulovard 2800

JOSEPII J. GRISK
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Ros. 6515 S. Rockwoll St. 
Tolcphono: Ropublic 0723.

Res. 1227 S. 50 Avė., Cicero 
Tolophone: Cicero 5305.

Dr. A. J. Monika.
GYDYTOJAB IR CHIRURGAS 

. Ofisas Jr Rezidencija: ..
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
ilki8 po pi6t. nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nud 11 iki 1 d'.p. 

TeL LAFAVE1TE 8051.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panėdfilio, Serėdo* ir 
Pfltnyėios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telcfomto Republlc 9600

AKIU SPECIALISTAI

Riti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo lO r. iki 2 po pietį 
ir nuo 6 iki B vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulffvard 844t»

Tel. Boulęvard 5914 Died* fr Naktį 
Ofiso Valahdos nuo 2 iki 4, nito 7 
iki 8:30 v. N6d81. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted SL 

CHIC/iGO. 1LL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__T<1. Yardr 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl
756 West 35th St

kampas Halsted St.
Valandos ub 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

DR P. IAGMIN ,
J DENTISTAS

3147 Si Halsted SL
Utarn. ir Ketv. nuo, 10 iki 8. v. v.

1616 ATTfr BOtJLEVARb
Pan. Scr. Pėtn. Sub. 10-8 vai. vak.

Tel. Chicago Heights 1131

KITATAUČIŲ
J>

UETIA1A1
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

A. MontviJ, M. D.
VYest Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seelėy 7880
Namu telefonas Brunswick 0597

Dr. Herzman /
IŠ RUSIJOS

Gerai lietttviatatf ttnontos per 86 
metus kaipo patyrė* gydytojas chi
rurgas ir akušeris. . a

Gydo Maigiai it ehronilkaa Hgaa 
vynj. moterų ir vaikų pagal 
jausiu* metodu* X-Ray ir kitokiu* 
ėlektro* prietaišuA

Ofisas it Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan St 

ValAridoM huu 16—12 plotų ir 
nuo 6 iki 7:89 va!, vakare.

.. Tel.
ROZidėm

Hyde Park 6 55 ar Cėntrst 7444

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliotais nud 10 iki 12 

8343 Smith Halsted St, 
TsL Boulęvard 1401

Dr. Charles Bėgai
oinsAs

4729 SO. Ashland kv&
2 lubok

Ofiso Tel. Boulęvard 5918
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
756 WeSt 35th St

. Cor. of 35th and Halsted Ste.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:8041:80

Nedaliomis pagal sutarti

Nud 10 iki 12 vaL ryto. Puo B lif 4 
vaL po pietų hr nuo 7 iki 8:80 vai 
fakaro. Nedaliomis' nuo 10 iki U 
valandai dieud. ,

Phone MJDWAY 2880

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedftl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Alenu* 

Telefonas Reiablie 7868

4631 South Ashland Avenno 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieni. 2 ikf 8 plotu 
7 iki 8 vai. Ned«L nuo 10 12

Rez. Telephone Plaki 2460

Ofiso Td. Cidttmet 68Š8

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

. Tel. Kenw<
VALANDOS:

Ofisas 8102 Su. Halsted SL 
arti 81* Street.

J. F. EUDEIKIS
4605.07 S. Henhitagtf Avebue Phonės Yards 1741-1742

išskyros seredomi* ir cubatomi*

Tel. Ofiee Wentworth 6380
R«z. Hvde Park 8395Dr. Šusanna Slakis

Motoru ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL

5107

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio. Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

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

1638 So. 56 Avė. 
Phone Cicero 3656

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49 . _ . j
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Įvairus Dalykai iš 
Brooklyno Padangės

BROOKLYN, N. Y. — Drau
ge Kemėšienė lankėsi pas 
mus. Jos, kaip centralinio LSS 
organizatoriaus, tikslas yra 
pasitarti apie išleidimą LSS. 
mėnesinio žurnalo.

Įvyko LSS. 19 kuopos susi
rinkimas. Jame dalyvavo ir 
dTgė. Kemėšienė. Visi, matyti, 
pritaria žurnalo leidimui. 
Draugai pasižadėjo ir kapita
lo sukelti. Drgė. Kemėšienė 
pranešė, kad ir \Vaterbury pa 
sirodė žurnalo leidimo toks 
pat prielankumas, kaip Brook 
lyne.

Toliau drgė Kemėšienė ža
da lankytis Buffalo, Detroite, 
Grand Rapids’e ir kai kuriose 
kitose kolionijose. Patirs, kaip 
tų kolonijų draugai žiuri į šį 
sumanymą.

Sklokininkų piknikas.
Vakar, 4 d. rugpiučio, įvy

ko sklokos “Naujosios Gady
nės** piknikas. Teko nuvažiuo
ti ten po pirmos valandos. Bu
vo jau penki dideli busai at
važiavę iš New Jersey valsti
jos, kaip Eastono ir kitų ar
timesnių kolonijų. Vėliau at
važiavo dar keli busai. Viso 
aštuoili busai pribuvo iš New 
Jersey valstijos. Vienas karas 
buvo iš Baltimorės. Net iš to
limos Colorados užklydo sve
čių į pikniką. New Yorko val
stija, galima sakyti, davė pik
nikui tiek publikos, kiek New 
Jersey. Pavakarėj prisirinko 
dar vietinės publikos.

Visa ta publika sudarė di
doką minią. Bet šiemet jau 
sklokos piknikas turėjo ma
žiau publikos, negu pernai. Ir 
abelnai šiemet visi musų kolo
nijos piknikai yra kur kas 
skystesni, negu kitais metais.

Apie skridimą.
Dr-gė Kemėšienė buvo nu

vykusi aplankyti lakūną Vait
kų ir jo palydovus. Užklausė, 
kada lakūnas skris. Jai atsa
kė, kai bus geras oras.

Musų apielinkių žmonės 
laukia Vaitkų išskrendant, 
kaip kad žydai mesijošių už
gimstant. Laukia visi—rėmė
jai ir priešai; net tie, kurie 
draskė skridimo parengimo 
plakatus, pradėjo per savo 
radio šaukti, kad skris, skris!

Bet kalbų visokių girdėti. 
Man susitikus su draugais iš 
Jersey valstijos, tuoj apstojo 
mane ir klausia: “Kada skris, 
kas pasidairė, kad (neskren
da?**

Atsakiau ką žinau. Bet ga
vau “komplimentų”, kurie 
man netinka ir yra nereika
lingi. Bet ką padarysi. Aną 
dieną, savaitę atgal, užėjau 
pas p. Ginkų. Jis sako, kad 
jaučiasi prastai. Klausiu, ar 
šaltį pagavęs. Atsakė, dar blo
giau. Esą, neseniai kalbėjomės 
su Tysliava, tai jis pasakojęs, 
jogei Vaitkus visai neskrisiąs: 
girdi, Vaitkus visai atsisakęs, 
palikęs viską ir einąs šalin.

Pasakiau, kad melas. P-nas 
Ginkus sako—ne. Kiek vėliau 
teiraujuos pas Vaivadą. Ir 
Vaivada pareiškia, kad jis 
nieko nežino apie tą neva at
sisakymą; nei “Vienybės** jis

kaip šventraščio įsakymas. 
Kurie patvarkymo nepildys, 
tie bus baudžiami penkine.

i Įvairus nuotikiai.
štai atsitikimas. Vienas 

žmogus paėmė iš kito $400. 
Pasižadėjo įtaisyti darbą už 
laiškanešį. Tapo atgabentas 

!pas teisėją ir padėtas po bon- 
dsu $3,000. Piliečio vardas yra 
Umberto Romano, o jo nesma
gumai randasi Goney Island 
teisme.

Ve kitokia bėda. Aną dieną 
B. M. R. T. traukiny penkių 
metų bernaitis iškišo galvą 
per langą. Tai atsitiko siauroj 
vietoj, kai įvažiavo į tunelį. 
Policja ir kompanijos darbi
ninkai turėjo namažai vargo 
iki paliuosavo vaiką nesuža
lotą. Vaiko motina sėdėjo 
greta ir neinate, kaip jis bė
don pateko.

—o—
Morris Fogel pragerdavo 

visus pinigų čekius. Moteriai 
ir vaikams maisto visai nepar
nešdavo. Moteris apskundė jį 
teismui. Dabar Fogel tapo pa
siųstas į kalėjimą išsipagirioti 
ir daugiau taip nedaryti.

—o—
šis gal būt yra pirmas atsi

tikimas Amerikoj, o ir visame 
pasauly. Mat patraukta teis
man katalikų bažnyčia dėliai 
sužeidimo moteriškės. Iš baž
nyčios už tą sužeidimą ieško 
atlyginimo $150,000. Nelaimė 
įvyko 1930 metais, einant 
Kalėdų vakarą į bažnyčią. 
Byla dar tęsiasi. Kunigas su 
vyskupu nenori pasiduoti.

Dalykas buvo toks. Bažny
čios durys yra sunkios. Vėjas 
pūsdamas trenkė duris ir jos 
parmušė moterį ir skaudžiai 
ją užgavo.

Bažnyčios vardas yra Christ 
Church of Bay Ridge. Prabaš- 
čius yra John H. Fitzgerald. 
Jau antrą kartą eina teismas. 
Byla bus perkelta į kitą teis
mą. Kuo byla pasibaigs, da
bar negalima pasakyti. Pir
mutinis betgi teisėjas palaikė 
kunigo ir vyskupo pusę.

Koke tai bažnytininkai, tik
ri ar netikri, prisidengę miela- 
širdingumu nežindantiems vai 
kams, rinko pinigus. Už su
rinktus pinigus, sakydavos, 
perką pieną ir jį vaikams už 
dyką išdaliję. Dabar proku
roras ir policija susidomėjo jų 
darbuote ir pradėjo gaudyti 
juos kaip apgavikus.

“KING” LEVINSKIO KUMŠTYNĖS SU J. LOUIS

Užvakar Chicagoje White Sox parke įvyko kumštynės tarp žydo boksininko King Levinski ir 
negro Joe Louis. Suvaliavo baisi daugybė žmonių tų kumštynių pažiūrėti. Bet gavo labai ma
žą “show” už savo pinigus. Nes Louis pirmame suėjime tris syk parmušė Levinskį ir Levins- 
kis pasidavė. ____________ ______________

važiavusius pirmą kartą į mu-šie apgavikai yra surinkę 
nemažai pinigų iš įvairių 
draugijų ir biznierių. Pirma 
per telefoną, Dievo ir žmoniš
kumo vardu, paprašydavo au
kų ir gaudavo prižadų, o po 
to atsiųsdavo kolektorius.

—o—
Mačiau kaip bimbukai ped- 

liavojo sklokos piknike įvai
rių loterijų tikietus imdami 
po 15 centų už vieną. O patys 
bimbukai į jsavo , parengįmuose 
neleidžia niekam jokio biznio 
daryti. Geras akis turi bimbu
kai. Jie prakeikė sklokininkus. 
bet patys eina pas skloką uba
gauti.

—o—
Tysliava jau pleškina, tarš

kina botagu, pasikinkęs ket
vertą gerų tautiečių į SLA. 
bričką, kad vežti Susivieniji
mo turtą vėl taip pat, kaip 
kad praeity vežta jis Dcvcniui 
ir kitiems.

—Frank Lavinskas.

IŠ LIETUVOS
Pabaltijo kooperaci

jos kongresas 
Klaipėdoje

KLAIPĖDOJE IV. 30 — 
VIII. 1. buvo Baltijos valsty
bių (lietuvių, latvių, estų) ko
operacijos kongresas. Į pir
mąjį kongreso atidarymo po
sėdį atvyko ministeris pirmi
ninkas Tūbelis, susiesiekimo 
ministeris Stanišauskas, kraš
to gubernatorius Kurkauskas, 
direkcijos pirmininkas p. Bru- 
velaitis 'ir Klaipėdos miesto 
burmistras p. Gailius.

Min. pirm. Tūbelis, pasvei
kino į kongresą suvažiavusius 
draugingų ir broliškų valsty
bių, o taip pat ir savuosius ko-

sų pajūrį, į musų vartus į pa
saulį. Priminęs, kad Baltijos 
valstybių kooperatininkų kon
gresai prasidėjo dar prieš 10 
metų, tai yra daugeliu atvejų 
kitokių ekonominių sąlygų 
laiku, pabrėžė tą didelę pa
žangą, kokią padarė koopera
tyvai pas mus ir kitose valsty
bėse, kartu nurodydamas į tas 
sunkenybes, kurios paskuti
niais laikais trukdo tautų 
ekonominiam gyvenimui. Rei
kalingas bendras veikimas. 
Nurodęs eilę klausimų, ku
riuose toks bendradarbiavi
mas yra reikalingas, Ministe
ris Pirmininkas pareiškė vil
ties, kad kooperatininkai, be- 
nagrinėdami savo klausimus, 
atkreips į tuos reikalus tinka
mą savo dėmesį. Kongresas 
pasibaigė liepos 1 d.

O kas tame kongrese nutar-
operacijos darbininkus, susi- ta?— “N.” Red.)

taip neinformavo.
P-as Bajoras nusidžiaugė 

savo polemikoj su Lavinsku, 
kad pastarojo žodžiai neišsi
pildė. Mat Lavinskas rašė, kad 
gal Vaitkus sveikinsis su mu
sų broliais Lietuvoj, kai jo žo
džiai tilps laikraštyj. P-nui 
Bajorui labai patiko, kad skrL 
dimas neįvyko.
Naujas patvarkymas Coney 

Island saloj.
Tiems, kurie eina Coney Isr 

land maudytis, nevalia nė vie
nam maudymosi kostiumuose 
vaikštinėti šalygatviais. Pir
miau tai daryti buvo leidžia
ma. O dabar vyrai ir moterys 
turi apsisiausti tokia drapana, 
kad kūnas butų pridengtas 
nuo pečių iki kelių. Atrodo*

PAT-RA-COLA 
BEVERAGE CO.

Įsteigta 15 metų

511-13-15 West 43rd Street
Išdirbinėtojai mineralinio vandens ir lengvų gėrimų. 

Iš važioj ame pirmos rųšies alų iš savo bravarnės.
Reikale esant prašome kreiptis pas mus arba pa

šaukite telefonu

BOULEVARD 2846
Remkite savo draugus.

------ MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS -
Musų Darbas Geriausias

DE LUXE UPHOLSTERING
AND FURNITURE COMPANY 

2053 West 35th Street Lafayette 9841

Davenportai užden- $19 KRĖSLAI ^0
giami taip pigiai kaip I w«ww jr brangiau ...................

PADARYSIM, KAD JŪSŲ RAKANDAI IŠRODYS KAIP NAUJI 
. . . Jei jūsų parlor setas jau yra nemoderniškas ,tai labai paprastas 
dalykas, reikia jį tuojau perdirbti ir jis išrodys madingai. Mes 
perdirbsime, išrodys kai naujas. Pasirinkimas geriausių materiolų. 
Aprokavimas DYKAI. Tik pašaukit mus per telefoną. Arba atvažiukit.

Turime visokių rakandų. Parlor setus darome ant orderio ir ap
dengiame. Pertaisom ir pęrmalevojam. Matracus darome ir atnaujinam.

Tarnaitė laimėjo 
bylą

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
Apyg. Teismas nagrinėjo įdo
mią kriminalinę dvarininko Jo
no Graužinio ir jo prieteliaus' 
Lunkiškio bylą. 120 ha. Ramoš- 
kėnų dvaro savininkas Grau
žinis, padedamas savo bičiulio 
Snukiškio, norėjo nusukti savo 
tarnaitei algą. Teisme paaiš
kėjo, kad tarnaitė Emilija Meš- 
k uty te negavo 500 litų algos. 
Meškutytė dvarin. Gr. apskun
dė teismui, bet teismui dvarin. 
Gr. pristatė 3 atsiskaitymo ra
štelius su neva beraštės Meš- 
kutytės už ją pasirašiusio pil. 
Snukiškio parašu. Bylą tarnai
te Apylinkės Teisme pralaimė
jo. Tačiau vėliau paaiškėjo, 
kad čia esama aferos. Eksper
tų pagalba pavyko išaiškinti,

kad atsiskaitymo rašteliai yra 
dvarininko Graužinio padirbti. 
Grat/žiniui ir jo bičiuliui Snu- 
kiškiui buvo iškelta byla, ku
rią teismas dabar išsprendė. 
Nesąžiningą dvarininką su sa
vo bičiuliu teismas nubaudė po 
1 met. s. d. kalėjimo.

Ra r si tikitės 2N au jienose

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarust

Phyflical Therap> 
and MMu-fe 

6630 S. VVestern 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
ae ar ligoninė?®, 
duodu massage 
eketrie . treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterimi! ir mer

ginoms patari
mai dovanai

Žemos Kainos
Ir Geriausios Ryšies Maistas

IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugpiučio 9 ir 10 d. d.

KIAUŠINIAI No. 1 kokybės. Tuz. 28c
“Midwest” PUIKIAUSI KIAUŠINIAI KARTONUOSE___ Tuz. 32c
MTTTZAC “CARNATION” Evaporuotas A 
IVllLiKAb Aukšti Kenai H1 už
D V/*! 1710 “Midwest” Puikios Californijos O 9C%A
1 I CKb RIEKUTĖS AR PUSĖS 2% kenai & už O Ub 
VAVA “CHASE & SANBORN’S” Svaro OOa
iaAVA “SEAL BRAND” vacuum kenas fcOV
“SHREDDED WHEAT” Breakfast Food .... pak. 120 
“Midwest” Stuffed Manzanilla ALYVOS 3 unc. dž. 100 
SPANISH QUEEN ALYVOS..........  kvort. džiaraT330
“White Swan” VYŠNIOS .............. 2 unc. džiaras 50
77MINŪTE~TAPIOGA” .................  8 unc. pak. ~2~ūž~250
“Royal” DEZORTAI Visų Skonių .......... 3 pak. 190
NAUJI KOPŪSTAI........................ Svaras 1c
Saldus Valencia ORANŽIAI 150 didumo Tuz. 350 
“GERTO” DEL PREZERVAVIMO ....... Bonkutė 250
Švieži Michigano SALERIAI did. pund. 3 už 100 
“PRESTO” GLASS TOP■ a gfe v ■ > > !>■.. Kvortos Tuz. 790Mason užtarai
“Midwest” DŽIARŲ ROBERIAI 12 pakely 2 už 90 
“PARADISE” Soda 17* MALTED GRAHAM 4 t*A arba abu 
CRACKERS sv. pak.l Iv CRACKERS už 32c.
“Bosco”-Chocolate FOOD DRINK 20 unc. dž. 350 
“Elmdale” NAUJI ŽIRNIAI No. 2 kenai 3 už 250
“Crown of Maryland” GREEN BEANS No. 2 kenai 3 už 25c 
CĮnHIDAC “Midwcst” TOMAIČIŲ AR O 2 R f*
čKILdUč DARŽOVIŲ Aukšti kenai v už tUU 
“Mickelbcrry’s” VIRTA"SALAMĖ ................. sv. 230
“Drexel Farms” VEAL SAUSAGĖ (Dešra) sv. 2U 
“Cincolnshire” BAKED MEAT LOAF.............. sv. 27£
“Daisy” CREAM CHEESE 3 unc. pak. 2 už 150 
“Hawk” MUSIŲ MUŠIKAI (Fly Swatters) vienas 50 
LIMPANTI MUSIŲ KASPINAI ......................... 2 už 50
DRABUŽIAM DŽIAUT VIRVĖS 50 pėdų viena 210 
“Midwest” WAXED PAPER 25 pėdų rolės 2 rolės už 15c

B0RAX SOAP CHIPS.......22 unc. pak. 21c

SODA GINGER ALE “Midwest” 
ROOT BEER

didelės O OCa 
bonkos ** už

RINSO 2 maži 1 5C 2 paku 39c
LIFEBUOY MUILAS........... ............3 už 17c
DYKAI! Reguliariai 100 pakelis su “20 Mule Team”

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA — Dauguma "Midivett Storet” turi ir mitai įkyriai, kat JtĮt 

galite pirkti gerą mėtą, paukitieną it tt, ui lemiautitu kainatl

PETER PEN
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Metanu .... .
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KETINA PANAIKINTI PAŠALPAS

“FAŠISTINĖ VALSTYBĖ BE FAŠISTŲ”

Centraliniame rubsiuvių unijos organe “Advance” 
rašo vienas asmuo, kuris aplankė Italiją ir atidžiai iš
studijavo jos būklę, kad Italija šiandie tai — “fašistinė 
valstybė be fašistų”. Visi visuomenės sluoksniai Itali
joje esą priešingi fašizmui: ir darbininkai, ir ūkininkai, 
ir vidurinė klasė, ir kapitalistai.

Tiesa, sako tasai tyrinėtojas, kad paviršiuje to 
priešingumo fašizmui nematyt, žmonės dar vis fašistiš
ku budu sveikinasi, nešioja fašistiškas uniformas ir fa
šistiškus ženklus — ypač Romoje. Bet tie ant pažiūros 
neva fašistai gilumoje savo širdies fašizmo neapkenčia 
ir privačiai, kuomet nėra pavojaus, kad Mussolinio 
žvalgybininkai nugirs, pasako savo tikras nuomones.

Italijoje dabar esąs pasklidęs toks posakis:
“Trys italai kartu — trys fašistai: du italai 

kartu 
mo priešas.
Fašizmas nugyvendinęs Italiją savo neekonomiš

kais, vien reklamos tikslams skiriamais darbais. Mus- 
solini pristatė gražių trobų miestuose, pastatė net išti
sus naujus miestus ir nutiesė daug cementinių kelių 
turistams automobiliais pasivažinėti. Bet tose vietose, 
kurių turisto akis nemato, ypatingai sodžiuje, pasiliko 
skurdas ir nešvarumas. Tas skurdas tolyn vis labiau di
dėja.

Taigi paminėtasai tyrinėtojas mano, kad Italijos 
fašizmas neišvengiamai susilauks kracho.

du draugai; vienui vienas italas — fašiz- 
»

Valdžia rengiasi pradėti parūpinti darbus bedar
biams. šitam reikalui ji turi 4 bilionus dolerių, kuriuos 
yra paskyręs kongresas, ir ji tikisi galėsianti tais pi
nigais suteikti uždarbį trims ir pusei milionų žmonių.

Washingtone sakoma, kad mažiau kaip už mėnesio 
laiko jau nebusią reikalo teikti pašalpas bedarbiams 
trijuose šteituose, o apie pradžią lapkričio pašalpos ga
lėsiančios būti visai sustabdytos.

Bet kažin ar tai ne perdaug optimistiškas prana
šavimas? Jeigu valdžia ir įsteigtų viešųjų darbų tiek, 
kad 3,500,000 bedarbių galėtų gauti užsiėmimą, tai ne
darbas dar visgi neišnyktų, nes bedarbių skaičius šian
die siekia daugiau kaip 10 milionų.

• ■ 1 '*' - ■

Apžvalga
DARBININKAI REMIA HILL- 

QUIT’O PATAISĄ

Miręs Amerikos socialistų 
vadas, Morris Hillųuit, yra au
torius pataisos projekto prie 
Jungtinių Valstijų konstituci
jos, kuriuo draudžiama teis
mams anuliuoti (naikinti) kon
greso priimamus įstatymus, 
liečiančius darbininkų teises.

šitą darbininkų teisių amend- 
mentą jau yra parėmę dauge
lis darbininkų unijų miestuose 
ir valstijose. Jį parėmė Wis- 
consino Darbo Federacijos kon
vencija, taip pat American Fe- 
deration of Hosiery Workers 
konvencija. Už amendmentą 
stoja tekstilės pramones dar
bininkų unijos pirmininkas, 
Fransis J. Gorman; geležinke
lių tarnautojų brolijos prezi
dentas, A. F. Whitney, ir k.

“PROGRESS” ZOVADA

Nespėjo komunistų interna
cionalo kongresas paskelbti re
zoliuciją, kad jaunieji komu* 
nistai privalo stoti j buržuazi
nes, fašistines ir religines or
ganizacijas, kai New York©

88.00
4.00
2.00
1.50

.75

komunistai jau pradėjo mels
tis! “Nauj. Gadynė” rašo:

“Šiuo pranešame, kad įvy
ko dar vienas naujas pasi
sukimas. New Yorke demon 
stracijų prieš karą ir fašiz
mą mitingas pradėta su mal
da. Tai reiškia, kad kazionų- 
jų komunistinių laikraščių 
redaktoriai priims naują lo
zungą. Vietoj ‘visų šalių dar
bininkai, vienykitės’ — ‘Lai
svė’ tur būt rašys: ‘Viešpa-* 
tie, palaimink mus? ”

APIE KAUNO KONGKESĄ

Prisiartinant viso pasaulio 
lietuvių kongresui, pažangioji 
Lietuvos spauda vis dažniau 
pabrėžia tą mintį, kad kongre
sas privalo atsižvelgti į išeivi
jos reikalavimus. “Liet, ži
nios” mano, kad delegatams 
bus progos laisvai pareikšti 
savo nuomones komisijose; be; 
to, priimant rezoliucijas, busią 
galima pilname kongreso posė
dyje duoti prie jų pataisas, 
įnešimus ir papildymus.

“Viso pasaulio lietuvių 
kongresas”, rašo tasai laik
raštis, “tai lyg anuometinis 
visos Lietuvos didysis Vil
niaus seimas. Kaip didįjį Vil
niaus seimą gyvenimas įra
šė Lietuvos istorijon, taip 
~ apėjome — ir Pirmąjį 
pasaulio lietuvių kongresą

Skridimo Valandos Belaukiant VEDS ŠMEIŽTŲ KAMPANIJĄ PRIEŠ PREZIDENTĄ

NEW YORK, rugpiučio 7 d. 
(Specialiai “Naujienoms”) — 
Lietuviai visi ir visur laukia. 
Amerikiečiai nekantrąuja, lau
kdami Feliksą Vaitkų išskren- 
dant, Lietuvoje laukia Vaitkų 
atskrendant. Vieni laukia pa
sisekimo, kiti gi nebūtų labai 
nepatenkinti, jeigu įvyktų ne
laimė. Bet iš visų tų laukian
čiųjų labiausiai laukia patsai 
lakūnas.

Kiekvieną rytą atsikėlęs jis 
pirmiausiai bėga prie telefono 
ir klausia Dr. Kimball’o, New 
Yorko oro spėjiko, kokie yra 
oro prospektai rytojaus dienai. 
Kiekvieną rytą jis tikisi išgirs
ti gerą žinią, bet ta geroji ži
nia kaip neateina, taip neatei
na.

Blogas oras tai vienoje, tai 
kitoje kelio dalyje jau kelintą 
savaitę laiko lakūną “uždary
tą” Nęw Yorke. Nereikalauja 
jisai ideališkų sąlygų, nes jos 
beveik niekuomet nesusidaro, 
bet iki šiol stovis buvo toks, 
kad išskristi butų beveik lygu 
kišimui kaklo j kilpą.

Nepalankios oro sąlygos
Per kurį laiką Europos pu

sėje siautė audros, lijo, putė 
priešingi vėjai. Taip vadina
mas “cciling” — “dangaus lu
bos” buvo žemos, tai yra de
besys buvo užgulę žemai ant 
žemės. Blogas oras Europoje 
buvo sulaikęs ir rusų lakūnus, 
S. Levanevskį ir jo du drau
gu, kurie nepasekmingai ban
dė nuskristi iš Maskvos į Los 
Angeles per šiaurės ašigalį.

Kai pasitaisė oras Europoje, 
tai susidarė “košė” šioje At- 
lantiko pusėje. Nuo pat Con- 
neetieut valstijos iki Newfound- 
ando ir kelis šimtus mylių į 
atvirą jurą, užėjo smarkios 
liūtys, užgulė kelią juodi de
besys, ėmė vietomis trankytis 
perkūnija ir pusti smarkus ry
tų vėjai.

Gero oro visu 4,500 mylių 
keliu iš New Yorko į Kauną 
vargu galima tikėtis. Vienur 
kitur visuomet turi lyti ar bu- 
;i apsiniaukę; bet lakūnas šitų 
kliūčių neboja.

Pavojinga yra skristi tada, 
kada blogas oras apima tuks
iančio ar dviejų tūkstančių 
mylių plotą ir, anot Vaitkaus, 
“viską supaškudina”.

Skristi 28 valandas be susto
jimo, kaip reikės Vaitkui, sa
vaime yra sunkus darbas. Bet 
<uomet lakūnui tenka per eilę 
valandų be paliovos su nepa
lankiu oru kovoti, tai jo jė
gos pirm laiko išsisemia; o

gyvenimas įrašys Lietuvos 
istorijon.

“Juk suvažiuoja tik ką ne 
visos pusės tautos atstovai 
ar bent gero trečdalio. Tokis 
suvažiavimas gali turėti di
delės reikšmės, jei jis suge 
bes ir turės sąlygas rimtai 
dirbti ir laisvai tarti savo žo
dį?’
Kauno dienraštis nurodo, kad 

Siaurinės Amerikos lietuvių 
spauda ypatingai susidomėjusi 
kongresu ir yra patiekusi jam 
“labai rimtų ir sveikų minčių”.

KONSERVATORIŲ BALSAS
•• >—-----

Republikono laimėjimas kon- 
gresmano rinkimuose Rhode 
Island’e iššaukė šitokį Chica- 
$os ‘'Tribūne” komentarą:

“Naujoji Dalyba yra eko
nominė apgavystė ir politi
nis maras. Vienas kongresi
nis distriktas nubalsavo prieš/ 
Hitlerį, prieš diktatūrą, prieš 
kolektyvizmą, prieš nukry
pimą nuo amerikoniškos val
džios formos. Jisai pasidarė 
amerikoniškas.”
Pasirodo, kad prezidento 

Roosevelto politika yra net — 
“neamerikoniška”!
kai tai įvyksta, tai jo protas 
nebegali gerai veikti, jis ne

NAUJIENOS, Chfcagd, BĮ.

bepajėgia greitai apskaičiuoti, 
ir jeigu dėl nuovargio neuž
miega ir žūna, tai paklysta ir 
pritrukęs gazolino nukrinta ir 
užsimuša arba n u si baladoja 
dievai žino kur. Toks pavojus 
grasina ypatingai, kuomet la
kūnas skrenda pats vienas.

Atrodė, kad skristi bus 
galima

Keletą kartų atrodė, kad 
oras bus jau tvarkoje. Gavęs 
džiuginantį pranešimą iš Oro 
Biuro, Vaitkus tuojau pasi
ruošdavo kelionei, nuvykdavo 
j airportą ir permesdavo akim 
per motorą ir instrumentus ir 
atsiguldavo snūstelti, o tuo 
tarpu Dr. Kimball, pranešęs 
savo spėjimą, kad oras page
rės, praleisdavo laiką po pietį 
arba vakare, rinkdamas iš lai
vų ir oro stočių busimam Vait
kaus kelyje paskiausias žinias 
ir pagal tas žinias padarydavo 
Vaitkui paskutinės valandos 
oro žemėlapį. Ir "visuomet iki 
šiol taip pasitaikydavo, kad 
pirmesnius Kimballo spėjimus 
sugadindavo kokia nors “juo
da katė”. 

• I

Dar nė kartą Vaitkus nebu
vo taip arti išskridimo, kaip 
vakar (trečiadienio) ryte. Iš 
vakaro viskas buvo prirengta. 
“Half Moon” viešbučio virtu 
ve j e buvo užsakyta kava ir 
“senvičiai” kelionei. Buvo pa
šauktas Brooklyno paštas, kad 
butų prisirengęs suštempuoti 
laiškus, kuriuos lakūnas ga
bens. i

Valgydamas vakarienę, Vait
kus juokavo, kad tai, tur būt, 
bus jo paskutinė vakarienė 
Amerikoje ilgam laikui. Nežiū
rint to, kad artinosi išskridimo 
valanda, jis kaip ir yisuomet, 
tebebuvo ramus, linksmas ir 
valgė su apetitu. Sriuba, dide
lis “s teikas”, obuolių “pajaus” 
šmotas kaip bematant prany
ko nuo jo lėkščių.

Tarp kąsnių jisai krėtė juo
kus apie tąi, kad kelionės lai
ku apie jį greičiausiai nebus 
jokių žinių, nes jis labai aukš
tai skris (tarp 10,000—15,000 
pėdų). Jis ten sau šiltame lėk
tuvo kambarėtyje “porkchopų 
senvičius” valgys ir obuolius 
grauš, o “jus up and down, 
up and down — po kambarį 
žinksniposite, prie radio sėdė
site ir naktį nemiegosite...”

Vaitkus ir kiti gerai žinojo, 
kad jis lėkdamas ne vien obuo
lius grauš. Tačiau, kad ir ži
nodamas pavojus, su kuriais 
jisai gali susidurti, jis juokavo, 
tuo tarpu kai kiti ne tik kad 
negalėjo juokauti, bet bandė 
dideliu vargu paslėpti po blan
kia šypsena savo nervingumą.

Atėjo aštunta ir devinta va
landa vakaro. Vaitkus rengėsi 
išlėkti apie 4 ar 5-tą. Tad bu
vo likę jau tik kelios valandos.

Oro .biuro viršininkas
Dr. Kimball

Oro biuro spėjikas Dr. Kim
ball, tuo laiku dirbo ir prakai
tavo 29-tam aukšte Whitehall 
rūmuose, pačiam priekiniam 
New Yorko galej Battery Par
ke, pauostėje. Ištiesęs didelį 
lakštą popierio ant stalo ir ant 
jo užsigulęs jis braižė visokius 
ratus ir linijas tai raudonu, 
tai mėlynu paišeliu. Raudonos 
linijos reiškė blogą orą, mėly
nos — gerą. Jam taip bebrai
žant, atėjo viena, antra Ir tre
čia telegramai

f Telegrafavo Kanada, ir Bos
tonas. Washingtonas gi, kur 
randasi centralinis oro biuras, 
davė žinią, kad nuo Counecti- 
eut iki Newfo.undlando buvusi 
“košė” dar nepasitaisė užtekti
nai, kad birtų galima skristi. 
Telegramų pranešimus Dr. 
Kimball, simpatingas žilaplau
kis senelis, sužymėjo ant žemė
lapio įvairiais brūkšniais. Apie 
12-tą valandą naktį jis buvo 
žadėjęs žemėlapį baigti, ir kai 
tik atėjo dvylikta, jis paskam-

.... 
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Apgarsinimų agenturos vedėjas New Jerscy valst., kuris 
prisipažino senato komitetui sumanęs ir vedęs šmeižtų kam
paniją prieš prezidentą Rooseveltą, paleisdamas pašnabždu 
gandus, kad buk prezidentas susirgęs ir pamišęs. Cramer delei 
to neteko darbo ir dar turėjo atsiprašyti prezidentą.

bino Vaitkui, pranešdamas sa
vo nuosprendį: “No take-off 
this morning!”

Ant žemėlapio buvo daug 
daugiau raudonų brūkšnių, ne
gu mėlynų. Biuro viršininkas 
patarė Vaitkui palaukti dar 
dieną, o gal ir kitą iki prasi
blaivys, kad lakūnui nereikėtų 
per penkioliką valandų kovoti 
su priešingu vėju*

Apie Dr. Kimball galima pa
sakyti, kad geresnio patarėjo 
ir draugo lakūnai neturi. Ne-, 
gaudamas atlyginimo, jis ke
lias naktis yra budėjęs parū
pindamas Vaitkui vėliausias 
žinias, neleisdamas jam aklai 
rizikuoti ir skristi, nežinant 
su kuo teks kelionėje susidur
ti. Atmosferos sąlygos gali nu
lemti pasisekimą arba nelaimę, 
jis galvoja, ir metų darbu be 
reikalo rizikuoti butų nepro
tinga. Geriau lukterėti, kad ii 
laukti yra. nemalonu.

ĮVAIRENYBES
Per valandą pastatomi 

namai

Švedijos rinkoje pasirodė 
“gatavi namai”, kurie gali bū
ti pastatyti bet kurioje vietoje 
per 2—3 valandas ir jiems 
įrengti nereikia nei vienos vi
nies. Šių namų išradėjas 
Džerholmas. Jo sandėlyje 
yra grindys, sienos ir lubos at
skirais gabalais, kurie gali bū
ti sujungti ypatingomis Knie
dėmis.

Pirkėjas turi pranešti, kokio 
dydžio namo jam reikia, ir fa
brikas tuoj pristato jam rei
kalingą sienų, lubų ir grindų 
kiekį. Gabalai sujungiami 
per keletą minučių. Namų da
lys susideda iš kelių sluoks
nių: asfalto, vailoko ir pre
suotų šiaudų, kurie eina šili
mos izoliatoriumi. Nauji na
mai smarkiai perkami fabrike 
ir pastatomi vietoje dažnau- 
siai pačių savininkų, nes tokio 
namo statyba — lengvas ir 
malonus darbas. Trys vyrai 
gali įrengti jjfcdidęlj namuką 
per valandą.

.. ..... . . —■■ 

Šio šimtmečio žemės 
drebėjimai

Ryšium su nesenai įvykusiu 
žemės drebėjimu Kvetoj, Indi
joj, kurio metu žuvo 55 tūks
tančiai žmonių, vienas anglų 
laikraštis paskelbė sąrašą že
mės drebėjimų, įvykusių nuo 
šio šimtmečio pradžios iki pa
skutinių laikų. Viso XX am
žiuje įvyko 28 smarkesni že
mės drebėjimai, kurių metu, 
neskaitant paskutiniojo (dre- 

Ibėjimo Kvetoj) aukų, žuvo per 

250 tūkstančių žmonių. Patys 
smarkiausi žemės drebėjimai 
įvyko: 1902 m. Martinikoj su 
30,000 gyvybių aukų, 1908 m. 
Gicilijoj ir Kalabrijoj su 76,000 
aukų, 1915 m. ccntralinėj Ita
lijoj su 30,000 aukų, 1919 m, 
Javos saloj ' su 5,000 aukų, 
1923 m. Japonijoj su 99,000 au
kų, 1927 m. vėl Japonijoj su 
3,200 aukų, 1929 m. pietinėj 
Italijoj su 1,100 aukų ir šie
met Formozos saloj su 3,100 
aukų. Be šių, įvairiose pasau
lio vietose įvyko dar visa eilė 
mažesnių žemės drebėjimų, 
kurių kiekvienas tačiau nune
šė po kelis šimtus žmonių gy
vybių.

Kenosha, Racine ir 
Mihvaukee, Wis.

Rugp. 4 d. š. m. ir aš turė
jau progos dalyvauti SLA. 
212 kp., Kenosha, Wis., susi
rinkime. Narių atsilankė nėr 
mažas skaičius, ir matyti, kad 
nariuose sugyvenimas labai 
draugiškas.

Išrinkta darbininkai SLA. 
lOto apskr. piknikui Mockaus 
Parke, Racine, Wišconsin, kur 
įvyks Rugp.-Aug. U d. Iš 
komisijos raporto pasirodė, 
kad šis piknikas bus pirmus 
toks 10 apskr. piknikas. Mat 
jame dalyvaus Racine miesto 
burmistras (meras) Wm. Sva- 
bodą, SLA. ižd. adv. K. P. 
Gygis iš Chicago, III., Keno
sha miesto tarybos narys p. 
J. Martin, jau nekalbant apie' 
ris. tynęs, traukimą virvės ir 
kitus dalykus. Darbininkai 
tapo išrinkti šie: p. F. Jankau
skas, A. Kvedaras, E. Untulis 
ir F. Povilanskis iš musų mie
sto; žinoma, bus netik iš Wis- 
consino, bet ir iš Waukegano, 
III.

Kaip rodos, šis piknikas bus 
vienas iš didžiausių piknikų, 
kokia kada yra buvę SLA. 10 
apskr. rybose. Ir jau rengias 
netik Kenosha, Racine, Mik 
waukee, Wisconsin, bet ir 
Wąukegano ir Chicagos lietu
vių skaitlingi būriai Čia daly
vauti.

šiame susirinkime nutarta 
ir komisija iš 3 narių, būtent 
pp. J. Pabarška, H. Labanaus
kas ir J. Mortin, tapo išrinkta 
kad sutverus Kenosha visų 
draugijų sąryšį. Man rodos, 
labai vikęs tarimas, ir toks 
sąryšis labai pageidaujamas 
musų mieste. Patartina ir ki
toms draugijoms išrinkti po 2 
ar 3 atstovus savo susirinkime 
ir varyli darbą pirmyn.

RugpiuČio 5 d. turėjau pro
gos būti pas savo gerus pažįs
tamus, būtent pp. K. Braze, 
čia radau tarpe svečių ir pp. 
K. Braze sūnų su žmona, t. y.

Penktadienis, rugp. 9, 1935

Dr. A. Braze, kurs dabar va- 
kacijas praleidžia pas tėvus 
Kenosha, Wisconsin. Taipgi 
ir p. J. Braze su žmona buvo 
atvykę pavėžėti kartu su Dr. 
Braze, čia sykiu dalyvavo ir 
patarnauvo jaunas Ben Braze, 
kurs, rodos, gyvena su tėvais. 
Malonu matyti tokią gražią 
šeimyną, kuomet ji susirenka, 
pas tėvus. Visi pp. Braze 
taip tėvai, taip sūnūs ir jų 
žmonos, yra linksmaus budo 
ir vaišingi, todėl, matyti ir 
gyvenime jiems viskas sekasi.

Rugp. 2 d. turėjau progą 
aplankyti pp. J. BalČaičius, 
kurie užlaiko grąžą “Road 
House” prie 42 kelio, netoli 
Racine, Wisconsin. P-s J. 
BalČaitis ne juokais rengias 
prie ristynių SLA. 10-to ap. 
piknike su J. Martin iš Keno
sha, Wisconsin. Jo jauna 
žmona man sakė, kad Juozas 
net ir naktį miegodamas kalba 
apie tas rištines. Trumpoj 
ateity matysime kas bus lai
mėtojas.

Rugp. 3 d. š. m, teko lan
kytis Milwaukee ir So. Mil- 
waukee, Wisconsin, Kiek pa
tyriau, tai pp. F. Jurkai jau 
organzuoja netik bolininkų 
jauktą, kurs turės persiimti su 
Kenosha jauktu, bet ir renka 
tvirtus vyrus ir moteris, kad 
atlaikytų virvės traukimą 
SLA. 10-to apskr. piknike rug
pjūčio 11 d.

Būdamas Mihvaukee, Wis- 
consn, sužinojau, jogei pp. J. 
Bankus, Slaupickas ir pp. S. 
Beržai žada dalyvauti ir ren
gias prie SLA. 10-to apskr. 
pikniko visu smarkumu, kad 
nepasiduoti nė publikos skai
čium, nė virvės traukino rei
kale kitiems. Jie nori, kai lai
mėtų Milwaukee, kaipo did
žiausio miesto musų valstijoj 
lietuviai. Ir ne veltui kvie- 
čja; pp. S.- , ū#, ,Madi-
sOn, Wiscdhsin, kad pagelbėtų 
Milwaukee kolonijai laimėti 
pirmą prizą. Žodžiu sakant, 
visos kolonijos ruošias visu 
smarkumu didelei iškilmei, 
vjsi j Mockaus Parką, Racine, 
Wisconsin,

Sugrjžęs iš Mihvaukee į sa
vo miestą užsukau pas savo 
gerus pažįstamus pp. J. Pote- 
liunus ir J. Baubonį, kurie už
laiko gražią taverną adresu 
ir vardu “Union Tavern”, 
4520 — 8th Avė., Kenosha, 
Wisconsin. Būdamas jau ge
rokai išalkęs paklausiau, gal 
galėčiau gauti žuvies, kurią 
labai mėgu. Gavau atsakymą 
iš p, K. PoteJiumenės, kad su 
mielu noru iškepsianti žuvies. 
Palaukus valandžiukę, jau ir 
žuvis prieš mane ant stalo. 
Na, ir nors aš pats nusimanau 
apie kepimą žuvies, bet p. Po- 
jtcliunienė yra ekspertas kepi
me žuvies; tiesiog valgai ir 
dar, rodos, norisi daugiau val
gyti. Būdamas alkanas ncap- 
sivilsi, jeigu paprašysi žuvies 
pas Union Tavern savininkus.

— Tautietis.

Reikalaukite “NAUJIENAS* 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, ket Jūsų pato
gumo delei,
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IGAUOJIMUS
(Dpvirmvdt)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL
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Laukia Vestuvių

ALWAYH DEI’ENDABLE

Lnfayotto 0710

u vcr

vieta

NULINCIUOTAS KALINYS

nuo 10 iki

Gerkit ir Reikalaukit
susior

Burnside

susirasti

jam* reikia

Lietuviškos
Degtines

šios 
grįš

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

>12.00
>45.00
>15,00

>1.00

STOGAI 
ROOl'ING

Ligoniu npck.
5 E. Oakvvood

yra rengiamas 
Jofferson mišką

MT. GREENWO()D 
SLA. 178 Kuopos 
IŠVAŽIAVIMAS 

SLA. 178 kuopa rengia gra
žy iš važi n v imu, įsek inlu’di eny,

RUGPIUČIO 11 I).

Raolno Avo., Tol. 
. J. LiumIum vlco- 

Ho, Lltuanieu Ava.;
2027 Gludyš 

Van Btn'on 70011 P.
3416 So.

S. L. A. 63 kp. laikė 
rinkimą? 2 d. rugp., Tuley 
ko svetainėj, 90th St 
Lawrėnee Avė. Gal dėl šilto 
oro narių atsilankė ne daugiau
sia. Kasos globėjai pranešė, kad 
kuopos knygos peržiūrėtos ir 
viskas randasi tvarkoje. Na
rių kOo^a turi: suaugusių 154

SUSI-

Par
ir St

11 Wardos Lietuvių 
Demokratų organi
zacija rengia piknikąA. Gulbinienė aplei 

do Chicaga

Vakar prasidėjo Bagdono 
byla dėl Kelly turto

Chicagos Draug 
Kliubų Valdyt) 

1935 metams

Avo; Bumo liuli manodŽOrt* Bruno 
Rogor.
BiudrlnkhniU nUlbuim kax pirmu 

kotvorgų, 2008 North Ava., kllub- 
houzėl, 8 vnl. vakare.

BARGENAS NO 4 
Visa savaitę nuo rugp. 5 d

“Midvvest Stores” 
Už tikietus ne'rei- 
“Midwest Stores” 

savininkai kviečia 
atsi-

Trečiadienį popiet SLA. iž 
(liniukas, adv. K. Gugis, išva
žiavo Susivienijimo reikalais j 
New Yorkų. Ketina grįžti at
gal sekmadienio ryte.

Išrinko (Uiurę; šiandie bus tęsiamas liudininkų 
tardymas

Panele A ulonu ei n
Ini išsilirvi 
drnirgijoj
JI yrn Inbni
ir puikini lošia (enuisų

anodinių
P'ocinhai 
nvnitęi ............................. . •

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

JOS. J OŽAITIS. Mcr. „ 
3621-Z3-25 S. Halsted St

Mokam dividendų 
kas 6 menesiai. Pra
eityje išmok ėjom 4% 
o kurie moka mėne
sinę — 5%.

Nutarta 
mų 25 d. 
\vood Beer Garden, .losuph J n- 
eiko vietoje, Spring Forost

Reikia

ma
rinėse
ponia
do Chicagų. Ji su savo 
Eaymondu išvyko 
gh> Pa 
gimines

aTUVlŲ PILIEČIŲ naOLYBaS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1086 
motinini i A, ZiUm 
kn*. 7182 So. Ivu 
Rudei Iffo 0801)1 K 
Dlrin,, 8817 So, L 
M. BututlM, aut. rašt,, 
Ava., Tol, ’__
VlrAlIas finansų rusti, 
Walhioo St; M. Alklmnvičlu* iž
dininką*, 486-4 So. Luflin St,: B. 
Viršila* kontrolė* rašt., 8416 So 
Wniinco St; M. Norbutn* ir K, 
Baluti* Iždo globėjai: J. Garbutn* 
maršalka.

Adv. K. Gugis New 
Yorke

Vakar Cook County krimi
naliu (eismo teisėjas Walter J. 
Ui Buy paėmė John J. Bagdo
no bylos nagrinėjimų.

Bagdonas taipgi yra Įveltas 
f šių pabostos Thomas Kelly 
turto bylų, ir jis yra kaltina
mas suokalbiu pasisavinti 
$160,000 palikimų su kitais 
šešiais lietuviais.

Šiomis dienomis plačiai žino- 
Chicagos lietuviams kultu- 

organizacijose veikėja, 
Anelė Gulbiniene, aplei- 

sunum 
Pittsbur- 

Ten atlankius savo 
dar sustos Baltimorėj. 

ir \Vashingtonv. Lr p> 
tolimos atostogų kelionės 
Chicagon.

GERE. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Dom. Damblauskas 
nusilaužė koja

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

pasilinksminti, 
išvažiavimas į 
rugpiučio (Augusi) 11 d

ILLINOIS LIETUVIŲ PAIEtPbS 
KLIUBO valdyba dol 11)86 motų. 
Jonan Bl,lanka*, pirm.. ( 084 W. 
Mar<|Uetto Roud, W ai to r Loki*, 
pirm, pugolb., AdolpK KauluRi*, 
Put. rašt 8842 S. U čion A v o., 
Frank Norkų*, fin, rftM., 4007 So. 
Rlchmbnd St., Frnnk Bakutis, Ižd. 
2008 W. OOth st.,' J. Adomaiti* ir 
J, JanuAauNkČnN, iždo globojai, D. 
Antanaiti*, maršalkų, 
Susirinkimai ntnlbunn kožnų mint* 

*1 pirmų penktadieny, Oincago* Lie
tuviu Auditorijoj, 8188 S. liulMtod 
St„ 7:80 vai. vokam.

THE BRIDGEPORT ROOFINS CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mas paša- 
kyšima kiek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį biftorystis

.1. .1, Bagdonus, kurio bylos 
nagrinėjimas prasidėjo ketvir
tadieni, rugp. 9 d„ teisėjo La 
Buy kambariuose. P-as Bagdo
nas yrn teisiamas ryšy su tūlo 
pabustos Kelly testamentu ir 
laidotuvėmis.

Paul J. PotrnitlH, 
Einornld Avo., 
J.NiuidžIunu*. 

1600 8. 48th Court, Cl- 
. J. MunlkdH, kontrole* 

2510 W. 48 St.; J, .le.slunn*.
81) St.;

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGICIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypalos iki $5,000.00.

Vakar kaip 9:30 vai. ryto 
teisėjo l»a Buy kambariuose 
buvo renkama džlurė. Pasky
rimas džiurės nusitęsė apie 
tris ii* pusę valandas.

Kai džiurė tapo išrinkta, val
stijos prokuroras Julius Shvr- 
\vin suimžino diiurę su bylos 
eiga. Jis kalbėjo apie pusę va
landos,- nurodinėdamas prie
žastis, dėl kurių graborius 
Bagdonas yra teisiamas ir ko
dėl jis turi būt pasmerktas ka
lėti arba piniginę baudų sumo
kėti.

imsi, labui s'inagi 
ir mėgsta sportus.

gt'rii goll’iuinke

Mnlt iihoih *ii,v thiit Bhin Rlbbon 
Malt get* n wnrin wolconio Into Iho 
hoino ovor and nvor agniu bocaUMo lt 
ttlvoH i’osults. And whon u malt iiN(<r 
got* I’ohuHm froin nuo brnnd over 
and ovor agniu, lt In duo to two 
thlnus • - hb< Mklll and tho producl’N 
unlrormltv.

Kino Klbbon Midi I* inado Iii Iho 
blggofit, fliioMt idiuit <>f lt* klnd Iii 
tho vvorld — frotn tho choleoHt 
barlny and hopa, No adultorant* or 
colorliiM' \vhat*oavor. Ilavu your 
doalor dollvor Hlus Rlbbon — arui 
wat<?h llluo Rlbbon dollvor tho 
M'ooda I

Kruopiškių Kliubas 
ganija^o kiek daugiau, kaip 
pora metų atgal. Jo tikslas 
visųpirma buvo aptaisyti Kruo
piuose laisvos minties žmonių 
kapines.

Per šį trumpę poros metų

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
•AUlASBtO TT.BKO1.

Sis skyrius yra vedamas tiksli! pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų

Sherwin atvaizdavo pabastos 
Kelly gyvenimų. Jo šykštų pi
nigų taupymų, ir kaip įtuos 
$160,000 kėsinosi pasisavint 
septyni suokalbininkai.

Prokuroras prašė tiži u rėš 
būti bešališkais sprendime, Iv-

golb. Č. Chapllns’k
Hnlstod St., , OhlciiKu, m. i 
rašt. F, OpUlskas, 8218 So. 
St.. Chicago, " 
Zlabos, 740 E
UI.; Kont. rąšjt,. J. Razminą*, 6101 
So. Radinė Avo„ Chicago, 111.; 
Kasior. glob. P. MartinkienO, 8441 
So. Morgan St., ChTcago, III.; Ko*, 
pagolb. J. YuškioniortC, 2547 W.

(Willo\v Springs), 11 
važiuoti Archer Avo 
l’est A ve. (n pio 6 blokai vn- 
karose nuo Kenn Avo.), ir pa
suki vienų blokų į pietus iki 
Vinevvoodų. 'Prokas narius ir 
svečius nuveš ir parveš nemo
kamai. Trokns iš Burnsidės iš
eis nuo Ti?l(\v Parko 10 vai. ry
to, o iš Boselnndo nuo A.'Lau- 
ridėno namo, 10530 Indiana 
Avo., 10:30 vai. ryto.

Nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti kuo skaitlingiausiai 
išvažiavimo. 'I'urimo išrinkę 
darbščius narius j komisijų, o 
Jasaitienę, M. Bortuiionę ir J. 
AlexandrnviČių, kurio stongs's 
surengti visko kuo geriausia, 
kad užganėdinti visų publikų.

— Koresp.
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 

STR RŪTOS NO. 1 Valdyba 11)36 
nu: Pirm. C. Stoncol, 2031) Wo*t 
48rd St., Chięago, III.; Pirm, pa

ras, 3627 South 
llhuifTA. III'. • Nut. 

. Limo 
1.; Fin. rašt. W. 
9()th PI., Chicago,

ir vnikų skyriuje 7: viso 101.
Užsimaldavo senas kuopos 

narys, buvęs ilgų laikų kuopos 
iždininku, K. Vnrnnius, 7847 
So. Purk Avo. Lankytojai pn- 

Jnsionė ir U. Zukio-

LIETUVTU RYTINES ŽVAIGŽDES 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba .1935 m.: 
Ant. VValskis pirm., 3341 Ever- 
green A ve., tol. Belmont 7678; 
lzid()r Dalinis, pirm, png., 2877 
dailiom Avo.; Mykolas Chepul, 
užrašu rašt., 8327 LeMoyne St.; 
Antanas Butvitis, kasos globs
iąs, 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Staiga!tis, marš., 2089 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnomac

Išvnžiaviino-Pikniko viela: 
Central Park Avenue 

ir Louis Avenue 
prie 119 Gatvta. Ąžuolyno. 

MT. GREENWOOD
Piknikas priiKldC* 12 valanda die
na. Laimėjimui bu* gražiu dova
nu. Prlo gėrimo užkandžiui—sil
kės su bulvėmis dykai.

Bus trauk luini pikniko dalyviu 
paveikslui, įžanga visiem* veltui.

Kurio neturit automobiliu, at
važiuokite prlo Kcdzle ir lllth 
st., nuveš i njknlku dykai.

z —B„ VVulantinuN.

myli ir remtis liudininkų Įro- 
dymniM Ir išnešti teisingų 
sprendimų.

Pa prokuroro kalbos J (įžiu
rę kalbėjo kaltinamojo adv. 
Slvsvard. Jo kalba užsitęsė 
apie 29 minučių. Sle\vard pa
teisino kaltinamojo netikėtų 
įvėlimu į šį pinigų skandalų. 
Bet daugiausia atkreipė (įžiū
rės dėmėsį J tai, kad Bagdonas 
buvęs pasamdytas palaidot 
Kelly. O iš liudininkų galėsiu 
patirti, ar Jis kų bendro turėjo 
«u kitų kaltinamųjų pasikėsi
nimo pasisavint $160,00 pali
kimų.

Bylbs tardymas prasidėjo 
po 12:00 vai. ir tęsėsi iki 1:30 
po pietų. Pirmiausia proku
roras iššaukė valstijos liudi
ninkų N. Badj. Kvočiamas pa
sakojo kaip testamentas ir ka
da buvo rašomas. Kaip ir 
kada buvo reikalaujama iŠ 
palikimų teismo teišėjo O'Con- 
nvtl padengti išlaidoms už pa
laidojimų Kelly pinigų, ir II.

šiandie Cook County kalėji
mo rūmuose bus tęsiama Bag
dono bylos nagrinėjimas, o 
platesnis aprašymas tilps ry
toj ^Naujienose”.

Komlniju: 1‘nul J, Polrnltls, 8181 
S. Emoruld Avė., A. Suldukas. 
4088 Archtn’ Avu., l)r. A. J, Mimi
ka*. 2519 W. 48 St; Pilietišku Po- 
ploru Komisija; A. Salduka*, 4038 
Archer Avo., tol. Lafayotto 071.9, 
B. Putrimą*. 4686’ Turnor Avo. 
Kliubo au*lrinkimni iitidbuna kn* 

trečia* (3) *okmadkml* klokvlono 
mėnesio, 1-mij vai. po plotu K. 
(iramonlo *votain6j, 4635 South 
Roekvvol ISt.

11UMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 11)85 
m., A'nton Vaiski* pirito., 8341 
J’ivorgruon Avo., tol. Belmont 1448. 
John KuproviČįus, vlco-plrin., Ah- 
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Waban«ia AVo., tol, J-lumboldt 
3254, Stanley .Bunockls, fin. rašt. 
A. Zllllus, kiiBlerhiH, Tam Kubi
lius, maršalka.'

7-.
!»■ 4 .'‘■■'..d

GARFIELI) PARK LIETUVIŲ VY
RU Ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 11)35 nmliun*: 
(loo. ModalInNkas. pirm., 233 So. 
Central Avo.; J. GaradnuNkn*, 
>lm. png., 8HI2 W. Monroo Štj 
M. Modallimka*. nut. rašt., 233 
So, Central Avo,; Cha*. Katula, 
'In. rašt., 4676 W. End Avo,; M. 
<azlunas, Ižd., 850H (iunder*ln Avo., 

Jurvvyn, III.; V. Manikn*. I). Bru
žas Ir M. DnvIdonlH — Iždo glo
bėjai; Dr. A. Davlilonl*. daktaras 
kvotėjus.
Susirinkimai atNlbunu kožna ant

ra nodfildlunl — Lawlor liuli, 8920 
W. Mudlson Si., i vul. no plotu. Ir daug kh _

Ir brangesniu. KlokvIoiuiN knia* 
garantuota* 00 dienu Ir galit pu*l- 
vužlnėtl d<d bandymo 7 dienus. Junij 
nona kuro priimsim I mainu*. Li
kusio suma užmokėsit mažais mė
nesiniais Išmokė,limals. Atsiminki
te, kad pns mus imloinoblllu kainos 
yrn pigiausio* Chlcngole, Musu 
krautuvė yrn atdara viilcnrnls ir no- 
dėlloml* iki 0 vai, vakaro,

G. M. Financc Corp.
2535 N, Crawford Avo.

Ai'liunsi jus gyvenime svui’- 
bus hiomenliiH. .Inu nebeliko 
dviejų snvnlėių iki jos vestu
vių, Rugpiučio 18 dienų, 3 
vnl. po piol ji tnps žmonų Dro 
Jono Russellio (Bnslnvičinus), 

Pnnelė Anlonneln Vnlkiute 
yru musų Inkuno Felikso Vnil- 
knus sesutė. .Inunulč, groži, 
mnndngi, puiki šeiinyninkė, — 
ji Inbni rimini žiuri į vedusį 
gyvenimų ir su šrdles plnsle- 
jimu renginsi pnduryli nmžl- 
niis pnžndus snvo mylimam vy-

VVardos Lietuvių Domo- 
organizacijn rengia pik- 

rugpiučio 25 d. Pikniko 
— Shady Tree Grove, 

prie Archer Avo., 2 mylios j 
vakarus nuo Kean Avė.. Kvie
čiami visi dalyvauti piknike.

Apsigyvenk Mieste
LI ET U VI š K A M E V1EABUT Y J

Arti prlo ožero, knygyno, dailė* 
muziejaus ir visų didmloMČlo I*- 
talgu.
švaru* apšildyti kambariui, mau
dyklė* ir *howor. Nuo $1.50 iki 
$4.50 I *avnite. Valgis prie vietos 
kų* nori.

South Central Hotel 
. JULIUS BASKIS, Sav.
1245 S. Mlchlgnn A v. Victory 4686

Dominykas Damblauskas. 
kurs kitę syk turėjo “repair 
shop” prie 46-tos ir Western 
Avė., šiomis dienomis sutiko 
nelaimę - nusilaužo koją, va
žiuodamas kito žmogaus auto- 
mobiliuje. Paskutiniuoju laiku 
Dom. Damblauskas užsiėmė iš
važinėjimu kiaušinių. Dabar jis 
randasi Cook County ligoninė-

451 h St., ęhlcugo, III.; Durų nmr- 
šulka S. Zukuu*ka*. 2515 W. 43rd 
St., Chicago, T‘ “• ‘
K. KotiirakionO,
Blvd.t KuHlbrhiH J. YuŠklonn*, 2547 
\V, 45tji St,, Chicago, III.; Slidžiu 
F. Aunra, 8431) So. Arto*lun Avo,, 
Chlcugo, III.; SudžioH rašt. F, žu- 
kuuHkuH, 831.4 So. Morgun Street, 
Chlcugo, III.; Korespondentas S. 
Werni*, 0804 So. Porry Avenue, 
Chicago, III.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARI) val
dyba 11)86 m.: J. AvitaYhiH.. pirm, 
4811) S. Trlpp Avo.; W. Turnor. 
pirm.-pug., 81,18 W. 44 St., tol. 
Vlrglnla 1153 
nut rašt., 8181 S. 
tol.CnlumbUN 10272 
fin. rnšt, 
ocro, UI 
rušt. 
kasos globėjas, 2440 W. 
11, Grmnonllonė, kuniorlii .
S. Rockvvoll St.; Dr. A. J. Marti- 
kas, daktaru Hkvolė.ln* ,2519 W 
43 St., tol. Lul'ayotto 8051.; A. Vio 
lavioln, Muršiu'ka (BOndsmannl) 
K. Grumentas, 4585 S. Roekvvol 
St., tol. Lafayotto 2418; J. Bar- 
šnusku*, 4156 Archer Avo.; A 
Sadlukn*, 4088 Archer AvO., tol

galite susirasti ko jieškot, pakaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaeijg, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Prog'raB'id komi sija ketvirto 
metinio pikniko Midvvest Sto
res organizacijos raportuoja, 
kad visi prisirengimai pikni
kui jau yra galutinai užbaig
ti. Piknikas įvyks sekmadienį, 
rugpiučio 11 dienų, Oaks Dar
že, Archer Avė. ir 119’ St.

Kiekviena metų į šios orga
nizacijos piknikų susirenka pu
blikos labai daug
12 tūkstančių žmonių. Supran
tama, kad prisirengimas pri
ėmimui tiek žmonių tūri būt 
daromas didelis.

Komisija turi prirengusi 120 
įvairių lenktynių vaikinams, 
merginoms, vyrams ir mote
rims. Visokiems kontestantams 
bus duodamos dovanos.

šiame piknike seni ir jauni 
turės didelio smagumo. ’ Puiki 
orkestrą gros šokiams. Yra di
delė vieta šokiams, kiekvienas 
galės šokti kiek tik norės ir 
už tai nereikės mokėti.

Įžangos tikietus galite gau
ti visose 
krautuvėse, 
kia mokėti 
krautuvių 
draugus ir kostumerius 
lankyti į Šį pikrtikę.

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St. 
Englowood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš- 
kinu įrengta.

Didžiausia Išpardavimas
Gautu Atgal Automobiliu Chlragojo 

160 Automobiliu l’nNlrlnklmm
Dodgo, 1982, Modali, kaip nnti- 

,|a*, tik . ..................    $205.00
Bulck Into, .11)30, *<idun, tik .... 110.00
Fard, 11)34, *odan, kaip nau

ja*, tik .......   305.00
Hupmobllo, 1032, *odan, garan- 

tliota*, tik  ...........   285.00
Htudobakor, 1031, Doluxo, tik 105.00 
Chry*lor, 1032, I«oluxo *odan, 

tik ....   205.00
E*aoxf 1030, amliin, tik ........... 46.00

m, tik i.i.n.i36.00 
tu autnioblllu nuo $25 
I, Kiekvienu*

SVEIKATOS KLINIKA
Tomrilal išimami

vaikams r,__ rr-
Palagas ligoni

nėje —
Akušerija na

muose _______
Medikalš egzami

nacija __ ;____
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Are.

Iš Kruopiškių Kliubo 
Veikimo

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
De/auUed ir VndrĮauUc.d 
Perkame už Cnah nu Nopcrdl- 
deliu Alroknvlinu. Duodamo 

Collatoral PaNkolaa.

Chapman and Co., Ino.
120 S. La Šalie St.

Tcl. Frunklln 0.576

tavų porą šimtų dolerių kal
bamų kapinių reikalams. Bet 
darbas dar nebaigtas. Praėju
siame khubo susirinkime nu
tarta pasidarbuoti ir šią va
sarą pradėtą darbą užbaigti, 
kad laisvos minties žmonės ga 
lėtų būti laidojami ramioj ir 
gražioj vietoj be persekiojimo 
iš kitaip manančią pusės.

Štai šiam tikslui, ir kad vi
ii krakiškiai galėtų susieiti ir

C. L. Jobncon
kurį goveda pastvėrė iš Yreka. 
Cal., kalėjimo ir nulinčiavo — 
pakorė medžio šakoj už trijų 
mylių nuo kalėjimo. Johnson 
buvo prisipažinęs užmušęs 
Dunsmuir, Cal., policijos virsi-

Mutual LiuuorCo
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeign reikįiląujt pinigų ant Pirmo Morgi/io, arba;
• apdraudos- nuo ugnies, ve jo. ( tc;v atsišauk:

840 West.33rd Street ;
TELFFONAŠ: hYARds 2790 arba 2791. .

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
KASTINfiJE A,®ial

TeDeralSavings 
and (loan (Tas iociation 

OF CHICAGO^
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JŪSTIN MACKIEWIGH, Prezidentas

r r f ....
.-.Hin t 1 \f..



NAUJIENOS, Chlcago, III

CLASSIFIEDADS

MFI8. DKLLA IIUTMAN

Levy, pasmerkta

Pocahontas mino run tonas $7.00

CLASSIFIEDADS

ir re

PRANEŠIMAI

“bur- 
gerns 
imo-

šiomis dienomis
UŽ tų patį grie-

neto $3.000 i 
$6,500 cash. 
transportacija
Klauskit

PartnciN VVitnled 
PtiNlnlnkų Reikia

M*

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė. 

Tel. Republic 3402

UNIVEHSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint?

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

« II- 
. _______, ______ $0.00
$19.00 nu valtyje ir $10.00

‘ $70. Ir
Extra mokančių 
rvikalama limo-

l'ili kuo remlanllH 
kaltinti Biilinnnlviię? 

Lovy tolinu aiškino, knd

SVIscoiiHin vaUtijų. 
l)r. šlmkiiH mano 
rugplučlo 11) dlo-

BIZNIO PRAPERTfi pardavimui 
Tavern, išdirbtas, prie 2 gatvekarių 
linijų, 2 augštu namas, 2 karu ga- 
radžas, beismentas. Nebrangiai.

601 Root Street

Į^ANDASI malonus jausmas į Old Golds, taip mums sako rūkytojai.

Ir tas malonumas yra nuolatinis. Jis sukelia dvasią be nžgavimo 

nervų. Old Gold malonus stimuliantas paeina nuo puikiausio tabako.

vidurinių lapų ir jis svainiai veikia
GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

DELICATESSEN PARDAVIMUI 
Kampinė krautuvė, vČIIuumI flktorlal 
sodu fountaln, cigaretei. saldainiai 
Pigiai parduosiu, 3000 W. 59 Ht.

PARSIDUODA bučernč ir groser- 
nė geroj apielinkčj už pigia kaina. 
Telefonuokite Belmont 5136. Tarp 
3 ir 7 vai. vak.

PARDAVIMUI didelis steam ste
las gesiniu pečiu su keptuvių, didelis 
Iceboksis. 6701 S. Halsted SU

į tai, džiurei 
kad ir už meilę

IEŠKAU Juozo Kuzmleko-Uktvrrlo, 
Jis gyvena UhlcuynJ. Nuročiau su 
Ino susi žinoti. Kazimieras Hklrko 
17.1 Wls('onsln flt., Porth Washlng 
ton, Wls.

MERGINA Ieško kabnrlo Mar- 
<|uette Parka, arti kar line, arba apie 
Kadžio Ava. Prie Svariu žmonių 
Rox 305, 1739 H. Halsted Ht,

$75,000, kuriuos 
pnlmsta Thomas 
kaipo gerai ii 
gyvenimo drau- 

nei ji nei jos adv.

Jeigu Kelly butų palikęs vi
sų turtų Butinanienei, tai bu
tų ir pasakęs kur turtas ran
das. O antrų, jis tik prieš 
mirtį pažino graborių John 
Bagdonų. Kitų gi suokalbi
ninkų visai nepažino. Tai ar
gi jis galėjo pasakyti, kad tes
tamente butų parašyta, jogei 
jo turtas butų išdalintas nepa
žystamiems žmonėms? Ar 
neužtenka įrodymų, kad suo
kalbininkai kėsinosi pasisa
vint jo turtų? ».

Čia atpasakojau kai ku
riuos Butnianienės gynėjo ir 
kaltintojo argumentus. Džiurė 
gi išnešė savo-sprendimų. Ji 
pasmerkė kaltinamąją.

—- F, Bulaiv.

Draugijų Atydai
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 colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

KRUOPIŠKIU KLIUBO 
IŠVAŽIAVIMAS 

, įvyk* 
NEDALIOJ. RUGPIUČJO II d. 

JEFFERHONO GIRIOSE. 
Paprasto,! violoj, ant kulnelio, 

Bus užkandžiu, gflrimų, bus tr|s 
casli laimfijlmal; dainos, šokiai Ir 
lt. Kviečiamo visus dalyvauti 

Komitetas,

į Neatsižvelgiant 
visgi atrodė 
sumokėt Butinanienei $160,000 
yra |xnxhiug. Valstijos adv. Ju
lius Shenvin irgi nepritarė ir 
griežčiausių atakų varė prieš 
Butmanienę įrodinėdamas džiu- 
rei, knd ji norėjus pavogti tuos 
Kelly pinigus ir į suokalbį du* 
įtraukus kitus šešius lietuvius, 
kurie taipgi 
bus teisiami

KupiAkOnu Bendras Kllubas A įno
ri kūle šaukia oxtra susi rinkimą rug- 
pluČIo 10 d. K vai. vak.. 3259 South 
Halsted St. ant antru lobu, aptarti 
kllubo reikalus. Taipgi randasi 
draugijų norinčiu paaukauti kllubul 
knygų. Atsmaukite pas sokr, Jonas 
Juodakis, 840 W, 88 Place, Chlcago, 
III, Nariai kviečiami atsilankyti I 
niinčta susirinkimu. Kviečia

K. B. K. A. Valdyba.

Butmanienę Pasmerkė už Kėsinimąsi 

Pasisavinti Kelly Turtą

PARDAVIMUI TAVERN arba 
priimsiu pusininką. Galima pirkti 
su laisniu arba be laisnio. Geras 
biznis, pigi renda, 4 kambariai gy
venimui. Priežastis pardavimo — 
turiu kita bizni. Kreipkitės po 7 
vakarais.

5407 S. Kedzie Avė.

RENDON barbornlal tinkamas 
storas, giiMitM, elektra, Alllas vanduo 
lt* Šilima $18,00, gerai išdirbta vieta. 
5980 Ehton Avo. Tai. Pmiclcollo 
1221.

PARSIDUODA RESTAURANTAH 
IR TAVERN, prie šapų su visais 
laisniais, Biznis geras, dienu it 
naktį, renda pigi, Storas ir 4 rui
mai pagyvenimui ant viršaus, tik 
25 doleriai mėnesiui. Lystas 3 me
tams, šitas Biznis tinka bile kam. 
Nereikia potyriino.

2408 W. 16 St.

prie liudininkų žodžiu pavedu 
savo turtų, lai leMlamenlaH ga
li bei kada bul parašytas Ir 
be kuris asmuo turi teisę jį 
pasirašyt I 
galima 
Adv
Kelly vasario 23 dienų pasakė 
Butinanienei, Jogei jis jai visų 
savo turtų palieka, Ir tų pačių 
dienų Jis dar testamento blan
kų pasirašė. O Butmanienė, ne'-

PARSIDUODA TAVERN Ir Lunč- 
ruhnls; biznis Išdirbtus per daug 
molu; randus! prie dirbtuvių; prie
žastis pardavimo — turiu du biz
niu. 3641 So, Morgan St.

EMBASSY CLUB pardavimui, 
11939 S. Mlchlgan Avė. Puikiausia 
kliubas Chicagoj. Atdaras apžiū
rėjimui. Julės Gravelot, Kenwood 
9677. I

NAftl.fi MOTERIS ■ lolkulniijn 
puri nerio I Tavern bizni — Pavienio 
kuria gulėti! visa tuverno bizni va* 
ryti. 815 W. 51 Ht. Boulevard 4337.

Liudininkai rodo, sakė ad
vokatas, kad Kelly mirė vasa
rio 26 dienų Butmanienės re
zidencijoj, 6713 Irving Park 
Blvd. Ir ji tada pasitvėrė Kelly 
skrynios raktus, atsidarius pa
siėmė bankines taupymo kny
gutes, kuriose buvo pažymėta 
tik $45,000, ir nuvažiavus į 
viešbutį apžiurėjo ar daugiau 
kur yra užslėpta jo turto, o

gyvus gulėjo Bagdono koply
čioj, tuomet Butmunlenė Ir 
Bagdonas tarėsi kaip pasiimti 
tuos $45,000, J tat jie nieko nu« 
Žinojo, knd Kelly’o pinigų yra 
likę net $160,000.

Argi galima tikėti, knd Kelly 
Šykštavęs gyvenęs pasmlrdu- 
šiam liutnia iilonės flupaur.ė» 
kambary Ir rinkęs malsiu Iš
matose vienų dienų, butų iš
dalinęs savo turto dal| nepa
žystamiems žmonėms ir liku
sius atidavęs savo angohrt Bul- 
numienei, kuri atrodo taip “po- 
culiar“.

Furniture & Fbttures 
Rakandai-Itelsal

Ir II
stos advokatas, negalėjo proku

Pcrnonnl
Akmeny Ieško __ ______

PAIEŠKAI! tipNlvedhuul vaikino 
m* nušilo ne eenemilo kaip 55 lobu 
hll metų — knd bult; kirk pneloi- 
rlntlM. Emu nnšlė moterį* *- turiu 
niiiHH -- Vinimi phi'Muuku apžiūrėti.

HiiŠykltu hilškn,
Ilox 804

1739 H. llnlMod St.

Įtiktų Kelly’s turtų, paskyrė, net 
$-1,500 jo palaidojimui. Be to, 
pažymėjo teslninenle, kad sky- 
rlaina $1000 pastatymui pa
minklo ant jo knpo. Ir dalį 
tų pinigų numatė, kiliems už 
patarnavimų, atsiskiriant Jam 
su šiuo pasauliu.

“Ar jus manote”, tęsė adv. 
Lovy, ‘‘kad iš palikto turto, 
kuris siekė $45,000, yra per
daug minėtos sumos už palai
dojimų? Ar yru, perdaug lie
tuvių tnutiškni bažnyčiai 
$1000 auka? , .Ąrba 6% adv. 
Wailches už ųtUklų darbų? 
Paklauskite, kiek adv. J. Shcr- 
win gauna algo,sf. Tada leng
vai suprasite, kad ir adv. 
VVaitclies nebuvo Jau taip 
daug paskiria už Jo darbų. Ir 
jus tai žinote, kad liudininkai 
ir surinkti faktai rodo, jogei 
B. Butinanicne, 1 pažįno Kelly 
per tūlų laikų. "'’Su juo gyve
no. Juo rūpinosi. Ir Kelly, 
neturėdamas nei draugų, nei 
giminių, kanigi mirdamas tu
rėjo palikt savo turtų? Nie
kam kitam, kaip tik Būtina- 
nienei.

vvl<M nedėlloj, rugplii' 
LmwIui- HhII, 3929 W.
v. po plot, VImI nu- 

■ J, yrn daug 
Ir Uilpgl |bux 
— Vuldyim.

MMaMMB'MlMMIMi ilH

TolMybŠN Mylėtoju Dnuigljn htlkvM 
niėnoNinl MUNlrlnklmn rugplučio II 
<1. 1935, J 2 viii, dieno. Chlciigon 
Lietuvių Auditorium, 3133 8. HiiIn- 
lud Ht. Norliil-ėM mulonfiklto neut- 
hutlnul dalyvauti, n<m randuMl daug 
dalyku aptarti draugyatėN labui.

N ui. rnšt.

PARSIDUODA TAVERN. Arti 
didelių dirbtuvių. Lunch Room 
Įrengimai. Renda $40.00. 5 kam
barių pagyvenlrnaa. Parduosiu pi- 
g'ci, ne« turiu daug bizniu. Ran
dasi 3729 S. Morgan .St.

Atsišaukite:
3428 So. Halsted St. 

Yards 2074

centus už knne
labai*

gyvenęs joj
Mndison St 

ja ne kaipo 
kaipo 

mylima

Jeigu jis tai padarė, kodėl 
jis nepasakė savo angelui, kur 
yni’ .daugiau jo palikto turto 
užslėpta? Juk jis neturėjo dau
ginu draugų. Jis neturėjo gi
minių. Tni argi velniam Jis tų 
turtų turėjo palikt, o no savo 
angelu’i Butinanienei?”

Tai taip Įrodinėjo prokuroras 
Sbortvln.

Liudininkų palieklnis fak
tais valstijos pręk 111*01’0 Sher- 
win atakas prieš kaltinamųjų 
nlrenie adv. II. C. Lovy, .lis 
įrodinėjo, knd ir palikimų tei
smo prieš teisėjų O’Gonnell 
eksportų buvo pripažinta, jo
gei Kelly palios buvęs parašas 
nnt testamento blnnkos. Ir, 
remiantis 1923 melais praves
tais įstatymais Illinois valsti
joj. testamento dokumentas 
esųs legalis, nors ir be pnlikė- 
jo parašo. Jeigu patikėjas

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

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

Po Butnianienės advokato 
kalbos, prokuroras J. Sherwin 
dar kalbėjo pusę valandos. Jis 
aiškino, jogei negalėtų būt 
priešingumo palikimų įstaty
mui, kurs įėjo galion 1923 m. 
— kad ir be palikėjo parašo 
testamentas gali būt legalus, 
jeigu jis prie liudininkų pa
veda savo turtų, bet kuriam 
asmeniui. Bet, girdi, toks 
“angelas“, kaip Butmanienė, 
nežinojo, ne kiek jai Kelly tur
to palieka. Ir kada Kelly mi
rė vasario 26 d., ji pasigrobė 
jo bankų knygutes, kurias ra
do jo skrynioj. Susitarus su 
kitais šešiais lietuviais padare 
testamentų, iŠskirstydama tų 
sumų, kad paslėpt savo darbų 
nuo palikimų teismo teisėjo 
O’Connell.

UŽ PASIŪLYMĄ pirksi murini 
moderniška narna. 1 Storas ir 6 fla- 
tai (12 metų senumo). Rendos 

metus. Reikia tik 
Geroj vietoj, gera 
ir kiti parankumai.

MILLER. 
Canal 0117

Ar Inu yni nnrlu ChicngoM Llvtuvh, 
DruugijoM? Jeigu (ui kudšl 1 
Du tukMtniičliil lietuvių vyrų ir mo' 
torų yru iiuiIhIm šHom dldelto pušnį' 
puM Ir kultūrų* orgnnizucIjON — n>,nl< 
l<il ir •’l'iunMtu | MkultlIngoM šelmy- 
noM nuriiiN,

ChkuigON Lietuvių Dm 
gnu pušiilpn yru lrl,|ų nky 
Mttvttll.y.le, CZ.?. ___ ‘_
Muvultyjc. MokeNllM 5lki 
$.1.25 įnėnoMvIu.
Hftru, pomirtinė _____ ___
kiniui $259.90 iŠ DrnugijoM iždo,

ChlcugoN Lietuvių Drnugljii yru 
logulė orgurdziicljn Illinois vhImIi|<> 
lo, NurinlN oriiniunil vyrui Ir mo
teris nuo 15 iki 48 molų mnllaui.

lulrušyt DniiiHljon gulimu per mu
su koiikurMimtUN urbu malonėkite 
krolpUN UoMini I Draugijos ofisu, 
punodėlinis ir kolvorgiils ofisus utdu- 
rus vInii dienu, o pedėldlonluls llkuii 
nuo U ryto iki 1 po plot,

Clilcngos Lietuvių Drnugltn, 
1739 So, Hulsted Hl.

( ‘Naujienų” nnmo — 2-ros lubos)

Ziirnsiškių Kllubo husIrinkimiiH 
IvyliMlu Al vilkam 8 vai. rugp. ii <1.. 
J. Žukausko Miilfijo, 212(1 Ho. IhiLtoii 
Ht. Visi kllubo nariai malonšaite 
alMlhink.vJ lulku Valdyba,

Kriaučių Lokulo 2(19 A, C,. VV. of 
A.susirinkimas įvyks pėlnyčioj, mg 
plučio 9, Amalgamated Centro mimo, 
388 Ho. AMliland Blvd., 7:30 vai. vak, 
Malonėkite dalyvauti visi .

Valdyba.

Garllold Park Lietuvių Vyrų Ir 
Motoru 1 ’aAolpinlo kllubo mėnoslnlh 
miimI r I nk I mas 
člo II, 1035 
MiuIIhoii St, . ___
rlal būtinai atsilankyki! 
naujo apsvarstymui i. .....
lonkiiml darbininkui dol Išvažiavimo

NORIU MAINYTI narna su 
Rooming House ant fanuos — 26 
kambariai — fu mi šluoti. Taipgi 
yra Storas su 4 ruimais.

919 W. 35 St.

1*01*0 nrguniontų nustelbt noi Bagdonim pnrgtibono lavonų 
paneigt faktų. Adv. Sliei*wlii j navų koplyčių. Kai Kelly ne
kalbėdamas džlurcl pareiškė J 
“Thonuia Kelly per koletų me-| 
tų gyveno IhihnanlenėH vloš-! 
bučio dvokiančiam, piiamlrdu-l 
ainiu kambaryje ir už tų kam
barį vietoj 33 mokėjo 25 con-! 
lua, Jis buvo nudriskęs, suvar
gęs valkata. Jis šykštavo tin
kamo maisto nusipirkti, ieško
jo jo Išmatose, knd tik <lai.gimi 
.sutaupyti pinigų. Kaip jum 
taip ir jo angelui Butinanienei 
jo pinigai nemažinu rūpėjo,, be 
jis Butmanienoi nedavė diiU' 
ginu kaip 
liarį. ’l'ni argi galima 
tikėti, knd j vienų dienų Kelly 
IM'r.simalnė? Tni argi galima 
tikėti, kad tų pačių dienų, kai 
Butmanienę nusivožė Kelly i 
savo rezidencijų, 6743 Irving 
Purk Blvd., ir “užpundijo“ ge
rus pietus jis visų savo turtų 
jai atidavė ir dar magaryčioms 
pasirašė nnt tuščios testamen
to blnnkos, kad tikrai 
pinigus gnutų.

Petronėlė Ir Antanas PronH- 
kunai, kurių kavinei padaryta 
holdapas tručindionio vakarų, 
rugp. 7 d.

MABQUETTE PARK 
čiadlony 
11:80 valandų vakaro padary
ta holdapas Pronskunams, jų 
puikioj Ir moderniškoj užeigoj 
6810 S. Wostern Avo.

Suprantama, užeiga yra to
kia viela, į kurių užeina ir iš
eina žmonės. Apie 11:30 valan
dų vakaro nedaug teužeina 
žmonių Lile kurioje išeigoje. 
Vienok pas Pronskunus tuc 
laiku buvo užėję apie (J žmo
nės. Vienas tų svečių buvo vy
ras iš l)et|*oit, Mich. Jie visi 
sėdėjp prie baro ir užsisakė 
po stiklų alaus/Jiems besisve
čiuojant ir girkšnojant alų. 
įėjo du svetimtaučiai, apšepę, 
nešvariai apsirengę.

“Iš kur čia tokie nematyti 
vyrai atsirado?”, pamanė p. 
Pronskunienė. Juodu priėjo 
prie baro, užsisakė po stiklų 
alui,‘s. Po kiek laiko užsisako 
dar po kitų stiklų alaus. Išsi
traukė penkinę, užsimokėjo. 
Tik už valandėlės sušuko:

“Tins is a stickup”!
Vienas peršoko per barų prie 

registerio, o kitas, revolverį 
atkišęs, saugo visus svečius ir 
Pronskunų. Į porų minučių ap
sidirbo su visais svečiais ir re 
gistėriu. Iš registerio pagrobė 
$38.00, o kiek nuo svečių at
ėmė, nežinia.

P-nia Pronskunienė tuo tar
pu sėdėjo kampe prie staliuko; 
jai nieko nedaro ir nesako.

“Per mano kūnų šiurpas ėjo, 
o pirštų galai buvo apmirę“, pa
sakojo nusigandusi p-nia Prons
kunienė.

Plėšikai išrodė kaip meks’- 
konai.

stogo.
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant ifimokesčio.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė. 
LAFAYETTE E900

FurnlHhed Roomn
RENDON kambariui priu nnfilto 

inotcriuM Ir mitŽOM ŠolmynoM — Hu nr 
be viilglo •— Piitogl vlutu. 815 W. 
51 Ht. Boulevnrd 4337.

Džiurė pripažino Jų imant 
kablų už konspiracijų pasisa
vinti pabantoH Kelly turtų, kai 
pastaraslH mirė.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
karštu garu apšildomas. 4 ir 6 
kambariai — garadžius 2 karam — 
Mortgičiaus nėra arba mainysiu ant 
bungalow arba 2 flatų — Namas 
randasi South Sidėj prie Halsted St.

Atsišaukite
6141 S. Princeton Avė.

Tarp 11.00 ir 2:00 po piet 
Agentai nazcikaUngi

Vivnknr, rugp. 7 dienų, (’.ook 
County toismnbuly prieš tei
sėjų VVnltor J. Iji Buy džiurė 
išnešė nuosprendi ir pasmerkt 
Buunnnienę kalėjimu arba pi
nigine bauda arl>a nbi bausmes 
kartu. Bet Butmanivnė tuv 
sprendimu neimtonkinta. Ji vis 
dar svajoja apie $161),090. Tei- 
smalaity ji pareiškė, kad dar 
turinti viltį gaut, jei ne $160,- 
OOO. tai nors 
jai mirdamas 
Kelly palikęs, 
ištikimai savo 
gei. Tačiau
II. C. Lovy džiurvs, nei tei
sėjo \\’alter .1. La Buy nega
lėjo įtikint, kad jai tie pini
gai priklauso. Nors ji aiškino 
teisėjui, kad T. Kelly per daug 
metų gyvenęs jos viešbuty. 
651 \V. Mndison St, Ir kad jis 
gyvenęs si 
dingierius“ 
vyras su savo

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČ& 
rius, visokio didžio su Coil Baksai> 
ir Sinkom. Taipgi Storu liktorius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokijimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures. 1900 S. State St. 
CALumet 5269.

Padaryta holdapas 
“Tony’s Cafe”

A. Pi'onriltiinų u^oIkoJ, S.
WcHtein Avo.

Dr. V. A. Šimkus iš
važiavo atostogoms

kuzA.n.-.inii MMaitiiinĮMU

Dr. V. A. SlmkiiH, gydyto
jus Ir chirurgas, turis ofisų 
adresu 3343 So. Halsted St., 
kelvirtudlenio rytų išvyko ato
stogoms | 
Atostogose 
pabūti iki 
nos.

Karti? hu daktaru išvydo 
nauJleiihitlM Vincas llušlnHkns.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

KAMPINIS 2 augštu mūrinis na- 
las, krautuvė ir apartmentai, lotas 
50x125, su tavern fikčeriais. Barge- 
nas už cash. Tel. Yards 2026.

Business Service
_______ BiznioPatarnavlmag_______  

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogu dengime 
ir taisyme — biznio namams 
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto Bingeliai 
Muro šonai 
Žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
šonu sutvirtinimas 
Metalines jungės ir tt. 

Tik ekspertai dirbs ant jūsų

BuHiness ChanccH
_____ Į Ui rd a y I m ii I Bl zn la I________ 
PARDAVIMUI tavomaM. gera vie

ta. PriuŽHMtl plinhivimo patlrMlto 
ant vietom. 6759 H. Halsted Ht.

ii 4-' invi-

i' ' i ■ • ■ • Y;/i ■'

NAftl.fi



