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Šiandie Darbininku Šventė Pirmoji Gegužės
VISAS PASAULIS ŠIANDIE ŠVENČIA TARP 

TAUTINĘ DARBININKU ŠVENTĘ
Chicagiečiai lietuviai darbininkų šventę 
apvaikščios\masiniu mitingu L. Auditorijoj

pav. Ispanijoj, Skandinavų ša
lyse, • Anglijoj ji bus labai iš
kilmingai ^švenčiama.

kovos už dar- 
pasiliuosavimą

švenčiama su-

CHICAGO.— šiandie yra Pi r- 
moji Gegužės—tarptautinė dar
bininkų šventė, švenčiama vi
so pasaulio darbininkų, švenčia
ma kaipo darbininkų vienybės 
ir solidarumo ir 
bininkų klasės 
šventė.

Ta šventė yra
silaikymu nuo darbo, demons
tracijomis ir parodymu organi
zuotos darbininkų jėgas.

Tai darbininkų šventei įsiga
lėjus, niekurios valdžios bando 
ją pripažinti ir panaudoti ją 
saviems tikslams ,kad pakeisti 
jos tikrąją reikšmę. Rusijoj ji 
yra paversta militarizmo šven
te; Vokietijoj naziai ją bando 
savaip nukreipti, paversdami ją 
į naziškąją šventę, kad paro
dyti darbininkų nifolankumą 
valdžiai; Lietuvoj 
versta į paprastą 
sodinimo . šventę. 
Gegužės Pirmoji yra
uždrausta ir josios dalyviai yra 
aštriai persekiojami. Kai kur,

gi pa-
medžių

Kitur 
griežtai

Kadangi Amerikoje yra šven
čiama jau netekusi savo pir
mykštės reikšmės Darbo diena; 
tai Pirmoji Gegužės yra šven
čiama tik nedidelių pažanges
nių darbininkų būrelių,—Socia
listų partijos ir niekurių darbi
ninkų unijų. Bet švenčia ją 
daugiausia tik masiniais mitin
gais.

Masinis Chicagos lietuvių dar
bininkų mitingas paminėti šią 
tarptautinę darbininkų šventę 
įvyks šįvakar Lietuvių Audito
rijoje, 3133 S. Halsted St. Kal
bės “Naujefrtų” Redaktorius P. 
Grigaitis, Dr. A. Montvidas ir 
V. Ambrozaitis, taipgi dainuos 
Chicagos Lietuvių Choras “Pir
myn“ ir bus kitų pamarginimų. 
Įžanga dykai.

(Platesnių žinių žr. editoria- 
le ir vietinėse žiniose).

KUBOS DIKTATORIUS IR SUKILIMO VADAI

pRESlDENT

Rusija diktuos kur 
gyventojai turi 

gyventi
ru-Padalino gyventojus į tris 

šis ir sulig to juos apgyven
dins.—Bolševikai vėl pradės

plačią “čistką”

Pilietinis Karas Kuboj
Sukilėliai išsodino kariuomenę dviejose 

vietose. Prasidėjo karas, kad 
nuversti Machado valdžią

Tūkstančiai-Vokieti- 
. jos politinių kaliniu 

busią paliuosuoti
Hitleris bando pasinaudoti Pir

mosios Gegužės švente, kad 
prisivilioti Vokietijos darbi
ninkus

BERLYNAS, bal. 30. — Kad 
prisivilioti darbininkus, hitleri
ninkai nutarė labai išklmingai 
švęst Pirmąją Gegužės. Pasi
naudodama tuo, kad Pirmoji Ge
gužes visuomet Vokietijos dar
bininkų buvo švenčiama ir kad 
tą šventę darbininkai abai bran
gina, Hitleris nori paversti šią 
šventę nazių darbininkų švente, 
“kad pagerbti Vokietijos darbi
ninkus ir įsteigti nenutraukia
mus ryšius tarp proto ir ran
kų darbininkų“. Didelėmis iš
kilmėmis Hitleris buk norys 
“parodyti visam, pasauliui vie
nybę visų Vokietijos genčių, 
profesijų ir klasių“.

Kad dar labiau pasigerinti 
darbininkams, Hitleris paskelb
siąs amnestiją ir paiitosuosiąs 
iš kalėjimų tūkstančius politi
nių kalinių. Vien Bavarijoj 
tapo paliuosuota 2,000 politinių 
kalinių.

Vyriausios iškimės bus 
pelhof avaicijos lauke/ 
biausia dalis busianti 
Hitlerio kalba, kurioj jis
tysiąs pirmų metų valdžios eko
nominį programą. Visą dieną 
gi eisią paradai ir šiap visokios

iškilmės, kurioms nesigailima 
didžiausių išlaidų. ( ,
Duos biednuomeeni margarino

Gegužės 1 d. bus išdalinta 
25,000,000 Vokietijos neturtin
gesnių gyventojų tam tikros 
kortos, kurios leis jiems pigiau 
pirkti margariną, taukus ir ki
tus riebalus, kurių kainas pati 
valdžia iškėlė, kad pagelbėti 
dvarininkams. Tos kortos 
pirkti du svarus riebalų į 
nesį už 12c. pigiau, negu 
džios nustatytoji kaina.

Tas valdžiai kainuos apie $3,- 
000,000 į mėnesį, kuriuos ji ti
kisi sukelti muitais ant Ame
rikos taukų ir pakeliant mar
garino kainą dėl likusios gyven
tojų dalies.

leis 
mė- 
val-

Iowa milicija areš 
tavo 12 žmonių

Tem-
Svar- 
paties 
išdės-

LE MARŠ, Ia„ bal. 30. — 
Iowa valstijos milicija Plymouth 
ir Crawford pavietuose arešta
vo 12 farmerių už dalyvavimą 
farmerių sukeltose riaušėse.

Nors dviejuose pavietuose ta
po pastatyta milicija ir paskelb
ta karo stovis po pasikėsinimo 
nulinčiuoti teisėją Bradley, ku
ris atsisakė sustabdyti farmų 
foreklozavimą už morgičius, te- 
čiaus abejose vietose dabar yra 
ramu*. Betgi milicija vistiek 
ieško teisėjo puolikų, nors tei
sėjas ir atsisakė paduoti kokį 
nors skundą.

Žemės ūkio darbininkų 
algos

gb R H

ROKIŠKIO apskr. šiemet mo
kama bernui 350 litų, merginai 
250 lt., piemeniui 150 lt. Algos, 
palyginus su pernai metų, kri
to 75 proc., o su prieš porą 
metų 100 proc.

Ghicagai ir aoielinkei tedera 
lis ioro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra ir šalčiau.
Saulė teka 5:47, leidžiasi 7:- 

47.

RYGA, bal. 30. — Svetimša
lių rateliai Maskvoj tikisi, kad 
du nuteistieji kalėjimu anglų 
inžinieriai neužilgo busią pa- 
iiųosuoti.

Kuboje tapo išsodinta sukilėlių kariuomenė ir prasidėjo 
civilinis karas, kad nuversti diktatorišką prezidento Machado 
valdžią, kuris kad išsilaikyti valdžioje, stveriasi nuožmiausio 
teroro priemonių. Visi kiti yra sukilimo vadai, kurie dabar 
gyvena ištrėmimej jų' tarpe ir gen. Mario Menocal, buvusis 
Kubos prezidentas, kuris vadovavo ir pereitam ^sukilimui prieš 
Machado valdžią.

Praves naujų kelių 
už $500,0000,000

WASHINGTON, bal. 30. - 
Prezidento Roosevelto viešųjų 
darbų programan įeina prave- 
dimas visoje šalyje naujų ke
lių, kūrei kainuotų $500,000,- 
000. Tai tapo sutarta preziden
to ir jo kabineto susirinkime. 
Kabinetas jau ruošia platų vie
šųjų darbų pasiūlymą, kuris bus 
paduotas kongresui svarstyti 
bėgyje ateinančių 10 dienų.

Viešiesiems darbams 
tomą išleisti nuo 1 iki 
lionų dolerių. Dar nėra 
ta kaip tie darbai buk
suojami. Svarstomas yra 
vienas pašalinis pasiūlymas už
dėti tani tikrą mokestį ant 
dirbančiųjų, kad sukėlus pini
gų parūpinti darbą tiems, ku
rie jo neturi.

numa
2 bi- 
sutar- 
finan- 

ir

Nusižudė senas brid 
geportietis

CHICAGO. — Thomas Žabo- 
orwęki, 60 m., 3315 S. Morgan 
St., nuvažiavo į South Chicago 
ir prie 115 gatvės ir Erwing 
Avė. palindo po gatvekariu. Jis 
tapo užmuštas vietoj, gatveka- 
riui nupjovus abi kojas.

Delei infliacijos kila 
Šerai* ir grudai

CHICAGO.—Senatui priėmus 
infliacijos bilių, prasidėjo nau
jas didelis Šerų kainų kiljmas. 
Šerai šeštadieny pakilo nuo $2 
iki $6. Prekyba Šerais yra la
bai gyva.

Kilu ir grudų kainos.' Kvie
čiai pakilo po 6c už bušelį, kor- 
nai arti 3c. Pakilo biskį kiau
šiniai ir sviestas.'

Pilsudskis nori būti 
Lenkijos prezidentu

VARŠAVA, bal. 30. — Karo 
ministeris, maršalas Pilsudskis, 
galbūt buk vienatinis kandida
tas j Lenkijos prezidentus ge
gužes 8 d. Pilsudskis nuo kan
didatūros atsisakė 1926 m., ka
dangi prezidento galios esan
čios labai siauros. Dabar tos 
galios tapo labai praplėstos ir 
Pilsudskis prezidentystę priim
siąs.

Nuteisė Kroatų vadą

NEW YORK, bal. 30. —Fran
ci jos atstovas, buvęs jos pre- 
mieras Herriot, užbaigęs pasi
tarimus su prezidentu Roose- 
veltu, vakar išplaukė atgal į 
Franci ją.

BELGRADAS, bal. 30.—Kro
atų valstiečių vadas Dr. Vladko 
Maček liko Jugoslavijos teismo 
nuteistas trims metams kalėj i- 
man už šalies “išdavystę”. Jo 
nusikaltimas — reikalavimas 
Kroatijai autonomijos. Teismo 
nuosprendis tarp kroatų ir ra
dikalių serbų sukėlė didelį su
judimą.

MASKVA, bal. 30. — Rusi
ja įsakė savo 160,000,000 gy
ventojų išsklaidyti tokioj pla
čioj skalėj, kokioj dar niekas 
nebuvo bandęs. Gyventojai ta
po padalinti į tris rūšis, taip
gi ir pati Rusija tapo išdalinta 
į tris zonas, kurios bus apgy
vendintos tokiais gyventojais, 
kurie atitinka tai zonai.

Visas Rusijos pasienis ir vi
si strategiški industriniai cent
rai, kad apsaugoti komunistinę 
valstybę, bus apvalyti nuo ne
pageidaujamų gyventojų, ir ap
gyvendinti vien tiktaį ištikimais 
komunistams žmonėmis.

Visi politiškai ir socialiai ne
geistini bolševikams žmonės bus 
ištremti. Jie negalės apsigy
venti arčiau 100 kilometrų (60 
mylių) Rusijos sienos, taipgi 
industriniuose centruose—Mas
kvoj, Petrograde, Charkove ir 
daugely kitų miestų. Vien šiuo 
patvarkymu bus iškelta 15,000,- 
000 gyventojų.

Antrojon zonon, įeina mažes
nių industrinių miestų gyven
tojai, kurie gaus tam tikrus-pa- 
sus, kurie leis jiems gyventi tik 
toje zonoje, bet neleis įvažiuoti 
ar keltis į pirmąją zoną.

Trečią zoną sudarys maži, 
miesteliai ir kaimai, šios zo
nos gyventojai visai negaus 
pasportų, taip kad valstietis ir 
norėdamas negalės mesti ūkį 
ir eiti dirbti į dirbtuvę. Kiek
vienas norintis išsikelti valstie
tis, turės gauti specialį leidimą 
iš savo valsčiaus valdžios.

Tokie svarbus uostai, kaip 
Odessa, Sevastopolis, Vladivos
tokas, Baku, taipgi miestai Ki
jevas, Minskas, Rostovas, Mag- 
nitogorsk, Chabarovsk, Stalin • 
grad, Nižni Novgorod ir dauge
lis kitų didesnių miestų tapo 
priskaityti prie pirmos zonos, 
kurioj negali apsigyventi ant
ros zonos gyventojai.

Valys bolševikų partiją
Atėjo ir eilinis partijos va

lymas— “čistka”. Pradedant 
nuo birželio 1 d. kiekvienas par
tijos narys bus atskirai iška- 
mantinėjamas ir turės paro
dyti, kad jis aktyviai dirba par
tijos darbą, kad jis kuoištiki- 
miausia tiki į kiekvieną bolševi
kišką “tezj”, negirtauja ir, 
svarbiausia, nesueina su bolše
vikų priešininkais. Jei pasiro
dys nors mažiausia abejone apie 
nario ištikimybę, ar nors ma
žiausias neįtikejimarf bolševi
kiškiems orakulams, tokis na
rys bus šalinamas be jokios 
atodairos. Manoma, kad 
budu iš partijos bus pašalinta 
mažiausia 1,000,000 narių.

HAVANA, Kuboj, bal. 30. — 
Kuboje prasidėjo atviras gink
luotas sukilimas prieš diktato
rišką prezidento Machado val
džią. Pasinaudojant didelėmis 
miglomis, dviejose vietose tapo 
išsodinta stipri sukilėlių ka
riuomenė, kuri jau užėmė ke
lis Kubos miestus ir dabar eina 
šalies gilumom Prie jų prisidė
jo vietos sukilėliai ir buriasi 
didelė sukilėlių kariuomenė, ku^- 
ri kad sutrukdyti pristatymą 
vadžios kariuomenės, sprogdina 
tiltus ir geležinkelius. Cukraus 
plantacijos deginamos, sankro
vos pėšiamos.

Jau ištiko mūšių su valdžios 
kariuomene, kuriuose žuvo 15 
žmonių ir daug žmonių sužeis
ta.

Prezidentas yra labai susirū
pinęs sukilimu. Jis visoje šalyje 
paskelbė karo stovį, o trijose 
provincijose pradėjo tikrą ka
rą, kad atmušti sukilėliu.

300 sukilėlių iš Jamaica sa
lų, vadovaujami pulk. Trompeta liūs.

ir buvusio senato prezidento 
Alvarez, išlipo Oriente provin
cijoj. Jie atsivežė daug ginklų 
ir amunicijos ir4“ tuo j aus pasi
dalino į dvi dalis. Viena užėmė 
San Luis, per dieną nuėjusi 50 
mylių be jokio pasipriešinimo. 
Kita dalis nuėjo šiauriniu pa
kraščiu, degindama cukraus 
plantacijas. Prie sukilėlių vi
sur dedasi nauji būriai.

Kita sukilėlių kariuomenė, iš 
Bahamas salų, išlipo kitoj 
Oriente provincijos vietoj.

Mūšiai dabar eina dviejose 
provincijose. Nuevitas ir Mo- 
ron miestuose sukilo armijos 
garnizonai, suėmė savo koman- 
duotojus ir iškėlė sukilėlių vė
liavas. Abu* miestai esą suki
lėlių rankose.

Valdžia nebepasitiki savo 
karveidžiais ir siufnčia leitenan
tus vadovauti kariuomenei. 
Taipgi eina gandų, kad Macha- 
do rengiasi reformuoti savo 
valdžią, kad patenkinti sukilę-

Spėjama, kad nužu
dyti du išvogtieji 
unijos viršininkai
CHICAGO.—Pereitą penkta

dienį šeši kulkosvaidžiais gink
luoti žmonės puolė Chicago 
Teamsters Union raštinę, 637 
S. Ashland Avė. ir suvarę apie 
70 žmonių į viršutinius kam
barius, pastvėrė du mažesnius 
linijos viršininkus, Fred Sass 
ir Morris Goldberg ir juos su 
savim išsivežė.

Ši unija dabar yra kontro 
liuojama Capones sindikato 
gangsterių. Puolikai tris va
landas išlaukė ateinant stam
biųjų viršininkų-gangsterių — 
Humpriės, “Three - Fingered 
Jack” White ir Wm. O’Donnell, 
tečiaus jų nesulaukę turėjo pa
sitenkinti mažesniais viršinin
kais.

'Spėjama, kad pasigrobtieji 
unijos viršininkai jatf yra nu
žudyti.

Kiek manoma, puolimą pada
rė Touhy šaįka, kuri kontro
liuoja Chicagos Northwest Side 
ir yra didelis priešininkas Ca- 
pone šaikos.

YOUNGSTOWN, O., bal. 30. 
— Trys pittsburghiečiai atva-' 
žiavo žuvauti Pine ežere. Bežu- 
vaudami iš valties jie tarp sa 
vęs susipiyko ir susimušė val
tyje. Valtis apvirto ir visi trys 
prigėrė.

149 žuvo žemės dre 
bėjime

LINCOLN, Nebr., bal. 30. — 
Nebraskos legislatura priėmė 
alaus bilių, kuris legaizuoja 8.2 
nuoš. alų ir pasiuntė guberna
toriui pasirašyti.

RANCHO VELOZ, Kirboj, 
bal. 80. — Raganiškose apeigo
se, kad išgydyti savo seserį, 
Guttierez dvyniai broliai. nužu
dė savo tėvą 
nusižudė.

KOS Dedekano salos, bal. 28. 
—Skaičius žinomų žuvusių per
eitų šeštadienį žemės drebėjime 
žmonių pasiekė 149, baigiant 
kasinėti griuvėsius

ir paskui patys salos yra Aegejos juroj, Ma- 
1 žosios Azijos pakraščiuose .

Dadekano

Amerika siūlo pasau
liui ekonominės ko

vos paliaubą
Amerikos delegatas pasiūlė vi

soms šalims nekelti muitų ir 
nevaržyti prekybos iki po eko
nominės konferencijos

LONDONAS, bal. 30.—Jungt. 
Valstijos pasiūlė pasauliui eko
nominės kovos paliaubą iki po 
ekonominės konferencijos, kuri 
susirinks Londone apie birželio 
12 d.

Prezidento Roosevelto pa
siuntinys Europoj Norman H. 
Davis pasiuke organizaciniam 
konferencijos komitetui, kad vi
sos šalys susitartų nekelti mui
tų ir nedaryti naujų prekybai 
suvaržymų, taipgi nedaryti nau
jų prekybos sutarčių iki po-eko- 
ųominės konfeerncijos.

Tečiaus komiteto nariai atsi
sakė tokį pasiūlymą priimti.

Pasiūlymas bus pakartotas 
ir prasidedant konferencijai, 
kurioj dalyvauk apiė 60 vals
tybių.

HOLTON, Ind., bal. 30. — 
Kadangi jo sūnūs galutinuose 
kvotimuose mokykloje gavo la
bai žemus pažymėjimus, Frank 
Kilis nušovė mokyklos principa- 
lą Petty ir miestelio trustee 
Rea ir tada pats nusišovė.

KELIAUJANTIEMS LIETUVON
Parūpiname visus reikalinguš dokumentus, duodame 
patarimus ir pilnai išrengiame į kelionę, be j’okio rū
pesčio. Atsineškite tik savo dokumentus, o mes viską 
prirengsime'. Turime gražius spalvuotus visų laivų pla
nus, iš kurių galėsite pasirinkti sau patogiausius lai
vus. Duosime teisingus nurodymus kaip susitvarkyti 
su pinigais.

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted St
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“Tautiškas manifestas

Garsinkitės Naujienose

Namų Daktaras

mokSU BOe ‘Mr

Siųskite pinigais arba money orderiu

Važiuokite su Mumis!

Alexandra Masalskis

Laivas “BERLIN

apsigy
AS VY

ANT PALOCINIO
LAIVO “BERLIN”

VIENA IŠ GRAŽIAUSIŲ KOPLYČIŲ SU 
VARGONAIS DEL ŠERMENŲ DOVANAI

Dr. A. Karaliaus parašytu, 175 pusi. $2 
vertes Knygą, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —

Specialistai ii 
Rusijos

NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS” 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba 
giminėms.

ir laiko 
ir muitinėse ar kur 

visuomet susitiks su 
h* maloniu apsiėji-

Lietuvos muitinėms, ku- 
privalo daboti, kad Lietu- 
įstatymai butų vykdomi 
daugiaus sunkumų ir ne-

daiktas, kad tas 
jėgos demonstravi- 
patikti išnaudoto- 

kodėl jie stengiasi 
sutrukdyti 

egužes.

Patartina pasisaugoti, yra dar tokių, 
kurie laiko senas kainas. Musų patarna
vimas per 20 metų yra teisingas ir nebran
gus, tokiu budu musų įstaiga, turi didelį 
pasisekimą savo profesijoj. Reikale kreip
kitės, o darbu busite užganėdinti.

Pranešu visuomenei, jog dabartiniu 
laiku viskas labai nupigo; nereikia nei pu
ses mokėti už grabus kaip kad pirmiau 
buvo. Dabar galima labai gražiai palai
doti su mažai pinigų.

Iš New Yorko į Klaipėdą j vieną pusę
Iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal ...

Plūs $5.00 Taksų 
: • r'..' ' ■: ui GYDO VISAS Li 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų 
jo, odos, 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paihp 
galėjo jus išgyti, ateikite Čia ir persitikimKi 
Praktikuoja 
dykąi, CL___  ,
Valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nei 
4200 We8t 36 St. kampu Keeler,Ave.

jaučia 
lietuviu 
turi
i ieva 
žino 
tam

.... $4.00
Kupiškiu 

Draugijai p. 
vardu.

ačiū!
Graičunas,

1310 So. Halsted SI., 
Chicago, III.

Be šio surašo, įstatymai rci- 
lauja dar sekančių žinių:
1) Jei kraustomas! į Lietu- 

, _ tai turi būt 
važiuojantis yra

3307 AUBURN AVENUE
' l i

Boulevard 4139

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

Viso ....................
Pinigai pasiųsti

Etines Kultūros
Petro Vaitiekum

Už aukų širdinglii

TIESIOG |
KLAIPĖDĄ

.. 1... .... IIIIMMMBBMM

muitinės ir valdi 
vyriausybes įsaky

pasisekę įsigalėti Vokietijoje, 
jokių ceremonijų nebūtų darę 
su socialdemokratais. Jie butų 
juos taip jau persekioję, kaip 
kad dabar persekioja Rusijoje.

Tad sulipdyti “bendrų fron
tų” su tais, kurie daugiausiai 
jį ardo, nėra galima, štai ko
dėl ir Chicagoje, socialistinio 
nusistatymo žmonės darbininkų 
šventės apvaikščiojimą rengia 
atskirai nuo komunistų.

J. A-Ua.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi
sėredomis iki 7 v. v. > ; r <<

MOTERŲ PER 28 METUS 
$ ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

j ir pūslės, užnuodijimą krau- 
ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nttgk- 

į ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ae-

>ęr daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
SO VALANDOS: Kasdie nuų lO valandai ryto iki 1 

tomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
Tek Ceavrtord U 73

suteikia 
barzdaskutyklos 
HN9MB komfortą 
■ skutimos 

namie

(Chicagoj ar New 
paliudyme turi būt 
kad surašė išvardy- 
tikrai priklauso tam 

(vardas pravardė) ir

kas at- 
kad 
kas

svetimšaliams.
Lietuvon veža 
įstatymas rei- 
įvežamus Lie- 

nami-

savo įvežtus daiktus ir 
paliktas muitinėj 

bus jam grąžintas, 
neišsiveža įvežtų 

už neišvežamus 
paimtas muitas iš

vų apsigyventi 
pažymėta, ar 
Lietuvos pilietis, ar kitos val
stybės pilietis. Jei Lietuvos pi
lietis, tai nuo kurio, laiko ligi 
kurio laiko jis gyveno užsienyj. 
Jei vykstantis Lietuvon asmuo 
yra ne Lietuvos pilietis, tai li
gi kuriam laikui jis mano gy
venti Lietuvoje.

2) Jei prašoma įkišti Lietu
von palikimų — reik pažymėti, 
kad gaunantis palikimą asmuo 
yra Lietuvos pilietis ir gyvena 
Lietuvoje, bet yra gavęs pali
kimą užsienvįc.

jas turės atatinkamų paliudi
jimų iš Lietuvos Konsulatų ar 
(Pasiuntinybes. Praeityje daž
nai pasitaikydavo, kad vykstan
tieji Lietuvon tokių paliudiji
mų neturėdavo, arba- suteikda
vo Konsulatams nepilnas žinias 
apie savo vežamus daiktus. 
Del to, atvykus Lietuvon, toki 
asmenys sudaro daug sunku
mų 
rios 
vos 
Dar 
smagumų susidaro patys sau, 
nes muitinės turi teisės reika
lauti sumokėjimo muito už 
tuos daiktus, kurių nėra Kon
sulatų paliudytuose surašuose.

Išvengimui nesusipratimų ir 
nesmagumų, patartina, prieš 
išvažiuosiant Lietuvon, pasirū
pinti iš Lietuvos Konsulatų 
gauti visų vežamų Lietuvon 
vartotų naminių daiktų paliu
dytą surašą.

skaldymo. Imkime, pavyzdžiui, 
Vokietijų. Visi gerai žino, kad 
jie su didžiausiu įnirtimu ko
vojo socialdemokratus. Vokie
tijoje komunistai dažnai susi
dėdavo Su hitlerininkais, kad 
ątąkuoti demokratijos šalinin
kus. . |

j$ą, p dabar jie ten susilau
kė tokios pirties, kokios jie 
niekuomet nesitikėjo. Bėdos 
Iptispįrti, jie pradėjo kalbėti 
apie “bendrų frontų”. Tačiau, 
kaip yra sakoma, po pietų ne
be laibas šaukšto ieškoti. Pa
gultos, tame kvietime nėra jo
kio puoširdpmo. Juk negali 
būti mažiausios abejones, .kad 
komunistai, jeigu jiems butų

3) Jei prašoma įleisti Lietu
von kraitį, reik pažymėti, kad 
keliautoja yra ištekėjusi (ka
da ir kur) už Lietuvos piliečio 
ir tuo įsigijusi Lietuvos pilie
tybę.

Visais viršminėtais atsitiki
mais turi būt sudarytas pilnaš 
ir tikslus visli vežamų daiktų 
surašąs; šis surašąs turi būt 
paliudytas Lietuvos Konsulate 
Amerikoj 
Yorke) ; 
pažymėta 
ti daiktai 
ir tam 
kad jie buvo jo vartojami, ar 
ba kad tuos daiktus keliauto 
jas paveldėjo.

4) Taisykles 
Jeigu daiktus 
svetimšalis, tai 
kalauja, kad už 
tuvon nors ir vartotus 
nius daiktus, jis duotų Lietu
vos muitinei atatinkamų už
statų pinigais arba tinkamo 
banko garantija, šis užstatas 
bus lygus įvežamų daiktų mui
tui. Jeigu šiuos daiktus įvežu- 
sis išgyvens Lietuvoje, dau
giau vienų metų, tai jis bus 
laikomas nuolatiniu Lietuvos 
gyventoju ir jo užstatas bus 
jam grąžintas. Jeigu jis neiš
gyvena Lietuvoje vienų metų, 
tai išvažiuodamas iš Lietuvos, 
jis turi išsigabenti su savim 
visus 
tuomet 
užstatas 
Jeigu 
daiktų, 
daiktus bus 
jo užstato.

Lietuvos 
ninkai turi 
mą daryti visų galimų paleng
vinimų atvykstantiems Lietu
von. Bet yra aišku, kad jie ne
turi teisės' laužyti šalies įsta
tymų. Patys keliautojai turi 
pasirūpinti, kad prie įstatymų 
reikalavimų butų prisitaikinta. 
Kuomet jie tai padarys, jie įsi
tikins, kad jų kelionė bus sma
gi, kad jie išvengs daug berei
kalingų nesmagumų 
trukdymo 
kitur jie 
mandagiu 
mu.

M p*r»tdao4» ui 
16 Ir afcteturo ««- 
td sraute auunpteti 
ss »-jrts 
iimuai Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

darbininkų 
negalima ne- 
“kova”. Bet

Tai yra beveik visai naujas laįvaą. Buvo pabudavotas 1925 me
tais, kaipo pirmos klasos laivas. Paskui buvo paverstas į kabino 
laivą — taip, kad dabar jo puošnus pirmos klasos pa'rankumai 
parsiduoda kabino kainomis.
Trečia ir turistinė klasos yra moderniškai įrengtos. Valgis yra 
toks skanus ir geras, kad jį niekuomet neužmiršite.
Tai bus viena iš didžiausių Lietuvių Ekskursijų, išvažiuojančių iš 
Chicagos. ’ ‘

BET JUS TURITE PASISKUBINTI 
padaryti savo rezervaciją su mumis šiandien.

Į pakvietimų talkon Etinės 
Kuiliuos Draugijai Kupiškio 
skyriui pirmas atėjo talkon 
p.. A. Laucius iš Auburn, Me. 
prisiųsdainas $4.00 aukų.

Sekantieji asmenys- aukavo:
1. A. Laucius ............... 50c
2. A. Kaulakis ..................  50
3. J, Krapavickas ....... ..... 50
4. J. Malinauskas .......  50
5. D. Vaitonis ............  ...... 25
B. J. Žilinskas ................... ' 25
7. A. Stukas ..................... 50
8. A. Adomavičius ........... 50

būti” a 
kalno j 

siaus” 
(ik vaiti

Naujienos Chicagoje ir kitur metams — $8.00, pusei metų 
—$4.00; visur kitur Amerikoje metams $7.00, 

pusei metų — $3.50.

B® kjfScfe

tai jau iš 
Lietuvos judo- 
O jei, neduok 

visai mažai 
ta masini 
Pittsburgho 

Lietuvos judo-

Grįždami Lietuvon 
venti ar ilgesniam laikui pra
leisti amerikiečiai dažnai veža
si su savim daugiau ar mažiau 
įvairių vaitotų naminių daiktų.

Einant Lietuvos įstatymais, 
tokie daiktai gali būti įvežti be 
muito, jeigu šių daiktų siuntė-

Pittsburgho tautininkai pa
rašė, pasirašė, atspausdino ir 
išplatino tarp vietos lietuvių 
manifestą, po kuriuo yra pasi
rašę žymiausi Pittsburgho tau
tininkų veikėjai: P. Pivaronas, 
I. S. Katkus, J. Virbickas, Ona 
Zambliauskas, K. Benctaitienė. 
Kopiją to atsišaukimo prisiun- 
čiu redakcijai.

Apie gramatiškas klaidas gal 
ir ne mano nosiai kalbėti, nes 
viršminetame “manifeste” yra 
demonstruojama “tikra” lietu- 
viškos-žemaitiškos kalbos “gro
žybė”. Tai tikras įrodymas, 
kad musų Pittsburgho tikrieji 
tautininkai savo tautos kalbą 
geriausiai “žino” ir galėtų būti 
“pavyzdžiu” visai tautai.

Musų tautininkų užmanymas 
sutverti Vilniaus Vadavimo 
Skyrių Pittsburghe yra tikrai 
geras, tik, gal būt, ne iš to 
galo pradėtas. Vietoje šaukti 
draugijų atstovų susirinkimą, 
kad sukurus Vilniaus Vadavi
mo Komiteto skyrių, butų ge
riau sušaukti masinis mitingas

Jau pirm mitingo šaukiama: 
”Kas jaučiasi lietuviu 

lietuvius, kas nori 
Tauta gyvuotų, 

žmogiškus jausmus, 
Lietuves judošium, 

skurdą ir vargų paverg- 
Vilniaus kraštą. Pribuki! 
rinkit komitetą.” 

o jei kas 
ir “nepribu 
gaunat “J 

vardą.
i perkūne 

kas atsilankytų 
mitingą, tai ir visi 
lietuviai liks 
šiais”, išskiriant keletą parink
tų tautininkų, kurie gal tikrai 
bus minėtame susirinkime. .

' Pittsburgho Jonas.

Mirė Rapolas Pranulis 
šiomis dienomis pasimirė Ra

polas Pranulis, senas •‘Naujie- 
skaitytojas.

•r* paskutinius ketverius 
is jis sirguliavo ir, ant ga- 
iga nutraukė jo gyvybės 
. Pranulis buvo 66 metų 
aus. Paįįko žmoną Barbe
nau Rapolų ir dukterį Ade-

Jau per daugelį metų yra 
aiškinama darbininkams Gegu
žės Pirmos reikšmė, todėl, ro
dosi, nėra reikalo daug apie 
tai kalbėti bei aiškinti, kad tai 
yra darbininkų šventė. Pir
miausiai turiu pasakyti, jog 
1 gegužės yra visų darbo žmo
nių šventė, o ne kokios vienos 
politines partijos demonstraci
ja. Visi susipratę darbininkai 
tą dieną išeina iš fabrikų ir 
dirbtuvių. Jie, taip sakant, pa
daro savo jėgos apžvalgą.

Yra žmonių, kurie visur ir 
visuomet mato darbininkų jė
gą tik ginkluose. Jie tvirtina, 
jog 1 gegužės reikia kovoti, o 
ne švęsti. Kad darbininkams 
reikia kovoti, — dėliai to, ži
noma, dviejų nuomonių negali 
būti. Tačiau kovoti reikia visų 
laiką, — per ištisus metus, o 
ne pasirinkti 1 gegužės. 'Įt

Kaip jau minėjau, 1 gegu
žės yra darbininkų šventė, ka
da visuose civilizuotuose kraš
tuose, kur šiek tiek yra lais
ves, darbininkai rengia mitin
gus ir padaro savo laimėjimų 
ir pralaimėjimų apžvalgą. Su
prantamas 
darbininkų 
mas negali 
jams. Štai 
visur, kur tik gali 
darbininkams švęsti 1 g 
Praeityje neapsieidavo 
kraujo praliejimo. Tatai pasitai
ko ir dabar.

Juo darbininkų judėjimas 
tvirtėja, tuo priešams mažiau 
bėra pro'gos pulti juos, išpro
vokuoti kraujo praliejimą.

Apvaikščiojant 
šventę, žinoma, 
paminėti žodžio 
juk kovoti dar bereiškia imti 
lazdą ar kokį kitą įrankį ir 
daužyti galvas kitaip manan
tiems žmonėms. Kovos budai

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

gloves with what 
it savęs

inrleu.

Grįžtančių Lietuvon 
žiniai

yra gana įvairus. Sakysime, 
mokslas kovoja prieš visokius' 
prietarus bpi tamsumą. Paų-, 
giau to: dažnai pasitaiko, kad1 
patys mokslininkai kovoja tarpi 
savęs dėl Vienas ar kitos teo
rijos. Tačiau jie kovų veda ar
gumentais, o ne ginklais. I

Ginklas yra silpliujno ženk
las. Liūtas ir tig^s yira daug 
stipresni Žvėrys, nėgp žmogus.; 
štai kodėl žmogus prieš tuos Į 
žvėris naudoja šautuvą, nes ki
taip negalėtų jų nugalėti. Pa
našiai elgiasi ir despotiškos 
valdžios: jos naudoja ginklą 
prieš savo piliečius, kadangi ki
taip negalėtų jų suvaldyti, ne
galėtų jų pave^’^ti. Ir juo -val- 

Idžia jaučiasi ^nešnė, tuo. jį j 
labiau terorizįiqja savo pilie-j 
Čius.

Darbininkai ^tvėriasl ginklo 
tik tame atvejyje, kuomet iki-i 
tokios išeities nebėra arba jie 
yra pakaukiamai? tyirta, kad tą 
ginklą išlaikyti; faįkose.

žinoma, butų nesąmonė per 
darbininkų šventę žvanginti 
ginklus. Tai atn^tų daugiau 
žalos, negu naudos. Tatai ma-‘ 
tome iš praeities patyrimų.

Pastaruoju laiku labai daug', 
kalbama apie '“bendrą jfron4tąT’< 
Darbininkių šventė kaip tik tam į 
galėtų būti panaudota. Bet pa
sirodo, kad tie, kurie daugiau
siai kalba apie “bendrą fron-: 
tą”, mažiausiai rūpinasi jo su
darymu. Jie nori iįc lygiomis 
teisėmis veikti, ale vadovauti*; 
— nori, kad kitokių įsitikini-; 
mų žmones pasiduotų jų ko
mandai. Čia kalbu apie komu
nistus, su kuriais jokis bendras 
veikimas yra neįmanomas. Ir 
taip bus tol, kol jieč ncatsiža- 
dčs aklai tarnauti Maskvai.

Faktas juk yra tas, kad ko
munistai daugiausiai prisidėjo 
prie darbininkų ' Vienybės su-

N AU JIE.NOS 
IAISĮED ST. CBICAtO. ILS.
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Ar Darius ir Girėnas 
Tikrai Skris j Lietuvą?

BANDITŲ SURIŠTA LIETUVAITE ŠOKĖJA

Nebranginam gabių lietuvių

Yra labai daug gabių ir net Darių ir Girėną. Jau vien dėl 
genialių lietuvių. Tačiau mes, 
lietuviai, deja, nemokame ger
bti savo genialių tautiečių.
Bet musų tarpe yra daug pa
vydo. Nemokame gerbti ir
brangiu t i ^avo tautiečių, ku
rie yra pasižymėję įvairiose 
srityse, kaip antai: politikoje, 
literatūroje, muzikoje, teatro 
meno srity, žurnalistikoje, di
plomatijoje, chemijoje, tech
nikoje, karo mokslų srityje, 
aviacijoje,, lėktuvų (aeropla
nų) konstrukcijoje ir tt. ir lt. 
Galėtume suminėti keletą šjm- 
tų musų tautos vyrų, kurie dėl 
savo gabumų vienoje ar kitoje j širdimi pritarė tokiam suma- 
srityje yra pasižymėję ir at- ............. :--------- .......................x
kreipę į save kitų domesį. Tik 
visa nelaimė, kad mes, lietu
viai,, neįvertiname tų gabumų 
bei talentų ir dėl to nebran
giname jų.

savo pasiryžimo leistis į to- 
.kią ilgą ir pavojingą kelionę 
JUe lietuvių ir kitataučių akyse 
tampa didvyriais, t. y. tokiais 
vyrais, kurie gali įvykdyti to- 
kim< darbus, kurių niekas ki
tas neįstengia įvykdyti arba 
kuriuos mažai kas sugeba at
likti. Amerikos lietuviai išsyk 
pa j utą dėkingumą abiem mi
nėtiems lakūnams ir sunkiais 
laikais sudėjo gražią krūvą 
aukų geram lėktuvui įtaisyti. 
Kodėl jie taip pasielgė? Aš 
manau, Amerikos lietuvių vi
suomenė jautria lietuviška

nymui ir savo pinigais parėmė 
tą skridimą dėl to, kad Da
rius ir Girėnas:

M;Tokios mintys ateina j galvą 
prisimenant ir musų lakinius

Staselė De Ana-Ber- 
notaitė, kurią plėši
kai užpuolė namuose,H 
5668'/o Ridge Avė., 
surišo ir pavogė daug 
brangenybių.

PASIRINKITE SAU

REFRIGERATOR!
PASIRINKITE

Peoples Furniture 
Co. Krautuvių!

Gibson refrigeratoriai (šal
dytuvai) turi aukščiausius 
ištobulinimus ir pagerini
mus, kurie kaipo vieninte
liai šaldytovai teikia savi
ninkui, Ekonomiškiausią o- 
peravimą, ilgesnį tarnavi
mą/ Dailesnę Išvaizdą ir 
kainuoja daug mažiau kaip 
anie, kokie kiti refrigerato
riai lygios rųšies.

^"vGIBSON Refrigeratoris, 
šeimyniškos mieros, prista
tytas, įrengtas ir su patar
navimu, kaina tik

$89^0
Taipgi turime didesnių 

Gibson modelių dėl dides
nių šeimynų, kurie kaštuoja 
biskį daugiau. Matykite juos

PEŪPLES
FUHNITURE CO
4177-83 Archer Avė,

Corner Richmond Street

253.6-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

CHICAGO, ILL.

1) pirmi iš lietuvių 
skristi per Atlantiko vande- 

' nyną;
2) rengiasi nuskristi. toliau, 

I negu garsusis Lindberghas
nuskrido; pastarasis nuskrido 
iš New Yorko į Paryžių, o mu
sų tautiečiai lakūnai skris “be 
persėdimo” dar toliau ir tuo 
bildu ' “pralenktų” pagarsėju
sį pulk. Lindbergbą;

3) rengiasi ne tik į tolimąją 
Lietuvą skristi, bet nori dar ir 
grįžti atgal lėktuvu.

Taigi, musų lakūnai nori šią 
vasarą net dukart perskristi 
per platųjį Atlantiko vande
nyną. Tokio žygio dar nė vie
nas lakūnas norą atlikęs. Ir 
tokio tikslo sieks kaip tik mu
sų tautiečiai, kurie nori “su
mušti” nepaprastą rekordą 
aviacijos srityje! Jie tikrai nu 
stebins visą žmoniją ir netgi 
viso pasaulio lakūnus.

Už ką gi mes taip pamilome 
šiuos du lakūnus? Juk, rodos, 
jie nėra pirmi arba vieninte
liai lakūnai lietuviai. Lietuvo
je šiandien yra apie 200 karo 
ir civilinių lakūnų, o Ameri
koje yra apie 10 lakūnų lietu
vių. Nemažas skaičius “laks
tančiųjų” lietuvių. Tačiau iš 
jų visų tik Darius ir Girėnas 
sumanė ir ryžosi skristi per 
Atlantiką. Tuo savo pasiryži
mu jiedu išsiskiria iš musų 
tautos tarpo kaipo didvyriai, 
nes dar nė vienas lietuvis nė
ra ligi šiol atlikęs tokio toli
mo skridimo. Jei, sakysime, 
ligi šiol tą Atlantiką butų 
perskridę 20-30 lietuvių, tai 
šiandien Amerikos lietuvių vi
suomenė nebūtų nupirkę Da- 
riui-Girėnui tokį gerą lėktu
vą ir net nebūtų nustebę, iš
girdę, kad koks ten Darius ir 
Girėnas skris iš Amerikos į 
Lietuvą. Bet šiandien mes visi 
matome, kaip musų visuome
nė džiaugiasi ir didžiuojasi 
šiais dviem lakūnais, kaip ji 
iškilmingai ir su pagarba įvai
riose kolonijose sutinka juos, 
tartum jie jau butų atskridę 
iš Lietuvos. Lietuviai gerbia 
juos už drąsumą ir laiko juos 
didvyriais, kurie suteiks gar
bės laurus lietuvių tautai.

Bet — deja! — kaip papras
tai musų gyvenime būna, taip 
ir šiuo atveju. Šie musų tautos apskr. iš tėvų Jono Romualdo

Dariaus ir motinos Augusti
nos Vaišvilaitės. Tėvas mirė 
1905 m. Po to Steponas su 
motina, patėviu ir seserimis 
1907 m. atvyko į Ameriką ir 
apsigyveno Newarko mieste 
(Nęw Jersey valstybėje). 1908 
m. su tėvais persikėlė į Eliza- 
bethport’ą (N. J.), į lietuvių ir 
airių gyvenamąją vietą. Ten 
pradėjo eiti mokslą. 1909 m,

nių: ar tikrai Darius ir Girė
nas skris į Lietuvą? Jau dau
gelis žmonių pašnabždomis 
klausė mane, kaipo reklama
vusį skridimą: ar tikrai jie 
skris? ar jie kartais nesuma
nė tik pasipinigauti, prisiden
gę gražiu ir kilniu tikslu? gal 
jie tik rūpinasi gerą lėktuvą 
gauti ir po to visai nė neban
dys skristi į Lietuvą? ir lt. 
Pats kapitonas S. Darius gir
dėjo apie tai. Vienas iš skridi
mo garbės rėmėjų “draugiš
kai pasakė jam: Žinai, kapi
tone: ar jus skrisit į Lietuvą 
ar ne, bet vis 'dėlto nors pa
kilkit į orą tuo lėktuvu, nu- 
skriskit nors kiek į šalį ir po 
to jau nutupkit; bet nors pa
rodykit, kad buvot pakilę 
skristi...’’ Labai charakteringa 
pastaba. Taip pat ir lakūnui 
Girėnui vienas žymus' ir gar
bingas asmuo-'tiesta i *į akiS’pa
sakė: “nei jus skrist į Lietuvą, 
nei ką...’’

Toki ir panašus priekaiš
tai yra labai reikšmingi: jie 
rodo, kad yra nemaža musų 
tautiečių, kurie tiesiog netiki 
skridimui ir tuo bildu žemina 
tų lakūnų gerą vardą. Nors 
dabar (jau turint lėktuvą) ir 
nebūtų laikas kalbėti tokiu 
klausimu, bet yra aiškus rei
kalas tokį dalyką išsiaiškinti, 
kad visuomenėje nebūtų pa
našių abejonių, nes tokios abe
jonės blogai veikia pačių la
kūnų dvasią ir klaidina skri
dimo rėmėjus, kurie gali pra
dėt gailėtis savo aukų...

Tad, gerbiamieji, atvirai pa
sikalbėkime ir arčiau pažinki
me abudu lakūnus: kas per 
vieni jiedu yra, kokia yra jų 
praeitis ir kokio tipo žmonės 
jie yra? Po to galėsime sprę
sti, ar jiedu gali apgauti visą 
musų tautą ir .ar jie stengiasi 
pasipinigauti?

Kas tas kap. S. Darius.

Steponas Darius gimė 1897 
m. sausio 9 d. Kubiškės l kai
me, Kvėdarnos vals., Tauragės

vyrai, nieko nentiskriaudę ir 
dar neskridę j Lietuvą, jau 
yra įvairiai apkalbami.’ Man 
teko nuo pat pradžios per 
spaudą ir per radiją vesti pro
pagandą jų skridimo reikalu. 
Jau daug esu tais reikalais 
rašęs. Tačiau, nežiūrint to, kad 
visuomene sudėjo aukų skri
dimui, kiek reikėjo, dar ir 
šiandien tenka nugirsti abejo-

drauge su tėvais persikėlė į 
West Pullman’ą, Illinois, kur 
toliau tęsė mokslą. 1912 me
lais Steponas Darius įstojo į 
Wcst Pullmano pradžios mo
kyklos beisbolo komandą ir 
labai pamėgo sportą, Tais pat 
metais baigė tą mokyklą ir 
rudenį įstojo į Curtiss High 
School. Mokėsi architektūros 
ir žaidė beisbolą šios mokyk
los komandoje. 1913 m. perėjo 
į Englewood High School. 
1916 m. (per 31/> metus) baigė 
Harrison Technical High ket- 
verių metų kursą. Būdamas 
mokykloje, taip pat dalyvavo 
įvairiose sporto komandose. 
Tais pat melais įstojo į Lane 
Junior Collcgc inžinerijos sky> 
rių. Dalyvauja kolegijos fut
bolo komandųje ir išrenkamas 
krepšiasvaidžio (basketball) 
komandos kapitonu.

‘ , .. *■ •■'i-. . ''

i: šcŠidhiąMiep^ips prąęjus po 
to,' kai I Amerika L 'paskelfįė 
karą Vokietijai, 1917 m. ba
landžio mėn. į 12 d. Steponas 
Dariiis įstojtf* ^ Amerikos ka
riuomenę ir su 149-ju lengvo
sios lauko artilerijos pulku 
(42-ios divizijos sudėtyje) rug
sėjo mėnesį pasiekia Prancū
ziją. Ten, karo lauke 1918 m. 
liepos mėn. 14 d. buvo lengvai 
apnuodytas nuodingomis du
jomis, o rugpjūčio mėn. kau
tynėse ties Paryžium buvo su
žeistas. Kiek vėliau įsakyme 
149-jam lauko artilerijos pul
kui buvo pagirtas už narsu
mą. Paskelbus karo paliaubas, 
su minėtu pulku įžengė į Vo
kietiją, į Reino kraštą, ir ten 
okupacinės kariuomenės su
dėtyje išbuvo 3 mėnesius. 
1919 m. gegužės mėn. 10 d. 
išėjo iš kariuomenės.

1919 m. rudenį S. Darius 
prisideda prie Amerikos lietu
vių savanorių organizavimo, 
drauge su jais 1920 metais nu
vyko į Tėvynę ir įstojo į jau
nąją Lietuvos kariuomenę. 
1921 metais baigęs karo mo
kyklos 4-ją laidą, buvo pakel
tas į leitenanto laipsnį ir, pats 
pasiprašęs, buvo paskirtas į 
karo aviaciją. 1922 metais jau 
pradėjo savatankiškai skrai
dyti lėktuvu. Lietuvos karo 
aviacijoje buvo laikomas vię- 
mi iš geriausių lakūnų; tai 
pats girdėjau iš daugelio karo 
lakūnų.

S. Darius 3 metus vadovavo 
Lietuvos Fizinio Lavinimo Są
jungai, Imdamas jos pirmi
ninku. Anais laikais jis buvo

. ■ ■ ■ 1 ' i <,

vienas iš nedaugelio sporto ži
novų ir mokė karius ir civi
lius įvairių šakų sporto. Suor
ganizavus Lietuvos Futbolo 
Lygą (sąjungą), jis buvo iš
rinktas pirmuoju ■ tos Lygos 
pirmininku. Vadovaudamas į- 
vairioms sporto šakoms, pats 
žaidė valstybinėje Lietuvos 
futbolo komandoje, kuri žais
davo su kitų valstybių futbo
lininkais. Dalyvavo kariuome
nės sporto draugijoje ir Lietu
vos Sporto Lygos centro komi
tete.

Šis įžymus Lietuvos sporti
ninkas ir sporto vadovas taip 
pat daug prisidėjo prie Klai
pėdos sukilimo organizavimo, 
pradžioje bendradarbiauda
mas su Vyriausiuoju Klaipė* 
doš Gelbėjimo Komitetu. Suki
limui prasidėjus, jis buvo 3- 
ios sukilėlių grupės vado pa
dėjėju. Sukilusiems Klaipėdos 
krašto lietuviam^ užėmus Ši
lutę, S. Darius siunčiamas 
3-ios grupės paspirties ešelono 
priešakyje į kitą kovos lauką 
—Klaipėdos miestą vaduoti. 
Drąsiems sukilėliams sutriuš
kinus prancūzų kariuomenės 
ir vokiečių žandarmerijos pa
sipriešinimą, Darius su savo 
buriu Liepų gatve įžengia į 
atvaduotąjį 'Klaipėdos miestą. 
Prasidėjus deryboms tarp su- 
kylėlių vadovybės ir okupaci
nės prancūzų kariuomenės va
dovybe, jis buvo perkeltas į 
sukilėlių štabą. Paskiau vado- 
dovavo 8-jai sukilėlių kuopai. 
Už uolų pasidarbavimą ir nar 
sumą S. Darius buvo Klaipė
dos Krašto Gelbėjimo Komi
teto apdovanotas aukščiausio 
laipsnio garbės medaliu. Gy
venantieji Amerikoje adv. 
Kastas ir d-ras Julius Jurgė- 
los gali paliudyti apie S. Da
riaus narsumą Klaipėdos at
vadavimo metu ir nuopelnus 
Lietuvos sportui. Geri sporti
ninkai ir į patį karą žiuri kaip 
į savotišką sportą, vykdomą 
savo tautos gerovei.

(Bus daugiau)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

JEIGU RŪBAI PUOŠIA ŽMOGŲ

PLUMBINGAS puošia NAMUS 
Komfortas, ekonomija, gražumas, — štai ką moderniškas 
plumbingas ir apšildymo įrengimas atneša į jūsų namus, 
įrengimai, kurie lengvai ir ekonomiškai operuojami ir ku
rie priduoda tą perteklių, kuris reiškia komfortą ir gerą 
skonį. Ir jo originale kaina yra stebėtinai žema.

Sprayed 
Celluluido 

Toilefo
Sėdynės
Su. tvirtais kabliais, 
žema kaina. Oa $ 4 - įw 
lantuotas. |
Specialiai -   ■ 
Beržo Raudonmedžio 85- 

dyn* |>0c

Šia

Greito spaudimo chromo 
dengti. Tinka visokiom 
maudynėm $ 1.10

Kombinacija
Sinkų Kranai

Sunkaus misingo, Chro
mo su tinkuojančia šmir
kštyne ir stikliniu indu 
dėl muilo Ą9

Moderniška 
Maudynė

V ana, pilna 5 pėdų Re- 
cess Subudavota Porce
liano—Enamelio perdėm. 
Pedestal Mazgotuvė; Pot- 
c e l i a n o, Enameliuota 
20x24 inčų.

Toiletas: Vitreous China 
Tankas ir bliudas, pil
nas su balta sėdyne, Vi
sa garantuota - 

kokybė.
Fixtures S JI 
tiktai 
Special

tikra

Alui įrengimai
Kranai 
Taps, 
cino 
Alui

Peerless 
Blakuoti 
ringės.

jn. š m i r k $ t inės, 
Tapping Radai 

, ir t. t.

DOMB TOP ŠILDYTO J AB 
Telpa 52 
Galionai J

Garantuojamo 
125 svarų 

veik, 
spaudimų’6-75

82 galionu įtalpos *8.25

Garo —» 
Vandeni' 
NlldytojaH

30 Kaliom; 
įtalpos

$3^5
Skalbyklos 

Kubilas
Dviejų dalių 
kubilas, pil
nas, sunkaus 
plieno f r ė-
mas, ir lin- ją 
guojanti kra- * į ***** 
nai už ....

Dėl Miesto Dirbantieji Darbininkai (Jali Vartoti Savo Fay-Roll Identifikacijas.

2118-2132 SO. STATE STREET
Tel. VICTORY 2454

4606-08 West 22nd St. 3945-47 Lincoln Avė.
Lawndale 2454—Cicero 130 Lakeview 8200

5912-26 WEST GRAND AVĖ.
Tel. National 0066

Specialiai ii pildome Telefono ir Pašto užsakymus — DYKAI Pristatymas. 
Visos Krautuvės Atdaros Antradienio, Ketvergo ir Šeštadienio Vakarais

West ir South Sidės Krautuvės Atdaros Nedėlioj iki 1 vai. po pietų.
.......  "" " 11 .... 11 ..........—..... ■" .J
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įĮ |REPUBUC 3100

J. J. BAGDONAS
HETUVIŲ GRABORIUS

Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street

J. F. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Reikale pašaukite Radžiu, o Jis Jums sutaupys šimtus Dolerių 
Palaidoja už $25.00 dolerius ir augščiau

J. F. RADZIUS
668 W. 18th Street . Tel. CanalC. _

J___ i —!<-------—1

6174
Chicago, Illinois

PIRMOS GEGUŽES APVAIKSCIOJIMA
Rengia Chicagos Lietuvių Socialistų Sąjungos Centralinė Kuopa kartų su CWC0U Lietuvių Bedarbių 63 Lokalu

PIRMADIENY, GEGUŽtŠ 1 d. 1933, CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE
' 1 ............ ... . ..... .. .... " " " ''• ' ^įiBUSif3133 SO. HALSTED STREET7KONCERTAS—SOLISTAI—PRAKALBOS. Pradžia 7:00 vai. vakaro. 3133 SO. HALSTED STREET
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Ar Darius ir Girėnas 
Tikrai Skris į Lietuvą?

BANDITŲ SURIŠTA LIETUVAITE ŠOKĖJA

Nebranginam gabių lietuvi n Tokios mintys ateina į galvų 
prisimenant ir musų lakūnus 

Yra labai daug gabių ir net Darių ir Girėnų. Jau vien dėl 
genialių lietuvių. Tačiau mes,1-----

lietuviai, deja, nemokame ger
bti savo genialių tautiečių.
Bet musų tarpe yra daug pa
vydo. Nemokame gerbti ir
branginti savo tautiečių, ku
rie yra pasižymėję įvairiose 
srityse, kaip antai: politikoje, 
literatūroje, muzikoje, teatro 
meno srity, žurnalistikoje, di
plomatijoje, chemijoje, tech
nikoje, karo mokslų srityje, 
aviacijoje,, lėktuvų (aeropla
nų) konstrukcijoje ir tt. ir lt. 
Galėtume suminėti keletą šim
tų musų tautos vyrų, kurie dėl 
savo gabumų vienoje ar kitoje 
srityje yra pasižymėję ir at
kreipę į save kitų dėmesį. Tik 
visa nelaime, kad mes, lietu
viai,, neįvertiname tų gabumų 
bei talentų ir dėl to nebran
giname jų.

savo pasiryžimo leistis į to
jau ilgų ir pavojingų kelionę 
jUe lietuvių ir kitataučių akyse 
tampa didvyriais, t. y. tokiais 
vyrais, kurie gali įvykdyti to
ki iru darbus, kurių niekas ki
tas neįstengia įvykdyti arba 
kuriuos mažai kas sugeba at
likti. Amerikos lietuviai išsyk 
pajuto dėkingumų abiem mi
nėtiems lakūnams ir sunkiais 
laikais sudėjo gražių krūvų 
aukų geram lėktuvui įtaisyti. 
Kodėl jie taip pasielgė? Aš 
manau, Amerikos lietuvių vi
suomenė jautria lietuviška 
širdimi pritarė tokiam suma
nymui ir savo pinigais parėmė 
tą skridimą dėl to, kad Da
rius ir Girėnas:

1) pirmi iš lietuvių ryžosi 
risti per Atlantiko vandc-

PASIRINKITE SAU

REFRIGERATORJ
PASIRINKITE

Peoįiles Furnitnre 
Co. Krautuvių!

Gibson refrigeratoriai (šal
dytuvai) turi aukščiausius 
ištobulinimus ir pagerini
mus, kurie kaipo vieninte
liai šaldytovai teikia savi
ninkui, Ekonomiškiausių o- 
peravimų, Ilgesnį tarnavi- 
mą< Dailesnę Išvaizdų ir 
kainuoja daug mažiau kaip 
anie, kokie kiti refrigerato
riai lygios rųšies.

GIBSON Refrigeratoris, 
šeimyniškos mieros, prista
tytas, įrengtas ir su patar
navimu, kaina tik

s895°
Taipgi turime didesnių 

Gibson modelių dėl dides
nių šeimynų, kurie kaštuoja 
biskį daugiau. Matykite juos

PEOPLES

; nynų;
2) rengiasi nuskristi. toliau, 

| negu garsusis Lindbcrghas
nuskrido; pastarasis nuskrido 
iš New Yorko į Paryžių, o mu
sų tautiečiai lakūnai skris “be 
persėdimo” dar toliau ir tuo 
budu 1 “pralenktų” pagarsėju
sį pulk. Lindbergba;

3) rengiasi ne tik į tolimųjų 
Lietuvą skristi, bet nori dar ir 
grįžti atgal lėktuvu.

Taigi, musų lakūnai nori šių 
vasarų net dukart perskristi 
per platųjį Atlantiko vande
nynų. Tokio žygio dar nė vie
nas lakūnas norą atlikęs. Ir 
tokio tikslo sieks kaip tik mu
sų tautiečiai, kurie nori “su
mušti” nepaprastą rekordų 
aviacijos srityje! Jie tikrai nu 
stebins visų žmoniją ir netgi 
viso pasaulio lakūnus.

Už ką gi mes taip pamilome 
šiuos du lakūnus? Juk, rodos, 
jie nėra pirmi arba vieninte
liai lakūnai lietuviai. Lietuvo
je šiandien yra apie 200 karo 
ir civilinių lakūnų, o Ameri
koje yra apie 10 lakūnų lietu
vių. Nemažas skaičius “laks
tančiųjų” lietuvių. Tačiau iš 
jų visų tik Darius ir Girėnas 
sumanė ir ryžosi skristi per 
Atlantiką. Tuo savo pasiryži
mu jiedu išsiskiria iš musų 
tautos tarpo kaipo didvyriai, 
nes dar nė vienas lietuvis nė
ra ligi šiol atlikęs tokio toli
mo skridimo. Jei, sakysime, 
ligi šiol tų Atlantikų butų 
perskridę 20-30 lietuvių, tai 
šiandien Amerikos lietuvių vi
suomenė nebūtų nupirkę Da- 
riui-Girėnui tokį gerų lėktu
vų ir net nebūtų nustebę, iš
girdę, kad koks ten Darius ir 
Girėnas skris iš Amerikos į 
Lietuvų. Bet šiandien mes visi 
matome, kaip musų visuome
nė džiaugiasi ir didžiuojasi 
šiais dviem lakūnais, kaip ji 
iškilmingai ir su pagarba įvai
riose kolonijose sutinka juos, 
tartum jie jau butų atskridę 
iš Lietuvos. Lietuviai gerbia 
juos už drųsumų ir laiko juos 
didvyriais, kurie suteiks gar
bės laurus lietuvių tautai.

Bet — deja! — kaip papras
tai musų gyvenime būna, taip
ir šiuo atveju, šie musų tautos apskr. iš tėvų Jono Romualdo 
vyrai, nieko nenuskriaudę ir 
dar neskridę į Lietuvų, jau 
yra įvairiai apkalbami. Man 
teko nuo pat pradžios per 
spaudų ir per radijų vesti pro
pagandų jų skridimo reikalu. 
Jau daug esu tais reikalais 
rašęs. Tačiau, nežiūrint to, kad 
visuomenė sudėjo aukų skri
dimui, kiek reikėjo, dar ir 
šiandien tenka nugirsti abejo-

Stasele Dc Ana-Ber- 
notaitė, kurių plėši
kui užpuolė namuose, 
5668'/o Ridge Avė., 
surišo ir pavogė daug 
brangenybių.

•z.

FURNITURE CO
4177-83 Archer Avė,

Corner Richmond Street

253,6-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

CHICAGO, ILL.

nių: ar tikrai Darius ir Girė
nas skris į Lietuvų? Jau dau
gelis žmonių pašnabždomis 
klausė mane, kaipo reklama
vusį skridimų: ar tikrai jie 
skris? ar jie kartais nesuma
nė tik pasipinigauti, prisiden
gę gražiu ir kilniu tikslu? gal 
jie tik rūpinasi gerų lėktuvų 
gauti ir po to visai nė neban
dys skristi į Lietuvų? ir tt. 
Pats kapitonas S. Darius gir
dėjo apie tai. Vienas iš skridi
mo garbės rėmėjų “draugiš
kai pasakė jam: žinai, kapi
tone: ar jus skrisit į Lietuvų 
ar ne, bet vis dėlto nors pa
kilkit į orų tuo lėktuvu, nu- 
skriskit nors kiek į šalį ir po 
to jau nutūpki t; bet nors pa
rodykit, kad buvot pakilę 
skristi...” Labai charakteringa 
pastaba. Taip pat ir lakūnui 
Girėnui vienas žymus* ir gar
bingas asnttu^ tiesta i’ į akis’ pa
sakė: “nei jus skrist į Lietuvų, 
nei kų...”

Toki ir panašus priekaiš
tai yra labai reikšmingi: jie 
rodo, kad yra nemaža musų 
tautiečių, kurie tiesiog netiki 
skridimui ir tuo budu žemina 
tų lakūnų gerų vardų. Nors 
dabar (jau turint lėktuvų) ir 
nebūtų laikas kalbėti tokiu 
klausimu, bet yra aiškus rei
kalas tokį dalykų išsiaiškinti, 
kad visuomenėje nebūtų pa
našių abejonių, nes tokios abe
jones blogai veikia pačių la
kūnų dvasių ir klaidina skri
dimo rėmėjus, kurie gali pra
dėt gailėtis savo aukų...

Tad, gerbiamieji, atvirai pa
sikalbėkime ir arčiau pažinki
me abudu lakūnus: kas per 
vieni jiedu yra, kokia yra jų 
praeitis ir kokio tipo žmonės 
jie yra? Po to galėsime sprę
sti, ar jiedu gali apgauti visų 
musų tautų ir.ar jie stengiasi 
pasipinigauti?

Kas tas kap. S. Darius.

Steponas Darius gimė 1897 
m. sausio 9 d. Kubiškės kai
me, Kvėdarnos vals., Tauragės

Dariaus ir motinos Augusti
nos Vaišvilaitės. Tėvas mirė 
1905 m. Po to Steponas su 
motina, patėviu ir seserimis 
1907 m. atvyko į Amerikų ir 
apsigyveno Newarko mieste 
(New Jersey valstybėje). 1908 
m. su tėvais persikėle į Eliza- 
bethport’ų (N. J.), į lietuvių ir 
airių gyvenamųjų vietų. Ten 
pradėjo eiti mokslų. 1909 m,

drauge su tėvais persikėlė į 
West Pullmąn’ų, Illinois, kur 
toliau tęsė mokslų. 1912 me
tais Steponas Darius įstojo į 
West Pullmano pradžios mo
kyklos beisbolo komandų ir 
labai pamėgo sportų. Tais pat 
metais baigė ta mokyklų ir 
rudenį įstojo į Curtiss High 
School. Mokėsi architektūros 
ir žaidė beisbolų šios mokyk
los komandoje. 1913 m. perėjo 
į Englewood High School. 
1916 m. (per 31/> metus) baigė 
Harrkon Technical High ket- 
verių metų kursų. Būdamas 
mokykloje, taip pat dalyvavo^ 
įvairiose sporto komandose. 
Tais pat metais įstojo į Lane 
Junior College inžinerijos sky
rių. Dalyvauja kolegijos fut
bolo komandųje ir išrenkamas 
krepšiasvaidžio (basketball) 
komandos kapitonu.
i ' šcŠidnįąMienAipą praėjus po 
to, ’ kai i Aiiicrika ’ : paskelbė 
karų Vokietijai, 1917 m. ba
landžio men. ; 12 d. Steponas. 
Darius įstojft f' Amerikos ka
riuomenę ir su 149-ju lengvo
sios lauko artilerijos pulku 
(42-ios divizijos sudėtyje) rug
sėjo menesį pasiekia Prancū
zių. Ten, karo lauke 1918 m. 
liepos mėn. 14 d. buvo lengvai 
apnuodytas nuodingomis du
jomis, o rugpjūčio mėn. kau
tynėse ties Paryžium buvo su
žeistas. Kiek vėliau įsakyme 
149-jain lauko artilerijos pul
kui buvo pagirtas už narsu
mų. Paskelbus karo paliaubas, 
su minėtu pulku įžengė į Vo
kietijų, į Reino kraštų, ir ten 
okupacinės kariuomenės su
dėtyje išbuvo 3 menesius. 
1919 m. gegužes mėn. 10 d. 
išėjo iš kariuomenės.

1919 m. rudenį S. Darius 
prisideda prie' Amerikos lietu
vių savanorių organizavimo, 
drauge su jais 1920 metais nu
vyko į Tėvynę ir įstojo į jau
nųjų Lietuvos kariuomenę. 
1921 metais baigęs karo mo
kyklos 4-jų laidų, buvo pakel
tas į leitenanto laipsnį ir, pats 
pasiprašęs, buvo paskirtas į 
karo aviacijų. 1922 metais jau 
pradėjo savarankiškai skrai
dyti lėktuvu. Lietuvos karo 
aviacijoje buvo laikomas vie
nu iš geriausių lakūnų; tai 
pats girdėjau iš daugelio karo 
lakūnų.

S. Darius 3 metus vadovavo 
Lietuvos Fizinįo Lavinimo Są
jungai, Būdamas jos pirmi
ninku. Anais laikais jis buvo*

vienas iš nedaugelio sporto ži
novų ir mokė karius ir civi
lius įvairių šakų sporto. Suor
ganizavus Lietuvos Futbolo 
Lygų (sąjungų), jis buvo iš
rinktas pirmuoju • tos Lygos 
pirmininku. Vadovaudamas į- 
vairioms sporto šakoms, pats 
žaidė valstybinėje Lietuvos 
futbolo komandoje, kuri žais
davo su kitų valstybių futbo
lininkais. Dalyvavo kariuome
nės sporto draugijoje ir Lietu
vos Sporto Lygos centro komi
tete.

šis įžymus Lietuvos sporti
ninkas ir sporto vadovas taip 
pat daug prisidėjo prie Klai
pėdos sukilimo organizavimo, 
pradžioje bendradarbiauda
mas su Vyriausiuoju Klaipė
dos Gelbėjimo Komitetu. Suki
limui prasidėjus, jis buvo 3- 
ios sukilėlių grupės vado pa
dėjėju. Sukilusiems Klaipėdos 
krašto lietuviam^ užėmus Ši
lutę, S. Darius siunčiamas 
3-ios grupės paspirties ešelono 
priešakyje į kitų kovos laukų 
—Klaipėdos miestų vaduoti. 
Drųsiems sukilėliams sutriuš
kinus prancūzų kariuomenės 
ir vokiečių žandarmerijos pa
sipriešinimų, Darius su savo 
buriu Liepų gatve įžengia į 
atvaduotųjį Klaipėdos miestų. 
Prasidėjus deryboms tarp su- 
kylėlių vadovybės ir okupaci
nes prancūzų kariuomenes va
dovybe, jis buvo perkeltas į 
sukilėlių štabų. Paskiau vado- 
dovavo 8-jai sukilėlių kuopai. 
Už uolų pasidarbavimų ir nar 
sumų S. Darius buvo Klaipė
dos Krašto Gelbėjimo Komi
teto apdovanotas aukščiausio 
laipsnio garbės medaliu. Gy
venantieji Amerikoje adv. 
Kastas ir d-ras Julius Jurgė- 
los gali paliudyti apie S. Da
riaus narsumų Klaipėdos at
vadavimo metu ir nuopelnus 
Lietuvos sportui. Geri sporti
ninkai ir į patį karų žiuri kaip 
į savotiškų sportų, vykdomų 
savo tautos gerovei.

(Bus daugiau)

SIUSKIT PER
NAOENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

JEIGU RŪBAI PUOŠIA ŽMOGŲ

PLUMBINGAS puošia NAMUS 
Komfortas, ekonomija, graiumas, — štai kų moderniškas 
plumbingas ir apšildymo įrengimas atneša į jūsų namus. 
Įrengimai, kurie lengvai ir ekonomiškai operuojami ir ku
rie priduoda tų perteklių, kuris reiškia komfortą ir gerą 
skonį. Ir jo originale kaina yra stebėtinai žema.
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Chicago, Illinois
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VISO PASAULIO DARBININKŲ ŠVENTĖ
I 1 1 1 '! I

Šiandie -p Pirmoji Gegužės, viso pasaulio darbi
ninkų šventė.

Ją įsteigė tarptautinis darbininkų suvažiavimas 
1889 metais —. tas pats suvažiavimas, kuris įsteigė ant
rąjį Socialistų Internacionalą.

Gegužinės šventės tikslas yra parodyti visų tautų 
darbininkų solidarumą ir jų pasiryžimą kovoti dėl sa
vo būvio pagerinimo ir dėl pasiliuosavimo nuo kapita
listiško išnaudojimo.

Per daugelį metų svarbiausias Pirmosios Gegužės 
obalsis buvo 8 valandų darbo diena. Kartu su šituo obal- 
siu kiekvienos šalies darbininkai keldavo taip pat opes
niuosius tos valandos reikalavimus. Kartais tai būda
vo reikalavimas visuotino balsavimo arba kitokių poli
tinių teisių; kartais tai buvo protestas prieš karo pa
vojų arba kitas koks visiems darbo žmonėms svarbus 
reikalas.

Sulig tuo, kaip metai iš metų keitėsi gyvenimo ap
linkybės ir darbininkų padėtis įvairiose šalyse, keitėsi 
ir gegužinės šventės turinys. Bet dvi vadovaujančios 
idėjos, kurias išreiškia Pirmoji Gegužės, paliko tos pa
čios, būtent: kad darbininkai yra tam tikra visuomenės 
dalis, kurios reikalai skiriasi nuo kapitalistų ir kitų vi
suomenės sluoksnių reikalų, ir kad tiems savo reika
lams ginti darbininkai privalo vienytis ne tik kiekvie
noje atskiroje šalyje, bet ir tarptautiškai.

Šios dvi idėjos sudaro darbininkų judėjimo sielą 
ir šiandie.

rikoje yra daugiau bedarbių, negu bet kurioje kitoje 
šalyje.

.Amerikos gerovė negalėjo išsilaikyti, kuomet ki
tuose pramoninguose kraštuose kapitalistai pasinaudo
jo depresija ir nukapojo algas darbininkams. Tų Šalių 
pramonė, mokėdama pigiau už darbą, užkirto kelią pa
saulio rinkose Amerikos prekėms ir depresija atėjo ir 
čionai.

Ir Amerikoje gerovė negalės sugrįžti, kol kitur 
darbo masių skurdas eis didyn. Tik visų, šalių darbi
ninkams kovojant sutartinai, valdžios galės būt pri
verstos imtis priemonių depresijos pašalinimui.

Viso pasaulio darbininkų Vienybė, * pagaliau, yra 
reikalinga kovai prieš fašizmą ir tarptautines taikos 
gynimui. Dėl darbininkų nesutarimo įsigalėjo diktato
riai despotai visoje eilėje valstybių — Rusijoje, Itali
joje, Vengrijoje, Vokietijoje ir kitur. Iš jų grasina ka
ro pavojus pasauliui. Taigi visų tautų darbininkai pri
valo paduoti vieni kitiems rankas ir stoti prieš tą pa
vojų. Tegyvuoja Gegužės Pirmoji!

Oscar Wilde Verte A. Kartūnas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
*—

Apžvalga
KAIP ‘‘KUNIGAS” LIŪTAS 

KENTĖJO

Darbininkai yra atskira ekonominė klasė dabarti
nėje visuomenėje. Jų gyvenimo šaltinis yra atlyginimas 
už darbą.

Kad darbininkas turėtų kuo gyventi, jisai turi par
duoti savo darbo jėgą, t. y. parsisamdyti. Ar jo samdy
tojas yra didelis, ar mažas, vistiėk samdytojo reikalas 
yra kitoks, negu darbininko. Jisai dažnai yra griežtai 
priešingas darbininko reikalui.

Darbininkui juo geriau, juo didesnę algą jisai gau
na. O samdytojui rupi padaryti kiek galint daugiau 
pelno. Juo pigesnis darbininko atlyginimas, juo dides
nis samdytojo pelnas. Iš šito reikalų priešingumo kyla 
kova tarpe tų dviejų visuomenės klasių.

Darbininkas, kaipo ekonomiškai silpnesnis už savo 
samdytoją, visuomet šitoje kovoje pralaimėtų, jeigu 
juodu kovotų vienas prieš vieną. Taip seniaus ir bū
davo. Per ilgus laikus darbininkai nemokėdavo pasi- 
priešinti samdytojams ir būdavo be galo skaudžiai iš
naudojami. Bet patyrimas juos išmokino susitarti ir 
organizuotu budu stoti prieš savo išnaudotojus.

Vienybėje ir organizacijoje yra darbininkų išga
nymas.

Juo anksčiau kurioje šalyje darbininkai suprato 
šitą mintį, juo geresnes jie iškovojo algas, juo trum
pesnes darbo valandas. Per vienybę ir organizaciją 
daugelio šalių darbininkai sugebėjo ne tik pagerinti 
savo materialinę būklę, bet ir įgyti politinę laisvę ir 
pilietines teises.

Kultūringųjų šalių darbininkai jau nebėra betei
siai vergai, bet pilnateisiai piliečiai, kurie gali laisvai 
svarstyti savo reikalus ir turi sprendžiamą balsą val
stybės dalykuose, lygiai kaip ir visi kiti žmonės.

Bet darbininkai dar vistiek yra skriaudžiami eko
nominiai. Kova prieš ekonominį išnaudojimą dar toli 
gražu nėra pabaigta, ir ji nepasibaigs, iki nebus iš pa
čių pamatų pakeista dabartinė visuomenės sistema.

šitam didžiam tikslui darbininkų vienybė ir susi- 
organizavimas yra dar labiaus reikalingi, negu kovai 
dėl kasdieninio būvio pagerinimų. Pirmoji Gegužės ir 
yra įsteigta tam, kad butų stiprinama ir ugdoma dar
bininkuose klasinio solidarumo dvasia.

. i oi m.............*

Bet nepakanka darbininkams vienytis tik savo ša
lyje. Viso pasaulio darbininkų likimas jungiasi j daik
tą. Geriausia tai parodo dabartinė depresija.

Kol ekonominis kriais buvo prislėgęs tik Europos 
šalis, Jungtinių Valstijų darbininkai manė, kad jiems 
nėra reikalo rūpintis. Jie džiaugėsi, kad čia nėra taip 
bloga, kaip kitur. Bet kriais jpaskui ištiko ir šią salį. 
Milionai darbininkų neteko uždarbių, ir šiandie Ame*

Viename laikraštyje “kuni
gas” Jonas Liutas-Liutkauskas 
aprašo, kaip jį Jersey City po
licija suareštavo ir pasodino į 
kalėjimą, apkaltindama dėl “ap
gavystės”. Jį esą įskundę po
licijai, kad jisai apgavingai 
vadinąs save kunigu, du Ro
mos katalikų kunigai, — koks 
ten lietuvis kunigas K. ir airis 
pralotas Duffy. Suareštavimas 
įvykęs šitaip:

“Kovo 31 d. apie 2 vai. po 
pietų, einant gatve, Jersey 
City, priėjo prie manęs apy
senis policininkas ir sako: 
‘Kunige, prašau parodyti do
kumentus.’ Išėmęs iš kiše- 

• niaus padaviau. Policininkas 
pažiūrėjęs į dokumentą grą
žino atgal ir pareiškė: ‘Ne
su kompetentiškas spręsti ar 
kunigo dokumentas geras ar 
ne, tatai prašau nueiti su 
manim į policijos nuovadą.’ 

f “Paklausus jo ar turi kokį 
skundą prieš mane ir kad 
parodytų ar turi, teisę mane 
gatvėje kliudyti?'jis atsakė 
jog skundo neturi, bet vis
tiek prašė eiti su juo j po
licijos nuovadą.”
Ir Liūtas nuėjo. Vadinasi, 

davė save suareštuoti — be 
skundo ir be warranto, jokio 
nusidėjimo neatlikęs!

Jeigu p. Liūtas rašo tiesą, 
tai tas areštas buvo absoliu-

be reikalo davėsi vedamas į po
licijos nuovadą. Bet Liūtas, 
matyt, dar mažiau nusimano 
apie savo, kaipo piliečio, teises, 
negu apie dusių ganymą. To
dėl jisai, kaip avinėlis, nusekė 
paskui policininką.

Policijos nuovadoje jisai vėl 
parode savo dokumentus. Lei
tenantas, juos peržiūrėjęs, su 
kažin kuo susitelefonavo ir pa
šaukė tris detektivus,- liepda
mas jiems gabenti Liūtą pas 
pralotą. Jisai tenai buvo nu
vežtas, ir airis pralotas pasakė’ 
detektivams:

“Jis yra apgavikas! {mes
kit jį į kalėjimą; juo 
čiau, juo geriau.”' 
Iš čia Liūtą nugabeno 

policijos komisarą, kuris 
detektyvams uždaryti jį
jime. Ir jisai buvo uždarytas. 
Kalėjime suimtasis “Katalikų 
Bažnyčios Amerikoj kunigas” 
buvo kvočiamas. Pats Liūtas 
sakosi, kad

“Policija vartojo man tre
čią laipsnį, tiktai gal kiek 
švelniau, nes policija žinojo 
kad aš Romos šantažistų 
jiems įduotas.”
Trečias laipsnis, arba “third 

degree” tai — kankinimas kvo- 
čiant kalinį. Liūtas nepasako* 
kokiu budu jisai buvo kanki
namas. “Third degree” papras
tai reiškią, kąd policija, kvos- 
dama kalinį, jį muša per vei
dą, plaka guminėmis lazdomis, 
spardo, laiko tamsiame kamba
ryje. i ’ ’ ‘ '
gąsdina ir

Balandžio 1 d., t. y. ant ry
tojaus po suėmimo, Liūtas bu
vo pristatytas į teismą ir jam 
buvo paskirta $3,500 kaucija, 
kurią už jį uždėjo vienas jo 
prietelis. Už savaitės laiko įvy
ko byla.

“Balandžio 8 d. pas teisė
ją”, rašo Liūtas. “Aš pribu- 
nu, bet pasirodo kad prieš 
mane skundo nėra, ir skun
dėjai, nei lietuvis kunigas-, 
nei pralotas Duffy, nepasiro
dė. Teisėjas ir visi teisme 
buvę suprato kad tai šanta- 
žizmas (? — “N.” Red.). 
Teisėjas, neturėdamas prieš 
mane skundo, mandagiai pa
reiškė: — Mes patyrėme kad 
padaryta klaida; byla išme
tama.”
Tai skamba be galo keistai. 

Jeigu prieš Liūtą nebuvo skun
do, tai kaip jisai galėjo būti 
pasodintas į kalėjimą? Ir jeigu 
jau jisai buvo neteisėtai užda
rytas kalėjime, tai kaip galėjo 
teisėjas ant rytojaus, be for- 
malio apkaltinimo, paskirti 
Liutui kauciją ir dagi tokią 
aukštą?

Galų gale, dar vienas neaiš
kumas. Savo rašinį baigdamas, 
Liūtas sako: *

“Byla dar ,nebaigta ir šiuo- 
mi prašau y/jpus -geros valioj 
Lietuvius gelbėti man taip 
moraliai, tąių materialiai gin
tis nuo Romos šantažistų, 
kurie tik už idėjos darbą 
mane puolą.” .
Mums nesuartu, koks tenai 

“idėjos darbas’?, kuomet - žmo
gus, išbuvęs 25 metus‘ar dau
giau laisvamaniu, ima ir įsi
šventina į kunigus. Bet yra 
nesuprantama, kokiu budu jo 
byla “dar nebaigta”, jeigu ją 
teisėjas išmetę,. ’ neturėdamas 
prieš Liūtą skundo?

(Tęsinys)
“Tai yra įdomus klausi

mas,” tarė lordas Henrius, ku
ris gaudavo daug funagumo 
lošdamas ant vaikino nejau
čiamo egotizmo — “labai įdo
mus klausimas. AŠ manau, 
kad tikras išaiškinimas yra 
tas. Dažnai atsitinka, kad tik
ros gyvenimo tragedijos įvyk
sta • tokiu neartistišku budu, 
jogei jos įžeidžia mus jų šiur
kščiu žiaurumu, jų visišku 
tvarkos trukumu, jų absurdiš
ku reikšmės neturėjimu, jų iš
tisu skonio nebuvimu. Tokios 
tragedijos užgauna mus ly
giai taip, kaip nemandagu
mas, užgauna mus. Jos teikia 
mums aiškios gyvuliškos jė
gos įspūdį, o mes priešinamės 
prieš tą. Vis-gi, kai kada, tra
gedija, turinti artistiškų gro
žio punktų, pereina ir musų 
gyvenimą. Jeigu tie grožio 
punktai esti tikri, tai visas 
daiktas paprastai patinka mu- 
uų jausmams kaipo dramatiš
kas įspūdis.
matome esą
bet perstatymo

Arba mes 
vietas. Mes 
save ir tas 
mas sužavi
tikime, kas-gi tikrai atsitiko? 
Kas nors nusižudė iš meiles 
link jūsų. Aš norėčiau, kad 
bučiau turėjęs kada nors to
kio patyrimo. Tas butų priver
tęs mane įsimylėti į meilę per 
visą savo gyvenimą. Iš tų, ku
rios garbino mane — nebuvo 
jų daug, bet vis-gi buvo kelios 
—visados užsispyrę gyveno il
giau, ilgai po to, kada aš jų 
jau nebepaisiau arba josi nc- 
bepaisė manęs; Jos nutuko ir 
pasidarė nuobodžios, ir kai aš 
susitinku jas, tai jos tuoj aus 
pradeda savo atsiminimui. Ta 
baisi moters atmintis! Koks 
tai pasibaisėtinas .daiktas! Ir 
kokį visišką intelekto neveik
lumą tas parodo! Reikia su
vartoti gyveninio spalvą, bet 
niekados nereikia atsiminti jo 
smulkmenas. Mažmožiai visa
dos esti nuožmus.”

“Man reikia sėti aguonas 
savame darže,” atsikvėpė Do- 
rianas. \

Staiga mes pa- 
nebe aktoriais, 

žiūrėtojais, 
užimame abiejų

žiūrime patys į 
vaizdo nuostabu
mus. šiame atsi-

“Nėra jokio reikalo,” vėl 
tęsė jo bendras. “Gyvenimas 
visuomet laiko aguonas savo 
rankoje, žinoma, protarpiai^ 
daiktai hikterėja. Aš vienu 
laikotarpiu nešiojau vien tik 
pijolkas ištisą sezoną, kaipo 
artistiško liūdėjimo ženklą, at
gailai, kuri nenorėjo pasišalin
ti. Pagaliau vio-gi ta atgaila iš
nyko. Aš užmiršau, kas ją nu
slopino. Aš manau, kad ji 
pasisiūlijo atsižadėti viso pa
saulio už mane. Tas visada 
esti baisus momentai Tas pri
pildo tave amžinasties baime. 
Gerai — ar jus tikėsite? — 
savaitę atgal pas ponią Hamp- 
shire pietaudamas aš pasiju
tau besėdįs šalia ponios, apie 
kurią aš kalbėjau, ir ji norė
jo apkalbėti visą dalyką, iš
raudama praeitį ir sugrėbda
ma ateitį. Aš buvau palaido
jęs savo romansą narcizų kel
me. Ji vėl iškėlė, ir užtikrino 
mane, kad aš sugadinau jos 
gyvenimą. Aš turiu pasakyti, 
kad ji suvalgė didžiausius 
pietus, todėl aš nejaučiau di
delio rūpesčio. Bet, kokį tru
kumą skonio ji parodė! Vie
nas žavingumas praeities, tai 
yra tas, kad tai yra praeitis. 
Bet moterys niekados nežino, 
kada' uždanga yra jau nukri
tusi. Jos visada reikalauja še
što akto, ir kai jau visas loši
mo įdomumas užžsibaigia, jos 
pasiūlija tęsti toliau. Jeigu 
joiUS butų leista daryti, kaip 
jos nori, tai kiekviena kome
dija turėtų tragišką užbaigą, 
o kiekviena tragedija iškiltų į 
farsą. Jos yra žavingai netik
ros, bet jos neturi meno su
pratimą. Jus esat laiminges
nis už mane. Aš užtikrinu jus, 
Dorianai, kad nei viena iš 
moteriškių, kurias aš pažinau, 
butų padarę man tą, ką Sibyl 
Vane padarė jums. Paprastos 
moterikės visados nusiramina. 
Kai kurios jų pasirinkdamos 
sentimentaieš spalvas. Nieka
dos uepasitikęk moterim, kuri 
nešioja violetines* spalvas, ne
žiūrint kokio avižiaus ji butų, 
arba moterim virš trisdešimt 
penkįų metų amžiaus, kuri 
mėgsta rausvus kasnykus. Tas 
visados reiškia, jogei jos turi 
savo istoriją. Kitos suranda

didelio - nusiraminimo staiga, 
pamatydamos geras ypatybes 
pas savo vyrus. Jos didžiuoja
si sa^o linksmumu ištekėju
sios gyvenime, lyg tas butų 
žavingiausi nuodėmė. Religija 
nuramina kai kurias. Jos pa
slaptys turi visą žavingumą 

,flirtavimo, moteris yra sakiu
si man vieną sykį, ir aš gana 
gerai tą suprantu. O prie to, 
niekas kitas nepadaro žmogų 
taip tuščiu, kaip pasakymas 
jam, kad jis yra nuodėmingas. 
Mus visus sąžinė padaro ego
istiškais. Taip; ištikro, nėra 
galo tieins nusiraminimams, 
kuriuos moterys suranda šia
me moderniniame gyvenime. 
Iš tikro, aš nepaminėjau nei 
svarbiausio iš visų.*’

“O kas-gi tas yra, Henriau?” 
nerangiai tarė vaikinas.

“O, tai visiems žinomas jų 
nusiraminimas. Pražudę nuo
savą garbintoją, jos susiran
da bei pavilioja kitos moters 
garbintoją. Geroj draugijoj tas 
visados išbaltina moterį. Bet, 
tiš tikro, Dorianai, Sybil Va
ne, tur būt, labai skyrėsi nuo 
tų visų moteriškių, kurias 
mes sutinkame! Man yra kaž
ko puikaus iš jos mirties. Man 
yra linksma gyventi tame 
šimtmetyje, katrame tokie ste
buklai atsitinka. Jie verčia 
mus tikėti į tikrenybę tų dai
ktų, kuriais mes visi 
me, tai yra romanas, 
meilė.”

‘‘Aš buvau baisiai 
jai. Jus tą užmirštate.”

‘‘Aš prisibijau, kad moterys 
žiaurumą, tikrą žiaurumą, į- 
vertina labiau už viską. Jos 
turi nuostabiai primityvius 
instinktus. Mes jas išliuosa- 
vom, bet jos vistiek pasilieka 
vergės, ieškodamos savo ponų. 
Jos mėgsta būti valdomos. Aš 
esu tikras, kad jus buvote pui
kus. Aš nesu matęs jus tikrai 
ir visiškai supykusį, bet aš 
galiu įsivaizduoti, kaip malo
niai jus atrodote. Ir, po visko, 
užvakar jus sakėt man kaž
ką, tuo laiku man atrodė, lyg 
svajonė, bet dabar aš matau, 
kad tai buvo tikra tiesa, o tas 
tai ir yra raktas prie visko.”

“Ką-gi aš sakiau,"Henriau?” 
‘‘Jus man sakėt, jogei roma

ne Sibyl Vane jums atstovavo 
visatą savo žygiais atsižymėju
sias, moteriškes — jogei ji 
buvo Desdemona vieną vaka
rą, ir Ophelia kitą; jeigu ji 
numirė kaip Julictė, ji atgijo, 
kaip Imogena”. (Bus daugiau)

žaidžia-
aistra ir

žiaurus

ŽMOGAUS RANKŲ DARBAS IR GAMTA

EILINIS KOMUNISTŲ MELAS

grei-

pas 
liepė 
kalė-

J<3arsinkitės.Naujienose.

B
iį»;rv.

Komunistų spauda paleido 
“antj”, kad Clevelande Socialis
tų partijos siekre torius, Cla- 
rence Senior, pasakęs, jogei 
Mooney buvęs išmestas iš So- 
cialistų partijos už dinamito 
vartojimų ir kad jisai vistiek 
turįs būti kalėjime, nes jisai 
esąs atlikęs kokią nors pikta
darybę, jeigu ir ne tą, dėl ku
rios jisai yra kaltinamas. Cla- 
rence Senior mums praneša, 
kad jisai nieko, panašaus apie 
Mooney nesakęs.

Taigi komunistai sufabrikavo 
dar vieną melą vardan “bęndro 
fronto”!

KULTŪRA No. 3 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali 
ma gauti Naujienose.

.... Į.IIIIIIP JI■■     

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščiiŲ bus! gatavus 
Jums patarnauti. Jisai 
tonai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.
!>•»!■ .Nill'H I I|IIB>*I| ..... . ......................... .......... .....
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Lietuviai Gydytojai

Garsinkites Naujienose
Graboriai

Lakūno S. Dariaus motina bus orlaivio -‘krikšto” motina

Garsinkites Naujienose

Tel. Roosevelt 7532

Krikšto
Ofiso tcl. Lafayette 7031

4729

Pamaldos ui lakūnas

Tel. V1CTORY 4088

Advokatai

nuo 6 iki 8

Benediktas Wilchowski

mar

ei. Calumet 1656

and Avė,

SMARKUS LIETUS SUTRUKDĖ DARIAUS
GIRĖNO AEROPLANO PAŠVENTINIMĄ

MAGDELENOS 
EMPAKARIENĖS

programas 
sudarys tur- 
šokių kalbų

Pasiruošimas Lietu
vių Dienai P. Parodui 
eina pilnu tempu

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Lietuvių Sekcija dalyvaus iš
kilmingam P. Parodos atida 
ryme birž. 1 d.

Lafayette 3572

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

Nuliūdę lieka, 

Sunai. Marti ir Giminės

'O, HL 
lospital, *

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

S. Dariaus motina 
motina

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apieltakeje. 
Didelė ir, graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

4605-07 SO. 1
Viii T»Mo»al YARDS 1W.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

Vakar iš ryto Dievo Apveiz* 
dos bažnyioje, 18th ir Union 
įvyko mišios už lakūnus ir jų 
žygio pasisekimų. Jas atlaikė

knn. Albnvičius. Laike mišių 
giedojo K. Sabonis, Vyčių cho
ro nariai, etc. Jose dalyvavo 
lakūnai, konsulas A. Kalvaitis 
ir p. A. Kalvaiticnč ir kiti žy
mesnieji asmenys, pasidarba
vę skridimui.

2422 W. Marąuette Rd. 
kampai 67th ir Arteahn Avi.

Telefonu
Valandos nuo 9 
k 7-9 po pietį.

“Tai butų gerai, kad jie nu
skristų! Duok Dieve, kad tik 
niekas kelionėje neatsitiktų’*, 
o nuo “minkštaširdžių” gražio
sios lyties atstovių, “Kokie jie 
drąsus, tik ‘pamislyk’, lėkti to
kį toli per vandenį. Tai butų 
‘škada* jeigu kas nors atsitik-

patąrnavimas prieinamas 
■SNę KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI

nams savo linkejmus.
Jų susidomėjimas, susirūpi

nimas, ir lakūnais, ir aeropla
nu, ir skridimu buvo nuošir
dus, panašus į susiruinimą ku
rį stipraus motinos instinkto 
moteriškė jaučia bejėgiui kūdi
kiui.

Visi asmenys, lietuvių drau
gijos, klinbai, chorai ir kitos 
organizacijos (pageidauju in
formacijų apie Lietuvių iškil
mes Chicagos Pasaulinėje Pa
rodoje prašomi kreiptis į Pa
rodos lietuvių sekcijos sekre
torių, Antanų Vaivadų, Lithu-

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Artritu 
Telefonas Virvini* 0036

r, i grabo-
P. Mažeika. Telefonas

Krikštijimo” iškilmės atidėtos iki šešta 
dienio, gegužės 6 d.; tūkstančiai 

vakar susirinko aerodrome

Chicagos Pasaulinės
Parodos Lietuvių

Sekcijos

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS-: “ < “ ‘ • '< -• ’ * • ‘ **' 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

J. F. RADZIUS
! PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. 35lh St

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

Nedėldieniaia pagal sutartį. .

patinusia#, išputusiai

i 4Tr nuo 7 iki 9 v.
„ > 10 iki lt.

3343 Sodth fidhted Stra#
Tel. Boulevard 1491

1145 MUtvaukee Arttuu

Valandos: 12 iki 2 fa 6 iki « R. M 
Seredoe vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Bet užmirškime apie tai, o 
atsiminkime, kad sekantį šeš
tadienį tame pačiame aerpdro- 
me įvyks vakar sutrukdytas 
“krikštynos” ir kad tie tūkstan
čiai, vakar susirinkę, ir tūks
tančiai kitų į jas atsilankys.

Tvarka aerodrome vakar 
prižiūrėjo lietuvių legionierių 
organizacija. Dėl lietaus lakū
nų Dariaus ir Girėno aeropla
nas nebuvo atgabentas į lau
kų. Jis tebėra municipialio 
aerodromo hangarc.

kampas Halsted St.
Valandos ntfo 1'0

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beveriy 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

30.46 Wentworth Art., Chi 
Valandos: Išryto Holy Cross 

HOnlock 6700

Į kalbėtojus sekcija kvięs 
Lietuvos ir J. V. valdžios at
stovus ir žymius Amerikos 
Lietuvių veikėjus. Greitoje 
ateityje sekcija oficialiai pa
skelbs kalbėtojų pavardes. . <

Vienas margų įvykių Lįetu- 
vių Dienos bus “Karalaites’* ir 
jos “svitos” vainikavimas. < 

Dalyvaus Parodos laitidaryme
Toliau, Sekcija dalyvaus iš-' 

kilmingam Chicagos pasau
linės Parodos ątidaryme, bir
želio 1 d. Tų dienų įvyks pa
radas, kuriame dalyvaus 30 
tautų. Atidarymo iškilmės į- 
vyks Chicago stadione, daly
vaujant Jungtinių Valstijų 
prezidentui F. D. Rooseveltui 
ir kitiems valdžios ir Parodos 
dignitarams.

Tolimesnius pranešimus 
apie prisiruošimo darbų pro
gresų Lietuvių Sekcija skelbs 
lietuvių ir anglų spaudoje ir 
per National Broadcasting 
Company radio stotis, valan
dose, pašvęstose Chicagos Pa* 
saulinei Parodai.

A. MONTVID, M. D.
We»t Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
fai. I iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunswick 0597

DENTISTAS 
4143 Archer Avenue

Daktaras V. Ą. Šimkus 
<3TOYTOJA§ IR CHIPTTO'!M* 

Gydo #a*o ofise . 
Matftdų gydR. 

jog nuo 1 ĮųM 
Nedaliomis nuo

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti tądel. kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystėe

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 16174

anian Section, Committee on 
Nationalities, A Century of 
Progress, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Dr. Suzana A. Slakis
ffoterų ir Vaiką ligą Specialistė 

4145 Archer Avė.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais u 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3393

ADVOKATAS

3241 So. Halsted St 
Viri JuciausRestanranto 

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. v<k.

Susirinkę jautėsi apvilti
Jie išreiškė ūpų visų susirin

kusių žmonių, kurie jautėsi la
bai apvilti negalėję dėl oro tų 
“Lituanicos krikštijimo’’ pa
matyti, pasigėrėti orlaiviu, ku
ris netrukus plasnos per Atlan- 
tikų ir dideliais sentimentališ- 
kais žodžiais išreikšti laku-

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Art. 
Tel. Boulevard 2800 

Rer. 6515 So. RocktrtU St. 
Tel. Rcpublic 9723

A. L Davidonis, M J)
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

•patt irtntadunio u ketvirtadienio

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CH’CAGO. ILL.

PRANEŠU
)r. Strikol’io, M. D.

Sugryžimų
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

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

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvys)
6859 So. Western Avė., Chicago, III.

Virš Gregg Vaistinyčios •

DR. VAITUSH.OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių {tempimų, kuris esti 
priežastimi galvo# skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų 
akių karštį, nuima kataraktų, atsitaiso 
trumparegyste fa toliregystf. Prirengia 
teisingai,, akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Spėria"

intartj. Akinių kainos per pus j
■

Daugely

Tuksiančiai žmonių aerodrome
Vakar aerodrome buvo susi

būręs kelių tūkstančių žmonių 
būrys, kuris nežiūrint smar
kaus lietaus, nežadančio greit 
nustoti, nuolat didėjo. į laukų 
suvažiavo apie 4(M) automobi
lių, kurie beveik visi buvo pil
nutėliai keleivių. Apsisaugoji
mui nuo lietaus, suvažiavę 
slėpėsi automobiliuose, han- 
gare, kuriame keli aeroplanai 
laukė iškilmių rengėjų numa
tytų lenktynių. Tų orlaivių 
lakūnai, tarp jų viena mergai
te, nekantravo, nuolat studija
vo niūrias debesis, susiraukę 
piktai suteikdavo ir apgailes
taudami pastebėdavo, “What a 
shame, what a shame, and all 
these people and cars kere”.

DR. C. KASPUTIS
„ _ DBNTISTAS

Grifo U Europos ir ctl psektiluufRi 
•iriojoj virtoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniai# ir ketviitadfa- 

P’I’I turitarimų.
3335 So. Halsted St 

T.l, BOULEVARD »19S

Ofiro ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St 

(Cor. at 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7*9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

Lietuvių prisiruošimas Chi
cagos Pasaulinei Parodai eina 
pilnu tempu, kaip pareiškę 
Parodos Lietuvių Sekcija, ku
ri tvarko visų dalyvavimo 
darbų.

Sekcija ruošiasi prie iškil
mingos Lietuvių Dienos Pa
saulinėje Parodoje liepos 16 
d., prie atskiros Lietuvių pa
rodos, rengia spaudai specialį 
lietuvių leidinį ir vysto toli
mesnius planus.

Lietuvių Dienos
Lietuvių Dienų 

tingas muzikalia, 
ir sporto programas, kuris $u 
protarpiais nusitęs nuo 2-jų 
po pietų iki 9 vai. vakaro. 
Muzikalio programo dalį iš
pildys jungtinis Chicagos ir 
apielinkės elioras, eilė žymių 
lietuvių vokalių solistų ir lie
tuvių orkestrai.

Šokius* ruošia kelios plasti
kos mokyklos ir atskiros šokė
jų grupės. Be to, vietinių stu
dentų organizacija Lithuanian 
University Club rūpinasi pa
statymu kelių gyvų paveikslų, 
kuriuose atvaizduos atskirus 
periodus iš Lietuvos gyvenimo 
praeityje ir dabar.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 —— 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Westera A venos 

Phone HEMLOCK 7828

Daugiausiai sentimentališ- 
kumo susirinkusių tarpe bene 
sukėlė faktas, kad lakūno S. 
Dariaus sena motutė turėjo 
būti “krikšto motina” aeropla
no, kuris jos sunui ir S. Girė
nui arba atneš garbę, pagarsė
jimų, arba...

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Gegužio 1 d. permainau ofisą 
valandos 10 iki 12 ryto 

1 iki 5 ir 6 iki 9 vai. vak. 
Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 

Nedėlioj sulig sutarimo 
Dr. Joseph F. Andersunas 

KOJŲ SPECIALISTAS
6254 S. Ashland Avė 2 lub. Chicago, III. 

Ofiso Tel. Prospect 0917 
Rez. Pullman 3224

Akiij Gydytojai'
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 28 dieną. 10:10 valandą va 
kare 1933 m., sulaukęs 64 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kauno rėd. 
Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Marijoną po pirmu vyrų Ku 

chinskas. 2 sūnų Juozapą ir Mykolą ir dukterį Marijoną Oksas 
čias ir žentą, 2 pusbrolius, 4 anūkus ir gimines, o Lietuvoj sese:

Kūnas pašarvotas, randasi 2341 W. 23 Place.
Laidotuvės įvyks sfredoj gegužės 3 dieną, 8:30 vai. ryte ’iš namų j 

Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Benedikto Wilchowskio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutnį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Duktė, Marčios, Žentas it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabučius Lachavicb, Tel. Canal 2515.

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni mus 
už NAUJĄ MA 

■ - ... " „ 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBL1C 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnes kainos. Vienoj vietoj

, 5340 South Kedzfe Avenue

Kuri persiskyrė su šiuo pasau
liu gegužės 1 dieną 193 2 m., 
sulaukus 77 metų amžiaus, gimė 
ir gyveno visą laiką Lietuvoje. 
Dulinčiškių kaime. Ilguvos para
pijoj, šakių apskr.

Paliko dideliame nubudime A- 
merikoj du sūnūs Vincą ir Stasį, 
marčią Adelę ir kitus gimines —• 
Lietuvoj sūnų Benediktą, mar
čią Oną, 4 anukus. dukterį Antosę 
ir žentą Jurgį Didžgalvius ir daug 
kitų giminių.

Mes Tave Musų brangiausioji 
Motinėlę niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet 
mes ankščiau ar vėliau pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Valandos tapo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal lutartį.

JUOZAPATAS NORKEVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu ba

landžio 27 dieną, 1 2:'30 valandą 
po piet 1 93 3 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Vankių kaime, 
Laukuvos valse., Tauragės apskr. 
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime se
serį Oną Bendoravičienę, švogerj 
Joną, 8 seserų vaikai, pusseserė 
Jievą Sabonienę, pusbrolį Pran
ciškų Kuzminską, švogerį Stanislo
vą ir giminės, o Lietuvoj seserį 
Kazimierą Bitarienę, švogerį An
driejų.

Kūnas pašarvotas, randasi 3154 
So. V/allace St.

Laidotuvės įvyks utarninke, ge
gužės 2 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Šv. Jurgio' parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapato Norkevi- 
čio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, Pusseserė, Pusbrolis, 
Svogeriai, Seserų Vaikai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
rius S. P. Mažeika, 
Yards 1138.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobiliu# visokiem# reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL,

Patarnaujame Dienomis ir Naktimis

Palaidojimas taip žemai kaip $75.00

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO 
Incorporuota

HENRY W. BECKER, TlESOTAS BALSAMUOTOJAS

3238 So. Halsted Street, Chicago

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
1439 S. 49 Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Pboue Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos t 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir ftedėfiomis pagal ratartj. 
Rezidencija 6631 So. California Art.

Telefonas Rtpnblic 7868

Dariaus-Girėno transatlanti- 
ko aeroplano “krikštynos” va
kar neįvyko dėl didelio lie
taus, kuris užklupo Ashburn 
aerodrome, 83rd ir Cicero, su
sirinkusius tukinančius žiūrė
tojų ceremonijų dalyvius.

Dėl nepalankių oro sųlygų 
“krykŠtynų” rengėjai nutarė, 
jas atidėti iki sekančio šešta
dienio, gegužės 6 d., 4 vai. po 
pietų. Iškilmės įvyks tų dienų 
tame pačiame aerodrome. Visi 
asmenys, kurie turi bilietus, 
gali juos pasilaikyti, nes jie su
teiks ‘įžangų į laukų šeštadienį.

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vaL
4145 Archer Art. Tai. Lafagette 7^7

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
South Ashland Art.. 2 tasboe 

CHICAGO, ILL.
. SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų tigų 

} OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8/30 vai 
vakaro J4edėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midway 2880

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tcl. Drezel 919)

DR. A. A.R0TH
Rvaaa Gydytoja# ir ChfaMtgaa 

Spepudūtgs n^a ligą ir rtnerSką ligą 

3102 So.’ Halsted St
kampu Jltt Street 

Vai.: 10——11 v. dĮyto* 3". '"*4, 7——9 v.a
Nedaiomis fa Šventadieniai# 10—X

Lietuviai Gydytojai 
r “K-.lĄSg™ 

Persikėliau i^rdv^ng fa patogesni vietų

JOHN B. B0RDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefoną® Stata 7680; Vauindoe »—• 
West Siefe: 2|51 W. 22nd St n

PanadSUo, Seiredoa ir Ntay»o« rak. 8 Ud 0 
Telefonas Booaavalt 9000

Namai: 6459 S. Rockwell Strę^ 
Utaroimto, Ketrerco Ir Subatda vak. 7 Dd # h&afoMs BrouNio 0600

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th S t., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

PATARNAVIMAS DIENA ® NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Į ; ■ ? . f

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra
borius, kitais turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesne dalis grabų, tuo 
būdų sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias. '
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi toj pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nuliudimo valandoje, pašaukite Šį§ įs- 
taigą«

J. F. EUDEIKIS

* » H i . , . ’ .5. • k » ’ -. . - ,
Telefoną# Yard# 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Artneu 

Ofiso valandos:
Nuo 10. iki 12 dienų, 2 iki 3 po piv

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Lietuves Akušerės 
MW**w*X**>*i*w*KXAA*^w**l**»^**A^>W^M^ta^*^wn*wwi*** 

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physičal Tbtfrapy 

Midvife 
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlpck 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blanket# ir t. t. 
Moterims it mergi
nom patarimai do- 

• < vanai.,
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Šiandie Visi į Pirmos 
Gegužės Iškilmes ir

ir

Lietuvių darbininkai švęs savo šventę Chi 
Lietuvių Auditorijoje

Kalbės “Naujienų” redaktorius P. Grigaitis ir kiti; 
dalyvaus “Pirmyn'* choras

Chi-
Workers Committee on

Visi Chicagos lietuviai dar
bininkai kviečiami dalyvauti 
Pirmos Gegužės iškilmėse, ku
rios šiandien įvyks Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje 7:30 v. 
vakare. Iškilmes rengia Chica
gos Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Centralinė kuopa ir Lietu
vių bedarbių lokalas 63 
cago
Unemployment.

Iškilmėse dalyvaus kalbėto
jai “Naujienų“ redaktorius P. 
Grigaitis, Dr. A. Montvidas ir 
drg. V. B. Ambrozaitis. Kalbė
tojai savo kalbose nurodys tiks
lus, prie kurių viso pasaulio 
darbininkai turi eiti, jeigu nori 
sau užtikrinti žmonišką gyve
nimą ir lygias teises su kitais. 
Jie ragins darbininkus ir be
darbius kovoti už savo 
duonos kąsnį, už darbą, už pri- 
baigimą sistemos, kuri padarė 
vergus iš visų darbininkų.

Dalyvaus dainininkai ir šokėjai

Be kalbėtojų į programą įeis 
“Pirmyn“ choras su savo so
listų sąstatu, į kurį įeina 'Pra
nas Jakavičius, V. Tarutis, p-les 
Vespendraitė, Skusevičiutė, etc. 
Be to, du jauni vaikučiai Rū
ta Bružiutė ir Kazys Dulins- 
kas, šokėjo Vytauto Zereni 
liajaus mokyklos mokiniai, 
šoks kelius numerius. Be 
šoksiąs ir V. Beliajus.

Iškilmių programas bus įdo
mus, informuojantis ir geras, 
todėl kiekvienas lietuvis turėtų 
jose atsilankyti. Neužmirškite, 
šįvakar būti Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje. Įžangos nėra.

Be
im
to,

Gailestingi vagys; 
pavogė $2,000 palei-

Jsibriovė užvakar į lietuves 
Sofijos Floeberg-Jasinskai  lės 

namus: pavogė daug 
brangenybių.

Sofijos Floeberg- 
namus, 4112 West 

Street paleido 
narvelio, kuriame 

ir grąžino

tebuvo 
visus 

lovas, 
$1,000

Prisiėmę apie $2,000 vertės 
brangenybių vertybių ir mimų 
reikmenų, keli vagiliai, užpuo
lę lietuvės 
Jasinskaitės 
Wilmington 
kanarką iš
ji buvo “įkalinta“ 
jai “laisvę.“

Jie įsilaužė į lietuvės namus 
ketvirtadienį į vakarą, apie 
4:30. Namų savininkė 
viena. Vagys išvertė 
kambarius, spintas, 
kampus, etc., ir rado
vertės boną, du auksiniu laik
rodžiu, du žiedu ir daug kito
kių daiktų. Paėmė ir paslėptą 
10 auksinę monetą, kuri buvo 
branginama dėl sentimentalių 
priežasčių.

Pasiėmę visą grobį, vagiliai 
išėmė iš narvelio (dzūkams— 
“tratelis”) kanarką, kuri bu
vo šeimininkės labai mėgia
ma, ir ją išsinešę laukan, pa
leido. Tai jau trečias pana
šus įvykis toje apielinkėje.

Oželienė rengia 
koncertą

Gegužės 14 d., šv. Agnieškos 
svetainėje, 3924 Archer Avė., 
įvyks A. Oželienės koncertas.

Be pačios p-nios Oželienės, 
koncerte dalyvauja Stasys 

* Rimkus, p. Rakauskienė ir 
daug kitų. Po koncerto šokiai 
Bilietai 40c. Pradžia 5:30 v. y.

Rengia milžinišką 
demonstraciją

Apie 12-ka Chicagos darbi
ninkų organizacijų rengia di
džiulį paradą šiandien Pirmos 
Gegužės šventės proga. Pla
nuojama sudaryti milžinišką 
demonstracija, kurios svarbiau
sias tikslas — bus kova 
bedarbę.

Tarp tų organizacijų 
vaus ir Chicago Workers 
mittee on Unemployment,
džiausią bedarbių organizacija 
Amerikoje. Ji loš svarbiausią 
rolę demonstracijoje.

Demonstrantai rinksis prie 
Roosevelt ir Clinton

prieš

daly-
Com-

di-

Pirmą valandą pp. demonst
rantai pradės rinktis prie Roo
sevelt ir Clinton street. Iš ten 
trauks į rytus iki Canal, į šiau
rę Canal gatve iki Randolph, 
į rytus iki Michigan, į pietus 
iki Monroe, į rytus iki Grant 
parko, kur įvyks masinis mi
tingas'.

Keturi kalbėtojai masiniame 
mitinge

Demonstracijoje dalyvaus se
kančios organizacijos: Workers’ 
Committee, Industrial Workers 
Unemployed Union, Socialistų 

, I. W. W. 
Committee, 

Trade 
Circle, 
Miners 
Young 
organi-

General Defense
Federation of Jewish
Unions, Workmen’s 
IPaole Zion, Kentucky
Defense and Relief, 
Circle League ir kitos
zacijos. Kalbės Ralph Chap- 
man, W. B. Waltmire, Sar- 
raine Lowe or Roy Burt.

Pavogė Lietuvos 
konsulo Chicago je A. 
Kalvaičio automobili
Buvo pastatytas prie Dievo Ap- 

veizdos bažnyčios, 18th ir 
Union; vagys nežinomi

Lietuvos konsulo Chicagoje 
Antano Kalvaičio automobilis 
vakar buvo pavogtas nuo 1,8-tos 
ir Union gatvių kampo, kur 
konsulas jį pastatė atvykęs į 
speciales mišias už lakūnus Da
rių ir S. Girėnų Dievo Apveiz 
dos bažnyčioje.

Tai įvyko apie devintą va
landą ryto. Konsulas atvykęs 
į pamaldas su p. Kalvaitiene 
ir p-le L. Gaižaite jį paliko ne
toli bažnyčios. Kuomet po pa
maldų išėjo iš maldyklos, jo 
jau neberado.

Automobilis yra “Plymotfth” 
sedanas, 1932 metų modelis. Jis 
buvo užrakintas, bet vagiliams 
raktai neegzistuoja.

P. Parodos parodavi- 
mo klausimu šauks 

eilę susirinkimų
Susirinkimai Įvyks visose lietu 

vių kolonijose

Sus-mas įvyko balandžio 21 
d., “Draugo“ redakcijoj. Jame 
dalyvavo veik visi komisijos na
riai. Plačiai svarstyta, kokiu 
budu geriau prisirengus prie 
Lietuvių Dienos ir parodavimo 
gatvėmis.

Nutarta kreiptis j visas pa
rapijas ir draugijas, kad kiek
viena ikolonija šaliktų specialius 
susirinkimus, padarytų nutari
mą dalyvauti parodavime, iš
rinktų komitetą ir jam duotų 
įgaliojimą dalyvauti visų ka-

lonijų komiteto susirinkime ir 
praneštų visų parapijų ir drau
gijų nutarimus, šie asmenys į- 
galioti atsišaukti į klebonui 
draugijas:

J. Jenulis—Bridgeporte, K. 
Deveikis—Cicero, V. Duoba
P. č'ižauskas—West Side, J. Jo
nulis—Dievo Apvaizdos parapi
joj, J. Mickeliunas—Marųuettc 
Parke, R. Mazeliauskienė—West 
Pullman ir Roseland, J. Micke 
liūnas ir J. Jenulis—So. Chica
go, R. Mazeliau’skienė —Town 
of Lake, K. P. Deveikis —Mel- 
rose Parke, A. Bacevičius — 
North Side ir Brighton Parko, 
P. čižauskas Englewood .

Nutarta, kad iki gegužės 15 
d. visose kolonijose įvyktų su 
sirinkimai ir gegužės 19 d. į- 
vyktų bendras visų kolonijų at
stovų susirinkimas Aušros Var
tų parapijos svetainėj, West- 
Side.—A. Bacevičius.

šeštadienį įvyko Vai
dilų Brolijos šeimy

niškas vakarėlis
šeštadienį vakare, Amalga- 

mated Cloth Workers if Ame
rica unijos rūmuose, 333 South 
Ashland avc., įvyko paslaptin
gosios Vaidilų Brolijos* šeimy
niškas vakarėlis, kuriame be 
vaidilų dalyvavo didokas bū
relis jų draugų ir šeimynos na
rių.

Vakarėlis buvo jaukus ir 
linksmas. Į jį įėjo ir trumpas 
programas.
organizacijos dvasia “misteriš
kas’’ kalbas 
Montvidas, C.
pūtis, adv. K. 
gustinavičius, 
liajus pašoko

Sutinkančias su

pasako Dr. A. 
Kairis, Dr. Kas- 
Gugis ir K. Au- 
o Vytautas Be
du numeriu.

Nauja Vytauto Be- 
liajaus apysaka

u ra ■■■——■k n m m t
Neužilgo “Naujienose“ tilps 

p. Vytauto Zereni-Beliajaus 
nauja apysaka “Girtuoklio duk
tė“. Tai labai įdomi apysaka 
* V "R* * J ‘ * i kJj \ fis Lietuvos gyvenimo.

Prie progos pravartu* primin
ti, kad p. Beliajaus suorgani
zuotas lietuvių baletas gana ne
blogai gyvuoja. Pamokos į- 
vyksta pirmadieniais ir trečia
dieniais. Prasideda 5 vai. po 
pietų. Vieta 814 W. 33 St. 
(antros lubos).

Berniukai ir mergaitės, kurie 
turi patraukimą prie šokių, 
simatykite su p. Beliajum 
kščiau minėtomis dienomis: 
rašyti dar nėra vėlu.

pa- 
air-

RADIO
ATSILIEPIMAI

Ką žmones mano apie Radio 
Klitibo rytinius programas 
iš Stoties WGES.

Musų 
pro- 
mes

gau

Antanas Žymontas.
Gerbiamas Drauge: 

šeimyna klausos Tamstosi 
gramų kiekvieną rytą. Ir 
visi esam užganėdinti.

Girdėjome, kad norite
ti vardą dėl Gerbiamų Girė- 
no-Dariaus lėktuvo. Mes keli 
jau sutarėm, kad gražiausias 
vardas butų “Lietuvių žvaigž
dė“ — Lithuanian Star. Tai 
tik tiek ką noriu pasakyti.

—Juozapas Raško, 
Chicago, III.

SPORTAS
BOKSAS

Kadangi ristynių rengimui 
statoma kliūčių, tai Chicagoje 
pradedama daugiau dėmesio 
kreipti j boksą. Jau įvyko ke
lios bokso rungtynės, dalyvau
jant Žymiems, kumštininkams.

Gegužės 3 d. Chicago Stadiu- 
mė, 1800 W. Madison St., pir
mą kartą susikibs King Levips- 
ky su Charles Retzalff. Tiek 
vienas, tiek kitas gali smarkiai

NAUJIENOS, ChlcSgO, PI.

P-lė V. Gudinos, kuri los Dei
ves rolę “Naktis Baltijos Pa
krantėje“, kuris bus statomas 
Chicagos Liet. Auditorijoje, ge
gužės 6 d.

kirsti. Todėl rungtynės bile 
kada gali pasibaigti “knock-ou- 
tu“.

Dalyvaus taip pat Izzy Gas* 
tanaga, kuris bandys nukirsti 
nuo kojų Salvator Ruggirello. 
Be to, bus dar trys kitos poros 
boksininkų.

Laikraščių pardavėjas 
pralaimėjo kumštynes
Laikraščių pardavėjas D. 

Richard, 9 metų, 65 W. Maple 
st., susimušė su tulu juodvei- 
džiu prie Locust gatvės kam
po.

Kumštynėms tęsiantis juod- 
veidis pradėjo abejoti ar lai
mės ir išsitraukęs peilį palei
do jį į darbą. Supiaustęs ber
niukui ^ranką pąbčgo. Richard 
dabar guli HęuęęĮian ligonėje.

Peraukšti kulnys kojos 
sulaužymo ^priežastis
Mrs. M. Novofpy, 49, 2525 

N. Lowel avč., belipant iš au? 
tomobilio, nulupo jos batukų 
aukštas kulnis. Moteriškė su
griuvo ir iŠsih^ę. koją. Iro- 
ąuois ligoninės ęlaktarai sutei
kė jai pagalbą.

Nepatiko argumentai— 
išlaužė ranką

J. O’Hara, 53 m., 1828 Or- 
chard Street, užėjo į valgyklą 
876 N. Wells. Jis ten rado ne
pažįstamą žmogų, su kuriuo 
pradėjo kalbėti. Vėliau ir ar
gumentuoti. Žodis po žodžio 
nepažįstamasis įsikarščiavo ir 
pagriebę stiklą , smogė juos į

PATENTO
Laikas daug reltidk 
prie patentu. Neriai- 
kuoklt vilkindami ra 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prisius* 
kitę braižini ar mo
delį dėl Instrukcijų, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gute* ”How to Ob*

DYKAI 
KNYGELI 

sutčs "How to O!>- 
taln a Patent” ir “Reeord of la* 
ventlon” formos. Nieko aeimam 
už Informacijas k) daryti. Susi- 
ralinčjlmai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargiu, rūpestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

48-A Seeurlty Savin** & Commerelal 
Bank Bulldlng

(Dlrectly acto** Street Irom Patent Office) 
tfASHINGTON. D. C.

S A Vffl
INI B UVlNCl

• Yov W¥* ?>, Vilna 
į.# -

•nucb oi to rostroj 
ti iomo otfnra.

oponentą kiek tik drūtas.
J. O’Harai apsvaigus jis pa

griebė jo ranką ir išlauže iš 
riešo.
A

Halsted St. Tamstos pribuvimas būti
nai reikalingas, nes bus daug svarbių da
lykų svarstoma dėl draugijos

Kep. F. Butam.

Absorene sugeria 
nešvarumus

Nežiūrint kokiu yra jūsų 
mų apšildymo sistema, dulkės, 
mikrobai ir suodžiai susirenka 
ant jūsų katu barių sieninių po
pierių. Vienas brukšnis su 
Absorene prašalina visus pur
vus ir tuo pačiu laiku disin- 
fektuoja.

Galima nušluostyti dulkes, 
suodžius su skuduru, bet tik 
skystimas, pav., Absorene nu
ima riebius nešvarumus. Kuo
met valote sienų popierius su 
kuo nors kitu jus juos sugadi
nate.

Įsigykite skardinę Absorene, 
kuomet valysite savo namus. 
Naudokite jį, Jus rasite, kad 
Absorene valys jūsų langines, 
kaurus, 
pierius.

Kitas 
bamas 
yra HRH. i 
pritaikintas valymui medinių 
baldų, porcelino, linoleumo, etc.

(Apg.)

PRANEŠIMAI

na-

labo.
Valdyba.

"Aptvieta"
antradienį,

Lietuvių Moterų Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
gegužės 2 d., 1 933 m., Sandaros nau
joj svetainėj, 814 W. 33rd St. (Uni
versal Banko name). Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visos narės susirinkite skaitlingai, 
nes turime daug svarbių tarimų aptarti, 
taipgi išgirsite įvairių komisijų rapor
tus kuriuos reikės priimti arba atmesti.

Sekretorė.

Atyda. Lietuvi!, lietuvė jei nori ži
noti k) reiškia Etinės-Kulturos Draugija 
Lietuvoje ir jos apie 20 skyrių, tai už
siprenumeruok dvi savaitinj laikraštį 
"Laisvamanis" — Laisvės Alėja No. 25, 
Kaunas—Lithuania. — Tik $1 me
tams.

Šiandien niekas neginčija, kad Ame
rikos lietuviai prisidėjo nemažai prie 
įkūrimo nepriklausomos valstybės Lie
tuva. Ir galutinai Lietuvos piliečius iš
vaduos iš dvasios vergijos, tik ameri
kietis lietuvis, vykdydamas gyveniman: 
kas dora, gražu ir gera.

Tad švieskimės ię kiiems 
kim šviestis.

Kviečių užsiprenuomeruoti 
manį", — tik $1.00 metams. 

Dr. A. L. Graičunas,
3310 S. Halsted St., Chicago, III.
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CLASSIFIEDADS
Business Service

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Petkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

—O—

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

J. OKSAS ‘
2649 W. 43 St.

prigelbė-

"Laisva-
BUDAVOJAME, perdirbame ir patai

some — Joks darbas dėl manęs nėra nei 
perdidelis nei permažas (AI pabudavo- 
jau Ramovų Teatrą). Henry Klein, 
8426 Elizabeth St. Tel. Triangle 1497

etc., kaip ir sienų po-

geras valytojas, išdir- 
Absorene gamintojų, 

šis skystimas yra

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

CWCOU. Liet. Bedarbių 63 Lokalo 
susirinkimas įvyks naujoj vietoj, bū
tent, Universal Kliube, 814 W. 33rd 
St., antradieny, gegužės 2 d,, 7:30 vai. 
vakare. Vieta randasi ant antrų lubų, 
užėjus į viršų, kuris po kairei. Org.

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus |Iaikys mėnesinį susirinkimą, 
gegužės 2 d., 1933 m.,. 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S.

Reikale “Sales Tax”
Matykite J. P. VARKALĄ 

Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus “Sales ir Income” 
Taksų Raportus.

Del pasitarimo kreipkitės
Tel. Calumet 1656

3241 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

REAL ESTATE'
Biznis pamatuotas teisingumu

MORTGAGE BANKERS

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų apnik)

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

3?EKSISATDYMA8 VEDA PBIE 
1‘LAUČIŲ UŽDEGIMO 

Apsisaugokite nuo perslžaldlmo re* 
gullarlai išvalydami savo vidurius I 
Laikykite savo vidurius Uuosal, pra
stinkite nuodijančia medegųt Vartoldt 

TRINEKIO KARTŲJĮ VYNĄ

f

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramančionit, Vedėju.
Štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: Čf*
Sienoms popiera rolelis ........

ir augščiau 
SPAR Varnish, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $ .59 
3214 So. Halsted St.

—................................................................■ —....................................................... '...........................

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patamuvimag

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

"Greitas ir

J. WELICHKA
Pigiausias lietuvys perkraustytojas Cbi- 
cagoje. Nedaro skirtumo kiek toli krju- 
stoties, nors ir į Californiją. Diena arba 
naktį. Taipgi parenduoja trakus, par
duoda anglis, kas kokias nori. Orde
ris gali būti didelis arba mažas, bus iš
pildytas. Reikale kreipkitės.

2506 W. 69th St.
Telefonas REPUBLIC 3713

Chicago, III.

______ Automobiles ___
AUTOMOBILIUS

Patyręs automobilių mekanikas pa
taiso jūsų namuose visokių išdirbyščių 
automobilius už labai prieinamų kai
nų.

• Telefohas Lafayette 1329

Personai
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės, be *aikų, nuo 33 iki 38 gali 
b ii t i ir farmerka. Aš esu 38 metų, 
turiu kelis tūkstančius, taip ir norėčia, 
kad kiek prisidėtų.

P. MILL, 
910 W. 14 St. 

Chicago, III.

Help Wanted—Female
 Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios moteris 
prie sortavimo popieros. Pioneer 
Paper Stock Co.. 448 W. Ohio St.

For Rent
RENDON kampinis štoras ir 4 kam

bariai užpakalyje, randasi 1900 West 
35th Street, tinka bile kokiam bizniui, 
savininkas 3647 Archer Avė. Telefonas 
Virginia 0757.

Marųuette Park — Išsi-EXTRA!
renduoja arba parsiduoda bizniavas na
mas at 69 St.
kreipkitės 6635 S. Šacrametno Avė.

prieinama kaina.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuo jaus 5717 Sheridan Road

Praradau savo gražų namą, turiu par
duoti kartu ar skyrium.

Gražų Orientaiiškų kaurą 9x12 ver
tes $250—$22.50. Custom padarytas se
klyčios setas $29, vertes $200. Kinietiš- 
kas kauras, Charles of London divanas 
su kede, lounge kėdė $12. Riešuto medžio 
miegkambario setas $35. Rinktinas rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas, meiles sėdynė, sofa ant ratukų, mieg
kambario setas ir dvi lovos, radio, f i ran
kos, draperijos, veidrodžiai baby grand 
pianas, lempos, indai, ir kiti labai gra
žus daiktai, paaukausiu už bile kainą.

5717 Sheridan Road

BARUI fixturiai, bučernės flzturiai, 
Ice Cream baksai, Soda Fountain ir t. t. 
Billigheim Company, 1607-11 South 
State St.

’ NAUJI ir vartoti barams fixturiai ir 
Soda Fountain (20 centų ant dolerio). 

1434 So. Waba$h Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

^***w*«Ri»Vlw*'»**^^ v******^^ m*

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen, alaus ir visko kas reikalinga. Biz
nis gerai eina, bet nesutikimas partne
rių verčia parduoti, yra ir kambariai.

4554 So. Rockwell St.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbų už jūsų 
pačių kainų. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas. “down spots“ ir tt.

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

da pireiks.M lt Ll O N S OF P O u N DŠ US Ė D. 
BY OUk GOVERNMENT

KNYGVEDYS gali vesti jūsų kny
gas viena arba du syk į savaitę arba ka- 

Ben Franklin, Haymarket

PARDAVIMUI grosernės ir bučernės 
įrankiai, kaina pigi ir gali rendavoti.

Tel. Commodore 2499

Reai Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

JEIGU jus norite gauti casb už jūsų 
lotų, mes turime pirkėjų, ateikite į kam
barį 815 — 139 No. Clark St., jeigu 
jus norite galite ateiti vakare. Pašau
kite dėl pasitarįmi. Frarikliri 4575.

P
I




