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Užsidaro šelpimo stotys visoje Illinois valstijoje
Gub. Horner negauna pa 

gelbos Washingtone
Federalinė valdžia atsisako gelbėti Illinois 

valstiją, jei pati valstija nesirūpina 
savo bedarbiais

gubernatorius Horner 
iš VVashingtono negavęs 
Illinois bedarbių šelpi-

Bet Hopkins sau-

YVASIIINGTON, bal. 30.
Illinois 
gryšta 
pinigų 
mui.

Jis kreipėsi prie Viešųjų dar
bų administratoriaus Ickes pra
šydamas paskirti bent $400,000,- 
0<)<> viešiems darbams Illinois 
valstijoje. Bet tie darbai dar 

| negreit išsivystys ir dar ne
greit suims šelpiamus Išdar
bius.

Kreipėsi ir prie šedpimo ad
ministratoriaus Hopkins, prašy
damas 'kaip nors gelbėti Illinois 

į beilarbius.
sai atsakė, kad valstija nebe
gali tikėtis pageltos iš federa- 
lės valdžios, jei pati valstija 
savo lėšomis neprisideda prie 
savo l>e<larbių šelpimo. Valsti
ja turi, sukelti mažiausia $3,- 

z 000.000 į mėn. savo Išdarbių šel
pimui. tik tada ir federalinė 
valdžia tokia pat slhhą prisidės 
prie Illinois Išdarbių - šelpimo. 
Arba bent turi pravesti legis- 
laturoje nutarimą dėl tų pi
nigų sukėlimo Ir nutarti kaip 
tuos pinigus sukels.

Gubernatorius po to apsilan
kė ir pas prezidentą Roosevel- 
tą ieškodamas pageltas, bet ir 
čia jos nerado.

Dabar vienintelė viltis yra 
legislaturoję. Vienintėlis gi jo
je pasiūlymas yra pakelti pre

kules tix) iki 3 
pinigus.

kių taksus 
nuoš. ir tuo sukelti
Senatas jx> ilgo priešiiiimos. gu- 
tarnatoriaua pasjulymą priėmė. 
Bet atstovų butas nepaliauja ir 
toliau priešintis tų taksų pakė
limui, kuri sunkiausia našta 
gula ant biednuomonės. Atsto
vų butas rytoj (trečiadieny) 
balsuos dėl tų taksų pakėlimo 
ir gubernatorius skubiai gryšta 
į Springfieldą versli jo |»asiu 
lymą priimti.

Pats gubernatorius sako, kad 
kaip tik bilius dėl (atkėlimo tak
sų bus priimtas, jam užteks 
npi etai jaitelefonuoti Waahing- 
tonan ir federalinė valdžia tada 
tuojau* suteiks užtek 
gų Illinois Išdarbių š

Uždaro visas šelpimo stotis

CHICAGO —- Illinois šelpimo 
administracija įsakė kaip per
eitą vidurnaktį uždaryti visas 
bedarbių šelpimo stotis visojo 
valstijoje. Stotys Ims uždary
to* 102-jute kauntčae. Tečiaus 
niekurios kauntėa dar turi kiek 
pinigų ir virš 20 kaunėių vis-

pini- 
m ui.

botų bedarbių šelpimą iki iš-
(

naujo ateis |>agelbon federalinė 
valdžia.

Išrodo, kad ir visas šis bedar
bių šelpimo krizis daugiausia 
kilo tik delei gubernatoriaus už- 
sispirimo pakelti prekių taksus, 
kuriems priešinasi legislaturos 
nariai ir dalis biznierių. Bet ii’./ 
legishitura jokio savo budo su
kelti pinigus nepasiūlė, o jei 
valstija nenori prisidėti lygia 
dalimi prie savo bedarbių šel
pimo, tai ir federalinė 
atsisako duoti pagęlbą.

Atstovų butas dar 
balsuos dėl pakėlimo
taksų ,tečiaus vis dar abejoja
ma, ar tas pasiulyms praeis, 
ypač kad jis turi gauti^į^feč- 
dalius balsų.

O

valdžia

šiandie 
prekjų

O

Kadangi Japonija buvo nepatenkinta dėl Jungtinių Valstijų laivyno manievrų Ramiajame van
denyne, tai tapo nutarta pasiųsti laivyną į Yokohamą “geros valios“ pareiškimui. Kruzeris 
“Augusta“ (viršuj) kartu su admirolu F. B. Upham laike manievrų pasiliks Yokohamos 
uoste, žemai atvaizduota Yokohamos uostas, kuris randasi Japonijoj. 'Prezidentas uždrau

dė viešus1 karininkų 
liudijimus

Du armijos generolai išsiplepė
jo buto komitetui ir 
nemalonumų valdžiai

padarė

\VASH1NGTON. bal. 
Prezidentas Hooseveltas 
tė atstovų buto militarinių rei
kalų komiteto pirmininkui. Mc- 
Svvain aštrų raštą, kuriame pre
zidentas, kaipo vyriausias ka
riuomenės ir laivyno komanduo- 
tojas, uždraudė komitetui vie
šai skelbti karininkų liudiji
mus. kitaip jis busiąs privertas 
karininkams uždrausti liudyti 
komitetui be jo žinios ir suti
kimo.

Tai padaryta delei dviejų ka
rininkų, gen. Kilbourne ir gen. 
Andrevvs, kurie savo liudiji* 
muoae išsiplepėjo ir pastatė 
keblion padėt i n valdžią, nes 
komitetas jų liudijimus viešai 
paskelbė.

Gen. Kilbourne liudijo, kad 
Jungt. Valstijos turi būti pa
siruošusios, ištikus karui, už
griebti Amerikos pakraščiuose 
valdomas Anglijos ir Francijos 
salas, nes jose priešininkai ga
li pasidaryti savo bazes.

Gen. Andrews gi liudijo, kad, 
nežiūrint Kanados draugingumo, 
reikia Kanados pakraščiuose į- 
rengti kam u fl ai uotas- aviacijos 
bazes.

Kanada jau paprašė VVashing- 
toną priduoti jai pilną tekstą 
gen. Andrews liudijimo.

Prezidentas savo laiške sako, 
kati abiejų generolų Hudijimzi 
visai nesutinka su valdžios nu
sistatymu.

tam. Kilbourne jau liko Ūkei-

30. — 
pasiun-

Lietuvos Atstovas laukis! pas Lenkijos Ninistsrį Becką
—*----------------------------------------------

Vokietija nepaisys 
Anglijos ir didins 

laivyną

Klimo ir Becko pasi 
tarimas įvyko 

Ženevoje

Susitarė dėl Rusijos 
Francijos sąjungos 

pagrindų

270 laikraščių rašo apie 
Lietuvą ir “Lituanicą IĮ”

14 milionų amerikiečių patyrė apie lietu 
vių sumanymą

Gegužės 5 Aviacijos Diena

Didžiulė Aviacijos diena, ku« 
rioje Chicagos lietuviai išlydės 
įeit. Vaitkų f New Yorką pra
dėti skridimą į Kauną, (vyks 
gegužės 5 d., Ford-Lansing tdr- 
porte, prie 187th ir Burntaun 
Road, Lansinge.

Smulkesnes žinias rasite ki
toje vietoje.

BERLYNAS, bal. 30. —Pik
tai kaltindama Angliju, kad ji 
neva atsižadėjo neutraliteto ' ir 
susidėjo su priešais, Vokietija 
nutarė nepaisyti jokių suvar
žymų ir statytis vėliausias ir 
didžiausias submarinas, taipjau 
ir visus kitus karo laivus, iš
ėmus pačius didžiuosius—dred- 
nautus. *

Vokiečiai jau turi 6 submarinas

LONDONAS, bal. 30. — Daily 
Herald rašo, kad Vokietija jau 
turi pasistačiusi Šešias subma
rinas ir jos dalyvaus manevruo
se šiaurės juroje.

Kiel laivyno jarduose jau yra 
įsteigta submarinų mokykla, ku
ri ruošia jurininkus tarnybai 
submarinose.

Parlamento nariai dūksta dėl 
Vokietijos statymosi submarinų 
ir skaito, kad jos yra atkreip
tos išimtinai prieš Angliją. Jie 
reikalauja, kad kabinetas susi
žinotų su kitomis valstybėmis 
ir greitai sustabdytų tolimesnį 
Vokietijos ginklavimąsi.

VARŠAVA, bal. 30 (Lenkų 
agentūros PAT pranešimas) .- 
Užsienio reikalų Iministeris 
pulk. Juozas Beck vakar buvo 
priimtas Pilsudskio, kuris pa
rodė didelio susidomėjimo pas- 
kiausiuoju tautų sąjungos ta
rybos susirinkimu.

Vakar gi taipjau gauta žinia 
iš Ženevos, kad ten laike tary
bos posėdžių Lietuvos atstovas 
Paryžiuje Klimas balandžio 18 
d. apsilankė hotely pas Lenki
jos ministerj Becką. Ženevos 
politiniuose rateliuose kalbama, 
kad abu diplomatai tarėsi apie 
galimybė užmezgimo formalių 
Lietuvos ir Lenkijos derybų.

Rusija ištrėmė Sibe 
rijon 2,000 suo- 

: mių šeimynų

MASKVA, bal. 30. —Oficia
liai paskelbta, kad Franci j a ir 
Rusija susitarė dėl savitarpinės 
sąjungos pagrindų: Pagelbabus 
teikiama tautų sąjungos tary
bos nuosprendžiu ir todėl su
tartis atitiks kitoms Locarno 
sutartims.

Bet visgi yra yra šiokių Jo
kių nesusipratimų tarp abiejų 
valstybių, tečiaus Rusija mano, 
kad tuos, nesusipratimus bus 
galima išlyginti ir prieiti prie 
pilno Rusijos ir Francijos su
sitarimo.

Jei Rusijos-Francijos karinė 
sąjunga bus užmegsta, tai bus 
išgelbėtas U tv i novo kailis, nes 
kalbama, kad jei sutartis ne
bus padaryta, tai Litvinov bus 
pašalintas iš užsienio reikalų 
komisaro vietos ir jo vieton 
galbūt bus pastatytas Trojanovs. 
ki, dabartinis Rusijos ambasa
dorius VVashingtone.

Turbut dar nei vienas lietu
vių darbas nesulaukė tiek pripa
žinimo anglų spaudoje, kiek Įeit. 
Felikso Vaitkaus planuojamas 
skridimas su “Lituanica II“.

Paskutinėmis dienomis žinias 
apie skridimo ruošimą, apie 
Įeit. Vaitkų, ir apie tai, kad 
skridimą rengia Amerikos lie
tuviai, įdėjo šimtai anglų ^dien
raščių Amerikoje.

273 iš tų dienraščių ? pridavė 
ALTASS’ui iškarpas. IŠ jų pa- 
sirdo, kad laikraščius ir tele
gramomis ir paveikslais, apni- 
pino visos telegramų agentu; 
ros: Associated Press—dauginu* 
riaf; Voverimi
News Service, ir, galiausiai, In
ternational News Service.

Paveikslus ir straipsnius apie 
skridimą laikraščiams parūpino 
sekančios agentūroj: (apart 
suminėtųjų telegramų agentū
rų) N, E. A. (National Editorial 
Association), Acme Photos, 
NANA (North American News- 
paper Alliance), Wide Worfl 
Photos, International Illiustrat- 
ed News, Associated Press 
W i re photo, ir kiti mažesni sin
dikatai.

Associated Preso šią savaitę 
išleido visiems laikraščiams se
kamo turinio žinią, kuri jau til
po visų stambesniųjų miestų 
dienraščiuose, (apie 150 laik
raščių) :

Assosciated Press žinia

“CHICAGO.—Sponsors of an 
America to Lithuania flight 
have announced that liet. Felix 
Waitkus, 27, native of Chica
go and a former inember of tlie 
army’s first pursuit group, had 
completed plane for leaving 
Floyd Bennett airport, New 
York, early in June for a 4JMM)

0 *
mile hop to Kaunas, capital oi 
Lilhuaniu.

“Waitkus, now nt Kohler, 
Wis., efjuipping a Lęckheed 
Vega (Wasp motor) monoplane 
with a radio compass and othei 
special Instruments for the 
flight, will bring' the plane to 
Chicago tbis week end, the 
Lithuanian Daily News, prin
cipai backer <»f the venlure, 
said. He will leave May 6th for 
New York.

“He will seek a new non-stop 
solo distance record on the 
transatlantic flight, the an- 
nouncement said, leaving New 
York and flyirig the 4,5(X> miles 
to Kaunas by way of New- 
foundland, Ireland, ■ Liverpool, 
England, Denmark and the 
Baltic Sea“.

(Tęsinys 5-tam pušį.)

Dujų bombomis iš 
Jblaške Omaha 

streikierius
*>

OMAHA, Neb„ bnl. 30. — 
Policija išvaikiusi 400 strei
kuojančių gatvekarių dąrbi n in
kų demonstraciją protestui 
prieš kompanijos bandymą lau
žyti streiką pagelba streiklau
žių, /dujų bombomis puolė di
delę minią, kuri sulaikysi 
streiklaužių operuojamus gat- 
viakarius ėmė juos daužy
ti. Streiklaužiai liko sumušti, 
bet ir streikierių pritarėjai 
nukentėjo nuo policijos dujų 
bombų ir niekurie liko dujomis 
prisvaiginti.

Mussolini pranašau 
ja sunkius laikus 

Italijai
RYMAS, bal. 30. — Musao- 

lini kalbėdamas judmarškiniams 
pareiškė, kad nors padėtis ir ge
rėjanti, vistiek Italija dar tu
rės pergyventi labai sunkius 
laikus “iki bus pasiekti musų 
užsibrėžti tikslai“.

Kokie tie tikslai—Mussolini 
nepasakė.

<

*

Audinyėiiį streikie- 
riai kovoja miliciją
LA GRANGE, Gal, baL 30.— 

Streikuojantys Calhway audi- 
nyčių darbininkai susirėmė su 
valstijos milicininkais, kurie at
vyko strriktorius išmėtyti iš 
knmpanijm valdomų namų.

Išlikusiame susirėmime nie- 
kurie sMktorių liko sumušti ir 
21. jų tarpe 4 moterys, arrt-

HEUSINKAI, bal. 30. —Suo
mijos konsulatas Leningrade pa
tvirtino žinias, kad sovietų Ru
sija Ištrėmė iš Ingrijos, Suo
mijos pasieny, 2,000 suomių 
šiemynų. Jos tapo ištremtos į 
Turkestano-Monorfijo* pasienį, 
Siberijoj. Ištremtieji daugiau- 
šia yni smulkus ūkininkai ir 
žvejai. Priežasties jų ištrėmi
mo nežinoma ir jiems buvo 
duotas visai trumpes laikas 
prisiruošti “ilgai kelionei“ .

Tuo tarpu Suomijos politinė 
policija Vyboro tdistrikte, Suo
mijoj, suėmė 12 žmonių, jų tar
pe vieną moterf Ir buvusį caro 
laikų pulkininką ui šnipinėji
mą Rusijos naudai.

Francija uždraudė 
nAtnAn.UJEšMM Bl UHT11 BkFb B

stracijas
PARYŽIUI bal. 30. — Fmn- 

rijos valdžia uždrautlė rengti 
kokias nori vielas demonstra
cijas laike Pirmosios Gegužės 
šventės. Tečiaus bus galima 
laikyti susirinkimus salėse.

Kiek dar trūksta?
Transattontinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 

sukelta $1,750.00 
Klek įplaukė:

Buvo paskelbta «MHht r «
LYA Chicagoje, adka

, 8X04X12 
3.00 
3.00

VISO

V Alau policijai pasidavė skersai
KHTAN1G, Pt, bu 80.

Amerikoj. Jie taipjau buvo
KiskimL

F KrOflOJ*

82,03*12

Ferguson šeimynas nariai liko 
perkauti, du jų gal mirtinai.

—•vajUBT nuo suruiv* ugue pnz»* 
mirt savo dvaro Aifred L du GEGUttS PENKTĄ DIENĄ D1O2IUL2 LEFT. FELIKSO 

VAITKAUS ATSISVEIKINIMO AVIACIJOS DIENA FORD

CALCUTA. Indijoj, b. darbininką liko ntmoftti ir
Dviems lėktuvams SImMiIIIB 
ore, keturi žmemė* liko užmuš-'

trys sužeisti sugriuvus ardomam
Leerhborg tiltui per 
uitas upę.

m KITOS FILMŲ BKMM0V8S DARYS 6 ARKINIUS FILMUS. 
JtANGA 28 CENTAI AKMENTUL ATSILANKYKITE IK PA- 
MATYKITE PASKUTINI KAKTĄ PRIE8 
NĄ m LĖKTUVĄ -LITUAN1CĄ IT



NAUJIENOS, Chicago, III.

R. SKIPIČIO ATS!
LANKYMAS

Kalbėjo daugiausiai a- 
pie Lietuvos ekono
minę padėti, -r- Ragi
no amerikiečius steig
ti knygynus ir lietu
viškas mokyklas. — 
Lietuvos gyventoju 
skaičius smarkiai au
gąs.

po, kiek randasi geros ir kiek 
blogos žemes. Parodė Klai
pėdos kraštą, dėl kurio dabar 
eina kivirčai su vokiečiais.

Kitame piešinyje buvo iliu
struojamos kiaulių prekybos 
augimas Lietuvoje. Bekonai

Prieš ko.Voripood, Mass.
lėtą dienų vietos Vilniui Va
duoti skyrius surengė prakal
bus udv. R. Skipičiui, kuris 
važinėjusi pasaulio lietuvių 
kongreso šaukimo reikalais.

Nežinau, ar DULR. pirmi- 
ninkas VtSosr kolonijose taip 
kalba, kaip pas mus. Apie 

j pasaulio lietuvių šaukiamą 
kongresą jis visai mažai t'.‘už
siminė. Kalbėjo daugiausiai 
apie Lietuvos ekonominius 
reikalus.

Tenka 
" pilis yra 

Jo kalbu 
valandos,
buvo upibudinhi tai, kaip Lie
tuvos valdžia visais galimais 
budais stengiasi pagerinti 
krašto ūkį. Atsinešė pusėtiną 
pundulį visokių piešinių ir 
žemėlapių, kad iliustruoti sa
vo kalbą.

Pasikabinęs didelį Lietuvos 
žemėlapį, p. Skipitis paaiški-

paskui jie nuolat ėjo didyn. 
Tiksliau sukant, prieš keletą 
metų Lietuvoje bekonų ne
daug tebuvo auginama, bet 
paskui pradėta gana daug jų 
auginti. Prie beįeono stovi ir 
bačkutė su auksiniais pinigais, 
'tyri Lietuvos ukinifikų pelnas, 

. P-as Skipitis ragino Ameri
kos lietuvius dėti savo pinigus 
į Lietuvos bankus. Ameriko
je, sakė jis, gana didelis skai
čius bankų pusibankrutįiip. O 
dėliai to nemažai nukentėjo ir 
lietuviai. Lietuvoje bankinių 
krachų nebuvo.

Graudeno taip i 
miršti lietuvių kai
esanti didelis turtas, 
riu padaryti pastabą: tu pub
lika, kuri buvo susirinkusi į 
prakalbas (apie 160 žmonių), 
lietuvių kalbos ti 
įnirš. O neužii

kilėliai tą kraštą atsįėmė iš 
franeuzų. Prisidėjo prie to ir 
amerikiečiai (maloniai, kalbė
tojas tupėjo galvoje So. Bos
tono Ivaškevičių). Paskui 
betgi pripažino tą faktą, jog 
Klaipėdą Liefuvai priskyrė jU- 
džiosois valstybės.

Ant galo, p. Skipitis parudę 
didelį piešinį ir paaiškino, 
kap smarkiai augąs Lietuvių 
gyventojų skaičius. Tuo aj-

seserį fJeįuyojp. Ar turėjo 
daugiąu kokių ginjįųįų, neži
nau. Velionis Leikis tapo palai
dotas balandžio 25 d. Tautiško
se Kapinėse. Laidojo gpuborius 
Urba. —Senas Mainlerys,

Brooklyn, N. Y
Lituanicai II išleisti 

komitetas p. Klinga;

>at neuž- 
bos, kuri

Čią no-

pažymėti, jog p. Ski- 
ncblogiis kalbėtojus, 

tęsėsi apie pusantros
Pirmoje vietoje

HOOVER 
SPECIĄLS 
are previous models 
reconstructed at the

HOOVER 
FACTORY

ONLY

fii neuž- 
š dėl tos pn- 
s, kad tie 

žmonės jokios kilos kalbos tin
kliniai nemoka.

Daugelis amerikiečių, sakė 
p. Skipitis, nusiskundžia, kad 
Lietuvoje nesą laisvės. Tai 
teisybė, kad laisves nėra. Ta
čiau kaikurinose atsitikimuo
se davimas dideles 
esąs blogas dalykas.

Žmonės Lietuvoje 
taip, kaip ir seniau: 
skirtumo nesą. Jie 
miega.

Man atrodo, jog p. Skipitis 
čia pertoli nuvažiavo. Tokiu 
banališku pasakymu faktinai 
niekt) nepasakomą. Juk ir ka
lėjime žmonės valgo bei mie
ga! Bet tai dar nereiškia, 
kad žmonėms gyventi yra ge
rai.

Ragino vaikus mokyti lietu
viškai. Agitavo siųsti jau
nuolius į Lietuvą su ekskursi
jomis, kad jiė susipažintų ir 
pamiltų savo tėvų žemę. Ame- 
rikiečiums esą bntinai reikia 
įteigti knygynus bei lietuviš
kas mokyklas. Tįk lokiu 
dų busią galima palaikyti 
tuvybę.

Apie daugelį dalykų,

laisves

gyveną
didelio 

valgo ir

hu- 
lic-

ku- 
nies 

gulime tik svajoti. Neinanau, 
kad yra galimybės įvykinti 
juos gyvcnįnuin.

Prisiminė ir apie J 
atvadavimą. Būtent,

vija ir Estiją esą atsilikę.
Mano supratimų, pcnįąug 

(lidžįuolįs gyventpjų prįcaing- 
lįu pėrą ko. Kada netųrtin- 
gąs kraštus tirštai yra apgy
ventas, tai pasėka to 
das.

t

skur-
— Marksistas.

PASIKORĖ LIETU VIS
Velykų antrę dieno nusižu

dė Pranas Leikjs

VVPSTVJLLĘ, IU- — Pas 
mus vis ganą pastos naujie
nos. pa p nesųėjp dveji metai, 
kaip tpągingąi žuvo kun. Mika
lauskas, o jau nuo to laiko iš 
lietuvių nusižudė trys vyrai ir 
vieųa moteris. Visi jie pasikorė.

Tokiai nedidelei kolonijai itai 
tikrai nepaprąstas įalykas. Ma
tomai, žrnones nebenori gyven
ti ir liuesu noru šąlįųąsi iš šio 
pasaulio.

štai Velykų ąntrą dieną, 22 
balandžio, įvyko nauja tragedi
ja. Savo kambaryje tapo ras
tas pasikoręs Krank teikis, 66 
metų amžiaus. Pasismaugė jis 
diržu, kurio vieną galą prisiri
šo prie lovos.

Velionis paliko lietuviškai pa
rašytą laišką. Laiške sako, jog 
atimąs sau gyvastį dėl 
sveikatos.

Leikis gyveno viename kam
baryje kartu su Wm. Bernaus- 
kiu, kuris, grįžęs iš darbo, ir 
rado -jį negyvą. Abu gyveno 
adresu 815 S. State st.

Pas graborių Urbą įvyko ko
ronerio (tyrinėjimas. Išnešta 
nuosprendis, kad velionis liųųsų 
noru atėmė sau -flyKstį. Vadi
nasi, pilsi korė.

Velionis Leikis paėjo iš Tau
ragės apskrities, šįląlės parapi
jos. Amerikon jis atvyko pusė
tinai seniai. Daugiausiai gyveno 
Wcstvillėje ir dirbo anglies ka
syklose.

Turėjo Amerikoje seserį, kuri 
prieš metus laiko pasimirė, pa- 

"cluktęris ir vieną 
inąu, paliko vieną

Balandžio 25 d. SLA 38 kuo
pos sumanymu buvo sušauktas 
susirinkimas sudaryti Lifcuani- 
cąi II išleist? komitetas.

Susirinkame dalyvavę keįptąs 
drganizacijų atstovai ir būrys 
pavienių „.veikėjų. Neoficialiai 
dalyvavo ir p. Jurgėla nuo Da- 
riaus-Gįrėno fondo komiteto 
dėl ipformącijų.

Susirinkimas vienbajsjai pasi
sakė, kad repgti Litųapicm II 
išleistuves. Antras klausimas 
buvo — kądą įr kaip? 1 šiuo 
klausimu pasireiškė įvairios 
nuomonės įr kilo plačios disku
sijos. Visų pirma laikas Trum
pas ir daugybė įvairių organi
zacijų parengimai. Nutarta at
sišaukti į visas lietuvių draugi
jas ir pavienius veikėjus. '

Gegužės 30 d. Neyvarkas tu
rės parengimą ŲĮuanįcos II 
ąąudąi, todėl nutarta susižino- 
]tį su Nevyarku ir rengti gegu
žes 30 d. Ant pabaigos pąsį- 
skirstyta darbais. Paskirtą ko
misijos paimti piknikui daržą 
arba parengimui salę. Į komisi
ją įėjo Šie: pp. V. Kalvelis, J. 
Ginkus, P. Tiškevičius; susiži
noti su aerodromu
susižinoti su Newarku, — p. J. 
Valaitis.

Pagal p. Jurgelos rekomen- 
daęiją, nutartą pasiųsti komi
siją į Dariaus-Gireųd fondo ko
mitetą. J komisiją paskirta V. 
Kalvelis ir V. Michelsonas. So 
k antis Lituanicos II komiteto 
susirinkimas įvyksta gegužes 8 
d. Lietuvių Piliečių Kliubo kam
bariuose, 8 Union Avė., Brook- 
•yn, N. Y. - A. Žilinais.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

lietuvis Advokatas 
4681 South Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 2800 
Rea. 6515 So. RockveD SL

Tol. Republic 9728______

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ‘ADVOKATAS

2201 W. Cermak Boad (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: PunedBlio, Soredos ir 
PčtnyčivS 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600
DEArborn 9047

Jos. V. Mockus, Jr.
ADVOKATAS

163 W. VVashington St.
Kambarys 402

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susitarimo.

iš
4$

ftfAŽIA^^JURRS . 

LIETUVON 
Canadian Pacific Laivais

Važiuokit šiiąet i yjso Pa
saulio Lietuvių Kongresą, kii- 
ri» ivyks nW>Wjo mSpeąy, 
Kaune. Bus didelėj iškilmės, 
ir daugelis jd’omiuę įvykių. 
Sustokit Pasaulio* Parodoj 
Brussely ir pamptykit Lietu
vos Gaminius! ..Išplaukit iŠ 
Montreal (tiktai 21 valanda 
traukiniu iš Chicagos) pa
garsėjusiais ląiya|s! Jojcįų keblumu 
kebaųjapt per Kąąadą. ^pfųps ra- 
tos visose kliasostę

1)61 pllnemilŲ InforinacIJij krelpkltčat 
LITHUANIAN'.DAILY NKWS

1739 S. Hal'led Bt., cąjreco, IJJ. 
W9Mr MilRCOVlCH,

3710 MiUn St., K. Chlcaco. Ind. arba 
K. A. Stcąn»»hlp Gfiicral Agent, 
71 K. Jifck»on Itfvd.. ChlcuKo, UI.

AKUŠERĖS
Mrs. Andia K. Jarus,

Trečiadienis, geguž. 1, 1935

TUClOt Minos KAINOS:

$9740

Reaęla Ir prlilurl
Llftuvlą kaivpkpržly Agentų * 

Sąjunga Amerikoje

populiariu Koblelalu Garlaiviu 

“STUTTGART”
liplauku IK New Torio 

BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiesiai be persėdimo | Klalpidg

Dtl lnlorm«cl|<| irvIphlHt Į:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
161 Gr«nd Sl„ Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
l?7 Ad«mi St.. N$w$f>. N. J.

JOHN SEKYS
433 Perk St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worco$tor, Man.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
K. SIDABRAS, Prop.
308 W. B'way, So. Botton, Man.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Maln St., MontoKo, Man.

PAUL MOLIS
1730—24th St„ Dotrolt. Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halitod St.. Chicago, II.

OHIO LITHUANIAN PUBUSH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Suparlor Ava., 

Clovtland, ONo

C. J. WOSHNER
2013 Canon Si.,' Pittiburgh, Pa.

A. VARABIUS
206 Ali Natloni Bank Bulldlng 
l200 Carfon St., PIH|borgh, P^.

Klaipėdos ,imdama ti^*< 
, kaip su- sūnų. Jyjek^ii AKIŲ SPECIAUSTAi

Didelė
EKSKURSIJA

KLAIFlDĄ IR ATGAL

»16700
Prld^atf Mm

HAMBURG-AMERICAN LINE • NORTH GERMAN LLOYD

Pagarsėjusi Pasauly Degtinė
PETRO SMIRNOVO 

įsteigta 1818 m. Maskvoje 

100 proof — $1 20 paint6 
ZUBROVK A—Smirnovo 51.60

physical Therapy 
and Midwife

6109 S, Albanj 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo napnuo 
pe ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir ti 
Marinąs įr mer- 

ginoms . patari*

Parsiduoda visose degtinės krautuvėse, kliubuose ir restauracijose. 
DISTRJBUTOR FQR THE STATE QF ILLINOIS 

BUCHANAN CO. Ltd.1
7522 SHERIDAN ROAD Tel. Rogers Park 2900—Chicago, III. 

Specialus kainos dėl urmo sandelių, dealerių ir tavernų.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

GYDYTOJAI IR DANTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAIh * * «< •

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedalioj pegal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tok Proipect 198Q

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedil. nuo 10 iki 12 a. m. _

Dr. S. Naikelis >

Laidotuvių Direktoriai

Hyde Park 9W ar Centrai 7444

Telefonas Yarda 9M4
Dr. Maurice Kahn0697

Kiti Lįdoviai DsktanL

Dr
St

Dr. V„ A. Šimkus 
GYDYTOJAS Dt CSJBtnUUS

nauja dalis

Dentistaa
4645 So. Ashland Are. 

arti 47th 81rool 
Valanda* nito 9 Ud 9 vakaro. 

Sonatoj pagal rutoftį.

Ofiso Tek Boulevąrd 5918
Rez. Tel. VJHory 2843

Dr, Bertash
756 West 35th St.

Cor. pf 85th pnd Halsted Sts. 
Ofiso valandos puę 1-8 nuo 6:80-8:80

Nedėliotais pagal sutarti.* •

Dr. V. E. Siedlinskis
OAS DENT1STAS X-RAY 
4148 Archer av^ kaiop. Frsnctoee a v- 

Ofi«o Tel. Lafayetto 8650 
Rea TeL Vlrjdnto 06d8

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 3395 #

Dr, Sušauna Slakis 
Moterų ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

/alandos 1—4 po pietų. 7—8 vaL vai 
išskyrus sere domis ir subatomis

DR, J. MOCKUS
3401 So. Halsted Street 

Hmm Vari, MOT
VaL MM 9:80 iki 8dB> vakaro

H<M»v«*r Speniai 
k iihuoja >1 
mėnrai tiktai 

l'xvm^ud<»k ih* muu 
— tuo jaus dabar.

Hgo- 
prie

jiuų ui- 
_ s buvo 

Hooverio Kom- 
kokį neatsako-

,<L'4£jigr

žiūrėkit, kiui visuomet butų 
įveria trarantijoM ienklcfi*.
kirkvirno perbūdavote Hoove'rio. 
JŲ* iiURipokMte. Tai yra t 
tiknnima\, kml valyklas ____
t-*i bu<lu\<*ta» )MT __
pa n 1 ja <» ne per I
įninka pardavėją.

Kiekviena jdčta 
yra tikra lioovrrio dalia... kiek- 
vivnoii <iali< v padarymas ta|M) at
likta- pat>ruidą Hooverio eks* 
iM-rtų. Hoovcr S pečiai s duoda to
ki pat urera patarnavime kaip 
ir nauji valyklai. GARANTIJA 
GERA ANT VIENU METU!

Modeli* 103 

>19.95
nupiginimu

Jos. F. Budrikę 
3417-21 S. Halsted St 

’l'cl.’ Botih-vard 17U’>
CHICAGn ltx. n u.. .. - ■— ---------------- 1------------- mm  

UK1LVIU PROGRAMAI 
Xrxkb<.mu U A AE. 3»2U k. nuo 

& ihl &:SO po pieC.
Ketvrrvaiu WHFV. 1420 k. BUO 

s iki vakaro.
'Ka«<iicn anchMu WAAF, 5 vaL 

po p-ettl

LAIDOTUVIŲ direktoriai 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir TEVĄS

REPublie 8340 
5340 So. Kcdzie Arena*

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių AsociacijosPATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

668 West 18th Street
J. F. RADŽIUS

Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

Dg. VAITUSH, 0PT.LIETUVIS F 
OptomatricoDy Akiu Specialiiitaa. 
Palengviąs akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nėrvuotu? 
mo. skaudant akių karfti. atitajso 
trumparegystę ir toliresryste. Priren
gia teisinrii akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias ktai- 
dar. Speciali atyda atkreipia m i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos duo 10 iki 8 y. Ne-

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS jr chirurgas 
?201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedtl. pagal sutartj 
Res. 6631 So. Califoraja Avesne

Teiefonap Republic 7868

1341 South 50th Avenuo
CHAS. SYREWICZE

Cicero

L J. ZOLP
1646 West 46th Street

Phone Cicero 294

Phones Boulevard 5203-8413

J. F. EUDEIKIS
46054>7 S. HemiiUie Avonue Phones Yanls 1741-17*12

2314 VVest 23rd Piace
LACHAWICZ ir SUWS

Plionea Canal 2513—Cicero 5927

Dangely atoitikhn* akya atitaiso
mo* be akinio. Kainoo piliau -mv m pirmiau.

4712 South Ąshjand Ąv,
Phone Boulevard 7689

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

T«L Yarda 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Utaba

Otteaa Ir Akinių Dirbtovi ‘ 
756 West 35th St 

kamim* Halsted St.
alandoe uo 10—4. nuo 6 iki 8

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS;

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakaro 

Ąpart Iventadlenio ir ketvirtadienio.

4092 Archer Avenue
J. UULEVIČIUS

Phone I-afayette 3572

3319 utuanica Avetiue
& P. MAŽEIKA

Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 IJtuanios Avenue

1410 South 49lb Court

Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
Phone Cicero 2109

ambulance patarnavimas diena ir NĄKTI
■ YARds 1741-^1742

3335 So, Halsted St,
CHICAGO. ILU

KITATAUČIAI* * • ♦

Dr, Herzman
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams ttopjnaa per M 
metus kaipo 

vyru, moterų ir vaiku pagal aaa- 
jauiduf metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1984 W. l|tb BU •Mh# Mecgaa tte 

Valandos nuo 10—12 piety Ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

AKIU SPECIAUSTAS

4
Dr. John J. Smetona

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4197 ARCHRR AVĘNUK 
Telefonas Virvini* 0039

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
8-8 v. ▼. NediUoj povai sutarti 

(i, ii'i1? i1 9't.     1  

A. Montvid, M. D. 
West Towo Stoto Bank Bldv.

2499 W«4 Madisoo Street

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Are.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 11 vaL ryto, nuo 2 Qd 4 
T»l. po pietų Ir M. 7 IU 1*1 Mį 
vakaro. NodiUovds nuo 19 iki U 
valandai dtena.

i'hone M!DWAY 2990

GYDYTOJA6 IR CHIRURGAS 
OfiMA ir Rezidencija: 

2519 West 43ra St
VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto. 
1 Iki 3 po piet, nuo • iki 9:10 vak. 
kaMtam. Neddltomhi nno IliJdJ

LAFAYKTTB 8061.
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marūonaT keršto ir neapykantos
APAŠTALAI

NAUJIENOS. ChlcuRO, III
J.

3

rie kerštininkai tik niekina ir šmeižia kiekvie
ną prakilnu darbų, jeigu iš jo negauna sau 

naudos. r. .; r
Strbėkilės “teisingumu” ir tai yni veikiama dėl Lietuvį 

•'dora ", tų broliukų marijonų, ir lietuvybės labo, visur prie- 
kurie leidžia “Draugų”. Kas tik .Gnasl, įvairiais budais kenkia, 
yri daroma ar veikiama lietu- stabdo ir slopina kiekvienų lai- 
vybės dirvoj, ir kas neneša lie-'svų dėl Lietuvos garbės vaikė- 
jiioginhii marijonams naudos, 
tas yra nereikalinga, nedoru, 
l.edieviškti. Tokius darbus jie 
apšaukia tiiojius bedieviškais, 
kad nuo tokių darbų arba vei
kimų atšutinus dorus žmones.

Paimkime netaip senų priiol- 
t j. Tik praeitų motų Chicagos 
li« tuviai rengė Pasaulinėje Pa 
rudoje Lietuvių Dienų. Marijo
nai tuojau, kad pakenkti tai 
dienai, surengė savo neva dėl 
Dariaus ir (Ureno aviacijos 
dienų. Bet ant jų nelaimės, ge
ros valios lietuviai neklausė tų 
marijonų 
gausingai.

balionų? Aš pasakiau apie savo 
planus muzikaliu banko iždinin- 
Kul. .lis sako:

—'tavo planas geras. Aš pa 
kn.bCsiu^pio tai su karaliene. 
Manau, kad kara.ie.»ė utu pagal- 
cės. Lž kelių valandų aš jau 
kalbėjaus hu Karadone apie ma
nu kelionę badomi. Aš jų įtiki
nau, joge! mano kelionė bus 
tikra palaima v sai šalini. Sa
kau :

—Matai tamsi,v 
šalyje, dabar jau 
te nėra nei lašo Iii 
kilę.i augštai j paikumą, asme
niškai pnsiluLbėsiu su jūsų oro 
dievaičiu. Esu tikras, kad už 
kelių valandų po mano iškilimo

> Jogri junų 
•liula savai

is, Aš, Iš-

Mnno kalba patiko karaiio

per nulio, rado reikalų atsių
si jai pagyrimų.

Labai daug radio klausyto
jų bo abejo apsldžiauga Išgir
dę ir vėl Elenytę dainuojant.

Po jos dainų eis tolinus Ga
balų šeimynos knsdioidnio gy 
veninio vaizdai, kuriuose kar
tu su tėtuku Ir mumytei taip 
ęražiai atsižymi jų vaikai Vin
cas ir“ Stasė. Pereitų syk j <11- 
!el| žingeidumų visuose sukčK 
iunluko pasirodymas. Tau Š‘.1- 
dūkas tnip gerai lojo, knd roi 
tėjo stebėtis. Mat, Vincas iš- 
)r;;šė tetuko, kad nupirktų jam 
bildukų, Ir dabar sunku pasa
kyti kieno tas šuniukas yra, 
ir Vinco ar Stasės ar gal te
tuko su mamyte,

K’iidioSpradžia 9 vilk vok. iš 
stoties \\\SBC, 1210 kilocyclųa.

'nutrauks artistų ir publikos pa
veikslus. Atsilnnkyklto pnsl- 
kbiusyti puikaus programų, pa 
sigorėtl gražiomis dainomis n 
muzika, pamatysite ir kruta- 
mus paveikslus. Nieko jums 
nekaštuos, nes Įžanga visiems 
veltui,

vėl |vnrė baimės Nortbsldės gy
ventojams. Vakar anksti rytų 
pasiėmęs degnntj pagal} jis įki
šo J| j prieangi 
namų, 
Court.
gal bos turėjo ieškoti šei 
gyvenanti tuose mimuose,

upnrtmcntinių 
prie 2758 Hampden 
Namas užsidegė ir pa-

KoriteHtantciH.

WT V — • — 1Namu Badene įas vcl 
veikia Northsidėje
Nežinomas pailegėjas vakar

Dar pagalvosiu
Ar tu eitum už Ail<» fiini 

vaikino?
— Kodėl gi no! Bet ar jis 

turtingus?
*- Ne. ' w

, Na! tei dar pagalvosiu.
iw>iii>'hiw«mii»i «wMmw

JŪSŲ KŪDIKIO 
PAVEIKSLAS

vėliau, kad 
prakilniam

tm 
yra 
ne
lik

marijonų dar-

Irukdimų, susirinko 
ir 1‘nsajilinėje Baro 

doje pasirodė kuogrnžiausia.
šių metų vėl pasikartoja ta 

pati marijonų komedija. Kaip 
tiktai Al/l'ASS valdyba paskel
bė, kad gegužės 5 d., įvyks 
L<*it. Felikso Vaitkaus l.ansing 
airporte išleistuvės, tuojau ma
rijonai, knd pakenkus tam dar
bui, paskrlliė duobės kasimų 
Dariaus ir Girėno pųmin 
Lyg rAdos nebūtų galėję 
padaryti kita diena, tai 
ar ankščiau ar 
pakenkus šiam 
alui;

Na. ar tokis
bus galima pavadinti- katalikiš
ku, \dorii ir teisingu? Ar tai 
Jczus Kristus taip mokino, ku
rio mokslų marijonai sako skėte 
l»ia? Jėzus Kristus mokino ir 
skelbė meilę ir brolybę, o ma
rijonai lindi ūkai dega neapy
kanta ir daro viskų cint keršto, 
kas tiktai nėra vcikiama^dėl jų 
naudos. Jėzus Kristus mokino 
būti teisingais ir dorais ir ne
daryti savo artimui nieko blo
go. o marijonai bmliukai šmei
žia ir plusta savo artimų, ir 
taip daro, kad tiktai padaryti

kad 
nie- 
Lio
vei-
Tftd

vo artimo.
Dėlto matote, lietuviai, 

marijonai \ iskų dergia ir 
kiną kas yru veikiama dėl 
tuvių Tautos labo, kas yra 
kinma dėl ne jų naudos,
mes visi turime gerai atmin
ti. ir žinoti, kad marijonams 
lietuviai yra tiktai priemone 
atsiek imu i savo tikslo. Jiems 
Lietuva ir lietuviai, kaipo to
kie. yra tik tiek reikalingi, kad 
kuodaugiausia iš jų iškaulyti 
pinigų, dėl statymo vienuoli
jų Lenkijoje. Mandžiurijoje, 
Anglijoje, ir kitur, kur dėl lie’ 
tuvių ir Lietuvos tas nieko ge 
n> niMarys. Jų tikslas matote 
\ra. kad gauti imlaiminirnų nuo 
Bali jono Papės, kad gauti dau
ginu savo nariams vyskupų ti
tulų ir kitokių paaukštinimų. 
Kitaip sakant, jie siekia tik
tai savo ypatiškua naudot, dvi 
savo organizacijas, 'bet ne dėl 
lala) Lietuvos ir 'lietuvybė*. 
Jiems matyt, Lietuva ir lietu
vybė, ui yra antraeilis reika
las. ;dė| kurio jie visai neoiaie- 
loja. Jie matyt netiki, kad Lie
tuva gyvuos |H-r amžius, nes Į 
jeigu tikėtų, kuriam galui j»e 
smerk tusi j tokių čainijų, An
gliju. Lenkiir kitais vaisty
tas.

Dėlto tai. jie visur kas tik-

T

n|. Ypnė tokius veikimus, ku
rio yra ne jų sumanyti, ir be 
jų piduiminimo yra veikiami ii 
daromi. Tai turimo visi geros 
valios lietuviai įsidėmėti, kad i padanges, pradės smalkiai ly- 
marijonams Lietuvos ir lietu
vybės reikliai tiek rupi, kiek
lie reikalai neša naudos dėl jų nei. Ji manęs paklaust 
ordeno. Jeigu naudos nėra dėl 
jų ordinio, tid tokia darbas! reikės i 
jiems yra tuojau bedieviškas, * baliono? 
laisvamaniškas, socijidistiškas, Nors aš apie įrengimų Lallo 
ir nenaudingas. Ir jie tada vi-|no menkai nusivokiau, vienok 
soms keturioms prieš tokj dar-. t virtimui jai, kad mašinų čir 
bų agituos, šmeiš, plūs kad tik- jokių nereikės. Sakau jai: 
tai pakenkti 
kad t iktu i 
nės, kurie 
minimo kų

Na. o kaip manai, ar daug 
j rengimo Šiandien Budrike 

kontestas

Pirmus Mordčius 
ant Reni įstate 

 

Defaiiltfd ir Uru^faullrd 

 

Purkam<- už (’iwh mĮi Neprrdl- 
(luliii Atntloivlrnu, Duodame 

Collatonil Paakblaa,

Chapmanitfid Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tdl. Frunklln 0576

—įteikia tik nukalti didokų

DYKAI
MOTINOS!

Pindnnudokll fllomh i»hhI<’ 
liūtinomlM vcrtybėinlM įniko 
Mokyklų AtoNtoKU miiviiIUIn, 
PuVoIUmIiim Iiimj kūdikio nr- 
bn kiidlkiij biiM nuimtu* nut 
vintūR Ii Bum Juiiih relMa- 
ivtHM -- Dvknl su k lok vienu 
pirkiniu kaip žrmlitu M«kn:
1 nu kiekvienu pirkiniu už SI
2 ku kiekvienu pirkiniu už *2

( 3 mii kiekvienų pirkiniu už 13

Ir
Nepraleis 
kit Musų

*198
sb?FųU išl’All-

tokiam darbui J
nejvykintų tie žmo- ir stiprų baksų. Prie to liukso 
be marijonų palai- reikia prijungti virves, o prie 
nors užmano veik- tų virvių šilkinj audeklų, kaip 

pūslę ir j tų pūslę prileisti dy- 
jų-

Man ir karalienei išrodė, kad 
padaryti balionų yra lengvas 

! dalykas, T’uoj prasidėjo baliono 
dirbimas.

marijonai pildo .IvTai taip, 
/.aus Kristaus mokslų, kurj jie 
sakosi esu specijalini pasiruo
šę ant šios žemės jgyvendinti. 
Katalikų tikėjimo skelbėjai, 
prakeiktų kriziočių laikais Lie
tuvy teriojo ugnimi ir kardu, 
naikino lietuvių kalbų, ir pa
pročius; lenkų valdymo laiku 
tų pat darė sulenkėję klebonai, 
lenkindami ir nutautindami lie
tuvius. Visiems tiems katuli 
kybės apaštalams nerūpėjo Lie
tuva, nei jų kalba, bet jie tik
tai rūpinosi savo pilvo reika
lais, ir savo Romos kunigijos 
organizacijos reikalais. Tad ma
styti, kad ir dabartiniems ma
rijonams, ne kitokie tikslai ru

Bet mes Chicagos lietuviai 
nepasiduokime neteisingiems 
lietuvybės pranašams, neklau
sykime jų suvedžiojimų. Bet 
visi kaip vienas paremkime ši 
tų prakilnų tikslų, Leit. Felik
so Vaitkaus skridimų. Visi da
lyvaukime gegužes 5 d., 1 
sing airporte. Tokiu savo 
lyvavimu parodykime savo 
sipratimų, ir įvertinimų 
žmonių darbų, kurie dirba 
garbes Lietuvos ir visų pasau
lio lietuvių.

Lietuvis Katalikas.

*

Karalienė paskyrė inžinierių, 
kuris prižiūrėtų visų baliono 
darbų. Ir Įsakė jum. kad balio
nas butų padarytas j dvidešimt 
keturias valandas.

Aš nudžiugau! Nubėgau pas 
Juzę ir tariau jai:

- Juzyte, jau artinasi valan
da, kuomet mes su tavim turi
me skristi j Angliju, susėdę j 
balionų. Skubėk, rengkis ke
lionėn! Tik, susimildama, nie
kam nesakyk. Pabūk iš namų, 
kad niekas nemalylų. Atbėk 
Čionai. Aš tave patalpinsiu j 
balionų,, niekas uernatys ir ne
manys, kad tu Čia esi. ’

Lan
da-

• su
tų

I dėl

Mano Pastabos f . . . . . -.
Rašo ŽEMAITIS

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj) /

—-Klausyk, Juzyte. tariau jai, 
mes turime ii čia kuogrei-

čiausiai bėgti! Aš nusprendžiau, 
kad mes turime 
nu. Ji suliko su 
planais.

liet kur gauti

skristi balio- 
visais mano

taip greitai

RAD10
Elena Vespenderaitė 
pateiks saldžių dai
nų radio programe
Šiandien vakare Naujienų 

radio programe dalyvaus su 
pluoštu saldžių gražių dainų 
musų jaunutė dainininkė Ele
na Vespenderaitė.

Ji jau pirmiau yra davusi 
radio koncertų Naujienų radio 
valandoj, ir apie tų jos kon
certų buvo gauta daug labai 
palankių atsiliepimų. Net kitų 
tautų žmonės, kurie išnetyčių 
išgirdo jos smagų dainavimų

I OANS and INSURANCE
Lųu reikil.iaji pinigų ant Pirmo Mor.gičio. arba 

apdraudė nuo ugnies, vėjo, etc. atsišauk

TELEFONAS YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR RŪDAVOJIMO B-VĖS

š| vakarų, 7 vai, vėl bus pui- 
ktiH Budriko korporacijos ren
giamas kontestas dainininkų ii 
muzikantų-s-Miirk Whlto Sijuarc 
Parke, prie llalslod ir 30 gat
vės, Apart gabių kontestimtų, 
šį vakarų dalyvaus keletas mu
sų žymių svečių dainininkų: 
buv, operos artistas p. Justas 
Kudirka, ponia Piežn, Kazys 
Pažorskas ir kiti.

Prie to, atsilankys žinomas 
fotografas Petras Conrad ir

Im Viii! A

z-

DYKAI

$1.98

\\MES1)EW4z
*■ j r i i u t- Graži dovana, cornnact 

su veidrodėliu gausite 
su pirkiniu hiivasarl- 
nlo kaulo už $4.98 
n r dauginus.

dviejų

T

puveik
li ylai I,

Pulkui 
šmotu siutai — 
Pilki arba gels
vai rusvi

CHICAGO MAIL ORDER 
BARGAIN OUTL 

511 S. Paulina SI. 
i F »«

Jos 
slns 
skaitykit vlr
#ul.'

Ccbatukai
puikiu styliu su 

slylintis užkulnim.

T01LET Muilas — Specialiai Cfi 
3 Šmotai už .............. .t....

F,001) Yardu GINOHAMS Ir CHA#-
BRAYS dęl suknelių 1 2 Vž C
kildiklams ♦— vanlan ■ ‘

Balti
Niiu.hiUMiu, 
visokio i ..
Verti dusyk dau- JI
ginu n<«gu ......... ■

KŪDIKIAMS KAUTAI 
hhD.li> nuo H iki H 

motu

$1.49
TinniMtfil mėlyni, smagaus 
styliaus. Gražiai pasiūti 
ir t ri muoti

34 Metu* VldiirmleNtyje 
Mrh RpeciidlzuojnmėH pniliirymė 

PlntiiH, Goki CrownN, X-Ray, 
PrloinumoH Knlnoii. 

ViiIiindoH: 8:80 iki 8:80 v. vf 
Tol. IIARR1HON 0761

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondnik Tel. Lnfiiyetto 4660

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS , . . MES NUMERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47TH STREET (ARTI W00D ST.)

Pritaikinti jusu akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimų, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailėtis
Prarastai! regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akiu

.. . ................... ............. .. Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Telefonas Yards 1829

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą >

* ><

rėmai paura
žiną Veidą
nuovargi ir galvos akaudėjima. Jus galėa
dės. siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbu

756 West 35th Street

KONTRAKTORIAI 
B. Shukis & Co.

Statom naujus ir tai»om senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Dar

bas garantuotas
4131 80. FRANCISCO AVĖ.

Phonr Lafayelte 5821.

MUSŲ
SIENŲ POPIERA PAGRAŽINA 
MUSU KAINOS UŽGANĖDINA

užlaikome dideli atakę naujausių šėtoninių »tyIių ir rūšių.Mez užlaikome dideli atakę naujausių sezoninių »tyIių ir ruilų.
Juk eimte uitikintas Kauti pilnų uŽKanMlnimų kai Jus perkate savo 
sienų popierų pas mus.
Jus galite apžiūrėti visus pavyzdžius rolėse su borderiais Ir pritai
kinta luboms iMipierų . Jus matysite ka jus perkate.
Jeigu jums nepakaktų kokios rolė* užbaigi m u i pradėto darbo Ju.i 
greit ja galėsit gauti, arba jus galit sugražinti jei pas jus jos pasiliks. 
Asmeninis ir malonus patarnavimas ir patarimas visose jūsų deko
racijos problemose.

GREITAS PATARNAVIMAS . . . PILNA GARANTIJA
Sienų Popiera ui rolę 5c. ir virš.

Mes užlaikome pilnų pasirinkimų visokio* Malevos.

i

I

DARBININKŲ. ŠVENTE-

1-maCegužEs

.M ’ tl
e:

GRANAM >> SONS. >c.
~ MALEVŲ KRAUTUVE

1821 W. 35th Street ; V 1638 W. 79th Street
Tel. LAFayotte 3873 Tel. llADrliffe 3886

Pavasarinis Išpardavimas 
Plastlcs Ir 

VVEAVES 
80 indų platuk. 
Parsiduoda trys 
syk bra n g i a u 
Šios kainos. Taip 
pigiai už vienų 
rolę kaip 10c 
Sienoms Popiera

SIENŲ Popiera.
Naujausių dali
nių. Tinka bile 
kambariui. Pasi
rinki man dcKČnlų 
Taip pigiai kaip 
už rolę ....

Apkarpom Dykai!

VALOMOS LANGAMS 
UŽDANGOS 

36x0 pėdų
95c

Diamond
ŽIBANTI MALEVA

Balta arba spalvose
Už Galionų ............
............... ■■■■— *....................................

Diamond Greit DžiuMantis
SPAR VARNIŠIS

Išvidinis ir išorinis. Nebijo 
vandens, už 
Galionų .....

3 už 89c

51
Sieteliams Maleva 

Žibanti Juoda 
Už Galionų ...

SIENŲ POPIEBOS VALYK
LAS Absorine, Climax
Cletcland O k c- O 1W nni fci I C

29c
GERA BVIDINft

ŽIBANTI MALEVA 
Maleva ku Enaincl išbaigimu 
Baltos spalvos 
Už Galionų .... $1.95

Malevos ir įVarnišio 
Išėmėjas 
85 c

.............. .....r .....  ..
Atdara Ketv. Ir
Sabu Vakarais Barta & Lejcar
K*i» k TŪKSTANČIAI KITU UtttANftDINTU KOSTLMIERIV 

kori* IbmM MUSU KRAUTUVtSIL
Jm «lrWtc IumI JUS GALITE slrTAUPYTt PINIGU «•* Mgltea 

mik* MAUEVU IR SIENŲ POPIEROS.

BARTA & LEJCAR
JUH W. Mth St. 4113 ARCHER AVĖ. IM3 RLUE ISLAND AVĖ.
TtL R*cfcwell lll« L*f*y«4«<r T«L CmmI 4TIS

Gal

Atdara

Ink A MtoMM ** MhvM
M’h*■ B "B "• —Bf

II. 
MALEVOS 
r pake

liai .....

n. ii.
VALYKLAS

21c
F 4 i*" * 0 *!•!»■■< « #

Master Bainlcr** Baltas 
ENAMELIS

Graži balta spalva, kuri bu* 
balta Ir gali būt permatevo- 
ta bile kuria kita spalva. 

;Labai 
Ui Galio-
'flil■

fcpecialė

AUTORIZUOTI NU-ENAMEL PRODUKTŲ DEAI.ERIAI 
DYKAI PRISTATYMAS.

Ulnrninke. Ketverge ir Subatos Vakarai*.

NUO VELYKŲ LIKO
Didžiausia pas iri n k i- 
mas puikiausių, stip
riausių ir moderniš
kiausių čeverykų. Tik 
atvažiuokit j musų 
krautuvę ir pasirinkit,

Kaino* ėeverykų dabar nebrangioj.
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNI VERS A L SHOE STORE 
ŽALESŲ B MARTIN. Savininkai

ti-
• !

| JLasigA JK^f1 ji f gti fIbkiuBobb 541 ImmMIoob

DALYVAUKITE KlOSKAlTUNGlALSlA.
KvtoėU 8*r4alh«ų SųjmirMi Obege*

^KILMINGAS APVAIKAC1OJIMAS ATSIBUS

Šiandien Vakaro

LIETUVIIl AUDITORIJOJE,
3133 90. HALSTED <ST^ CHICAGO. ILL.

Kalbi* SL..C. Prr«ki«Bt*» ads. F. J. BAGOCIUS* Nse- 
Rrdaktartes PU< 8 GRIGAITIS ir DR. A. MONT-

VlDAS. O**e»*e PIRMYN ir Ltaf. VYRU
ų, u*** a a w ar ™ w '• or"^1

|gw<r**a
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NAUJIENOS
TŠs UthoitaUta Daily Nears 

Foblbhed Daily Excebt Sunday by 
L ha Lithuanlan Newi Puto., Co./Inc.

173$ South HslstM Strill
Telephone CANm 8500

Subseriptioh Ratai:
88.00 per year lu Canada
87.00 per year ouislde of Chlcago 
88.00 per year in Chlcago 
Sc per copy.

IJ Įsakymo katei:

ttntared ai Second Uaia Matter 
Harch 7th 1914 ai the Post Office 
>f Chlcago, III. under the act of 
darch 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, 1 ištiriant 
•kmadieplus. Leidžia Naujieną Ben- 
irote, 1789 S. Halstad StM Chlcago, 
III. Telefonai Canal 8500.

Chlcago jo — paltu:
Metami ........   18.00
rusei metų ~ -- nr-:i ir' 'nu 4.00
Trinu m^nesiami       2.00 
Dviem m«nesiums .. . 1.50
Vienam mėnesiui —   .75

Chlcago j per ilnallotojua:
Vieta* kopų* 11.....—...... . . Be
Savaitei ..........................................18c
Mineliui ----------- ....—.......... 75c

SnvienytoM Valatljoae, ne Chieagoh 
Mitai

Metama * -...... . —----- $7.00
Pusei metu —...................... . 3.50
Trinu minėdama ........   1.75
Dviem minėdama 1.25
Vienam mėnesiui „........—75c

Lleteven ir kitar nialenlaeae 
(Atpiginta).

Metama ..................         08.00
Puiri meti  4.00 

m, SS * * a aa MM. aa K laTrinu minėdami .................... 2.10
Pinigui reikia dilti palto Money 

Orderiu kartu iu užsakymu.

ŽMONIJOS ATEITIS

šiandie — ta!^didelė Gegužinė šventė, kurios idėja 
jungia j daiktą šimtus milionų žmonių pasaulyje.

Pirmoji Gegužės!
Gimusi Amerikoje, Darbo Federacijos konvencijo

je, beveik prieš 40 metų, paskui priimta tarptautiniame 
darbininkų kongrese Paryžiuje, ji laipsniškai užkariavo 
darbo žmohių protus kone kiekvienoje šalyje ir pavirto 
galinga jėga, kuriai jau nedrįsta atvirai pasipriešinti 
net didelių valstybių valdžios.

Ir "nacių” Vokietija šiandie rengia milžiniškus ge
gužinius maršavimus —tik, deja, ne laisvų darbininktį 
idealams pagerbti, bet parodyti pasauliui atgijusio mi- 
litarizmo kumščių. Panašius militarizmo paradus daro 
šiandie ir despotiškoji Rusijos bolševikų diktatūra.

Kitose despotizmo šalyse valdžios bando nustelbti 
darbininkų Gegužinės Šventės idėją, organizuodamos 
sportininkų koptestus, bažnytines procesijas, medžių 
sodinimo iškilmes arba kitokius viešus spektaklius.

Bet laisvė pasaulyje dar nėra pasmaugta. Yra daug 
šalių penkiuose žemės kontinentuose, kur darbo žmo
nės švenčia Pirmąją Gegužės taip, kaip ją pridera švęs
ti 
«♦

Ant šitokio pagrindo negali būti pastatyti saugus 
užtikrinto gyveninio rūmai — ne tik visos žmonijos, 
bet ir atskiros tautos. Tą pagrindą kone sugriovė pa
saulio karas ir jį toliaus ardo dabartinė depresija.

Taigi atėjo laikas, kada žmonija pajuto, kad jos 
visuomeninis gyvenimas turi būt pertvarkytas ir tvir
tesniais pamatais pagrįstas. Koks šis naujas pagrindas 
gali būti?

Jisai gali būti tiktai — darbas. r
Jeigu iki šiol valdė pasaulį kapitalistai, tai dabar 

atėjo eilė jį valdyti darbo žmonėms, darbininkų klasei
Ve dėlko, kąip sakėftie, ’ sąjūdis darbininkų, supra

tusių savo reikalų bendrumą, įgijusių pasitikėjimą sa
vo jėgomis ir kovojančių dėl geresnės ateities, šiandie 
įgyja ypatingos reikšmės.

Jo pastangos tarnauja jau ne tik vienos klasės nau
dai, bet ir visos žmonijos gerovei. Ir ta kilni tautų bro-. 
lybės idėja, kuri iki šiol daugeliui atrodė tuščia, nors 
ir graži svajonė, darosi tikra, kuomet ji susijungia su 
tarptautinio darbininkų solidarumo obalsiu.

šiam gi obalsiuį skleisti daugiausia buvo įsteigta 
Pirmosios Gegužės šventė.

kų įdomiausios yra šiaurių 
kregždės, kurios dažnai yra va
dinamos jurų kregždėmis. Kiek
vienais metais iš tolimų šiau
rių jos skrenda' į antarktiką, 
kuri randasi prie pietų ašiga
lio. Skristi joms tenka apie 
11,000 mylių. Vasarai jos vei 
skrenda j tolimus šiaurius. To
kiu budu per vienus metus ju
rų kregždės padaro 22,000 my
lių kelionę!

Į,tolimus Šiaurius jurų kreg
ždės atskrenda apie birželio 15 
d. ir pasilieka ligi rugpjūčio 
25 d. Vadinasi, tik truputį dau
giau nei du menesius. Per tą 
laiką jos išperia vaikus ir kar
tu su jais pasileidžia į kelio
nę.

Kodėl tolimi šiauriai ir ant- 
arktika traukia jurų 
sunku pasakyti. Gal 
kad vasaros metu 
nakties. Tolimuose
vasarą per du su viršum mė
nesius saulė visai nenusileid
žia. Lyginai taip pat yra ir 
antarktikoje, kur vasara pra
sideda tuo laiku, kai tolimuo
se šiauriuose užstoja žiema.

Kiti tolimų šiaurių paukščiai 
irgi atlieka nepaprastai toli
mas keliones. Pavyzdžiui, šiau
rių tilvikai žiemai skrenda į 
Argentiną, padarydami apie 6- 
400 mylių. Skrenda jie per At- 
lantikd vandenyną. Praleidę žie
mą šiltajne krašte, tilvikai pa
vasari grįžta dtgal j Šiaurius. 
Grįžta jie kitu keliu: per An-

skrenda virš

tilvikai skren- 
per vandeny

je 
da
ną» 
dta 
ni

Apžvalga
ŠOCHOTAS 1R KOMODAITE 
IŠTEISINTI IR PASMERKTI

kregždes, 
tai todėl, 
ten nėra 
šiauriuose

Kuo Gegužinė šventė sužavėjo tuos milionus darbi
ninkų, gyvenančių įvairiausiuose kraštuose ir kalbančių 
-skirtingomis kalbomis?

Tuo, kad ji iškėlė aikštėn tuos dalykus, kurie yra 
brangus kiekvienam darbo žmogui, nežiūrint kuriai 
tautai jisai priklauso arba kuriame pasaulio gale jo 
bakūžė randasi.

Ji skatina darbininkus kovoti dėl darbo sutrumpi
nimo ir geresnio atlyginimo už darbą, dėl laisvės valsty
bėje ir žmoniškų teisių visuomenėje; ir ji nurodo dar
bininkams, kad geresnę ateitį sau ir savo vaikams jie 
;ali įgyti, tik eidami kartu ir kovodami sutartinai.

—Pasitikėkime savim! — girdi, kiekvienas šios 
šventės dalyvis padrąsinantį balsą savo krutinėję. 
Musų yra nesuąksutoma daugybė, ir‘ visų musų troški
nai yra vienodi Jeigu mes susivienysime, tai nėra jė
gos pasaulyje, kuri stengtų musų teisingiems troški
mams pasipriešinti!

ši mintis, kad darbininkai gali savo jėgomis atsi
ginti nuo skriaudikų ir išnaudotojų, kad jų pačių rah- 
kose yra raktas j šviesesnį rytojų, įkvėpė naują viltį 
prispaustoms vargdienių masėms ir padarė jiems brah- 
gia Pirmąją Gegužės.

Jos obalsiais vadovaudamiesi, darbo žmonės jau 
iškovojo daug. Daugelyje šalių jie Šiandie jau yra pil
nateisiai piliečiai. Jie renka savo atstovus į parlamen
tus ir valdžias. Nedarbui užėjus, jie gauna pagelbą iš 
valstybės. Jie turi teisę organizuotis ir šviestis, ir jų 
raikatįis yięh atdaros durys į mokyklas.

Spfysdamiesi į daiktą, dąrbininkai iškovos laisvę ir 
tose šalyse, kuriose masės dar tebėra pavergtos.

Lietuvos kariuomenės teis
mas išsprendė didelę politinę 
bylą, kurioje buvusi Kėdainių 
žydų mokyklos mokytoja Ko
modaitė it buv; Kauno žydų 
draugijos buhalteris buvo kal
tinami nužudę virtusį šnipu ko
munistą Glikmaną. Antras kal
tinimas prieš juodu buvo tas, 
kad juodu priklausą nelegalei 
komunistų partijai. Teismas iš
klausė 24 liudininkus.

Dėl Glikmano nužudymo abu 
teisiamieji buvo pripažinti ne
kaltais, bet Už ’veikinią iiėlėįA- 
lėjc komunistų partijoje įteis
inąs juodu nubaudė 8 metais 
kalėjimo.

Kaip tik dabar šis darbo žmonių sąjūdis turi ypa
tingai didelę reikšmę. Pasaulis yra tartum priėjęs kryž
kelę. Baisus ekonominis krizis siaučia jau kelinti metai. 
Jį lydi skaudus krizis politikoje, tautų santykiuose ir 
risose žmonijos gyvenimo srityse.

Žmonija ieško išeities. Bandoma visokį planai bet 
iar niekur iki šiol nesurasta aiškaus kelio iš tų keblu
mų. j kuriuos yra patekusios didelės ir mažos tautos.
Tebesitęsia sumišimas, kuris grasina privesti žmoniją 
prie naujų karų arba kitokių katastrofų.

Kas gi tikrumoje atsitiko, kad pasaulis susilaukė ši
tokio krizio?

Jame per ilgus metus viešpatavo tie, kuriems dar
bo žmonės yra sukrovę* lobius. Jie valdė tautas, jie kon
troliavo pramonę ir susisiekimą; jie sprendė, koki san
tykiai turi būti tarpe šalių, ir kėlė karus arba darė tai
ką. Kapitalo interesai buvo ir tebėra Įmonių gyvenimo 
ir tautų santykiavimo pagrindas.

Bet šis pagrindas yra siauras ir netvirtas. Juk mil
žiniška dauguma Įmonių kiekvienoje Šalyje jokių kapi
talų neturi; o antra vertus, ir kapitalistei nėra vieninga
grupė. Jų reikalai dainai stato juos prieš kits kitą. Jie 
MMilrftmhmia varžytai ir - naikina" įritu. 'kita-

todvl nuostabaus, kad jų nega
lima matyti.

Skridimo greitumas kibai 
įvairuoja. Kaikurie paukščiai 
skrenda be sustojimo: skrenda 
dieną ir naktį, kol nepasiekia 
savo tikslo. Vadinasi, tos vie
tos, kur jie apsigyvena. Kiti 
paukščiui, taip sakant, nesisku
bina: skrenda su pertrauko
mis.

Nors mokslininkai jau "daug 
ką patyrė apie paukščius ke
liauninkus, tačiau kaikurie da
lykai dar vis pasilieka miste
riški. Pirmiausiai niekas nega
li tikrai pasakyti, kodėl pava
sarį iš šiltų kraštų grįžta pauk
ščiai. Rodosi, jog tuose kraš
tuose, kur žiemos nėra, paukš
čiams turėtų būti geriausias 
gyvenimas. Bet ne! Jie skrenda 
tūkstančius mylių, stato savo 
gyvastį pavojun,
atgal į šiaurius, kur vos kelis 
mėnesius tegali pasilikti/

Kitu ir gal didžiausia, mis
terija yra ta, kaip paukščiai 
suranda kelią. Tai tikrai yra 
stebėtinas dalykas. Surasti sa
vo kumpelį už tūkstančių my
lių nėra juokai! Ir tai jie pa
daro be jokių žemėlapių. Akys 
ir uoslė mažai jiems tegali pa
gelbėti kelionėje. Greičiausiai 
jie turi vaduotis kažkokiu aklu 
instinktu.

Ryšium su tuo, kaip paukš
čiai suranda kelią, yra bent 
kelios teorijos. Bet apie tai 
pakalbėsime kitą kartą.—K. A.

dų kalnus, Centralinę Ameri
ką, Meksikos užlaują, Jungti
nes Valštijas ir Kanadą. Be
veik visą laiką 
sausžemio.

Kodėl šiaurių 
du į Argentiną
ną, o grįžta atgal viršum saus
žemio, sunku pasakyti. Tai vis 
tebėra misterija.

šiaurių Amerikos paukščiai 
žiemavoja Centralinėje ir Pie-

Amerikoje. Vieni jų skren- 
į Braziliją, kiti į Argenti 
treti j Peru ir t. t. Skren- 
jie skirtingais keliais. Vic* 
jų visą laiką skrenda pei

vandenį, o kiti pasirenka saus- 
žemį. Tačiau populiariškiausias 
kelias yra Meksikos užlaja. 
Per tą užlają skrenda šimtai 
tūkstančių paukščių. Ir daug 
tūkstančių jų žūna. Kai užeina 

' smarkios audros ir vėtros, silp
nesnieji paukščiai tiek nuvarg
sta, jog tolinu nebegali skri
sti. Jie nukrjhta į jurą arba 
galą gauna atsimušdami į švy
tuokles.

Riidenj žmones beveik nepa
stebi; kaip paukščiai pranyk
sta. Tas pat atsitinka ir pava
sarį, kada jie visai netikėtai 
sugrįžta. Tiesiog atsiranda iš 
nakties. Retai kada galima pa
stebėti, kaip paukščiai išskren
da arba atskrenda. O tai to
dėl, kad jie skrenda lobai auk
štai. Sakysime, laukinės žą
sys kartais skrenda puspenk- 
tos mylios aukštumoje. Nieko

kad grįžus

amerikonai yra biedni, kurio 
savo turtą prageria arba kor
tomis pralošia. Tačiau tikrie
ji faktai visai ką kitą rodo; 
Amerikos darbininkai ir ūki
ninkai pagamina bilionus do
lerių kas metą, bet jie gauna 
tiktai mažą dalelę to kapita
lo (proporcionališkai); dau
gumą kapitalo paima kapita
listai. Vargiai rastum kitą to
kią šalį pasauly, kurioje bu
tų daugiau begėdiškos eks
ploatacijos, negu Ameriko
je.”
Tai tiesa, lik šiek-tiek perdė

ta. Vargiai galima pasakyti 
kad darbininkai ir ukininkdi 
Amerikoje yra labiau išnaudo
jami, negu kame nors kitur pa
saulyje. Kitose šalyse masinio 
skurdo yra dar daugiau, negi! 
Amerikoje.

Bet neužginčijama, kad Arhe-t 
rika yra “aukso šalis’1 tik, pa
lyginti, t nedideliam gyventojų 
nuošimčiui. Dtaųg didesnis skai
čius verčiasi šialp-tftip, daugu^ 
ma Amerikos gyventojų yra 
Skaudžiai išnaudojami • biednio- 
kaį. * ,

V. M. K-tiS, Į.c®aus,; teisingai 
nutodo; kad dėl tokios padėties 
yra kalti ne ašmens, kurie ken
čia skurdą, bet esančioji Socia
linė santvarka; Jisai sako, kad 
ji turės būti pakeista, nors tam 
reikėtų keisti ir pačią respubli
kos konstituciją. *

• /

Skaitant šitokius išvadžioji
mus, tenka stebėtis, kodėl tb 
sitraipsnio autorius laiks nub 
laiko atakuoja socialistus. Juk 
socialistai tuos faktas jau se
niai yra iškėlę aikštėn.

f

teisinga kritika

eina

fazanai

jau yra žinoma; Jtaū 
paukščiai atskrenda, 
jie kažkur dingsta, 

laiką žmonės nežino- 
pdukščiai žiemavoja.

skrenda |iei

rwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwv 

Apie Įvairius Dalykus i
■ >

iru: nu_ i

V. M. Čekanauskas (Klausu
tis) “A. Lietuvyje”, pasiremda
mas statistikos daviniais apie 
iiirtb paskirstymą' "‘‘tfifogtinėse 
Valstijoje; Įrodinėja, kad Ame
rika tai — varguolių kraštas, 
kuriame didelė dauguma gy
ventojų kenčia skurdą, kuomet 
milžiniškus turtus valdo ne
skaitlinga lobininkų klasė. Jisai 
rašo: .

“Bet šių faktų iš musų 
ekonominio gyvenimo daugu
ma užsienio žmohių nežino 
ir dėl to jie negali įtikėti, 
kad Amerika yra biedniokų 
šalis; jų mitnymu, tik tie

PAUKŠČIAI KE
LEIVIAI

Paukščiai giesminiu* 
kai.—Kur paukščiai 
praleidžia žiemą? — 
Juru kregždės per 1 
metus nuskrenda 22,* 
000 mylių. — Daug 
tūkstančių paukščių 
žūna kelionėje.—Pau
kščių skridimo grei
tumas įvairuoja.

Pavasaris. Ortas nuolat 
šilty n, o dienos darosi ilges
nės. Iš šiltą kraštą pradeda 
grįžti įvairus paukščiai. Neuž
ilgo giriose jie pradės sukti 
lizdus ir linksmai čiulbėti. Taip 
tęsis iki rudens, kada tie pauk
ščiai giesmininkai ir vėl pra
nyks. Tiesą sakant, jie paliaus 
čiulbėti daug anksčiau, — tuoj 
po to, kai išperės vaikus. Bet 
kol oras bus šiltas ir maisto 
netruks, jie vis dar pasiliks 
su mumis. Kažkaip nepastebi
mai jie pranyks tik žiemai be* 
eteri i na M v

Visokią keistą dalyką pasa
kojama apie paukščius. Kuo Sf-

nų laikų 
pavasarį 
o rudeli Į 
Per ilgą 
jo, kur 
Todėl jie ir prasimahė visokius 
fantastiškus dalykus. Pavyz
džiui, dar visai neseniai pas 
žmones buvo įirasiplatinęs įsi
tikinimas, kad paukščiai žie- 
mavoja medžių skylėse arba 
prūdą dumble! Vos prieš ke
lis desėtkus metą gana daug 
buvo kalbama apie tai, jog 
paukščiai pasineria į Vidurže
mių jurą ir praleidžia žiemą 
juros dugne!

žinoma, lai yra tik pasakos. 
Per paskutinius kelioliką metą 
tapo surinkta daug faktą apie 
paukščią keliones. Patirta, jog 
net mažyčiai kalibrai (Iiumming 
birds) žiemai 
Meksikos užlają. Kiti paukščiai 
skrenda |m> 2,500 mylią ir dau
giau.

Tik kelią ryšią paukščiai pa
silieka iiemavoti Jungtinėse 
Valstijose. Lutent, 
putpeles ir dar keli kiti Ilsi 
kai žiema ima artintis, tai ml 
ir tie paukščiai pradeda nerim
ti: Jie skrenda iš viena* rie
te* | kitą

Iš visą fauikšČią kel»uniiu

Tautą brolybė 
ir darbininką 

solidarumas
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AKORDIONAI
ACCORDIONS ’ alsted St.

■y »vi *> m v jLaiškai rašte

Stiinisjovau
THE BBIDCEPOBT BOOFINH CO.

WHISKIT

randasi

Meilė žydi ir Wauke 
gano kalėjimo ka*

lietuvių 
i Didįjį 

Congress

Aiekian- 
jr dauK

507
509

Maliorins-Dekoratęrius 
PAINTĮNG & DECORATING

538
557

Naujai 
tabako 
tuvi.

Prie 
me ir

Rockfordo 
atvažiuojanti 

Ha n kietų,

Saukite K. čepuka* Tel. Brun*widt 
9131 arba Irafayette 6277.

Cibulskienė K 
Da racionas Juozapa 
Juskewie Antonina 
Pinas P 
Zohaite Marcella

270 laikraščių rašo 
apie Lietuvą ir 
“Lituanicą II”

sezonas
Chicagos

Būrys Rockfordieciy 
atvažiuoja į bankieta

KNYGOS 
BOOKS

MUZ. MOKYTOJA 
MUSIC TEACHER

kw*?laulienu tayiryn*

šįvakar SLA. 260 kuo
pos susirinkimas

JOSE1‘H|NE ISDONA1TE
Perotokyri >u šiuo pasauliu 

balandžio 29 diena. L 
landa po pict 1935 m. 
kus 
Cbi©

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
co. (Ne z:;: ____ _ 
Tel. VIRrinįa 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga " r 
Dykai Apskaltliavlma*.

METINES MIRTIES
SUKAKTUVES

Gražus Bulaw Aces 
Vakaras

Cirkas dar tebėra 
Chicagoje; pasiliks 

iki sekmadienio

■assTUtr

Mei-
Šiuo du užsipelnė 

ovacijų. Kaimiečių 
susidedantis iš S. 
A. Trilikaitės, F. 
Rukšlelių, parodė,

Galonu Gazclte 
Galhburg Malį 
Hcrrin Journal 
Hoopcsion Chron. Įiepild 
Jocksonvllle Court 
Joliet News 
Lincųlų Court Her. 
Miiyvvood Herald 
Monmoulh Review 
Ml. Carinei Register 
Ouk Pk Oak Leaves 
Peoria Journal 
Peoria Star 
Pporja Transęript 
Pentine Lcadcr 
Rock Island Argus 
Rockl’ord Regisler-Rcpublic 
Rocjcford Ropublican 
Springfield Jotiniai . 
Springfleld State Register 
Streator Times 
Sterling Gūželio 
Taylorvillc Couricr 
Ūrbana Coiiricr 
Waųkegan Nęws-Sun 

(Bus daugiau)

•y mot Palanki

taipgi darome 
darb*. 

1211 So.
Tel. VTCtorv

rberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

KRAUTUVES
STORES <

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

CARU BROS. WRECK1NG CO. 
(Ine.) 

JuteigtA 1916. 
Parduodame Visokio* Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGA.,

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musu 

yardi 
8003-8039 S.

VICtory 1272-1278

Vakaras turėjo gražų progra 
mą; įteiktos taurės Imsket 
baltininkams.

g U fst'ojirpo 
of chicago mokėti nereikia.

2324 So. Leavitt Street
Telefonu CANAp 1679 ’

JUSTIN MACKIEWĮCH, Prpzįdentas.
HELEN KUCIjlNSKAS, Raitininkas

NAUJAS BIZNIS 
atidaryta grosimi, cigarų 

ir visokių smulkmenų krau- 
Taipgi visokių žalumynų, 
progos patarnausiu krausty- 
pristatysiii anglis. 

GEORGE GURNEVIČIUS
2030 Canalport Avė.

Chicagoje dabartiniu laiku 
dar vieši du cirkai. Jie čia. pa
siliks iki sekmadienio. Tarp 
abiejų ėjo didelė konkurencija.

Vgržytjnėąe gerai laikėsi Cole 
Brolių cirkas, kuris randasi Co- 
liseum rūmuose, prie 14-tos ir 
Wabash gatvių. Cirke yra gar
sus gyvulių treniruoiojns, 
Clyde Beatty, kuris skaitomas 
drąsinusiu iš visų treniruolojų 
Amerikoje. (Sp)

V. Pačkayskas štai 
giai susirgo

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

NATHAN KANTE#

MUTUAL
LIQUOR CO.

Tek Yards 0803

Elenai Vespenderaitei akom
panavo Marcella Robinsųn, ki
tiems Jurgis Steponavičius.

Joks vakaras, sportininkų, 
reiškia kad jau taurės — pri
zus turi būt išdalintos. Štai K. 
Jurgelionis j teikė trijiems ge
riausioms ‘'Naujienų” Turna- 
mente dalyvavusiems tymams, 
gražias taures. Tai gražus pa
minklas s|M»rto ir energijos. 
Filosofai sako, kad žmogus žai
džia taip sunkiai, kaip jis dir
ba. Tai galima sakyti geriau
sieji darbininkai laimėjo, šiuo 
vakaru p. Bulaw pasidarė daug 
naujų draugų ir “ruterių” dė
lei jo Aces, ir kitą sezoną jis 
guli tikėtis daug paramos iš 
publikos.

kad vidutiniškai, kiekvie- 
iš jų, ir mažiausias, ir 

turi apie 50,000
lokiu budu, 273 

nekalbant apie ki

laitis 1 
rimtas, bet
L .
dantj Muateroie. M užtarote nėra 
vien moMtia, Jis veikia prieš iri- 
tarij*. ir prašalina skaosms. 
Miliūnai vartoja per 25 metas. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

PIANO ACCORpIONAI žemiausio
mis kainomis micHtc: vartoti Celini 
$15, 80 Bombos, nauji $85. 96 Bubsch 
nauji $100, 120 IJasHo#, vartoti $95, 
120 Buhsoh. nauji Spcclal $115, Dy
kai Lekcijos. VVALLES ACCORDION 
SAI/ES & MFC. 1722 So. Ashland 
Avi. 2-roa luboH CANal 3640.

(Tęsitfys nuo 1-mo pusi.) 
14,000,0001

Kiek išviso laikraščių 
apie 
ir Įeit. Vaitkų sunku pasakyti, 
bet kaip minėjome 273 laik
raščiai per iškarpų biurą pri
davė ištraukus ALTASS’ui.

Amerikoj didieji laikraščiai 
turi labai daug skaitytojų, 
Šimtais tūkstančių. Bet saky
sim, kad vidutiniškai, kiekvie
nas 
didžiausias 
skaitytoj^, 
laikraščiai, 
lūs, turi apie 14,000,000ke- 
turįoliką milijonų įskaitylojų.

T«i Jokls skaičius žmonių 
jau žino, kąd įvyks Įeit. Fe
likso Vaitkaus skridimas; te
kis skaičius jau žino, kad šį 
skridimą rengia lietuviai, ir 
kad lakūnas skris iš New 
York o į Kauną. Daugelis iš 
tų skaitytojų gal niekuomet 
negirdėjo apįe lietuvius ir

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU
MORGICIU

Apdraudžiam nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSTIN MACKIEWICH
Phone Cana| 1679

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbe už že
mu kainai

J. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.. Cicero, UL 

Tel. Cicero 645

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOŲGLASBATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louls Av. Tel. Kedzie 8902 *|
Vanos, lietaus ir druskos vanos. J P

swimming poolRusi|ka Ir turld|kįr pirtis
Moterims seredomie Iki 7 v. v._______

Siunčiame Gėles Telegramų | 
panaulio dalia.

PARDUODAME VISOKIOS RUiiESF SWw4 *
Visokio didumo langams. ind*!a- 
me stiklus. Imame atiklo darbo 
kontraktus.

CH1CAGA GLASS CJK |ac. 
Glasing Contractors

4351 S. Hahted St. Tel. Vardo il»2

NORTJISIDE — Gerai žino
mas Northsidės veikėjas V. 
Pačkauskas staigiai susirgo 
aiK’ndicitu ir Dp. NJontvidas re
komendavo tuojaus daryti ope
racijų. Todėl vakar vakare, ba
landžio 80 d., išvežė j Luthoran 
Memorial ligoninę ir tą patį 
vakarą žadėjo daryti operacijų.

RAYMOND GRIGONIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

gegužės 2-tia diena, 1934, su* 
laukes 17 metu amžiaus.

Paliko dideliame nubudimo 
motina Petronėle, tris seseris 
Maybelle, Sadyc ir Aldoną ir 
giminės.

Liūdnai atminčiai musu bran* 
gaus sūnelio ir brolio bus lai
komos šv. Mišios šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, gegužės 
2 d . 1935 7:30 vai. ryte.

Kviečiame visus giinįnjes, 
draugus ir bažjstamus atšilai)* 
kyti i pamaldas. Jau praslin
ko metai kai tave musų myli
mas sūneli ir broli nemicla- 
širdinga mirtis ištrauko iš 
musu tarpo. Musų širdyse pa
likai neužgydoma žaizdų, o 
namuose neužpildoma tušty
be. Mes tavo brangiausis sū
neli ir broli laukiame stigryž- 
tant bet musų laukimas veltui. 
Visokios gėlės pranyksta ir 
vėl sugryžta bet Tave Vieš
pats pasiliko kaipo išrinkta bė- 
lele amžinai. Laikui bėgant 
užmirš Tavo draugai bet tu 
musu brangiausis pasiliksi mu
sų mintyse ir širdyse amžinai.

Nubudo lieka
Motina, Sesutės ir Giminės

FUR STORAGE
Voltai vietoje. Žemos kainos ir 

apdraudė. Ekspertai grazuoja, va
lo, pataiko, perdirba, styliuoja sulig 
madps. Šis skelbimas duoda jums 
teisų 10% nuolaidos ant valymo, 
storage, glazavimo, perdirbimo pa
taisymo ir naujų pirkinių.

DAVID ADLERBLUM 
Įsteigta 1906

6510 S. Halstcd St. NORmal 5150.

Šiandien arkliukai 
jau bėga ties 

Chicaga

Buluw Aces Sportininkų Va
karas ALTASS naudai sekma
dienį davė daug gražių jspud 
žiu parsivežti. Jaunimas, links* 
mas, laisvas šoko iki vėlumai 
prie šaunios Stephens Revellers 
muzikos.

Koncertą išpildė visi labai 
gerai žinomi lietuvių artistai; 
Stasys Rimkus, kuris padare 
jspųdį energingai sudainuodiv 
mas jaunimo mėgiamą ”Old 
Man River” ir kitas dainas; 
Elena Vespenderaitė, kuri vi
sus pradžiugino dviejom lietu
vių publikai naujomis dainelė
mis. Gėlių Pokštelis 
les Sodnas 
didžiausių 
Kvartetas, 
Rimkaitės, 
Pūkio ir J 
kaip jie dainuoja per radio. Po
ra Vytauto Beliajaus šokėjų, 
jaunųjų šokėjų, Butą Bružas 
ir Virginia Žlibinąs labai pui
kiai pašoko keletą liuksmų šo-

MOKINKIS BARBERVSTES 
Dabar laikas išmokti ši amatų mu
su moderniškoj mokykloj už labai 
pigią kainą. Barberis visuomet tu
ri darbą. Atsilankykit ir patįs patirkit 

TRI—CITY BARBER COLLEGE, 
Ine.

809 South State Street 
610 W. Madison St.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
P. TĄMOŠAITIENĘ IR J. MICHELL 

ATIDARO ALAUS UŽEIGA 
1409 South 49th Avė.

, šeštadienį, Gegužės 4 d., 1935 
Valgią ir šokiai jki ryto vejtyi.
Širdingai užprašo visus ne tik vietinius, 

bet ir iš toliaus, draugus ir pažystamus.

pranešė
Lietuvių 
viešbutyje, gegužės 3 d.

Jie jau prisiuntė rengėjams 
pinigus už bilietus 
zervavo vietas.

Panašiai kaip llockrordiečiai, 
j bankielą atvažiuos ir daugelis 
lietuvių iš kitų artimų Chica- 
g<»s miestų.

šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausi j j paštą 
(Canal ir Vnn Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advcriiscd Window” 
klausia laiškų.

AJAX LUMBER &

(Ikorporuota) 
htelgta -r 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER

. BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARdu 1856—1857

MARQUETTE PARK — SLA 
260 kuopus mėnesinis susirin
kimas įvyks 1 dieną gegužes. 
7:30 vai. vakare. A; N. Matu
lio real eaUU« ofise. 6641 So. 
VVeatern avė. Nariai ir narės 
yni kviečiami pribūti laiku, nes 
yni daug svarbių tarimų pa
daryti. taipgi malonėkite atsi
ves Ii savo draugus bei pažįsta
mus prisirašyti prie SLA.

M. P. sekr.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelMU musų skaitytojams su-* 
slrasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu id telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, paniukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

SMUIKUS ir abelnofl muziko*. V. 
čepukaitė-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunflwlck 9181.

Arklių lenktynių 
šiandien prasideda 
apielinkėse.

Nemažas skaičius 
žingeidauja šituo sportu. Yra 
net dvejetas arklių savininkų, 
būtent L. Narbutas ir J. Ra- 
kickas. L. Narbutas pereitais 
metais prarado savo kumelaitę, 
bet Rackickas rodos iki aiol te
beturi kumelę vardu PolĮy’s 
Folly ir keletą kitų.

Arklių sezono atsidarymas 
bus su džiaugsmu suliktas lie
tuvių sporto mylėtojų būrelių. 
Tarp jų yra ir daktarų ir ku
nigų ir šiaip žmonių.

šiandien arklių lenktynės pra
sideda Auroroj, o už trijų sa
vaičių persikels į naują Wa- 
shington Park! Homevvood, III.

ir Gimiafe.
pBtarmmj 

toriu* S. 1 
nav Yard* 113ą.

Bulau- 
metu amžiaus, kimus 
IU.
dideliame nuliūdima 

aeaeria Anna Itulonaitė, 
Stella Zaremba, tvogeri Juo
zapa, 3 broliu* Juozapa. An
tano. ivogerka Stella. 
dra. šroĮrerža Ąnpa 
kitu giminiu.

Kūnas pašarvotas 
3351 lx>we Avė.

laidotuvėz i vyku pelnyčio j. 
areruMs 8 diena. 8 vai. ryte U 
namų i 8v. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus re- 
duhnjrvs paniaidos ui vėltonto 
rieto, o ii ton bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Viri a. a. 4<wnhioe Isdonai- 
U* riminė*, d ra Ura! ir iMŽya- 
lami ««<t nuori niitoi kviečia
mi dalyvauti laidotuvės.? ir »u- 
toikti 
■m ir _____ _

Nubudę liekame.
Bemrrk. Broliai. Avezeritou

laidotuvių dnek- 
Natoika. Tekfo-

8 Amu ■>««•< dii »■ *A.|I Iii. ■

KVIETKININKAS 
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

Daarabarns.
3316 S. Halsted St 

Phone Boulevard 7314. Chicaro, III.

Meilė—jį visur įsibrauna ii 
visur žydi. Didelę sensaciją fe- 
deraliniame teisme sukėlė reve- 
liacijos apie “meilės naktis“, 
etc., \Vaukegano apskričio ka
lėj i me. Pasirodė, kad sargai 
už tam tikrą kyšį atgabenda
vo į kalėjimą merginą, kuri pa
guosdavo laisvės netekusius ka
lėjimo įnamius. Iš tokių vizi
tų išsivystė romansus ir vie
nas kalinys net apsivedė.

Ir kalėjimo viršininkas Jr 
sargai bus sulaikyti.

ALEKANDKAS KUNDROTAS 
l*er»i«kyrč >u šiuo pasauliu 

balandžio 29 diena. 9; 45 valan
da vak 1935 m., *ulayke« 8 
metu. K mėn. amžiaus. rim«?s 
Ūhicaru. III.

Paliko dideliame nuliūdime 
molina Alevandra po tėvais 
Butkaitė — tėvą Slaniriova — 
dvi įseM-ri* Alena ir Stanisla
va. teta Bmnislava lutsky, 
Krikšto tėvą Antane Marėliau- 
•ka. krikšto motina Julijonu 
Saldukienė ir k i minėt. .

Kūnas pašarv'ttar randasi 
m W. 35 'PI.

Ijridotuvės (vykę su bato i re- 
rolės 4 diena. 8 vaL ryto ii 
namu i iv. Junrio parapijas 
bažnyčia, kurioje atribos «edu- 
linroa pamahios ui vėlionio 
siela, o ii ten bus nulydėta* i 
8v. Kazimieru kaninea

Viri a. a. Alesandro Kund
roto riminė*, draurai ir pažy
stami e*at nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir eu- 
teikti jam paskutini patarnavi
me ir atrisveikinima.

Nuliūdę liekame.
Matine. Tėra*. Sroery*. Teta. 
Krikštą Murina. Krikšto 
Tėvaa ir Giminė*.

ra tarnauta laaiotuviu uit*** 
toriu* & P» Mažeika. leJcfo* 
naa Yard* 113&

iUti laidotuvėM* ir su 
laukutini įmurtum 

įtoveikinima-

Duodam Paskolas Ant Morgičių
Mąslus Mčnepinjąis Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Melų

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F.
S. and L, Ins. Corp., Washing- 
ton, D. Č. Apdraustas kiekvie- 
no žmogąus investmentas iki 
$5,000.00.

jSNhjPvMes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 

/T' 4 nuošimčius. ■
Reikalaudami 

/nMAMk visada galite
gąuti savo su- 

Wederal Savinos taupytus pini- 
BUmONLOAN APOCIATION

ši budnvojinm įstaiga hIuIo «pc- 
dnlins kulnas tiktai per s| nwne« 
d|. APSKAJTLIAVIMAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI.
PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cpmęnto darbus, na- 
. ’A’I pakilimas,

v / vifikų ir beso-
nit,nb> išlyjcini- 
,nnH'» nftUJus Inu 

: rinius frontus,
~ krautuvių ’pntai-

synias, Šinglią- 
I vimas porčių ir

lę—P namų, plumbin 
iras ir šilumos 
j vedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION C0. 

3653 Wp*t 26th Street 
. Telefonai: j
K ROCKWELL 0750
Bto LAVVNDALE 1875 ygflU

Žemiau telpa sąrašus tų lai 
kraščių, kurie rašė ir 
apie skridimą: 
CHICAGO — 
American 
Heralii & Exainlner 
Daily News 
Tribūne 
Times 
ILLINOIS 
Aurorą News 
Bcardslown Iii. Star 
Bcllevillc Advertiser 
BcnId Enterprise 
Cairo Citizen 
Champaign Gazette 
Chats^orth' PJain Deąlaj? 
Chgo Hghts Stur 
Danville News 
Dixon Tcįcgrujp . 
E. Moįipe lleruĮd 
Elnihųrst Press 
Freeport Journal

RAKANDŲ Bargenai 
FURNJTURĘ BABGAINB
W. SCHAULER’S STORAGE 

4644 N. Wrotern Aru. 
Detalia rakandu skyriui. $450 varto
ta* tikra* kiniška* divona*. 
Nauji kiniški kaurai po $ 
$85 ir $350. 10 daik. vato
»et. $98. Modern. 8 d. miejrki _ ____
ta* $98. Parlor *eL $25--$45. Caah 
ar išmok. Vakarai* iki 9, n*d. iki 4.

Radiatoriai ir Katilai 
BAPIATOBS & BOILBBS

Lensrvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
minėsiu. Kreipkitės viauomot J 

LEVINTHAL PLUMB1NG 
8UPPLY CO.

18U W. Divirion 81 
k am na f IšarahftoLi

STOGAI Boorara

Pref erred hy millioos 
to niayonnaise..

auaattoš* 4aiz* ji
• u p i » ku« 1*1
I w j, 4,44 o<i b«Vi>

K r a I»rL

MES REKOMENDUOJAME

Seni} ir naujų 1 
rįauomet gausite NaųjĮeni 
1789 Sp. Halsted St.. C

KAILIAI 
FURS

odžlafra

ka* divona*. FIGUI.
10 daik valg. kamb.*

CUARANTEE

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

TtofO *-
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PRANEŠIMAIDARBININKŲ DIENOS IŠKILMĖSELaimingos kelionės! CLASSIFIEDADS

suorganizuot

kainomis Irini
2649

IR DALIS

PINIGUS

ryto

galima

varžymą
iškil

Rašykit ant

Furnished Rootns

įvyk 
liepa

lietuvių keliaus j Ford Lnnsing 
Ai rpor tų pamatyti pilnai įreng
tų Lituąnicų Antrųjų kelionei 
į Kaunu.

Bukime visi ir bankiete ir ai r.
I torte!

Todėl kad negalima pagamin

ti gerą cigaretę iš tik vieno meto 
užderčjimo šiądien yra 4% my
lios sąkrovų prikrauta su eiga-

erų patarnavimu. 
LPRESS 
43 St.

Geri namai 
Nuosavas kam

tuos tabakus lengvesnius ir na11 " 
turališkai saldesnius.

34m. užderėjimų —didesne dalis 
dėl Chesterfield cigaretų.

Taip kaip pinigai krauna nuo
šimčius tai pasendinimas per 
dviejus metus ir pusę padaro ši-

apgyvento! vietoj, biznis išdirbtas ir 
gerai eina. 
So. Halsted

We#tern Paper Grad 
Bo. Fairfieki Avė.

dėl byla kurio 
stvkles, f J „ _
Cash arbn ant Išmokėjimo, 
t.vklte mus pirm negu pirkaite kltur. S. E. t ------- * -------
Store Fixtures
CALumet 5269

astuonias dešimts-penkių milijo
nųdolerių priežastis kodėl vyrai 
ir mntFrvft Iru ris* mlro IT IllUtdyS, IkUllS* aUlMJ
fields, visuomet bus patenkinti 
lengvesniu, geresnio-skonio d- 
' ■’V?’ . (y .. t-

LlGGETT & MY

EMMA'8 CA8TLE C A FE 
P

'I' a*. 1 var s om! tmJJHMII kVFB TIVUI 
per ilga laika 
nilkieme C--------
Lietuva atartom

Business Chances 
žttaMMiL.

Šiandien paskutinė 
diena mokėti 

1933 mokesčius
Šiandien yra paskutinė diena 

sumokėti 1933 metų antrą dalį 
mokesčių. Įmokojimus reikia 
daryti miesto rotušėje, apskri
čio klerko raštinėje, šiandien 
neužsimokėjus mokesčius reikės 
mokėti pabaudų.

PATYRUSIOS skudurų sortuoto 
jos. Econom: 
1560 N. Shef

Kad p. R. Skipitis yra advo
katas, buvęs Lietuvos vidaus

MOTERIS patyrusios prie norta 
vinto skudu: 
ing Co.

> VVanted—Female 
Darbininkių reikia

PARDUODU i 
biznio. Prie tarti# 

6648 So, i _

Darbininkų šventes proga 
giamn eisena

tavo pu*e tavernos 
J -— liną. 
Ashland avė.

Svarbus svečias iš 
Lietuvos

Šiandien rengiamos 
didelės demonstraci

jos Chicagoje

KAMBARYS ant rendoa — mergi
nai ar vyrui. 8308 So. Union Avė. 
Pirmos lubos, užpakaly.

Gegužės 3 dienų, vakare, Con- 
gress Kotelyje lakūno draugai 
ir skridimo nuoširdus rėmėjai 
iškilmingoj putoj atsisveikins 
su maloniu ir drąsiu lakūnu ir 
palinkės jam laimingos kelio
nes padangėmis iš New Yorko 
į Kauną.

Gegužės 5 dieną tūkstančiai

Už 40 milijonų depozitorių 
stovi suvirs 20 bilijonai dolerių ant 
depozito Suv. Valstijose—milziniibas 
rezervas dėl ateities.

Prieš panašų užsimojimą rei
kia griežčiausiai pasipHėšinti. 
Dalyvaukite susirinkime gegu
žes 1 d., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted str. Kviečia 
Liet. Socialistų Sąjungos Chi- 
^gos Centralinė kuopa.

Įžanga 25 centai ypatai, be
darbiams su šelpimo kortomis 
įžanga veltui. Padengus rengi
mo išlaidas, likusis pelnas ski
riamas kovai prieš ateivių var-

BARBERYS pilnai patyrė# gavo 
amato, paieško darbo vakarais. At
jaukite Box 251, 1739 South
Halsted St

Protesto rezoliucija prie at
eivių persekiojimų bus išnešta 
ir balsuojama masiniame susi
rinkime Pirmos Gegužes apvai- 
kščiojime. Joje bus pasmerkti 
bandymai sustabdyti bedarbių 
ateivių šelpimų, pašalinti nuo 
darbų bei. deportuoti kaipo ne
žmoniški ir reakcionieriški.

Lietuvių 1-mos Gegužės 
mėse bus išnešta protesto re 
zoliucija

Darius ir Girėnas savo testą 
mente aiškiai pasakė, kad jei 
gu jiedu žjiis kelionėj į Kaunu 
jaunojoj 
ras kitas 
kuris 
Vaitkus 
įmigti.
iipslpažinimii su aviacija ir pa
tirtimi joje-tai yra sparnai, be 
kurių per Allantikų negalima 
lėkti. Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo Sąjunga su 
visuomenės pritarimu ir dosnu
mu aprūpino jį tokiu lėktuvu, 
kuris duotų drųsos lakūnui 
leistis į kelionę. Ir minėtoji 
Sųjunga ir visi skridimo rėmė
jai didžiuojasi ir lakunu ir taip 
rūpestingai ir moksliškai jreng- 

. Jie yra pilni įsiti- 
vilties, kad šis spar-

MERGINA prie namu darbo, pa
tyru# su kūdikiai#. Gyventi vie
toji, geri namai. 88 I savaiū.xll 10 
S. Sacramento Blvd., Nevada 6291.

reikalų ministeris ir senas vi
suomenės darbuotojas, kad jis 
atvyko ne aukų rinkti, o su 
Amerikos lietuviais susipažinti 
ir pasitarti— visi šUie dalykai 
gali būti įdomus. Net 
sija 
lietuvių kongresų gali 
ba nerasti pritarimo.

DIDELIS BARGENAS. Parduo
da buėemė Ir nwml iš urtoiaatiaa 
ligos, tari bert perduota | trumpa 
laika. Tat Lafayptu 6706.

MERGINA patyrusi prie abelno 
namų darbe. švari. Geri namai, 
mala Šeimyna, 
bary#. Keyatone 0789,

Financial
Fintnaal-Paekoloe

SKOLINAM ________
ant Jūsų mergišių, bonų, algų ir namų 
Taipgi perkam, parduodam, mainom 
morgičiu#, bonus, namu#, ūke# ir 
biznius. Turim apdraudo# depart- 
menta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO. 
6755 South Western Avė.

šįvnknr Chicr.igos Lietuvių Au
ditorijoje Įvyks Lietuvių Pir
mos Gegužėm iškilmes, kurias 
rengia LSS. kuopa. Kalbės SLA. 
prezidentas ;F. J. Bagočių*i, 
“N.’* redaktorius P. Grigaitis 
ir Dr. A. Montivdas. Dainuos 
Chicago.s Lietuvių Vyrų choras 
ir “Pirmyn”, kuriems vadovau
ja K. Steponavičius. Pradžia 8 
vai. vak. Įžanga 25 c.

Jungtinis tarptautinis Pirmos 
Gegužės apvaikščiojimas yra 
rengiamas Socialistų Partijos ir 
eilės darbo unijų bei kultūri
nių organizacijų gegužės 1 die
nų, 5 vai. vakare.

Maršavima prasidės nuo Ash
land ir Roosevelt gatvių ir su 
muzika, dainomis, vėliavomis ir 
jvairomis iškabomis maršus j 
Union purkų, kur atsibus pra
kalbos pritaikintos Darbininkų 
šventės—Pirmos Gegužės apei
goms.

Bus išneštos rezoliucijos pa
smerkiančios karų ir fašizmą, 
paskelbti darbininkų reikalavi
mai 30 vai. darbo savaitės, ir 
pasmerkimas dabartinių taksavi- 
mo būdų—taip vadinamo “sales 
tax”, reikalaujant tai pakeisti 
taksais nuo didelių uždarbių.

— V. M.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. •

etuvių kartoj atsi- 
iparnuotiis lietuvis, 

j:/' užbaigs. Feliksas 
pasiryžęs yra ją už-

Ahm. Liet. Namų Savininkų Brid- 
geporte laikys mėnesini susirinki- 
iiib trečiadieni gegužė# 1 d. 7:30 
vai. vak. Chicago# Lietuvių Audito
rijoj, 8188 S. Halsted St. Visi na
riai namu savininkai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių 
reikalų, kuriuo# būtinai turėsime ap
tarti ir kurie dar nepriklausote prie 
susivienijimo malonėkite ant šito 
.susirinkimo prisirašyti.

S. Kunevičia rašt.

tu lėktuvu 
kinimoJ ir 
mintasis lietuvis tikrai įvykdins 
tą. ko Darius ir Girėnai siekė. 
Kelionei nusisekus, jųdviejų 
troškimas realizuotus!; skridi
mo rėmėjams butų džiaugsmo; 
lietuvių tautai butų garbės; 
aviacijos pionieriai pultų stu
dijuoti Lituanicos Antrosios sa
vybes; Lietuva turėtų kuo pa
sididžiuoti.

Taigi lehenanto Felikso Vait
kaus skridimas Lituanica Ant* 
raju yra reikšmingas ir svar
bus. Kurie manė, kad šiais 
sunkiais laikais nepasiseks su
kelti kapitalo skridimo įvykdi- 
nimui, padarė klaidų.- J lietuvių 
visuomenės užsispyrė jį 
dinti, nors ir trukdoma 
lankios propagandos.

“Naujienų” redaktorius Pius Grigaitis kalbės 
darbininkų Šventės Piimos Gegužės apvaikščio- 
jime, gegužes 1 dienų, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., Chicago. Pradžią 8 vai. vakare.

.„ir užpakalyje Chesterfield 
yra suvirs 85 milijonai dolerių 
įdėta į lengvą nunokusį tabaką 
...dėl lengvesnio geresnio skonio

I nnriu# priimami 
i nuo 15 iki 48 
Pašalpa ligoje yra 

$6, $10 Ir $16 #avai- 
pbrnirtinė $250. Taipgi, čia

ir jo mi- 
pasaulinį 
rasti ar- 
Apie tai 

laikraščiui ir veikėjai jau ar
gumentuoja. Svarba gludi ta
me, kad jis yra Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti 
ciatorius ir pirmininkas, 
minėtoji Draugija visur ir vi
sada tikslai ir našiai dirbo, apie 
tai mes menkai žinome, nes ji 
d a jauna. Bet jos vardas pasa
ko jos tikslų. Kada pats jos 
iniciatorius ir pirmininkas pa
buvos išeivijoj, arčiau susipa
žins su musų įstaigomis, orga
nizacijomis, žmonėmis, lietuvių 
išeivių kultūra, budu, kriptimis, 
ekonominėmis sąlygomis ir kit
kuo, jam bus aiškiau ir lengviau 
orientuotis Lietuvon sugrįžus, 
kų ir kaip turi veikti Draugija 
Užsienio Lietuviams Remti,

Todėl mums yra svarbu su
eiti su juo j kontaktų, susipa
žinti ir supažindinti su musų 
gyvenimu išeivijoj. Su Lietuvos 
dabartiniu gyvenimu jisai pasi
stengs mus supažindinti.

Todėl ir chicagieČiai rengia 
bankietų gegužes 8 dienų Con- 
gress Kotelyje, kur apart kitų 
dviejų svarbių svečių, turėsime 
ir svečią adv. R. Skipitį.

Kreipkitė# i
Druugijo# ofiiių, 

1789 So. llahted SL
Taipgi, i ui rūšy t Draugijon 

ir per musu konkur#antu8.

S. L. A. 36 kuopa laiky# mėnesini 
susirinkimą gegužė# 1 d., 7:80 vai. 
vak. Chicago# Lietuvių Auditorijof. 
8183 S. Halsted St., prašau pribut 
visų narių, bu# svarbu# reikalai, bu# 
renkami darbininkai dėl pikniko. 
Atsiveskit nauju narių prisirašyti 
prie S. L. A.

J. Balčiūnas rašt.

1AGREŽIMUI role# de) Skalbia
mo# Mašinon. Refrigeratoriam# 
Motorai, Fenai.

O. HLADILEK
5225 So. Kedžie Avė., Chicago, III. 

Tol. Hemlock 6226

8tht4? St.,
gersi Išdirbta 

___ Gers proga bii- 
tmnnims. Valiuoju | 

togom#.
144 N. State St.

Šiandien protestuos 
prieš ateivių

Help Wanted—Male-Female 
_____ Darbininkų Reikia
REIKALINGA veduai pora be val

ku dirbti ant ūkės, moteris pagel
bėt prie stubo# darbo. C-___ __
kokiu Mąlygų dirbsite. H. Koplewski 
R. 4. Dowagiac. Mich.

Kurniture & Fixtures 
Rakandal-Italsal

O*MMWWM*»V^MVA*A*****^*****#***r»******** 

iapardVodame baru fikce 
rius, visokio didžio su Coli Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčeriu# 

‘j biznio iškaitant nvar- 
rtgisterius ir ice baksun 

». Pamn- 
....................................... J- 

E. SOSTHEIM & SONS.
1900 S. State St..

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ........ 825.00 
8800 kaurai .........................   $85.00
Parloh mlegkambario ar val
gomojo karnb.. rakandai .... $80.00

Atdara vakarais ir nedėlloj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashlantt Avė.

ŠituationhVanted 
Darbo Ieško

r-
I«

DARBININKU AVENTft — 
PIRMA GEGUŽftS.

Bus iškilmingai apvaikščiojama 
trečiadieni,' 1 diena gegužės (May) 
1985 m.. Lietuvių Auditorijoj. 8133 
S. Halsted St.. Chicago, Iii., pradžia 
8 vai. vakare.

Kalbės gerbiamas svetys, specia
liai pakviestas^ SLA. prezidentas 
advokatas F. Bagočiun. “Naujienų” 
redaktorius Pijus Grigaitis ir dak
tare# A. Montvidas. Dainuos Pirmyn 
chorą# ir Chicagos Lltftuviu Vyrų 
chorus po vadovyste Kaz. Stepona
vičiau# ir tu chorų solistai, due
tai ir t. a.

Visuomenė yra kviečiama #kait- 
Ar tingai atsilankyti ir nykiu apvaikš- 

1 čioti viso pasaulio darbo žmonių 
švente. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga 25c ypatai. Rengia Lietu
viu Socialistų Sujungė# Chicago# 
Centrulė kuopa.

Kviečia Rengimo Komisija,
Chicago# Lietuvių Draugija, yra 

pašalpos ligoje, pomirtinių ir kultū
ros draugija 
vyrai Ir moteris 
metų amžiau# 
8-. u #kyrių — 
tč. e; pomirtinė $250. Taipgi, čia 
priimamo# ir čielos draugystė# bei 
kl ubai, jeigu dar nestovi visai blo
gai pinigiškni.

Chicago# Lietuvių Draugija, yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je, I Chicago# Lietuvių Draugijii 
priklauso 1900 narių, tai yra did
žiausia ir turtingiausia lietuvių 
draugija Chicagoje.

Įslrašyt Draugijon galima pane- 
dėliai# ir ketvergei# visa dienų, o 
nedėldieniai# tiktai nuo 9 vai

Business Service
-------Patarnavimų!.

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS

Priel _ persikrausiant pašaukite 
LAFAYETTE 8980 ir ai atvalluo- 
niu jum# padaryti “estimatlOn“ 
kiek jum# kainuo# kraustymas. 
Aš gailu garantuoti, kad ju# busite 
tiktai užganėdinti «u mano žemo
mis

PARDUOSIU restauranta lietuvių

• Reataurant. 1745 
•L Canal 1547.
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