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Chrysler Nusileido
Unijai

STREIKAI AMERIKOJE

Northern States Power Co. 
400 t?

Chrysler korporacija pradės derybas su 
unija ateinanti trečiadienį. Baigiasi dery

bos su General Motors.

Woolen Mills, Bag and 
Drug Companies 

500

FerrdSfamping Co., 550 CL ... . .. c . ,
Bėrnard Schvvartz Co.. 400 Shoe Workersm New England 
Wester-Eisenlohr, Ine.. 500 
* Ow&t) Products Co., 400 

.... .  
w 7 \ z v M

1.800

■
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La Crosse Rubber Mills
. U.500

. ............... .... .............................. JĮ. ■■ l

1.000
Ra n d

. No. 48 
——------ - ----- ęr------ -
Bado streikas Ven

grijos anglių 
kasykloje

Pavojus naujo didelio auto
mobilių darbininkų streiko iš
nyko, Chrysler korporacijai 
sutikus pradėti ateinantį tre
čiadienį derybas si? automobi
lių darbininkų unija.

Tikimąsi, kad iki to laiko 
> bus užsibaigusios derybos ir 

su General Motors, nes dabar 
yra pasilikę neišspręsti tik trys 
klausimai.

Detroite tebesitęsia aštuoni 
nedideli sėdėjimo streikai. 
Rimčiausias streikas yra Tim- 
ken Detroit Axle Co., kuri ga
mina ašis veik visoms automo
bilių kompanijoms.

Crovvell P&blishing Co., 
Springfield, O., kuri leidžia po
puliarius žurnalus, susitaikė su 
savo 800 presmanų ir pripa
žino jų uniją.
čeverykų darbininkų streikas 

baigiasi*
Rytinėse valstijose, ypač Ma- 

ssachutsetts ir New Hampshire 
^valstijose, čeverykų kompani
jos viena po kitos pasiduoda 
darbininkams^Jį^yž^akąr su
streikavusių J7?0OO čeverykų 
darbininkų^ jau "TO,000 Bugry- 
žo į darbą, lairiiėję streiką. ‘Ti- 
kimąsi, kad šiandie sugryš į

darbą ir visi kiti darbininkai. 
Čeverykų darbininkai reikala
vo pakelti algas 15 nuoš. ir 
tas jų reikalavimas liko pa- , 
tenkintas.

Streikas prasidėjo1 Northern 
State Power Co., dirbtuvėj 
Minneapolis, Mįnn., bet kom
panija jau užvedė derybas su 
unija.

Chrysler korporacija nepasę^ 
kė General Motors, kur dar
bininkams teko streikuoti 44 
dienas iki privertė kompaniją 
pradėti derybas su unija. 
Chrysler gi tuojaus suliko pra
dėti derybas su unija ir savo 
atstovu paskyrė DeSoto Motor 
Corp. vice-prez. ir manažerį 
Herman L. Weckler. /

Unijos prezidentas Homer 
Martin sako, kad unija reika
laus pripažinti jų vienintele 
darbininkų . atstove derybose su 
korporacija, bet nereikalaus 
pilno unijos pripažinimo. Uni
jos santykiai su Chrysler komp. 
esą ‘‘patenkinantys”. ’. 

y .• f • , • y

Derybose su , General Motors 
dar neišspręsti yra 30 vai. dar- ‘ 
bo savai’^šalhiimo paskųs £ 
bos sistemoš ir minimum algų 
klausimai. s U

W1AND

Chevrolet and Fisher Body Plants, 2,000| 

Bethlehem Shipbuilding and 
Union Iron VVdrks^ 2,000 /

f Į Illinois Watch Case čo
\f<OAJ(LAND

i i . :

700 
MM " i ’

l

Meyersdale $hirt Co.
300L-.... ........ .-į i .....e .■■■'

L I

• / Berkshire Knitfing Mills 
600

Continental Gin Co; ,°BIRhAINGM
■ ■ ■ - ............^•'2LW;ii^:Av^z^:^-..-.-.-.-...:

American Thread Mill
■
■ \f
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Douglas Aircraft Corp
5,600

ŠIS ŽEMLAPIS PARODO' MIESTUS, KUR DABAR VYKSTA STREIKAI. PA- 
rašai prie miestų paduoda' dirbtuvių vardus ir skaičių darbininkų, kurie streikuoja.

• • ■ » / ?< i-’*' ' \ • ’

Beveik visi streikai yra “sėdėjimo streikai” ir jiems vadovauja C. I. O. —Ko- 
mitetas Industriniam , Organizavimui. Tai yra organizacija, kuri organizuoja darbi-

* ' ■ ' ' ' * ■ f ! * ;i . ' •' -i:' ‘ ■> ' '' ■ ' į '

ninkus ne pagal amatus — kaip daro Amerikos Darbo ^Federaęįja, bet'pagal pramo
nes. Jos vadu yra John L. Lewis,.United Mine Workers of America prezidentas.

Lojalistai iššprogdi-
nb sukilėlių urvą

Apkaltino lėktuvų 
’ dirbtuves strei

kierius

Tai yra pirmas tokis apkal
tinimas prieš Californijos dar
bininkus.

» 1 ♦

Kruviniausias visame 
civiliame kare mušis

- Oviedo. ■
■' r j

šiame 
siaučia

Streikuojantys v Douglas 
eraft Co; darbininkai 
tinti grand jury.

apkal-

SANTA MONICA, Cal., vas. 
25. — Los Angeles kąuntė ruo
šiasi ginklų ir dujų bombų pa- 
gelba išvaryti streikierius iš 
Douglas Aircraft Co. dirbtuvių 
ir juos areštuoti už kriminalį 
sąmokslą.

Kauntės grand jury išnešė 
apkaltinimą prieš 400 streikie- 
rių po liudijimo korporacijos 
prezidento Donald W. Dou‘g- 
las.

Šiuo laiku visoj šaly 
streikuoja 45,000 

darbininkų
—■-------- r—

Bet padėtis nėra nencrmalė, 
sako darbo departamentas.

Tuo pačiu laiku distrikto pro
kuroras Fitts įsakė policijai 
atimti iš streikierių dirbtuvę 
ir sugrąžinti ją savininkams. 
Tuojaus tapo suorganizuota 200 
mušeikų, kurie 
luoti šaunamais 
jų bombomis.

Apkaltinimas 
industrinių
rius VVilliam Susiek ir Ąndrevv 
M. Schmolder, 36 darbininkivs 
ir 332 neįvardytus žmones. Vi
si 400 yra kaltinami už sąmok
slą įsiveržti ir užimti svetimą 
nuosavybę. ’

; WASHINGTON, vas. 25. -~ 
Darbo sekretoriaus padėjėjas 
Edward F. McGrady sako, kad 
darbo departamento surinkto
mis1 žiniomis, šiuo laiku visoje 
šalyje streikuoja 45,000 darbi
ninkų iš 27,864,000 darbinin
kų, dirbančių šešiose1 didžio
siose industrijose.

Pasak McGrady, tokia padė
tis nesanti abnormalė, nes 
streikai tęsiasi v visą laiką ir 
visados streikuoja didelis dar
bininkų skaičius. ./

tapo apgink- 
ginklais ir du-

išneštas prieš
unijų orgariizato-

Gubernatorius tikisi 
sutaikinti Fansteel 

streiką

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Apsiniaukę, tiek pat šalta.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 25°.
Saulė teka 6:32, leidžiasi

’ 'r - T

SPRINCIFIELT), -m., vas. 25 
— Gubernatorius Horner tiki- 
si, kad gal ir pasiseks sutai
kinti streiką Faųątėel Metal- 
lurgical Corp. - dirbtuvėse, 
North Chicago. :Jis padavęs 
kompanijai naujus pasiūlymus 
in <yjb|ar laukią^’ kompanijos 
atsakymo.

Kokiuos pasiūlymus guber
natorius padavė, to jis neskel
bia. Bet eina gandų, kad jis 
pasiūlęs kompanijai tartis su 
unijos atstovais įr sugrąžinti 
į darbą pašalintuosius sėdin
čius dirbtuvėje streikierius.

Kompanija svarstanti pasiū
lymus ir dar/nedavė savo at
sakymo.
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■MADRIDAS, vas. 25. -r Su
kilėliai bandė išsprogdinti loja- 
listų laikomą universiteto dan
tų kliniką. Tuo tikslu jie iš sa
vo tranšėjų kasėsi urvą į kli
niką, Bet tą pajuto lojalistai 
ir irgi pradėjo kasti urvą lin
kui sukilėlių kasamo urvo. Pa
siekę sukilėlių Uryą lojalistai 
savo ir sukiĮėlių urvą išsprog
dino. ■ •<; z / . ■■■*

Tuojaus, prasidėjo smarkus 
mu’šiš, kuris truko kelias va
landas, bet pozicijos nepasikei
tė, r

Tuo pačiu laiku eina smar
kus mušis palei Jarama upę, 
kur lojalistai bando sustiprin
ai savo pozicijas ir prisiruoš
ti atakomis nustumti sukilėlius 
nuo v strateginės kalvos, iš ku
rios jie^ artilerija gali apšau
dyti Valencijos kelią. Ten vie
name mūšyje žuvo 2,500 suki
lėlių. Ir jie nors dar laikosi 
ant kalno, bet jiems savo po
zicijas bus labai sunku atlai
kyti. ■’ -

Trys ministeriai; kurie buyo 
atvykę įv Madridą apžiūrėjimui 
padėties,, išsiskubino atgal į 
Valenciją, iššaukti į svarbų 
kabineto susirinkimą.

v ■

Kruvini mūšiai Oviedo.

Sukilėliai susilaukė pagelbės; 
paėmė kalvą.

MADRIDAS, vas: 25. — Su
kilėliai Jarama fronte susilanv 
kė dideles pagelbės ir nustu- 
/mė lojalistus nuo Pingarron 
kalvos.

; Sukilėliai gavo užsienio ka
reivių, daug artilerijos ir ge
riausių prieš lėktuvinių kanup- 
lių, taipgi kitokių moderninių 
ginklų. Tas dabai apsunkins, 
kariavimą su sukilėliais.

Nųžttdėunijosorga- 
nizatorių

Brangiai kainuos 
pamatyti prava
žiuojantį karalių'

; _ Ot.1 n.l-lOl.ll—! I „ •

LONDONAS, vas. 25. — 
Gaunama labai daug paklausi
mų ir užsakymų vietų iš 
amerikiečių, kurie norėtų 
matytį karaliaus Jurgio VI 
runaciją.

Londonas iš tokių svečių ti
kisi gerai pasipelnyti, žinoma, 
pačios, karūnacijos jie nema
tys, nes į iškilmes galės įeiti 
£ik didžiūnai ir valstybių at- r 
stovai. Paprasti žmonės turąs 
laukti gatvėje ir tik joje ga
lės pamatyti pravažiuojantį 
karalių ir visą jo svitą.

Už tą malonumą pamatyti 
pravažiuojantį karalių jie tu
rės laukti mažiausia 80 valan
dų, niekur iš savo • vietos ne
pasitraukiant. Tomis gatvė
mis, kuriomis pravažiuos ka
ralius bus pristatyta ' ir sėdy
nių, bet prasčiausia sėdynė 
kainuos virš $63. O ir joje teks 
išsėdėti mažiausia 7 valandas. 
Nuomos namų tose gatvėse ne
paprastai iškilo. Vietos tokių 
namų langupse irgi pasidarė 
nepaprastai brangios.

Bet tūkstančiai, amerikiečių 
vistiek važiuos į Angliją ir mo
kės didelius pinigus, kad ke
lioms minutėms pamatyti pra
važiuojantį iš karūnacijos ka
ralių.

Rusija deportuos—
vnkip<»Hlv-4iF y®ldžia a.u»štus val- aebimU.,VOKieCIU^ aininkus ii‘ Budapešto bandy-

šnipų

ty 
pa- 
ka-

angliakasiai užsidarė ka
sykloj, reikalaudami pakėli
mo algų. Jiems gręsia mir
tis. žandarai šaudo moteris.

275

FUENFKIRCHEN, Vengri
joj, vas. 25. — 275 vietos an
gliakasiai užsidarė kasykloj ir 
paskelbė bado streiką, reika
laudami pakelti algas 20c į 
dieną. (Jie dabar uždirba tik 
'$1 į dieną).

Kiek žinoma, jau apie 100 
jų serga nuo bado, šalčio ir ne
tikusios ventiliacijos. Yra pa
vojaus, kad gali žūti ir visį 
užsidariusieji, nes kasykla piE 
dosi nuodingomis dujomis. Vi
sų lempos veikiausia yra išde
gusios.

Visus apielinkės kelius už
ėmė žandarai ir nieko prie ka
syklos neprileidžia, bijodamies 
atėjimo streikierių pritarėjų.3

Vakar prie kasyklos susi
rinko badaujančių streikie*rių’ 
žmonos ir giminės, bet žanda
rai pradėjo šaudyti j minią ir 
tris žmones vietoj nušovė, o~ 
10 sužeidė.

! Šiandie streikieriai pareiškė 
noro pasitarti, su unijos virši
ninkais, bet' žandarai neprilei
do unijos viršininkų prie strei
kierių.

Visa Vengrija yra sujudusi 
-dėf* šio baisaus bado streiko

. WHITESBŲRG, Ky„ vas. 25 
— Netoli Harlan Fuel Cp. ka
byklos rastas nužudytas ang
liakasių unijos v organizatorius 
Everett Centers, kuris stengė
si- Suorganizuoti apielinkės an
gliakasius. Spėjama, kad jį nu
žudė kasyklų mušeikos, nes ši 
apielinkė yra paskilbusi žudy
mais ir persekiojimais orgarii- 
^uotų angliakasių.

Kansas ratifikavo 
vaikų darbo pa
naikinimo pataisą 

• • • ■■ -   m'.i/ . •

TOPEaA, Kas., vas. 25. — 
Kansas šiandie patapo 28-ta 
valstija, kuri ratifikavo patai
są prie federalines konstituci
jos, panaikinančią vaikų dar
bą. Trūksta dabar dar 8 Val
stijų.

Atgaleiviai nori teisme kon- 
testtioti Kansas ratifikavimą 
pataisos, nes senate balsai pa
sidalino lygiomis ir nusverian- 
tį balsą padavė senato pirriii- 
ninkas. Pasak jų, jis neturė
jęs teisės tai padaryti.

BAYONNĖ,/Francijoj, vas. 
25. — Asturijos angliakasiai’ 
ir baskų milicija, kurie įsiver
žė į Oviedo, vis stipriau supa 
sukilėlius. Sukilėliai ginasi at
kakliai ir dabar ten siaučia 
kruviniattsjas visame dabartį- 
nianįie , civiliame kare mušis. 
Bet sukilėlių padėtis yra "kri
tiška. Jie jokios ;pagelbos ne
gali tikėtis, o jų slėptuvės vie
na po kitos sprogdinamos di-
naiųitu. Ypač smarkus mušis ipa kalėjime.

Sušaudė Haile Se- 
lassie žentą

— ._į,,, .

ADDIS ABABA, vas. 25.-— 
Italai suėmė ir tuojaus sušau
dė Ras Dėstą Demtu, buvusio 
Ethiopijos karaliaus Haile Se- 
lasšie žentą, kuris vis dar ban
dė. su nedideliais būriais ethio- 
pų kariauti italus.

Italai iš priežasties mestos 
prieš kelias dienas rankinės 
granatos, kuri lengvai sužeidė, 
Italijos vice-karalių Ęthiopijoj 
Graziani ir aViacijosJ viršinin
ką, sušaudė Addis .Ąbaboj jau 
daugiau kaip 600 ethiopų. Gal 
tūkstantis ethiopų tebelaiko-

i-:' < A-

Siūlo skirti bilioną 
dolerių namų 

. , statybai
■' . ■■ ' v" ■■ . ..

•WASiHINGTON, vas. 25. — 
Kongresui liko pasiūlytas ad
ministracijos biliuš, skiriantis 
bihoną dolerių keturių metų 
programai pigių namų staty
bos. Tie namai butų statomi 
tikslu parduoti juos papras- 

uždirbantiems'tiems; mažai 
darbininkams'.

Į keturius
Į; -. į . '■■■ .. ;

metus manoma 
pastatyti 375,000 namų, kurių 
kiekvienas kainuos apie $4,000.
3 . r • * * . • ; ' . ♦ f

Pasikorė Vokietijos 
bažnyčios vadas

t ' u ”,

MASKVA, vas. 25. — Ru
sijos valdžia pranešė Vokieti
jos amį>asąd^/®ęOešimrT^ 
kiečių, kurie buvo suimti it 
yra įtariami šnipinėjimu4 ir sa- 
botažavimu, bus deportuoti iš 
Rusijos. Apie 34 .kitus vokie
čius, kuriuos rusai yra arešta
vę, ambasada sakosi neturinti 
jokių žinių.

BERLYNAS, vas. 25. — čia 
pątirta, kad šią savaitę, tur
būt dėl kankinimų, koncentra
cijos stovykloje “raštas pash 
koręs” Berlyno advokatas 
Węisler, buvęs Tegalįs patarė
jas konfesionalėš v (opozicijos) 
protestonų bažnyčios. ‘

Tariasi dėl 30 vai 
darbo savaitės

DETROIT, Mieli., vas. 25.— 
Dabar automobilių ■ darbininkų 
unijos derybose su General. 
Motors yra svarstomas įvedi
mas 30 vai. Įdarbo savaitės.

z ■■■• az t - • . <
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Pikietuoja submari 
nu dirbtuvę

GROTON, Conn., vas. 25.— 
Electric Boat Co. dirbtuvės, 
kuriose buvo paskelbtas sėdė
jimo streikas, bet streikieriai 
liko areštuoti ir iš dirbtuvių 
išvaryti, dabar yra stropiai pi- 
kietuoiamos. Derybos streiko 
Sutaikymui dar nepradėtos. 
Streiką remia industrinės uni
jos.

Tose dirbtuvėse yra stato
mos valdžiai submarinos.

Anglų laivas užga
vo miną

MARSEIIXES,. Fra nei jo j, 
vas. 25. — Anglijos laivas 
Llandovery Castle pranešė per 
radio, kad jis užgavo miną 
pietiniame Ispanijos pakrašty
je. Nors/vanduo ir liejasi į lai
vą, bet jis galėsiąs pasiekti 
Vendręs ftostą, Franci joj.

4--— ■ ■ ■ - ......

Gryšta į mokyklą
ERW.I'N, Tenn., vas. 25. — 

13 metų Mary V. West Bailey, 
jau du metai kaip vedusi ir 
keturis sykius buvusi pasime
tusi su savo vyru Jimmy Bai- 
ley, 24 /m., paskelbė, kad ji 
gryšta atgal į pradinę moky
klą.

Ji ištekėjo būdama 11 me
tų. Dabar ji gyvena su savo 
vyru, su kuriuo buvo kelis sy
kius pasimetusi.

ti tartis su streikieriais.
Socialistai atstovai apkalti

no kasyklos viršininkus už su- 
kųrstymą šio streiko, tikslu ar- 

kasyklą, ar 
privėrsti valdžią ją išpirkti, 
nes jie operavo kasyklą su 
nuostoliais.

Vilniaus karo vete
ranai paskelbė bado 

streiką
VILNIUS, vas. 25. — 22 pa

saulinio karo invalidai, negalė
dami gauti darbą, užsirakino 
privatiniame name ir paskelbė 
bado streiką, iki valdžia parū
pins jiems darbą.

Bado streikieriai sako, kad 
daugelis jų gauna iš valdžios 
pensijas, bet tos pensijos yra 
tokios mažos, kad nėra jokios 
galimybės iš jų pragyventi.

CALLANDER, Ont., vas. 25 
1— Dionne penkiukės, kurias 
globoja pati valdžia, ikišiol, už- 
Hirbtfsios ; $543,000', daugiausia 
iš mūviu kontraktų. Per atei
nančius du metus jos uždirb
siančios dar ^200,000. Visa 
aprelinkė irgi ' pelnosi, nes iš 
visur važiuoja žmonės pama
tyti šias penkias mergaites, 

‘vieninteles gyvas penkiukes 
pasaulyje.

PILDOME
1936
INCOME TA^

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.

A
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Penktadienis, vas. 26, 19'37NAUJIENOS, Chicago, m. 
. . ' _ ■_ k ■ A' **/'* .7 - ‘ v .

IS DETROITO PADANGES Visi kalba apie rinkinius Lietuvių Piliečių Pašalpinis

—

Sako, neuždirba nei to, 
ką gauna

■ LANSING, Mich

Phone CanaĮ 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos*: nuo 1—8 ir 7—8 
r Seredomis ir nedėk pagal sutartį 

Rez.6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

KAS PAS MUS VEIKIAMA DENTISTAS

vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 
susitarimą.

4300 S. FAIRFIELD AVĖ.
Telefonas LAFAYETTE 8016

DETROITO 
SKYRIUS

Linksmas paren 
girnas

Legislatura atsisakė 
pasikelti algas

Vasario 28 d. įvyksta links
mas parengimas 
ir prakalbos. Tai Lietuvių Pi

DETROITAS — tai gausinga 
lietuvių kolonija. Kiek čia 
lietuvių gyvena, sunku pasa
kyti. Bet galima spėti, jog jų Į liečiu ’ Politikos Klubo parengi- 
yra apie keliolika’tukstančių. jmas. Prasidės jis 5 vai. po pie-

Per paskutinius kelis metus tų Lietuvių svetainėje. xr‘~* 
laikraščiuose apie detroitie- esate kviečiami dalyvauti, 
čius mažai tebuvo rašoma. 
Apie kitų lietuvių kolonijų or
ganizacijas, veikėjus, biznie
rius ir šiaip visą veikimą 
“Naujienų” skaitytojai kur 
kas daugiau žino, negu apie 
Detroito lietuvius. O tai dėl Įgerės, tai ir biznieriams tada 
to, kad iš čia mažai kas į lai- bi?s geriau. ’ ' .
kraščius terašė.

Detroitiečiai seniai jau jau
tė, jog “Naujienose” yra rei
kalingas skyrius, kuriame bu
tų rašoma apie ją gyvenimą, 
rūpinamasi jų reikalais. Apie 
ką pirma buvo tik galvojama, 
dabar tatai vykdoma gyveni
mam Būtent, įvedamas “Nau
jienose” pastovus skyrius, ku
ris bus žinomas kaip “Iš Det
roito padangės”. Tas skyrius 
bus spausdinamas kiekvieną 
penktadienį.

Kaip jau pereitą savaitę bu
vo minėta, skyriui vesti susi- 
ėarė komitetas iš šių asmenų: 
J. Besasparis (pirmininkas), 
Kemešienė (sekr.), P. Kaušius 
(skyriaus vedėjas), p-lė Ma- 
salskytė, Kuleišis ir jo sūnūs 
Vytautas, J. Šimanskis, F. Di- 
lis ir Dilienė, Strazdas ir keli 
kiti. Kad darbas sklandžiau 
eitų, tai nutarta, kad raštai, 
skiriami Detroito skyriui, butų 
priduodami šiems komiteto na
riams: P. Kaušiui (1951 — 24 
St.), M. Kemešienė (204lu —- 
23 St.) arba J. BėsasįhHs? 
(1740 Beacher Avė.).

Kad Detroito skyrius butų 
įvairus ir įdomus, tai vedėjai 
prašo visus stoti įv talką: juo 
daugiau turėsime bendradar
bių, juo skyrius bus įvairesnis. 
Tad rašykite apie įvairių or- 

veikimą, paskirus 
įvairius 

gyvenimo

‘ koncertas

Visi
nes

v-

ganizacijų 
veikėjus, biznierius, 
įvykius iš lietuvių 
ir t. t.

įžanga tik 15 centų. /

Galo streikams vis dar 
simato. Dėlei to biznieriai
nubudę. Bet kai streikai pasi
baigs ir darbininkų būklė pa-

ne
yra

;M. L. B

Sutinka Derėtis

Mrs. Anelia K. Jarušz įDr. C. J. Svenciskas 
Physical Therapy r 
66" 01?IS0 VALANDOS: 10 v. r. iki P
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 

‘duodu massage 
electric tre,kt- 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Kliubas smarkiai auga
• Lietuvių Piliečių Pašalpinis 

Klubas jau gyvuoja 26 metai. 
Kada daugelis kitų organizaci
jų vos tik laikosi, tai klubas 
smarkiai auga ir stiprėja, šian
dien klubas yra tvirčiausia 
Detroito lietuvių organizacija.

Vasarių 1’4 d. įvyko klubo 
mėnesinis susirinkimas. Įsira
šė 29 nauji nariai. Be to, 
gauta dar apie 10 aplikacijų, 
atseit, 'kandidatų į klubo na-1 
rius.
; • V r

Klubas ne tik moka pomir
tinę, bet ir šelpia sergančius 
narius.. Pasižymi jie ir veik
iuoju, nes per metus surengia 
apie šešis parengimus. Vie-1 
nas tų parengimų yra skaito
mas metiniu, ir \ tada naujiems 
nariams" nupiginamaįstojimas.

> . ■ . . . t:

Dėl klubo augimo kreditas 
tenka darbščią! valdybai, ku
rios priešakyje stovi pirminin
kas Vincas Kuzas. Drg. Ku
zas yra tolerantiškas ir malo
naus budo žmogus. Todėl jis 
kąip1 tik ir tinka tokiai štam- 

karas prasidės 5 vai. po pietų, biai organizacijai vadovauti.

ADVOKATAI■ LANSING, Mich. — Michiga- 
no valstijos legislatūros nariai 
nedaug ^pie savė mano. Jie at
sisakė pasikelti sau algas. Aiš
kina, kad jie neuždirba nei tų 
pinigų, kuriuos dabar gauna’. 
Dabartinė alga yra $3 į dieną. 
Buvo sumanymas mokestį pa
kelti iki $5 į dieną/

Valstijos gubernat., Frank 
Murpby,, rengiasi re-organizuoti 
kalėjimus; Kai kuriuos dabar
tinius viršininkus pašalins.

Šiek tiek pakeitimų buvo ir 
valstijos monopolio valdyboje. 
Monopolis parduoda gėrimų už 
$30 milionų p metus.

HHH v

ra

&

^DETROIT, MICH.—Wąl- 
ter P. Chrysler, ^rezideh

priėmė automobilių darbi
ninkų unijos, United Au
tomobile Workers pasiūly
mą tartis unijos pripažini
mo reikalu. Derybos pra
sidėsiančios ateinantį tre
čiadienį.

Naujienų Acine-Pholo

A

stengsisSkyriaus vedėjai 
kiek galima plačiau nušviesti 
Detroito lietuvių gyvenimą. 
Bet kadangi vietos neturėsime 
labai daug, tai rašysime trum
pai, bet apie daugelį dalykų. 
Kartkartėmis pranešime ir 
apie tai, kaip musų mieste ei
na darbai. Iš to jus galėsite 
spręsti, ar kitų kolonijų lietu
viams apsimoka pas mus at
važiuoti darbų ieškoti, ar ne.

Dar kartą visi esate prašo
mi į talką!

— Skyriaus vedėjai.

Pašalino Flint, Mich. 
miesto viršininką

Kritikuojamas už netikusį el
gesį laike streiko

FLINT, Mich. — Š'o miesto 
valdyba prašalino iš darbo 
John M. Barringer, kuris ėjo 
miesto “menadžeriaus” parei
gas. Miesto taryba smarkiai 
kritikavo Barringerį už naudo
jimą policijos ir organizavimą 
mušeikų •prieš General Motors 
sitreikierius ir jų simpatizato- 
rius.s

Flinte tebeina autobusų šofe
rių streikas.

Ilomer Martin, United Auto 
Workers unijos prezidentas yra 
I ans’nge. Jis reika’auja iš le- 
gislaturos uždrausti ' darbda
viams išimti “indžionkšinuo”
prieš streikuojančius darbin’n- 
kus.

Larsmkitės “N-r.csr

— VEDYBOS, GIMIMAI - 
DETROITE

Leidimus apsivesti išs ėmė:
Teodora Papanonis, 18 me

tų amžiaus, ir Mack A. Jo
nės, 19 m.

Petras P. Jablonskį, 27 
ir Sabina Ozga, 27 m.

Suktuke kūdikių:
Pp. Konstai, 415 Fernhill 

Street (sūnūs).
Pp. Kalis, 4439 Military 

avenue (sūnūs).
Pp. N. Paul ai, 8219 Bry

dei! stręet (duktė).

m

DETROIT, MICH

Alex Conrad
Jau1 visi Detroito lietuviai, 

ukrainiečiai ir kitų taptų žmo
nės, kurie yra palankus lietu
viams, kalba apie adv. Alex 
Conradą. Mat, advokatas 
Conrad yra kandidatas į 
Cbmmon Pleas Court telsė- 

.«- / • • ■ ■Jhs. ,r ' , - .
v z ; •"

Adv. Conrad ^kandidatūrai 
remti yra susidaręs komitetas 
iš įvairių organizacijų atstovų 
ir šiaip paskirų asinfenų. Ko
mitetas pirmiausią stengsis su
kelti kiek pinigų vajui. Tąm 
tikslui vasario 28 d. jis rengia 
vakarą Lietuvių svetainėje 
(25 ir Vernor Highvv’ay). Va-

St.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel.^ Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

d.,Sekmadienį, vasario 28 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por- 
ter St., 2 valanda po^'^etų, 
įvyks-' • Lietuviį '/įLaisvai^abių 
Etines . Kultūros TDraupjoš 2 
kuopos susirinkimas. Po susi
rinkimo bus diskusijos tema 
Mokslas ir Krikščionybė. z 
• Įžanginę kalbą, pasakys Dr. 
M. D. Palevičius.

| ' Visi nariai ir norintys būti 
'nariais kviečiami dalyvauti.

1 — Valdyba.

i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V

AMBULANCE į! 
PATARNAVIMAS ' N 

DIENĄ IR NAKTĮ N
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 v

, 1 . r yąjflįį ' La

4605-07 So. Hermitage Ąve. , A 
4447 South Fairfield Avenue X 

Tel. LAFAYETTE 0727 X
Įkoplyčios visose V 
ichieae’os dalvse

te

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell £L 
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

_ Namų Tel.: Prospect 1930

Programa susidėjo, iš koncerti-1 
nes •dalies ir kalbų. Kalbės 
pats ądy. Conrad ir kiti.

Šį jauną lietuvį advokatą 
mes visU turime remti. Juo 
labiau, kad jis yra gabus, ener
gingas ir sumanus žmogus. 
Jei jis bus išrinktas teisėju, tąi 
mes tikrai galėsime juo pasi<*Į 
didžiuoti. ■ r :

Beje, turiu dar priminti, kad “ Pirmininkas 
,vasario 27 d., 2 vai. po pietų,, jog klubas 
iš ?’3537 VW. Vernor Higliyvay. 1,000 narių.

* _ . . . ■ X • • • . ” I • _

Kiti valdybos nariai taip pat 
yrą darbštus ir organizacijai 
atsidavę žmonės, kaip tai: 
vice-pirm. Kasparka, prot. raš
tininkas K. Staraitis, fin. seki’. 
S. Masytė, ižd, J. Vasiliauskas, 
trustisai Markūnas, Nausėda ir 
Jasčinskis. Į pramogų komi- 

.tetą įeiną’ Grėblikas ir Kriau
čiūnas. Klubo daktaras kvo
tėjas yra Dr. M. Palevičius.

t Kuzas sako, 
jog klubas netrukus turės

Ir tai visai gali- 
(vąjairs būstinės prasidės pa-jmas daiktas, nes jis tikrai! 
radąs. Paradas rengiamas smarkiai auga.
tani, kad išpopuliarintų adv. Klubo -susirinkimai įvyksta

- 1 (Tąsa ant 3-čio pusi.)
----------------- -------------------------------------------------- i---- —r--------

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV-
'*NinKAmS pranešimas

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų „ Mįslių - 
ir į Old Gold Cigaręty Rontestą 
įstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

Pastebėtina,- kad veik nėra jo
kios galimybės krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mįslių:- 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek

i? V

v
s •, ;•

kurios krautuves pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos čia daug padės. Gi 
mes. gavę iš jūsų pareikalavimų, 
pasistengsime juos pasiųsti su: 
specialiu paslu.

Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėj* 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto
kos, . laikykite pilną jų išteklių.

1739 So. Halsted St Chicago, III
j / Telefonas CANAL' 8500

Laidotuvių Direktoriai

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visliose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262 
į Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 
• po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9

Rezidencija:
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidenciia

i SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

nuo

8939

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
/Namų Tel.: — Hyde Park 3395

CIement J: Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
6-tos lubos • Tel. CENtral 1840

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

' Telefonas PROspect 1012 • 
Vakarais i* šeštadieniais po pietų

' j ------ "77"’-UĄ ----------------

4KIU SPECIALISTAI

Reikalaukite DEGTINES
Klausykite ųiusų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

t
4348 So. California Avenue

AMBLLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. SKUDAS . /■
718 West 18lh Street Phone Monroe 3377

/

NATHAN KANTER

MUTUAL LKĮUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTR1BUTORIŲS

Nariai Chicagos, Cicero Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

LJ.ZOLP .
1646 West 46th Street v Phdnes Boulevard 5203

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S, MiChigan Avė. _______ Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Čanal 2515

S. C. LACHAVIČZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

. oi i i   » * ■> A— ■-Om1 imi n ■     h.mb,. ■■ t. ■ «w.»n

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette .3572

■. A. 1VIASALSKIS ■
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

...... ■■Jį.ih.e. »■...» ■ i Ml n, y i y i o     Jin   »

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

P. J. RIDIKAS
3354 Sb. Halsted Street Boulevard 4089

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10 ik» 12 a.m

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas '• ir Rfezidencija

3335 So. Halsted St.
' CHICAGO, ill: "

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ■ akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das, Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-SURGEON f 

Office 4070 Archer Avenue
• Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p.
Office & Residence 2519 W. 43rd St. 

' Tel. Lafayette 3051
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p.p. 

Kasdien, išskyrus seredą.
Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir

Sekmadieniais susitarus.
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso

Akinių DirbtuveAfisas ir
756 West. 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos? nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETIMAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

8

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg, 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V/A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH 
756 Wėst 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD- 

Tel. Kenwood 5107

9

DR. HERZMAN
, IŠ RUSIJOS

įkerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metędns X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus:

Ofisas ir Laboraotrija: ■
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
5 Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrą! 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS -

4729 So. Ashland Avė.
. » 2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diepą.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND- AVĖ. 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto. ' 
kad pačios Naujienos', 
yra naudingos.'
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IS DETROITO F1MKES'f

STREIKŲ BANGA
DETROITE

g

CHRYSLER KORPORACIJA SUTINKA SU UNIJA; 
G. M. DERYBOS TEBEINA; STREIKUOJA KEPYK

LOS, CIGARŲ IR KITOKIOS DIRBTUVĖS

DETROIT, MICH. — Atei- mo, bendrovė tuojau davė tei
nantį trečiadienį prasidės dery- giamą .atsakymą.
bos tarp Chrysler korporacijos 
ir automobilių darbininkų uni
jos, United Automobile Wor- 
kers.

Gavusi linijos reikalavimą
deryboms dėl unijos pripažini-

di- 
W.

Kas pas mus vei
kiama?

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
kiekvieno mėnesio antrą bėk

Grybų vakarienė
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

116 kuopa rengia grybų vaka
rienę, kuri įvyks vasario 27 d. 
L A. S. svetainėje (24 ir Mi
chigan Avė,). 'Prasidės 8 vai. 
vakaro.

Tenka pasakyti, jog detroi- 
tiečių tarpe šioji kuopa yra 
gana populiari ir jos parengi-/ 
mai paprastai yra sėkmingi. 
O ypač sėkmingos yra kuopos 
vakarienės, kurios visada rū
pestingai yra priruošiamos.

Nėra abejonės, kad ir šioji 
vakarienė bus tiek jau šauni, 
kaip ir praeityje buvusios, nes 
šeimininkės yra pasiryžusios 
viską paruošti taip, kad sve
čiai butų patenkinti. O šio 
vakaro šeimininkės bus VJM. 
Strazdienė; M. yjverietųę Jį* B. 
Keblaitienė, kurios, be’ abejo
nės, priruoš šauniausią grybų

Uniją atstovaus Richard 
Frankensteen, organizavimo 
rektorius ir keli kiti U. A. 
viršininkai. Chrysler korporaci
jos atstovai bus Lester L. Col- 
beut, legalis patarėjas Detroite, 
ir Herman L. Weckler, De Soto 
bendrovės viršininkas.

Chryšleriui dirba apie 75,000 
darbininkų. Detroite raiidasi 
sekamos dirbtuvės: Plymouth, 
Doige, De Šoto ir Chrysler. Ki
tos yra Evansville ir Newcast- 
le, Indianoje, ir Los Angeles, 
Californijoje..
General Motors derybos tebeina

Derybos tarp General Motors 
ir United Automobile Workers 
tebesitęsia. Abi pusės susitai
kiusios penkiais klausimais. Pa
lieka išspręsti: 30 valandų sa
vaitės darbo, mnimum algos ir 
diskriminacijos reikalai. Nei 
viena nei kita pusė smu’kmenų 
apie susitarimus nepaduoda. Ei
na kalbos, kad General Motors 
buk susiaurinsianti vadinamą 
“piece work” sistemą ir mokūs 
didžiumoj nuo valandų.

Paskutinėmis dienomis strei
kai prasidėjo ar tebeina seka-1 
mose Detroito dirbtuvėse:

Timken-Detroit Ax’e Co., 100 
Clark Street;

Ferry-Morse Seed Co, 
Monroe Avenue;

Dčtrcit Harbor Terminais, 
4461 W. Jeffei\on Avenue;

Kroger Grocery in-nd Baking 
Co., 4760 Merritt Avenue;

Banner Laundering Co., 2233 
Brooklyn avė. (150 darbin.); /

Palace Modzl Laundry and 
Clcaning Co>, 955 Pine Street, 
(300 darbininkių); z’/

Splendid Laundry Co., 105^5 
Harper avenue. šitos bendroves 
savininkas, S. Mirvis, atsisako 
duoti šilumą streikierra'ms;

Essex Cigar Čo., 5247 Gran
dy Avenue;

Tegge Jackman Cigar Co., 
4771 Dubais Street;

Mazer-Cressman Cigar Co., 
5013 Grandy Aveniie; /

General Cigar Co., 2682 E. 
Forest Avenue;

Bernard Schvarlz Cigar Co,, 
2180 Milwaukee Avenue;

Webster-Eisen!ohr, Ine., 5535 
Grandy Avenue;

Michigan Steel Ciasting Co., 
1986 Gui'O'n St. (dirbtuve užda
ryta deryboms);

Wayne Colorplate Co.,. 51 
Burroughs avė. (dirba apie pu
sė darbininkų);

Bowen Products Corp., 2760
W. Warren Avenue; '

Ferro Stamping Company, 
1357 Franklin Avenue.

General Box s Corporation, 
7175 Clayton avenue, g'aVo al
gų pakėlimus be streiko.

Streikai likviduoti sekamose 
dirbtuvėse:

Avery Corporation, 6400 *E.
Nevada avė.;* / •

Yale ?and Towne Mf^. Com
pany, 12340 Cloverdale avė.;

Atlas Barrel and Coopera'ge 
Co., 1551 E. Hancock aven,;

Cope-Swift Foundry, 247 Mc- 
Dougall avė.;

Detrdla Radio And Television
Corp., 3630 W. Ford st. /

State Transfer Lines; gėrimų 
išvežiotojai.

DETROITO MARGUMYNNAr
■ ' ' / ■" i ■. ■ • : .■ 1
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Svečiai iš Chicagos Iš darbo lauko
drg. Rypke- 
Deroito Jie
dvi klaidos, 
bendram 18

Klaidų atitaisymas
t

Pereitą savaitę 
vičiaus rašte apie 
tuvius įsibriovė 
Jo pasakyta, kad
draugijų parengimui pirminin
kavo Bacevičius. Turėjo bū
ti: Balchunas.

Kita klaida — tai svetainė. 
Dailės choro parengimas Įvy
ko Lietuvių svetainėje, o ne 
ten, kur draugijų komitetas tu
rėjo savo vakarą.

— M. Kemešienė.

NAUJIENOS, Chicago, III. 3
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NĖRA DIDESNIO PRAMONĖS CENTRO AMERI- 
koje, kuriame dabar nevyksta vienas ar daugiau strei
kų. (Žiūrėk paveikslų puslapį). Bet daugiausiai streikų 
turbūt yra Detroite. Streikams didžiumoje vadovauja 
C. L O. — Komitetas Industriniam Organizavimui. Mo- 
terys-pikietųotojps prie vienos dirbtuves nešioja plaka
tui, kurių vienas sako: “Ar ‘kompanična’ unija kada 
nors padarė tau gero?”, antras: “Prisidėk prie musų ir 
gauk C. L O. paramą.”

Naujienų-Tribune Photo

Dailės Choro 
Sukaktis

Vasario 7 d. įvyko trijų 
Detroito Dailės Choro sukaktis

metų

Jau sukako trys metai, kaip 
Detroite stisiorganizavo grupė 
lietuvių, kurie pasiryžo dirbti 
meno srityje, atseit, supažin
dinti lietuvius su įvairios pu
šies menu. Buvo nusistatyta 
į politiką ir religiškus reika
lus visai nesikišti. Ir toks 
nusistatymas tikrai išėjo į

Rimkus, žinomas Chica- tos bravorninkųs už bandymą 
gos baritonas, ir p. Vytautas apgauti federalę valdžią. Jie no- 
Beliajus su savo šokėjų gru- rėjo išsisukti iš mokėjimo ak- 

cyz? už alų. Jie lipino a*nt sta- 
trys ,inių vartotus akcyzo ženklus* 

Visi trys yra Wayne Brew- J.Į, __
Wilshire avė.,

Bebojus su savo šokėjų 
l?e.

Vasario 7 d. sukako 
metai nuo to laiko, kaip 
kure Dailės choras.• / 
įvykiui pažymėti choras 
statė scenoje puikią trijų

pradėjo smarkiai dirbti: jie 
mokėki ne tik dainuoti, bet ir 
vaidinti. Organizacijai buvo 
duotas vardas —/Detroito Lie-' 
tuvių Choras. Choras publi
kai patiko, ir jis dažnai buvo, 
kviečiamas dalyvauti kitų or
ganizacijų parengimuose.

Per kelis savo gyvavimo me
tus choras visada stengėsi pa
tenkinti publiką dainomis* ir 
vaidinimais. Vasaros metu 
jis rengdavo sėkmingus pikni
kus./

Dailės choro parengimuose 
yra dalyvavę net iš kitų mie
stų žymus dainininkai ir me-naudą.

Susitelkę į tą būrį žmonės'nininkai. Pavyzdžiui, p. Sta-

' **
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Tam ing Co. nariai: Teofil Marcin- 
pas-! kowski,. 3127 Wilshire avė., 

veik- Eugene F. Marcinkowski ir 
smų dramą “Ties žaliais var- Eugene 
teliais”. Tas veikalas buvo randasi 
vaidinamas dar pirmą kartą avė. 
Detroite. Veikalą vaidino iš-- 
imtinai choro nariai, iš kurių 
daugumas yra jaunuoliai. Į 
parengimą žmonių susirinko 
tiek, kad pritruko sėdynių, — 
daugeliui tad teko stovėti. Vai
dinimas, tiek patiko, jog. kai 
kurie tiesiog pareiškė, jog jie 
tokio įspūdingo vakaro nebu
vo matę.

Dailės choras ir oro bango
mis linksmina ‘apylinkės lietu
vius. ' Jis pirmas pasirūpino 
įsteigti lietuvių radio progra
mas. Netrukus jau bus dveji 
metai kaip tos lietuvių radio 
programos yar leidžiamos oro 
bangomis iš stoties WMBC. 
programos yra leidžiamos oro 
kiekvieną šeštadienį 5 vai. po 
pietų. — Šiolium Uokom.

Kasmark. Bravoras 
ties 3603 E. Hancock

Apkal-

Naikina “Pinigų Loši- 
1 mo Vietas”

DETROIT, MICH. 
tinta neveiklumu, policija stai
giai ėmė užareštuoti ir naikinti 
pinigų lošimo vietas Wayne ap
skrityje, Tokių vietų i vieną 
vakarą sunaikino dešimt, ir su
ėmė apie 200 žmonių.

Tos įstaigos buvo po seka
mais adresais: 142 Cadillac Sq., 
1314 Cass avė., 38 E. CongresJ 
st., 1118 Park Place, 138 Lafa- 
yotte Blvd., 2421 Woodward 
avė., 332 E. Congress st., 406 
Michigan avė. ir 4858 W. Ver 
nor Highway.

Baus tris bravorimn 
kus už valdžios 
apgaudinėjimą

Bandė išsisukti iš akcyzo 
mokėjimo

DETROIT, Mich. — Teismas 
patraukė atsakomybėn tris vie-

DETROITIEČIAI!
' “NAUJIENAS”

NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietose:
M. BALCHUNAS, 
1308 Westminster.

VIDURMIESTYJ PAS 
Triangle News Company 

MICHIGAN & GRISWALD

KRATYMAS 
STUKSĖJIMAS 
DREBĖJIMAS 
BUBNIJIMAS 
TRUKŠMAS 
SKERSVĖJIS

• SUPIMAS 
TRŪKČIOJIMAS

r----— ----- :———•------ :----------- ;------------------
PLYMOUTH yra pati kimiausias žemos kainos karas...bet tai tik pusė. pasakos.
Jis turi DAUGIAU VIETOS...daugiau IŠTAIGAUS VAŽIAVIMO PATOGUMO! 
STOVI saugus...MAŽIAUSIOS operacijos ir išlaikymo išlaidos!

> M ■ ' ' ' ’ ' ' 1

Tai Karas Kurs
Stovi Geriausiai—

Vasarid 13 d. mus aplanke Kai darbininkai paršikliipdė 
General Motors Co./ tai kitos 
kompanijos pačios pakelė dar
bininkams algas. Algų kėli
mas įvairuoja, — vienos kelia 
mokestį per valandą, o kitos 
nuošimčiais, tačiau toliau ne
siekia kaip tik nuo penkių 
centų iki dešimties.

Automobilių Unijos prezi
dentas II. Martin pareiškė: 
“pakėlimas algų 5c. per va
landą nesudaro Amerikos dar
bininkui pragyvenamosios al
gos. Pakėlus darbininkams 
penkis centus per valandą su
darys vos $1400 metinės al
gos, — to nepakanka. Mes 
reikalausime didesnio algų pa
kėlimo, pripažinimo unijos ir 
30 valandų darbo savaitės”. .

Visi darbininkai privalėtų 
priklausyt* unijai, nes tada jie 
lengviau galės iškovoti tai, kas 
jiems priklauso. • >

svečiai cbicagiečiai — gerb. 
Dr. Montvidas ir naujienietis 
Rypkevieius.

•Vakare apie 7 vai. svečiai ir 
būrelis vietos draugių ir drau
gių susirinkom pas pp, Dar- 
maičius, kur besikalbant prie 
užkandžių ir juste nepajuto
me, kaip vakaras prabėgo ir 
turėjom skirstytis kas sau.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

man eampeli dykai

Adresas

Dainai Gelbsti
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

PRAŠYK 8AMPEUO DYKAI 
Trfner’s Bltter Wlne Co. 
C44 S. Wells St., Chicago, IU. 
Pri siųsk 
Vardas

Visose 
Vaistinėse

PEOPLES AUDITORIUM
2457 West Chicago Avenue . >

Visą savaitę pradedant pirmadieniu, vasario 22 d.
Išskiriamas ęhieagos perstatymas <

' AMKINO PATIEKTA IŠDIDŽIAI
NATALKA POLTAVKA

Natalka Poltavka — pirma Sovietų OPERETĖ 
Veda E. Kavaleridze — Muzikos patitura — V. Irovich 

Garbingo Ukrainos Respublikos artisto
Vaidintojai — M. Litvinienko— Volmut, Garsus Ukrainos Valstybes 

Operos dainininkas; E. Patrozinski, Garsus S. S.'S. R. artistas; ’ 
C. Shkurt, C. Manko, M. Platonoff, V. Shestakovski.
a S. S. S. R. padarytas. > / ?

PIRMADIENI, VAS. 22 ir ŠEŠTADIENI, VAS. 27, 3 iki 11 v. p. 
z Kitomis ^dienomis nuo 5 v. p. p.

įžanga 25c. iki 6:30 35c. po 6:30

P-

TAUPYKITE PINIGUS 1%
TEN, KUR GAUNATE- - - -

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN BANK. 
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

Merginos streikuoja

Vasario 18 d. šustrėikavo ir . ' ■ ■ ■ ‘ merginos “šit down” streiku 
dviejose dirbtuvėse. Būtent, 
Farm Crest Bakęries, Ine., 
streikuoja 500 merginų; Web- 
ster Eisęnlohr, Ine., , cigarų 
dirbtuvėje streikuoja 100 mer
ginų. Committee for Indus t- 
rial Orgapization tuojau pa
siuntė savo organizatorius į 
abi vietas, kad vadovautų 
streikui. ' .

Laimėjo $13,250

Julia Buknis laimėjo $13,250 
atlyginimą iš Standard Aif Co. 
Jos vyras buvo sužeistas ant 
Ecorse ir Middle Beit metai 
atgal, ir dėl to sužeidimo mi
rė. — P. Jurkjjaitis.

(Daugiau /Detroito žinftp
• 5-tam pusi.)

PAPRASČIAUSI VAŽIAVIMO NEPA
TOGUMAI IR KAIP PLYMOUTH 

JUOS NUGALĖJO
.. •. .^4 -, r - '*v?. . r 4 -

KELIO DREBĖJIMĄ—Nugalėjo su Live Rubber Cushions 
. tane body ir freimiu.

TRŪKIAI PIRMYN—Nugalėti su Double-action Hydraulic 
Stabdžiais /.. švelnus, level stops. 

................. .. t i n ■ .......... .. ......... ... ......... ' ' .

KRATYMAI IR STUKSĖJIMAI—Nugalėti . ^su Minkštais, 
Lankščiais Amola Plieno springsais . . . su nusmailintais 
galais. ■ , ,

TRINKSĖJIMAI—Nugalėti su Oversize Shock—Siurbliais
prie kiekvieno rato ... kaip kad prie didžiųjų orlaivių

PAŠLIJIMAI PRIE PASISUKIMŲ—Nugalėti su Front-end 
Swav Eliminator . . . laiko jus vienodai.

INžINO DREBĖJIMAS—Nugalėta su Floating Power Engine 
Mounfings . . . jie sulaiko kenksmingą drebėjimą.

KELIO -SMŪGIAI—Nugalėti su Didęlįais Ajrwheel Tairais.
GALINĖS SĖDYNĖS “GALOPAS”—Nugalėtas Balansuojant 

svorio' padalinimą ... ridę cradle tarp ašy.
KELIO BUBNIJIMAS—Nugalėti su Radio Studio Sound— 

proofing. viršuj, grindyse, sienose ir duryse.
*RATŲ FAITAS—Nugalėtas su Ištobulinta Vairavimu, leng

vu, bet tikru . . . be krėtimo.
TRUKČIOJIMAS^-Nugalėtas su Storai Iškimštomis Krėslo 

Auščio sėdynėmis ... padaryta, kad tiktų kunui.
UŽŠALĘ AR APŠARMOTI LANGAI—Nugalėta su Built in 

Warm Air Defroste Vehts palangėse.
NAKTIE^ MATYMO KLIŪTI^—Nugalėta su Saugaus Ma

tymo Headlights ... kojos kontrole pravažiuojančiam.
'ANKŠTAS SUSĖDIMAS—Nugalėtas su čOljtt extra vietos 

kojoms, galvai ir pečiams . . . žemos grindys 
uže-alįo grindų Tuipros. •------------------------------- z

SUNKUS AR TRUKŠMINGAS ŠIFTAVIMAS—Nugalėtas su 
Plyinouth’s Syricro-—Silėnt Transmisija . . . tykus 
Helical gyrai per visą.

SPRANDĄ ŠALDANTIS SKERSVĖJIS—Nugalėtas su Nauja 
Ventiliacija . . . “flįpper-type” i priešakinių langų sky- 

j riais.

. be

SgP'

Atilsios “krėslo aukščio” sėdynės....užpakaly 3” plačiau...extra daug vietos 
galvoms, alkūnėms, pečiams, kojoms.

PLYMOUTH DIVISION OF CHRYSLER CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN.

ĮKAINUOTAS ŽEMIAUSIAIv jus patil
te, kad Plymouth yra įkainuotas žemiausiai..,ir pasiūlo 
labai patogias sąlygas. Jus galite nusipirkti didelį 1937 
m. Plymouth ant nuostabiai žemų mėnesinių išmokėjimų. 
The Commercial Čredit Company padaro tąi galimu per 
Chrysler De Soto ir Dodge dylerius — sąlygopiis, kurios 
tiks jūsų budžetui...ir padaro ypatingai lengvu nupirkti 
...ir džiaugtis...nauju Plymouth šiandien.

>8
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pįyMOUTH

PLYMOUTH STATO DIDELIUS U
.'z l ■ '
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Moteris busianti vyriausiame teisme
Dar tebeinant ginčams dėl sumanymo padidinti vy

riausiąjį teismą šešiais naujais teisėjais,. jau bandoma 
atspėti, kokius teisėjus prezidentas paskirs, kuomet 
teismo reforma bus priimta (jeigu ji bus priimta).

. ■ i. v" • u *

' Vienas spėjimas yra . toks: Rooseveltas paskirs į 
vyriausiąjį teismą vieną moterį — ponią Florence E. 
Allem Ji dabar yra federalinio apeliacijos teismo (U. 
S. Circuit Court of Appeals) narys. Ton Vieton ji buvo 
paskirta prieš trejetą metų. •

Jeigu vyrai gali būti teisėjai, tai kodėl negali būti 
moteris? / .. .

. --- -L 4 . j.

Ekonomija valgyme — ir gėrime
Vienas šlykščiausių gaivalų tarpe Ispanijos fašistų 

yra generolas Llano. Jisai kariauja ne kardu, bet liežu
viu, kas vakaras sakydamas biaurias kalbas iš Seville 
radio stoties.

Be to, jisai “pasižymi” girtuokliavimu./ Sako, kad 
jisai turi didelį rūsį, prikrautą vynu, ir jisai nuolatos 
pats geria ir vaišina kitus sukilėlių karininkus.

Prieš kiek laiko Seville’je ėmė pritrukti maisto ir 
gen. Llano sumanė pamokinti to pietinio sukilėlių cent^ 
ro gyventojus ekonomijos. Imdamas pavyzdį iš hitlerišr 
kos Vokietijos, jisai patarė visiems ispanams gaminti 
pietus ne daugiau kaip iš vieno valgio. ;

Kitą rytą Sevįlle gatvėse buvo išlipinti plakatai su 
tokiu pranešimu z • : >

“Kai gen. Llano gers tik vieną stiklą per dieną 
mes tenkinsimes tik vieno valgio -pietums.”

tai

Buvę komunistai virto socialistais
su-Francuzijos Proletarinės Vienybės partija, kuri 

sidėjo iš buvusiųjų komunistų, nutarė savo organizaciją 
likviduoti ir įstoti į Socialistų partiją, kurios vadas yra 
premjeras Leon Blum. / ( U <

Proletarinės Vienybės partija turi parlamente 5 at
stovus, taigi yra ne visai menka organizacija. Vasario 
14 d. jie padavė aplikacijas dėl įstojimo į Socialistų par^ 
tijQ‘

Eina kalbos ir apie “reguliarės” Komunistų parti
jos susiliejimą su Socialistų partija (žiur. Apžv.), 
kolkas dar jokių oficialių žinksnių nedaroma.

h.. iii .n ■ i-,| r  

“Puikus laukiniai žmonės”

bet

Hitlerio propagandos ir žmonių švietimo ministe- 
ris, Dr. Goebbels, vienoje savo prakalboje Berlyne aną 
dieną pasaką:

. “Jęigu palyginsime demokratišką politišką gy
venimą Francuzijoje ir Britanijoje su musų politiš
ku gyvenimu, tai jus turėsite pasakyti: ‘Kokie pui
kus žmonės mes laukiniai, galų^gale, ėsairie!” 
Beniaus Vokietija girdavosi savo didžiais poetais, 

filosofais, muzikos kompozitoriais ir mokslininkais. O 
dabar jos “tautos vadai”, kruvino smurto priemonėmis 
užsirioglinę ant sprando žmonėms, didžiuojasi tuo, kad 
jie esą “puikus laukiniai”!

Kad laukiniai, tai tikra tiesa. Bet Europa vargiai 
juos ilgai toleruos pačiame savo centre. Pagalios, ir vo
kiečių tauta kažin ar norės kartu su Goebbelsu grįžti į 
priešviduramžinę gadynę. •

* ■ i • ■ , • ■ ■ . ■
- —------------ *-- -------- *..  ............. A '■

Mat, kaip gerai
“Laisvėje” A* Bimba džiaugiasi, kad Amerikos Lie? 

tuvių Kongreso skyrių surengti Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimai “išdegė (? “N” Red.) labai gerai”:

“Visur publikos buvo daug ir pažangus kalbė
tojai turėjo progą plačiai išaiškinti, kad tie, kurie 
šiandie kryžiavo ja Lietuvą (smetonininkai ir kleri
kalai), buvo carberniai ir kaizerberniai...” ' 
Bet tai, žinoma; buvo tik viena dalis to tikslo, ku

riam tie paminėjimai buvo rengiami. Lietuvos nepri
klausomybės minėjimai turėjo ir teigiamą tikslą: paro-

Apžvalga
‘i. k ‘ ' j, ‘ ‘ \

NETIESA
MM ĮihH ĮlilįHi -

busianti padaryta su Mask
v • JL J1! — * - • •! L. X 4 '

Lietuvos Žmones 
Įvertina Simano 
Daukanto Spul- 

ką Chicagoj
Fėdcthlihės valdžios patvar

kymai reikalauja, kad kiek
vieno taupytojo sąskaita 
spulkos knygose butų patik
rinta, ar suma pinigų, kurią 
spulkos knygos rodo, atatin- 
ka sėrinihįo įdėliams.

Pildydama šį f ėderalės val
džios patvarkymą, Siinanb 
Daukanto Federal Savings and 
Loan Association of Chicago, 
kurios raštinė randasi adresu 
2202 Wėst Cermak toad, pasi
baigus 1336 metams, išsiunti
nėjo pranešimus visiems savo 
šėrininkams, kiek, kuris jų tuj 
ri pinigų spulkoj su priaugu
siais 4 nuošimčiais Už 1936 
metus* į

Tarpe Simano Daukanto 
spulkos šėrininkų ir taupyto
jų yra tokių, kurie, išvažiuo
dami į Lietuvą, spiilkoje pa
liko savo sutaupytus pinigus. 
Taigi ir jiems buvo pasiųsti 
panašus laiškai su patikrini
mu jų sąskaitos. Kiekviena
me tokiame laiške > buvo pri
dėtas konvėrtas su krasos 
ženklu, kad patikrinti sąskai
tą arba skirtumus, kokius še
imininkas randa, nurodytų, at
siųsdamas laišką ne spulkos 
ofisui, bet jos‘ paskirtam ir val
stijos registruotam auditoriui.

Simano Daukanto federalė 
spulka yra pakvietusi lietuvį 
J. P. Varkalą, valstijos regist
ruotą' auditorių, jos knygoms 
peržiureti, sutaisyti metinę at
skaitą ir apie spulkos padėtį 
raportuoti federaliai valdžiai. 
Todėl ir patikrinimo korteles 
turėjo būti grąžinamos jo ad
resu ir jo žiniai. Ir štai čia 
yra' įaiškas vieno iš spulkos 
narių gyvenančių Lietuvoje:

“Aš, Petras Skodžis, būda
mas Simano Daukanto Fede
ral Savings and Loan Associa
tion narys, . pranešu Tamstai, 
p. J. Varkalai, kad gavau lai
šką iš sekretoriaus B. Kaza- 
nausko ir. šias dvi korčiukes, 
kurias pasirašęs siunčiu Tam
stai, ponas Auditoriau.

“Toliau dėkoj u Tamstai ir
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—----- • ’ ? vos sutikimu. Esą, užsieni-
Bostono “Darbiniti* nės koihųnistų partijos se*nės koihūništ^ še*;

kas” zurza dčl Lietuvos nepri-j niai jau kenkiančios SSRS 
klausomybės minėjimų, kuriuos užsienių politikai.” ' 
rengė daugelyje vietų bendri : Bet žibios tikrumas esąs abe- 
draugijų komitetai, dalyvaujantjotinaš. - \
socialistams ir komunistams* Mes irgi manome, kad abejo- 

: tinas. Tačiau negalima nepri
pažinti, kad tokia mintis turi 

‘ ' ■ i ' k
. / <’ ■ r’

Kokia prasmė Francuzijos 

z Rada “stai
niaus krašte, išskyrus Chica-’f 0J<J uz 
ga.” j 
čia /

South

Sako r 
“Bolševikai ir socialistai . ± ,

protestavo prieš Lietuvos 
valdžią, bet nė žodelio nepa-f . ‘,. . % : ■ x -j. ‘ i-usakė orieš Lenkiios valdžih darbininkams turėti dvi politi- sake.prięš Leytojos . valdžiąfMg partiias? kada komunistai 

1 “pasaulio revoliuciją” 
ir kovojo prieš demokratiją, 

/ siūlydami, vietoje jos, “prole-
parašė netiesą, tariato diktatūrą sovietinės val-

Prieš Lenkijos valdžią prdtes- džios formoje”, itai prasmė bU- 
tavo ne tik Ghicagos draugijų y0. Nes komunistai buvo blan-
komitetas, J>et taip pat ir kistiška partija, siekianti savo

tikslą pasiekti ginkluoto per
versmo ir pilietinio kano keliu. 
O socialistų partija stojo už 
•socializmo įvykinimą per demo
kratiją, .

Bet dabar Francuzijos ko
munistai jau faktinai priėmė 
demokratinio socializmo nusi
statymą. Jie stoja už demokra
tijos gynimą nuo fašizmo. Jie 
kooperuoja . pu kitomis demo
kratinėmis partijomis, neatsisa
kydami būti viename bloke net 
sU buržuaziniais liberalais (‘‘so
cialistais radikalais”). Jie remia 
koalicinę valdžią.

Tokiu budu principialiai skir
tumai tarpe socialistų ir komu
nistų praktikoje jau beveik iš
nyko., Tik sovietų Rusijos klau
simas juos dar skiria.

žinoma, teorijoje komunistai 
dar laikosi kai kurių tradicinių 
“leninizmo” obalsių* Sėt tie 
obalsiai tolyn Vis- labiau virsta 
tuščiomis ■ frazėmis, panašiai 
kaip tam, tikros religinės dog
mos tikintidmšiems.i 

' .v.» . (i . • ' *■

Francuzijos profesinės sąjun- 
gos jau susivienijo. “Raudono
sios” (komunistinės) sąjungos 
įsto j o į socialistų^ vadovau j amą 
Generalinę Darbo Konfederaci
ją __ ir darbininkų judėjimai 
po to labai sustiprėjo.

Jisai siiStipržtų dar labiau, ysai bendrovės valdy- 
jeigu butų likviduotas skilimas 
ir politikos srityje. Anksčiau 
ar vėliau tai turės įvykti

M

Brooklyno. Brooklynięčlų masi
nis mitingas priėmė tą pačią 
rezoliuciją, kurią buvo kelioms 
dienoms anksčiau priėmęs Chi- 
cagos mitingas (mat, brookly- 
niečių mitingas įvyko vasario 
19 d., o čikagiečių — vasario 
16 d.).

. Rezoliucijoje sakoma, kad 
masinis mitingas -- '

“kelia griežčiausią protestą 
prieš tokį Lenkijos imperitar 
listų Vilniaus krašte” ir 
“kartu su Lietuvos žmonėmis 
ir musų viengenčiais Vil
niaus krašte, reiškia giliau
sią troškimą, kad tas kraš
tas kaip galint greičiau at
sikratytų Lenkijos jungo.” 
Tai kaipgi tas So. Bostono1 

laikraštis, akivaizdoje šitų fak
tų, nesisarmatijo parašyti, kad 
bolševikai ir socialistai “ne žo
delio nepasakė prieš Lenkijos 
Valdžią**? .’ >:

To negana* “D-kas” nesidro
vėjo pasakyti dar šitokį melą: 
girdi/ iš .-tų.^minėjimųl nMyt, 
kad jie (minėjimų rengfjAi) 
“vieni nori Lietuvą atiduoti 
lenkams, d kiti rusams komu
nistams”! '

“D-kas” vadina save katali
kišku laikraščiu. Katalikų tikė
jimas draudžia meluoti* Taigi 
jisai turėtų tuos savo melus 
atšaukti. T; .

PUŠKINO PAMINĖJIMAS, 
KAUNE,

=± 
1,100,000 DARBININKŲ 

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO

Jau buvo gan plačiai spaudoj 
kalbama apit didžiųjų gelžke- 
lių unijų reikajavimus pakelti 
jų nariams algas. Antradienio 
vakare, vasario 23 dieną, Morri- 
soh viešbuty atstovai kitų ge- 
ležkeliO darbininkų organizaci
jų, reprezentavę apie 800,000 
darbinįnkų, nutarė taipgi reika
lauti algų pakėlimo 20 centų 
valandai. Apskaičiuojartia, kad 
visų — ir penkių brolijų ir kitųy 
užsiėmimų -K gelžkelių darbi
ninkų yra 1,100,000 ir kad algų 
pakėlimas, kurio jie reikalauja, 
siekia metams $360,000,000. 
i' Kitas darbininkų reikalavi
mas yra < pilnas darbo la kas 
tiems asmenims, kurie yra sam
domi reguliariam darbui. Tre
čias reikalavjmas tai* užtikrini
mas darbo bent dvifems trečda
liams pilno laiko tiems darbi
ninkams, kU|de yra? samdomi 
kaip “stand by.” Ketvirtas rei
kalavimas toks, kad. derybos dė- 
liai algų butų vedamos konfe
rencijose, kurios svarstys algų 
pakėlimą geižkelių darbinin
kams nacionalįame maštabe, o 
ne atskiruose gelžkeliuose arba 
amatuose. ' . • ' 1. ■  . ■ . -■» • .t'--. .___ >■

Didžiojo Rusijos poeto Alek
sandro Puškino šimto metų 
mirties sukaktuves > minėj o Lie
tuvos spauda, pašvęsdamą jo 
atminčiai daug straipsnių. Be 
td, įvyko iškilmingas paminė j i- 
maš ir Lietuvos valstybės tę- 
dtre. . ■

Poetas Liudas Gira laikė pa
skaitą apie Puškino kūrybą ir 
apie sąlygas, kuriose tas rusų 

» tautos genijus gyveno. Laik
raščiai pažymi, kad p. Giros re
feratas buvęs, bešališkas ir tu
riningas. “L. Ž*” pastebi:

“Minėjimas padarė didžiulį
. jspndj.”

Publikos buvęs pilnas teat
ras. . ’ ‘ ' V ,

Taigi matome, kad Lietuvo(- 
je da ii* ^šiandie jaučiamas ga
na stiprus kultūros ryšiai sU 
Rusija. 

’ — ,7ji ‘u T iiM iuitu*1 —nm

FRANCUZIJOJE BUSIANTI 
LIKVIDUOTA KOMUNIS

TŲ PARTIJA .: • 
' . , , <. tr ...g n.-.-......

■“L. žinios” praneša, kad Pa
ryžiaus laikraštis “Figaro” įdė
jo žinią, jogei Kominterno isu- 
tikimu Francuzijos komunistų 
partiją busianti likviduota*

“Ji nutrauksianti ryšius 
sų Kominternu ir burianti 
sulieta su Francuzijos socia
listų partija, ši reforma, esą, 

.. ...... r i", r A . 1 ......

dyti, kad Lietuvos liaudis he be reikalo kovojo dėl sąvo 
tautinio išsilaisvinimo, ir pasidžiaugti jos laimėjimu.

Tautinė laisvė yra didelis dalykas visiems žmo
nėms, o ypač darbo žmonėms. Lietuvos istorija tatai 
ypatingai ryškiai rodo* Juk tai matyt ir iš to fakto, kad 
Lietuvos kunigai ir ponai ilgą laiką ne tik ne pritarė 
nepriklausomybės reikalavimui, bet prieš jį kovojo.

bai už tai, kad sąžiningai dar
buojatės niusų bendrovei, ir 
veliju Tamstoms geros svei
katos ir gero pasisekimo Tam
stų ir bendrovės visuose rei
kaluose, taipgi kad musų ben
drovė Išaugtų didelė ir dary
tų inilioninę apyvartą su di* 
dėlių pelnu.

“Likite sveiki,
“Su pagarba

— Petras Skodzi^^

Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos Dėmesiui
' Kupiškėnai, subruskime! Lai

kas yra parankus dirbti. Kiti 
panašus kliubai dirba sušilę 
savo bei Lietuvos visuomenės 
labuir--tai kodėl inės turime 
pasilikti ?

šeštadieny, vasario 27 dieną, 
8 valandą vakare įvyksta Ku
piškėnų KliUbo susirinkimas, 
tad dalyvaukite skaitlingai. Tu
rime daug neišpręstų klausimų 
iš praeities ir svarbiausi tarp 
jų—-ką veiksime ateity?

Susirinkimas įvyksta Frank 
štanionio name, 3950 Gla'dys 
avenue, Chicago, Iii. -«-B. B. 
rį.ri,., i r .. • ' . ■ * , '/■■■ ji t 

UŽDRAUS VARTOTI ŽIBA
LINES LEMPAS

.BIRŽAI. — Nors Biržuose 
dabar ir visą parą dega elek* 
tra, tačiau' kai kuriose (petjr 
maisto) krautuvėse vartojamos 
dar tam tikros žibalinės lem
pos. Teko padrik kad miesto 
savivaldybė žadanti uždrausti 
vartotu krautuvėse žibalines 
lempas, ypatingai duonos ir 
mėsos krautuvėse.

Pirkitė savo apielinkčs 
krautuvėse

(Tęsinys)
—*Ne, aš neplepu, Aš niekad 

neplępėjau. Bet organizacijoj 
—r nėra. Ji žuvo* Viskas pra^ 
rasta. Ją suėdė VartašeVškis ir 
ta... operos šlamštas.

Aš krustelėjau. Vidujinis bal
sas sakyte sakė:

—Ir tavo šlamštas l
—Kodėl aš nenužudžiau jos?
Lėontjevas pasakojo:
-—Sunaikinti centrai* Nužu

dyti geriausi žmonės* Nėra 
Fronėy. Nėra Feofilakto.*.

—Kas atsitiko sU Feofilak- 
tu? _■ f . |

—Nužudytas.
—O, Dieve mano! Bet kas 

jam kliudė pabėgti iš jo buto 
drauge su manim? Argi mes 
negalėjome pro tas atsivejan
čias lubas pasprukti? Aš bu
vau pasiryžęs bėgti tik drauge 
su juo. Koks čia reikalas? Ko
dėl jis nepasislėpė?

—Jus mažai jį tepažino te. 
FėOfįlaktas, žinoma, buvo pui
kus organizatorius. Bet tai bu
vo pirmiausia kerštininkas, Jis 
ieškojo kruvinų susirėmimų. Ir 
stebėtinai jam sekėsi: iš pavo
jingiausių susirėmimų jis išei
davo sveikas. Ir paskutinį kar
tą jis pasirodė tikras herojus< 
iš dviejų revolverių jis pavai
šino čekistus ir penkis jų nu
dėjo vietoje, šeštasis nušovė jį. 
Feofilaktas privertė juos lauž
ti duris. Paskui, su dviem re
volveriais rankose, užsibarika
davęs sitalais, pasakė jiems kal
bą. Tuo hudU jis stengėsi laiką 
išlošti... Ir, pagaliau, pradėjo 
šaudyti. Apie *tai smulkmeniš
kai pasakojo Lučkovas.

, —Juokis Lųękpvas ?į.
—Jus nepažįstate... Lucko-, 

vas yra organizacijos žmogus, 
kuris tarnauja čekai.
• Leoritjevas nusišypsojo:

—Kada likimas jus nuves 
ten, tai susipažinsite.

Koks pasibaisėjimas! Nelai
mingasis Feofilaktas! Aš ėjau 
drauge su LoentjevU ir jaučiau
si taip, tarsi viską bučiau pra
radęs pasaulyje, tarsi įvyko že
mės drebėjimas iv aš nebega
liu surasti atsparos. Pasiliko 
dabar įtik vienatinis geltonos 
odos žmogus, kuriuo aš galė
jau pasitikėti. Tas žmogus bu
vo Leontjevas.

Aš prisiminiau Leontjevui a- 
pie man pavestą darbą.

—Ne, j Urbs nebėra reikalo 
važiuoti į Suoiniją... Dabar tai 
nereikalinga ir rizikinga* Juk 
vyriausias saitas ‘ buvo Feofi- 
laktaS. Dabar baigta'. Pakarto
ju: organizacijos nėra...

—Kas gi bus ? Juk reikia 
kažkas daryti...

—Tikrai reikia.
—Kas reikia?

* —Kurti naują- organizaciją.
—Kaip ?
—Be jokios baimės, žiauriai, 

nesigailint nieko ir nė vieno.
Leontjevas susimąstė.
y-štai kas... Rytoj, 2 vai. po 

pietų, atvykite į gvardijos eko
nomiškos bendrovės Viešbutį. 
Aš jus pasitiksiu. Ten įvyks pa
sitarimas.

—Klausau! *
Atsisveikindamas j iš baigė:
—Taigi, iki rytojaus. Chm... 

Tai taip VartaŠevskis galą ga
vo!... štai čia ir išplauks į pa
viršių paslaptis. Jus pamatysi
te, kaip jį bolševikai laidos!

—Taip, bus įdomu pažiūrėti 
į ceremonijas.

—Aš ten busiu.
—Ir aš. j

t Paspaudęs mano ranką, Le^ 
ontjėvas įstfeigiai pareiškė:

—Jums nepatariu;.-:

XVI
Sesers paslaptis

Viskas buvo nauja, netikėta

ir lįudha. Niekad aš dar nesi
jaučiau tokiu vienišu ir apleis
tu, kaip dabar. Pasaulis pasi
darė tuščias. Organizacijos nė
ra!

Leontjevas sako, kad galima 
sukurti naują. Bet aš jaučiu, 
kad jis ir pats tuo netiki. Taip, 
viskas bloga...

Bet steigti reikia. Negalima 
sėdėti ir tylėti, žinoma’, musų 
ateitį mes statysime ant krau
jo. Man tai nebaisu. Bet aš jau
čiu kitą pavojų. Visu kunu, šir
dimi, siela, smegenimis aš jau
čiu, kaip šiame pasaulyje pra
deda’ gimti nauja moralybe. Ne
trukus viskas/ bus galima.

—Ar verta gyventi?—klau
siau aš pats savęs ir tvirtai at
sakiau :

—-Taip!
Niekad aš tiek nepasitikėjau 

s*aVo jėga, kaip tą pilką žiemos 
dieną.

Jei bus įsakymas, tai be jo
kių klausimų, be jokio svyravi
mo, be jokio galvojimo aš pa
aukosiu savo gyvastį. Bet skau
du ir graudu prarasti ją be jo
kios naudos, patekti į čeką ir 
ten žūti nuo purvinos bailaus 
niekšo arba isteriško kokaihis- 
to rankos.

O tai gali atsitikti. Marija 
Dianian nedovanos ir neužmirš. 
Tai,. kad dabar laisvas, — tik 
paprastas atsitikimas. Laisvas 
aš tik todėl, kad esu niekam 
nežinomas. Marija Diaman ne
žino, kur gyvenu.

Bet iš tiesų, kur aš gyvenu' 
Taip, virtau valkata: nebeturii 
nei pastogės, nei prieglaudos 
nei giminių.
s‘O>‘ženia?"j ' •

Aš prisiminiau seserį.
Galimas daiktas, kad su ja 

aš daugiau nebesimatysiu. J u) 
nežinau, kas su manim gali a t 
sitikti kitą valandą. Kiekvieni 
minutę aš galiu būti areštuota 
ir sušaudytas.

—Rytoj — pasitarimas. Nau 
joji organizacija gali mane pa 
siųsti kur į provinciją. Viską* 
pasidarė netikėta. Reikia sku 
bėti! Aš nusitariau eiti pas se 
šerį.

Ji nustebo. Jos palinksmėju- 
sios akys buvo ramios. Mes su
sitikome taip, tarsi apie tai is 
anksto buvome susitarę ir lau
kėme vienas antro. Bet jau pir
mieji ženės žodžiai reiškė ru- 
pestingurUą. Glostydama' mane 
galvą, ji kalbėjo:

—Ak, Miša, kad tu žinotu
mei, kaip aš buvau susirupihu- 
si dėl tavęs!

■—O taį kodėl?
—Ar nerimui reikia priežas

čių? Ak, mięlasai, mes pergy
vename tokius neramius lai
kus... Aš bijausi.

—O, tu nesibijok.
—Man vis rodosi, kad su ta

vim gali kas tai nemalonaus at
sitikti... Tas nujautimas manęs 
neapgauna, i

—Vargšė Ženia! Mieloji ma
no sesute! Kvailiukė, kvailiukė 
mergaitė! Aš atėjau pas ją su
siraminti, pailsėti, o ji karkia 
ir pranašauja, kad aš galįs pik
to galo susilaukti.

Kaip tai keista! Juų moterys 
nuoširdesnės, juo mažiau jos 
turi i&sigailėjimb. Kuriems ga
lams Ženia man kalba apie sa
vo nujautimus? Tarsi aš bema
tau, jog visą laiką einu prara
jos krantu. Mažiausia klaida, 
mažiausias neatsargumas ir aš 
nusirisiu žemyn.

Bet dabar aš nenoriu apie tai 
galvoti, ženės kambaryje buvo 
jauku ir šilta. Aš apkabinau se
serį. Prisiminė vaikyste, žiemą 
mes žaidėme po sniegą, lipdė
me bobą. Šaunios buvo žiemos!

Ženia tarė:
. (Bus daugiau)
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Iš Detroito Padangės
_----------------- >

Apkaltino už davimą 
kuro “munšainie- 

riams”
Užtiko septynius slaptus 

bravorus
Detroito fedetalis teismas pa

traukė atsakomybėn viršinin
kus Mt. Clemens Consumers 
Power Co. Jie bus teisiami už 
pardavimu kuro (gaso) septy
niems slaptiems bravorams, ku
rie veikė toje apielinkėje. Teis
mui turės atsakyti ir “mūnšai- 
nieriai.” Slaptoji policija’ suėmė 
dvidešimt tris.

-------------- v—

Mirė 79 Metų Lietuvis, 
. Jurgis Sasnickis
CUSTER, MICH., vas. 25 — 

Mirė senas vietos gyventojas, 
lietuvis . Jurgis Sasnickas. Su
laukė 79 metų amžiaus.

Prakalbos ir vaidinimas
Vasario 14 d.'vietos komite

tas demokratijai ginti Lietuvo
je (komitete dalyvauja 19 vie
tos draugijų) surengė prakal
bas su vaidinimu “Ant rytojaus 
po fašistinio perversmo.”

Kalbėjo net keturi kalbėtojai: 
Dr. Montvidas ir Jonikis, chi- 
cagiečiai, Danta ir Jačionis, vie
tiniai. Visi kalbėtojai rekalavo, 
kad butų atsteig'ta demokratinė 
tvarka Lietuvoje ir grąžintos 
piliečio teisės liaudžiai. Tam 
tikslui buvo renkamos aukos. 
Kiek tapo surinkta, neteko su
žinoti.

Vėliau prasidėjo šokiai ir pu
blika gražiai linksminosi iki vė
lumos.
Mirė Antanas Dūda

šiomis dienomis mirėš* Anta
nas Dūda, apie 50 metų am
žiaus žmogus. Palaidotas jis li
ko vasario 22 d. Evergreen ka
pinėse. Laidotuvėmis rūpinosi 
žmona ir duktė. Laidojo laido
tuvių direktorius D. Brazis.

Velionis mirė nuo žaizdos, 
kada išsivystė kraujo užsinuo- 
dijimas. Jis susižeidė koją.

Velionis priklausė x Lietuvių 
Piliečių Pašaipiajam Klįubui. 
Tai buvo labai malonus ir 
draugiškas žmogus.

Nors Dūda buvo paprastas 
darbininkas, tačiau jis mokėjo 
gyventi ir sugebėjo įsigyti dve
jetą savo namų. Viename ku
rių (6400 Mitchell St,) jis gy
veno iki pat mirties.

Paliko jis nubudime žmoną 
ir dukterį, kuri yra ištekėjusi 
už inžinieriaus Giraičio, Jr. z'

t

Išsprogdino automo
bilių unijos troką
DETROIT, Mich. — Nežino

mi piktadariai pakišo bombą po 
United Automobile Workers 
“garsiakalbių” troku ir ji iš
sprogdino. Trokas stovėjo ties 
2730 Maybury aVe.

Bombai sprogus, iš apielin- 
kės namų išbyrėjo langai.

PRADEK TUOJAU 
IŠLOŠĖ $100,000 

..... ... • 

Išlošk laimę Old Gold 
Konteste

Jus galite išlošti vieną iš 1,000 
piniginių jirizų sudarančių $200,000 
sumą Įstodamas Į Old Gold Kon- 
testą. Kontestas tik ką prasideda ir 
susideda iš paveiksluotų mįslių spren
dimų. Pradėk tuojau. Neatidėliok. 
Nueik pas artimiausj cigaretų dy- 
lerj ir paprašyk Old Gold oficialių 
Pavėksluotų ' Mjslių DYKAI kartu 
su visomis taisyklėmis ir. kontestą 
liečiančiomis, smulkmenomis. Seki
te instrukcijas atidžiai, švarumas 
nesiskaito. Nėra čia jokių triksų nė 
gaudvmų. Vien tik gabumas laimi, 
čia jūsų proga visam amžiui tur
tingu pasidaryti, .ačiū Labiau-Su- 
švelnintam OLD GOLD. Dabokite 
Naujienas dėl tolesnių pranešimų.

Skelb.
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kasieriUs. “Sandaros” mėgini
mas pastatyti jį atskirai huo 
kitų trustisų ;yra tik vaikiškas 

' išsišokimas.
i — SLA 6 Apsk. Delegatas.

S. L. A. RADIO 
PROGRAMAI

Praėjusį antradienį Susivie

Jimo Lietuvių Amerikoj kuopa reta diskusijos Ispanijos klau- 
turėtų pasinaudoti galimybe 
transliuoti šiuos radio progra
mas. Ir jeigu nebus daugiau 
atsišaukimų iš kutopų> tai pro
gramai kovo mėnesį užsibaigs.

Kuopų veikėjai, kurie įdo- 
maujate transliavimu Susivie
nijimo

sime; diskusijose visi išsireiškė 
už Ispanijos Liaudies Frontą.

Išrinkta komisija, kuri suži- 
nos, kiek kainuos už Kliubo 
konstitucijos atspausdinimą, nes 
nariai pageidauja turėti kiek
vienas konstituciją.

Biznio komisija jau rūpinasi 
vasaros piknikų klausime.

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks vasario 26 d.. 8 vkl. vak. 
adresu 6332 So. Kevale ?xve.

Visi kliubo nariai dalyvauki
me susirinkime ir rūpinkimės 
auginti kliubą.

—U. N. korecp.

—itoįus......—— hijimo Lietuvių Amerikoj ra-
i dio programą išpildė 122 kuo
pa. Nuo centro kalbėjo ' Adv. 

Į J. J. Grisius^ Jstatų komisijos 
 ---- vardu kalbėjo kuopos pirmi- 

Pavardės asmenų, kurie au- ninkas F. Raila. P-nia Kuzinie- 
. < Dar laimė, kad jis tapo kavo Lietuvos priešfašistiniams nė^ jauna daininkėj padainavo 

’ " ‘ ’ ’’ ** ’---------- 1 ” [porą dainelių.
Ateinantį antradienį progra

mą pildo SLA 226 kuopa iš 
North Sidės, Ji pildys progra
mą jau antrą kartą. Cicero 301 
kuopa taipgi davė programa 
dU kartus.

O kuT kitos Chicągos kuo
pos? TUr būt nežino, kad ga
lima pakalbėti, paskelbti pla
čiau apie Susivienijimą ir a- 
pie savo koloniją. Mano su
pratimu, kiekviena Susivieni-

Rengiasi Civiliam karuivinlnk^ susirinkimo Sandaro- Lietuvos Po-
je” aprašymas buk susi- v *

vmcagoje rinkime buvęs “pasikėsinimas” Iltiniams KallIUaUlS
Vienas “Naujosios Gadynės” 

korespondentas rąšo savo įspū
džius iš Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 6 Apskričio su
važiavimo. Tarp kitko jis sako 
buk sandarieciai reugiasi per
vartą Apskrity padaryti.

Gal ir nereikia jų norais 
stebėtis, nes visame pasauly fa
šistai serga pervartų manija. 
Tačiau Ispanijos pavyzdys ro
do, kad dėl pastangų įvykinti 
gali kilti ir civilis karas. Well, 
pagyvensime, pamatysime.
. O štai kitas dalykas. Po Lie
tuvių Tautiškų kapinių lotų sa- pinių prižiūrėjimo komisijos ir

programų, atsišaukite.
—K. P. Deveikis, 

1518 South 48 court 
Cicero^ Iii.

prieš įBalčuną — pasikėsinimas 
neišrinkti jį į kapinių trusti- 
sus. ■ 
išrinktas, ba kitaip kapinės politiniams kaliniams, laikė 
butų patekusios į~tokį pat pa- Lietuvos nepriklausomybės ap- 

esąs S.L.A. 6 vaikščiojimo^ vasario d.,
Lietuvių Auditorijoje. j J 

Po $2.00 a'Ūkavo
rodosi! O tik- gienė, j. PoVilaitis; K. Ispą- 

nis $1.50. ’
. ■ ■. ,ii>. ■ • ' ■ •

Po $1.00 aukavo: A. Daunis 
A. Sodaitis, A.1 šešeigis, J. Gū
dį onas, 
ris, S.. 
kas, U. 
dackūs,

voj ų, kokiame 
Apskritys.

Matote kokių “striošnų” da- i 
lykų “Sandarai 
renybė yra tokia, kad kapinių 
valdyba tų “striošnūmų” visai 
nemato, ir pats Bačunas val
dyboj užima net tris svarbias 
vietas: jis būtent yra kapinių 
turto prižiūrėtojas, narys ka-

Kun-

Chicągos Lietuvių 
Politikos Kliubo

Nariams
to.-,to.fr .

Pastaruoju laiku šis kliubas 
puikiai gyvuoja. Veik kas susi
rinkimas gaunama naujų narių. 
Po , susirinkimo jau kelintas 
kartas turėta draugiškos vaišės.

Pastarajame susirinkime" ta

Skačmano žmona buvo nu
plikusi, tai skačmanas pasako
jo jai šiurpias pasakas, kad 
plaukai išaugtų.

— Surinko John Faiza Jr.

No,. 4327 PATOGI, GRAŽI IR ELEGANTIŠKA pavasarinė Suknele, 
kuri tiks ir vasarai. Margas arba vienos spalvos materiolas tiks šiam mo
deliui. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 
40 colių per krutinę. ; ....

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. ' 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia jdedu 15 centų ir1 prašau

atsiųsti man pavyzdį No...:........

Mieros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valstija)
. ■ ■ ’ • ■ • ‘ 

į.................. n...... u............... . ..... ..

F. Abekas, J. A. BUd- 
Deikus, V. Sąbaliaus- 
Nedveraitė, Poška; Pe-

I -. i‘

Normali, S. Adomąi- 
tiehė, A. čiapulis, Višbaras,
šermuksnienė, žackus, J. Štum- 
ba, Vinckus, Adomaitis, Sut
kus, Remeikienė, K. A. žalve- 
raitė, Raščiukas, K. Valanti- 
na, Arčus, Bendokaitis,'F. Ma- 
šon, U. Daročiuniene^ V. J. 
Schulzt, J. Gilyąs, M: Urbonas, 
A. Naglis, rK<rrJasutis, Ė,. Bal
čiūnas, F. J? . jKtfčinskas, J. 
Kuodis, Mędelįnskas, A. Micke
vičius, J. Jehutaitis, Mrs; Rė
kus; Miller 75c.

Po 50c. aukavo: Dr. Jarušz, 
M. Liubinas, M. Ašcila, H. 
Survilla, S. Ladigienė, A. Abrb- 
zidnė, A. Lauciskienė, E. Moc
kienė, F. Demikis, K. Mateiko
ms, P. Daubaras, S. Sonks, J. 
Skebęrdytė, Mikalauskas, - Ma- 
karukas, K. Valiulis, C, Mitch- 
el. A. Simas, Ą. Bulis, V. Pae- 
kauskas, O. A Gudauskienė, Jen- 
cienė, Norbųfe^ ^Baurožaš, Ra
čiūnas, PleČKaitięnė, Saram- 
ski, Pasilis, J. , Tarnas, A. Tu
ris, A. Sa.lasevįcius, P. Remei
ka, J. Gumąuskas, Veželis, Ka
raliūnas, Tarnas^ O. Juriona, A. 
Kįundrotas, S., Stasiūnas, J. 
Stanionis, V. Mekšras, S. Gra
bas, P. Sadųikis, K. Grikšas, 
P. Ožalas, F/Mickus, A. Raz- 
gįtis,i A. Miksys.

Viso aukų surinkta laike pra- 
kalbų $123.84.J

Visiems aukavusiems' tariame1 
širdingą dėkui varde komisi
jos. Taippat dėkuojame tiems 
draugams-ėmš, kttfriė padėjo 
aukas rinkti.

—Aukų įlinkimo Komisija

PLIENO DARBININKŲ 
STREIKAS ARTINASI

Plieno darbininkų ir kompa
nijų susirėmimams Chicągos 
srity, kurion įeina keletas pra
monių piiestų, artinasi. Kompa
nijos ir darbininkai ruošiasi at
kaklioms imtynėms. •

Samdytojai pripažino naują 
plieno darbininkų ^uniją,” ku> 
rią suorganizavo advokatai Ben- 
jamin Wham ir Alex Pendle- 
ton. Ši unija, žinoma, yra Nu
organizuota tikslu pagelbėti 
kompanijoms. Tuo gi tarpu Ni- 
ChOlas Fontecchio, atstovaująs 

į C. I. O; organizaciją pareiškė, 
kad šiai organizacijai jau pri
klauso apie 50,000 narių arbą 
idaugiau nei puse visų darbinin
kų u'žimtų plieno pramonėje 
Chicągos srityje.

Am*.
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ceresota 
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Pillsbury

24 % sv- maiš- $1.05
5 sv. maiš 24c

ŠchuU*c 
I3isc»

svaias

16c ■’*.*
nakčiai

"■ m svieeVVJdnfeed \
Gou«'r>' Vii kcnal 25$ \

VselkirkttardcU *> Nt. Eenai 250
\ GEVfcfcS J ' . .•.■ • \_-^*-**~*

: VpYČES .............. Nr‘ P ___

^hopm^on
MAM;EbMtLR\

1 sv> fenas 39^ 
Kišenmjs peUi 
v dykai

Aiaver ,_ n .^enai 25$
graVeyhuit 2 **?• Z •____ _

Snlder Gut 
l VMMM

LaV Vesta.
i PIMENTO

MILKAS
tJniversal Carnation

Bordens—Pet
3 aukšti kenai 20^

Judge Rite Cnt 
WAX PUPOS

. 3 Nr.2 ken.270

OctagonX Skalbiamas >
f MUILAS 5 šm. 23c 

Octagon POW1)ĘR1S
2^9$

Palmolive MUILAS 5 už 27$
SUPEH-SUDS(maynas pak. 20$ 

Vaisiams bliudelis Jį £
Little BO-PEEP kvort.miera 230 

Dirbtas pahčiakoms Ir 
drabužiams plautį.k Little BluE lAZLIRKANa 2uzl70 y

I BULVĖS .f1--! Idaho

BULVėŠTF-—r— oSB,“ <™>4 ,9‘ 

^annain .... • 33$
OUuOLIAl ' -

4 sv. 29£

Derby Shaker MUŠTARDA 
16 unc. džiaras 9<t 

\ 2 Unc. džiarai
\ * Universal

5$\ JUODIEJI PIPIRAI
2 unc kenai

——• 2 už 9* j
, ft  M , .11 |

Wedgewood 1
LUNČIAUS MRSA 27$ sv. 
Kiaulienos DEŠROS 190 sv. 
Wi!son’s SALAMI 290 sv.
Čotlage
CHEESE (varškė) 2 sv. 170 ;
Sheffords Smetonos
SURIS 2 3 unc. pak. 170

to.fr


Penktadienis, vas. 26, 1937
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Diena Iš Dienos

/
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skaito.

NAUJIENOS, Chicago, E

l<S

*

'i . ''.j. a>Ht.ft!yr»

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gali
ma).

rašau šj laišką, kad jums pranešti; 
kad i“Naujienos” » man • dabar labai 
patinka. Geriausias lakiraštis ką aš 
skaičiau. “Naujienose” yra ir daug 
visokių aprašymų ir žinių, apysakų, 
eilių, juokų ir visko ko tik nori. 
Paskui, ir jūsų paveikslai gražus.

Jūsų skyrius moterims yra toks 
jdomus,. kad mano vyras irgi jj

..... • , ,t ’ ' ■ : 
—A. Mališauskiene,

Chicago. ni.x

“TEISYBĖ” MATYT
SKAUDI

JAUNA, BET GABI 
PIANISTĖ

1 .................... .................................... .

Didesni pasirin 
kimai

American Conservatory of 
Music lanko jauna lietuvaitė, 
kuri rodo labai didelį talentą 
muzikoje. Ji yra Leoną Bevei
kiu te, duktė drg. A. Deveikių, 
3937 West Filmore Street. Jau
noji pianistė yra 17 metų am
žiaus. Ji mokinasi konservato
rijoje pas MĮ® Fitzek, pas ku
rią kurį laiką mokinosi ir p-lė 
A. Sarpaliutė, komp. Petro Sar- 
paliaus duktė. L. Deveikiutės 
pirmoji mokytoja buvo p-a A. 
Steponavičienė.

Netaip seniai p-lė Deveikiutė 
išpildė .programą konservatori
jos salėje.-— R.

Pasveiko J. Zymontienč
Sunkiai susirgusi, apie dvi 

savaites laiko lovoje išgulėjo 
p-nia Jenny Zymont, “Naujie
nų” skelbimų vedėjo, Antano 
Žymonlo žmona. Ji gulėjo na
mie, 7202 South Campbell avė, 

Vakar ligonė atsikėlė ir, po 
ilgo nesimatymo, atsilankė 
“Naujienose”. Antanas Žyman
tas yra sūnūs garsios Lietuvių 
rašytojos, velionės Julės Zy- 
montienėšr-Zemaitės, kurios 
apysakaitė, “Prakilni Meilė“ 
dabar spausdinama “Naujiem 
nu” “Moterų Skyriuje.”

“Medinis” Meistras
Jaunas Bridgeporto lietuvis, 

Povilas Balčytis niekam nesi
giria, todėl mažai kas žino, 
kad jis yra savo rūšies ineist- 

Medinis” meistras.
Medžio gabalas, patekęs i jo
ras.

kuriniu.
Jis dirba vakarais North- 

western. gelžkelio linijai. Med- 
džio tekinimui pašvenčia..Įiuo-. 
slaikį.

Povilas Balčytis turi įdomią 
praeitį. Jis gimė Neivark.N. J. 
Netrukus po to atsirado Glas- 
goiv saloje, prie Naujos Ško
tijos kranto. Ten jo velionis 
tėvas užsiimė laivų statymu ir 
žuvavimu. Ten, matyt, jau
nas Povilas pamėgo medga
lius drožinėti.

1922 ir 1923 metais jis lan
kėsi Lietuvoje. Tuo laiku jis 
buvo taip įgudęs savo amate, 
kad žemės ūkio parodoje jo 
medžio dirbiniai laimėjo pir
mą dovaną. Laimėjo po me
dalių Klaipėdos
Tarptautinėje medžio 
parodoje, Berlyne.

Visi medaliai ir P. 
dirbiniai, laimėję
randasi Kauno muziejuje.

Dabar P. Balčytis stato lai
vus. Neseniai baigė vieną sta
tyti ir jį pardavė. Dabar sta
to naują motorinį laivą, kuris 
kai baigtas, bus 20 pėdų ilgio, 
Pakrikštvs jį vardu “Lituani- 
ca nr

P. Balčytis yra vedęs. Gyve
na kartu su žmona, Isabelle 
Bakunaite-Balčytiene, motina 
ir broliu, ties 3543 South Erne- 
rald avenue.

parodoje ir 
dirbinių

Balčyčio 
dovanas

Kiekvienos prekybinės įstai
gos tikslas yra duoti savo pir
kėjams visuomet geriausj, 
<aip galima, patarnavimą. Tai 
yra būtina, norint palaikyti ir 
patenkinti reguliarius pirke- 
. us ir pritraukti naujų. i

Toks patarnavimas suside
da iš labai daug dalių. Viena 
iš jų yra laikymas pilną pre
kių pasirinkimą, kas ypatingai 
svarbu valgomų dalykų arba 
grosernčs prekybai. Kur pil
nas pasirinkimas ten ir pil
nas patenkinimas savo pirkė
jo. Mat, šeitųininkių reikala
vimai savo keliu yra surišti su 
pačios šeimos pareikalavi
mais: didesne šeima — dides
ni jos norai.

Gi Midwest Stores, ta ko
operatyve krautuvininkų or
ganizacija, šioj sryty yra atsie
kusi nuostabias pasekmes. 
Kas, suprantama, yra to nuo
latinio darbo/planavimo vai
sius. Tačiau prekių pasirinki
mo sąvoka nereiškia vien tu
rėti reikiamą daiktų skaičių 
ir kokybę, čia įeina ir kiek
vieno daikto dydis ar mieras. 
Patyrusi kiekviena šeiminin
kė gerai supranta, kad turint 
reikiamą prekių dydį k. a. ke- 
nų dydį, visuomet galima ir 
ekonomiškiau susitvarkyti ir 
daugiau sutaupyti.

Lankyki t Midwest Stores 
savo apylinkės krautuvę, čia 
pilniausias ir atsakantis pa
tarnavimas, geriausi prekių 
rųšis, žemiausiomis kainomis, 
o šios savaitės gale bus ir 
specialus išpardavimas. Štai, 
kur jūsų proga nusipirkti spe
cialiai patogiomis sąlygomis.

(Skelb.)

paskolą, ba, girdi, Chicaga pa
statyta’ pelkėje ir niekuomet iš 
jų nepakils.

šiandien Chicaga pakilusi iš 
pelkių. Daugiau net — trečia
dieny, vasario 24 dieną, Chica
go j įvyko konferencija, kurioj 
dalyvavo Chicagos, Sh'a*wnee- 
towno ir Illinois valstijos at-' 
stovai. Susirinko jie svarsty
mui klausimo, ar nereikėtų iš
kelti patį Shawneet(ywh miestą 
tris mylias toliau nuo Ohio u- 
pės kranto. Dalykas toks, kad 
Shawneetown yra skaudžiai nu
kentėjęs nuo devynių potvynių. 
Atrodo, kad Chicaga iškilo tin
kamesnėj vietoj, negu Shaw- 
neetown. . . f

.-------- --------
Mirė Iš Baimės

WEST SIDE. — Išgirdęs 
triukšmą ir bildesį prie durų, 
iš baimės numirė 7 metų ber
niukas, John Cichy, 4657 W. 
18th Street. Triukšmą kėlė vie
nas Stanley Galica, 1710 So. 
Hoyne avenue, berniuko se
sers vyras. Jis dažnai berniu
ką mušdavęs.

■*" \........  .„-.S

MUSŲ SKAITYTOJAI

z- ■ •

NAUJIENIETIS NUO GĄLVOS 
IKI KOJŲ

* ■' '

GERB. REDAKCIJA:
Jus klausiat ąpie “Naujieną” už

rašinė jimą Waukegane ir kviečiate 
pasidarbuoti: Aš taip ir darau.
Prie pirmos progos aš visados kal
bu tiems, kurie dar nėra “Naujie
nų” skaitytojai, kad užsirašytų dien
raštį. Aš esu naujienietįs nuo gal
vos iki kojų ir nemanau, kad . su 
“Naujienoms” perąįškirsiu. Užraši- 
nėsiu “Naujienas” ir toliau, jeigu 
aš jums busiu reikalingas,

Juozas Mačiulis, 
Waukegan, III.

GERB. REDAKCIJA

•V

MUMS SMAGU TOKIUS
DALYKUS GIRDĖTI
GERB. REDAKCIJA:

Nemoku labai gerai rašyti

KOKYBES MAISTAS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

IŠPARDAVIMAS Petnyčioj ir Subatoj, VASARIO-FEB. 26 ir
. ■■.... ...............
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27

“Midwest” Punkiausios Kokybės — Tyros Smetonos.

SVIESTAS ^ sv.35v2C
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS

MILTAI 5 g 21c“ 1 39 c
KELS MIESTĄ TOLYN 

NUO POTVYNIO 
PAVOJAUS

Praeity, kai Chicaga vos pra
dėjo augti, ji kre’pėsi i seniau
sią Illinois valstijoj miestą Sha- 
waneetown prašydama $4,000 
paskolos. Delegacija Shawnee- 
town piliečių atvyko j Chicagą, 
pažiurėjo ją fr atsisakė duoti

EXTR A!
RYTOJ IŠKILMINGAS 

ATIDARYMAS

NAUJOS FLORIDOS
BULVES Puikios U. S. 1
“SNIDER’S”
TOMATO CATSUP did.. bonkos * 14c

-T—jrrr————------ ------ ■
. ..’.Jnžų <_>■.

,.'.'.2 pak- 19c 
“CRISCO” 3 sv kėn. 63c sv^ken. 21^ c

-- 3 pak. 16£

“PILLSBURY’S”
FARINA/llS <5

KNOX” JELL Visų Skonių
“Mid^est” TOMAITĖS ..—L. dideli 2^ kenąi 2 už 29<fr
Midwest” VIBTI ŠPAGETAI dideli kenai 2 už Į9Č

Aš nežinau ką jus mislijate dėda
mi tokius dalykus, kaip kad buvo 
straipsnis aną (dieną apie velnius. 
Jus rašote visokius šmeižiančius da
lykus apie kuhigus. Ateis' jums kada 
nors galas, jus degsite pragare, pas 
tuos pačius velnius, apie kuriuos ra
šote. Jus žinosite, kad prie bažnyčių 
ir kunigų kabintis negalima.

—Geras Katalikas, 
Chicago,

' ___

VĖL APIE DRAUGIJAS.

GERB. REDAKCIJA:

III,

Pranešu savo kostumeriams, 
kad rytoj įvyks mano groser- 
nčs ir bučernės iškilmingas 
atidarymas. Visiems bus dali
nama dovanos dykai—nepra
leiskite progos.

Turiu didelį pasirinkimą 
šviežio maisto reikmenų, kaip 
tai: mėsos, groserio ir daržo
vių už prieinamas kainas. Pri
imame orderius ant užsakymo 
ir išvežiojame į namus.

S. BUMGHAKAS 
Telefonas Boulevard 8025.
711 West 34th Street.

(skelb.j

& T >

Pfl I N-E X PELLER

Ligoninėje
> Chicagos Vaikų ligoninėje 

prieš trumpą laiką buvo pa
guldyta 12 metų Elvira Bruk^ 
nis. Ji yra sesuo jauno lietu
vio komiko, Bruno Bruknio- 
Brooks, kuris vaidino “Biru
tės” operetėj, “Sveikam Ligos 
Neįkalbesi“ Pp. Brukniaį gy
vena adresu, 3231 So. Emerald 
avenue. . '

Lietuviai Gamina Svies
tų Chicagai

Ties numeriu, 3738 South 
Ashland avenue, randasi pie* 
ninė, Southivest Creamery. įs
taiga specializuojasi sviesto 
gamyba ir sviestu aprūpina 
didelį skaičių maisto krautu
vių. Visi tos pieninės savinin
kai yra lietuviai.

■ Smarkus ištrynimas —
■ malonumas ir palengvini-^

r
™ mas kuomet muskulai 

geliami.
PAIN-EXPELLER 1 

žinomas lietuviu šeimoms ' 
' ^.tau per tris gentkartes. .̂

j* b 
-MORLO fAMOUS

LINIMENT

s
fe

VEAL SAUSAGE  sv. 19c

FRANKFURTS Tender sv. 21c
Minkšta SUMMER SAUSAGE ........ sv. 27c
SPICED OATMEAL COOKIES..... sv. 13c

SALEBIŲ ŠEBDYS Floridos ....
............... 1 1—..............II

NAUJI TEXAS BIDIKUČIAI

TOMAITĖS 2SV.23C
pund. 10$

2 pund. 5$ 
.............. ..............................

nRTTOT TAT EXTRA PUIKUS 1 O 
VOUV1J12V1. WASHINGTON WINESAP O 8v.:COU

. .m. \ .■■■r.—X------ — ■

• Kvortinė
Bonkutė

“LITTLE BOY BLUE” LOZURKAS ....,2 bonkutes I7e

“KITCHEN KLENZER”

AMMONIA "'S irPEEP”

..t kenas 5c
“P & G” MUILAS ... ... didėli šmotai 4 už 17c
“CHIPSO* 2 maži 19cdid. pakelis 21c 
“GOLD DUST”-2 maži 9c did. pakelis 17c

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI I 
TIK TĄUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO MEI NES PIGIAU

350

niiii i.iįi IĮ'"'—

.f Bakandų kainos kįla. Sensacinis
’ H U t atpiginipias kainų pas mus Vasario

A A W mėnesio išpardavime.> Pirkit niipi*
...........................--"-■r— i gintomis kainomis, lengvais išmo

kėjimais. Užganėdinimas garantuotas arba jpinigai grąžinami, 
siižinokit apie musų kainas pirmiausiai.

Atsilankykit ir

Central District Furniture Company
• JOSEPH JOZAITIS, Mgr. *

Phone Boulevard 09873621-23-25 So. Halsted Street,

JEI
Nori Būti Graži
JEI
Nori Savo Groži
Paakstinti
Naudok

NIDA PUDRĄ
Jis palaiko veido odos natūrali švelnumą... 

apsaugo nuo prakaito skylelių užsikimšimo... 
prašalina grožį darkančius bruožus... šimtai lie
tuvių NIDA PUDRA jau naudoja. Ir tu, gražioji 
ponia ir panelė, NIDA PUDRĄ pabandyk.

NIDA LABORATORIJOS išdirba NIDA LIPSTICK, kuris 
spalvos 'pastovumu ir švelnumu vargu turį sau lygaus.

Žemiau telpa kuponas, kurį panaudojus galima gauti ir 
NIDA pudrą ir NIDA lipsticką už numažintą kainą. Kaina 
laikinai numažinta tam, kad duoti moterims progą su NIDA 
produktais susipažinti.

Nieko nelaukite. Iškirpkite kuponą šiandien, pažymėkite 
spalvas, kurių norite, ir pasiųskite. Pinigus sumokėkite pašti
ninkui. ,

Nežinau, ką koks ten “Ne-narys” | 
turėjo mintyj kai užsipuolu ant 
draugijų šitam skyriuj. Man atrodo, ■ 
kad visai neišmano apie ką kalba. | 
Mes, kurie dirbam prie draugijų 
per metų-metus gerai žinom, koks | 
sunkus ir varginantis yra tas dar- ■ 
bas. Jeigu vienas pats sau ką da- ■ 
raj, tai gali padaryti greitai ir ge-11 
rai. Bet kai, reikia su keliais. šim- j 
tais žmonių skaitytis ir laikyti susi-j ■ 
rinkimus, ir tartis, pirm negu koks' I 
naudingas nutarimas praeina, tai l1 
negalima norėti, kad viskas eitųj 
greitai ir sklandžiai. Kiek žmonių Į 
tiek protų. Kai visus reikia paten
kinti z'ir visiems pataikauti, tai jau 
savaime susidaro nelengvas darbas.

—Kliubietis,
Chicago, ..Iii..

(Būtų gerai, kad visų organizaci
jų viršininkai ir nariai pąsakytų ką 
jie mano šiuo klausimu.—Red.).

!■ i

i-

Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—30 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo
FRANK VIZGARD, Savininkas '

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 
MES PARDUODAME TIK J TAVERNOS. TEN IR REIKALAUKITE.

TA VERNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU
, ’ . * . . .___________________ ’■ - . - - - - - - ■ - ■ ■ ■ ■ ■

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS

■I u'l.lMl

‘ail

NIDA LABORATORIES,
A. G. KARTANAS, Sav., 
2555 West 69th Street, 
Chicago, Illinois.

/Prašau atsiųsti man NIDA PUDBĄ (Face Powder) 
50 centų vertės 

Varsos: □Flesh; □ Ivory; DPeach; □ Brunette; □ Dark Brunette 
ir NIDA LIPSTICK .................... 50 centų vertės
Varsos: □ Orange; □ Raspberry; □ Strawberry; □ Vivid.

Viso ........................................ $1.00, bet su šiuo
kuponu, tik už .............     750
(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.)

i (Pinigų nesiųskit, sumokėkite juos paštininkui, kartu su keliais cen- 
1 . tais už persiuntimą).
I VARDAS

| ADRESAS
MIESTAS .... VALSTIJA

[TO

DAILY BUSINESS DIDECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaityto jam f susirasti, kur galima nusipirkt* 
(vairių paprastų ir nepaprastu daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• ANGLYS—CO AL Laidotuvių Direktoriai

omjiuic

i r E
 JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS / 

Studija jrengta pir
mos rųšies su modęr- 
niškomis užlaidomis ir 
HollywoOd šviesomis. 
Darbas garantuotas. 

420 W. 63rd ST. 
Tel. ENG. 5883-5840

Pocahontas Mine RUn Screened 
5 tonai ar daugiai $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

TAVERNOS

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

z KAINOMIS
POCAHONTAS Mine Run 4 tonai 
ar daugiau $7.00 už toną. Kitos ang
lys už toną:

BLACK BAND ...................... $8.60’čose veins.
ILLINOIS LUMP ........... . $6.40
FĘANKLIN WASH NUT .... $5.75

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Okšas Espress 4405 S. Fairfield Avė. 
r ■ i ■

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne 

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė, ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy- 

j mas arba namuose. Raudongyslės 
| .gydymas išvirkštiniu, kyla ir vari-

j DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue

Tel. Lawndale 5727.

fitU-

flappy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, Savininke 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtine ir vynai. 

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victery 9670.

Garsinkitės “N-nose’
■

Salutaras Drug & 
. Chemical Co.

Salutaro ELterls yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl viduriu ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1138.

639 Went 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Wellington 1932
OAKDALE TAVERN

Dorothy Pask-PoškevičienS, Sav.
Skanus užkandžiai kasdieną. Kepta 
vištieha šeštadieniais. Alus—Vynas 

—Degtinė.
ClTIŽENS BEER.

1900 OAKDALE AVENUE 
(prie 2900 N. Lincoln St.)

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

Mrs. Vera Thomas, Sav, 
žuvis penktadienįaia—užkandžiai ir 

z muzika Šeštadieniais.
VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 
ALUS

6511 So. Kedzie Ateų Chicago, Hl»
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MUZIKOS ŽINIOS
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Rašo — NORA

Daina-muzika yra vienas 
didžiausių lietuvių tau
tinis ir kultūrinis veik
snys, nes tiesioginiai ir 
neišskiriamai susiėjęs su 
didžiausių tautybes po
žymiu — kalba. Po 
kalbos, ir kai kuriais 
atvejais' net ir, ją prar 
šokant, daina ir muzi
ka buvo ta jėga, kuri 
neleido lietuvių nutau
tinti, išlaikė savaimin
gą lietuvišką tautos dva- 
sią bei Specifines jos 
savybes. Tai yra di
džiausias musų dvasinės 
kultūros ir tautos są
monės veiksnys.

— J. Kardelis.

LIETUVOS ARTISTAI 
SVETUR

Vince Jonuškaitė-Zaunienė, 
viena pirmaeilių Lietuvos ope
ros artisčių, pradžioje . šio 
mėnnesio dainavo C a r m e n 
rolę tos operos mpastaty- 
me čekų Tautos ~ teatre 
Prahoje. Ji taipgi pildė pro
gramą lietuviškų liaudies dai
nų Prahos radiofone.

Kauno konservatorijos pro
fesorius ir kompozitorius Vy
tautas Bacevičius davė piano 
recitalę Prahoje 9 d. vasario 
ir pildė koncertą, su simfoni
jos orkestrą, per radio Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
dienoje.

Ta pačia vasario 16 d. proga 
p. Zaunienė, p-lė Dambraus
kaitė ir p. Mažeika koncerta
vo Rygoje, o p. Grigaitienė,

liaudies tekstai ir motyvais 
laisvai dėstytos .(išplėstos; ir 
c) liaudies dainos harmonizuo
tos.
Premijos:,

1. Dvi originalės arba laisvai 
dėstytos dainas po 500 litų. 2. 
Dvi originalės arba laisvai dės
tytos po 300 litui,3. Dvi origi
nalės arba' laisvai dėstytos po 
200 litų. 4. Trys originalės ar
ba laisvai dėstytos dainos po 
150 litų. 5. Trys liaudies dai
nos harmonizuotos po 100 litų. 
6. Penkios liaudies dainos har
monizuotos po 50 litų. Dainos 
pasirašytos slapyvardžiu tu
ri būti prisiųstos švietimo Mi
nisterijos Kultūros Reikalų 
Departmentui ligi 1937 metų 
kovo mėnesio 31 d. Savo tikrąjį 
vardą, pavardę ir .adresą pri
dėti uždarytame voke. . .

(Iš Lietuvos žinių)
Musų Amerikojje gyvenanti 

lietuviąi kompozitoriai turėtų 
imti dalyvumą šiame konkur
se. Birtų įdomu, kad 1938 me
tų dainų šventės programas 
talpintų ir amerikiečių kurinių,

FURTWAENGLER SUGRYŽO 
DIRIGUOTI BERLYNO
PHILHARMONIJOS 
ORKESTRAI

Dr. Wilhelm Furtwaengler, 
Berlyno Philharmonijos Orkes- 
tros vedėjas, kuris pasitraukė

tų biliefai buvo išpirkti ųž ke
lių? valandų po jų jšdėjimo 
pardavimui — nors pirmo kon
certo kaina buyo 300% Rūgš
tesnė, ne?kaip normaliai, ir 
antro ir trečio koncerto bilie
tų kainos irgi žymiai aukštes
nės. , v .

Užbaigus trečiąjį programą, 
auditorijoj buvo pažymėta va
landėlė visiškos tylos; rodos 
publika buvo sužavėta, bet po 
tos gilios tylos pasipylė^ triukš- 
mingiausi aplodismentai, kiir 
rie atkartotinai iššaukė vedė
ją Furtwaengler prieš publi-

Chicagos Mokytojai 
Šiandien Gaus Užsili-

----- o------ , 4 
TOSCANINI BUS MOKAMA 
PO $10,000 Į SAVAITĘ

Artūro Toscanini sugryš 
Amerikon Sekantį sezoną ir 
diriguos naują seriją simfoni
jos koncertų per National 
Broadcasting Company tinklą. 
Jam bus mokama po $10,000 
į savaitį. šiai sutarčiai Tos
canini gali statyti kokias są
lygas jis nori. Jis pasirinks 
muzikantus ir sutvers savo or
kestrą, ir National Broa'dcast- 
ing Company užmokės taipgi 
muzikantams.

Mokyklų tarybą šiandien iš
dalina mokytojąnis apie ketu
ris milionųs dolerių užsiliku- 
siomis algomis.

Mokytojai negavo mokėti 
nuo pereito mėnesio pradžios.

< Nesitikėdami, kad pinigus 
gaus taip “greitai”, mokytojai 
vakar surengė protesto mitin
gą, kuriame pareiškė pasipik
tinimą finansine betvarke Cįi- 
cagos miestorvaldžioje.

i
Praėjusiame susirinkime pri

davė persikėlimo lakštus trys 
nariai. Jie yra gan aktyvus lie
tuvių darbuose. Jų vaTdai—F. 
T. i Puteikis, N. Petraitis ir Au
na Petraitis. Atrodo, kad musų 
kuopa pradės smarkiau ahgti 
ir bujoti nariais ir veikla mu
sų tautos. labui. ■ —žemaitis.

CLASSIFIED ADS
Funuture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai

Brighton Park 
žinios

I CLASSIFIED ADS. ]
HM I — ■ uiw II—— ihmii UI t——t—F.CTnrnvKG venno .. ............. ..... i,, L < ui, „

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted. Street 

z Tel. Victory 4965

Real Estate For Salę
PARDUOSIU ♦ MURINI NAMĄ, 2 

flatų — 4 rendos — kainavo $10,000 
Dabar atiduosiu už $4,000. šią sa
vaitę turi būt parduota.

1618 Sp. Morgan St.

CQAL 
Anglys

ita-
PU-

p-lė Dičkiutė ir p. Sprindys 
Taline.

Kaune Lietuvos Nbprikilau- 
somybės šventė buvo minima 
su Kamavičiaus operos pre- 
miera “Radvilas Perkūnas”.

KONKURSAS 1938 METŲ 
DAJ^Ų ŠVENTES PROGĄ

Rytyje su 1938 
švente Lietuvos Chorvedžių ir 
Muzikų Draugija paskelbė se
kanti, konkursą:
Konkurso sąlygos:

1) Dainos turi būti a capella, 
tinkančios masiniams chorams 
dainuoti. 2) Dainos turi būti 
niekur nespausdintos. 3) Dai
nos gali būti: a) originalės, 
kurioms tekstus konkurso daly-s 
viai pasirenka savo nuožiūra 
ir lietuvių poetų kūrybos; b)

iš vietos po didelių nesusipra
timu su nacių režimu, po dviejų 
metų nuošalaus gyvenimo su- 
gryžo ir diriguos dar kelią pro
gramas, be tų trijų, kuriuos 
jis jau dirigavo naudai pašal
pos fondo.

Berlyno koncertas, kuris 
įvyks piktai 8 d. kovo, jau se- 
nia^^visas^išpar^feW^ V * 

Dr. Furtwaengter,iq populia
rumas, kaipo vedėjo, pasitvir
tino tame, kad po, pirmųjų tri- 
jų jo vedamo koncertų; ku
rie buvo duodami įvairių pa
šalpos draugijų naudai, jis ga
vo kelis tūkstančius prašymų 
iš tų žmonių kurie negalėjo 
gauti bilietų į pirmuosius kon
certus. Jie prašė Furtwaengler’į 
duoti dar kelis koncertus.

Visų pirmųjų trijų konėer-

.---------- O------------

IŠGELBĖJO Iš SKLEPO 
KOMPOZITORIAUS 
PUCCINI PIANĄ

Pianas, kurį pagarsėjęs 
lų kompozitorius Giacomo
eini vartojo, kuomet 1903 me
tais jis rašė savo operą “Ma- 
dame ButterfĮy”, neseniai bu
vo atrastas skiepe, kuriame 
gyveno beskurstantis vodevilio 
dainininkas.

------ T—O------- —.

2000 BALSŲ FESTIVALO 
CHORE

Northwestern Universiteto 
Muzikos Festivalo komisija 
praneša, kad , Dr. Fręderick 
Stock atidarys tas iškilmes ge
gužes 11 d. su visu Wągnėriš-

Kirsleifclągs- 
ted, Metropolitan opero^hrtis- 
tė, biis solistė, dalyvaujant ir

Cicero ALDLD 92 kuopa rengia prelekciją vien tik moterims 
šįvakar 7:30 v. Lietuvių Liuosybės svet., 14th st.' ir 49 
Ct. Prelekciją duos Dr. S. Naikelis. Prie to dar bus mote
ris kalbėtoja. Kviečiame visas moteris ir merginas atsi
lankyti. Bus arbata su užkandžiais. Įžangos nebus Kviečia 

. ' Komitetas. \ 
18 Apielinkės Dr-stės Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuvių 

. konstitucinis susįrnkmas įvyks sekmadienį, vasąrio. 28 d.
' 1 vai. po pietų Dievo Apveizdos parap. svet., prie 18-tos

gatvės ir So. Union avė. Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes bus svarstoma naujai perredaguota konstitucija. > 

■' K. Batutis, prot. rašt.
Marųuette Park Lietuvių Piliečių KHubo mėnesinis susirinki* 

mas įvyks sekmadieni, vasario 28 d. 1 vai. po piet. G mi
mo Panelės šv. parap. svetainėj. Pradžia'1 vieną valandą 
anksčiau kaip paprastai dėl trumpo laiko, nes 3:30 vai. 
kliubas rodys krutamus saugumo paveikslus ir bus J. T. 
Zuris, 13-to vardo aldermonas J. Egan, adv. Ji Grish ir 
Cook County Civic Council atstovo kalbos. Įžanga veltui. 

J - F. A-nis, Kliubo koresp.
ŽAGARIEČIŲ Draugiško Kliubo susirinkimas įvyks sekmadieny, 

vasario 28 d., 1 valandą popiet J. Juškos salėj, 24X7 We»t 
43 gatvė. Malonėkite visi nariai atsilankyti. ;' —Valdyba. 

KUPIŠKĖNŲ Kultūros Kliubo susirinkimas įvyks šeštadieny, va
sario 27 dieną, 8" valandą, vakare, ^Frahk Sta’nioifo name. 
3950 Gladys avenue. Nariai ir nares atsilankykite j susirin
kimą. Užvjlkę mokesčius prašomi užsimokėti. —B. B., rašt. 

Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės visų dalininkų metinis 
susirinkimas (vyks rytoj, vasario 26 d. kaip 7:30 vai. va
kare savoj svetainėj. Visi esat kviečiami dalyvauti susi
rinkime, nes bus pranešta bendrovės finansinių stovis ir 
daug svarbių reikalų apsvarstyta. Kviečia Brvės direkcija, 

v . s » S«kr. J, K. Stalioraitiš. r

Gegužės 13 <1. bus1teikia, 
mas programas išimtinai Bą- 
ch’o kurinių. Dalyvaus ja
me 500 dainininkų susidedančių 
te paties Universiteto a capella 
choro ir kitų įžymių choralių 
organizacijų.

šeštadienio popietį 1500 vai
kučių balsų bus pridėta prie 
viršpaminėto choro ir Albe 
Templeton, neregys pianistas, 
bus solistas su orkestrą. Festi- 
valąs užsidarys šeštadienio 
vakare su orkestru, choru ir 
žinomais operos, radio ir fil
mų dainininkais, Gladys 
Swarth6ut ir Richard Grooks 
dalyvaujant.

Šie muzikos fiestiyaląį, kurize 
buvo >. žinomi kaipo North 
Shore Festivaląi, buvo laikomi 
per 21 metus iki 1932 metų, 
ir muziką mylintį žmones tu
ri vilties^, kad • dabąr North- 
vvestcrn Universiteto globoj a- 
mi jie bus atnaujinti h*'vėl kas 
mėtiįi ••ręjhgianii.: g ■

J ....... O

VASARINIAI KONCERTAI 
RAVINOJ ? < " ,

Tęsiant pranešimą apie ChL 
cagos vasarinį muzikos sezo
ną, Ravinijos vedėjai praneša, 
kad simfonijos koncertų šešių 
savaičių serija prasidės ten su 
1 d. liepos. Programai bus 
geriausi ir įžymiausių pasauli
nių muzikų vedami. 

• • ■ t ■ ‘ •• < » ..S
Vasario mėnuo davė mums 

kelis įdomius ir artistiškai pa
sekmingus parengimus, pir
miausia Naujienų ir už savai
tes Birutes. Lauksime, ką 
kovo menuo mums suteiks šio
je Krytyje. Naujoji GĄdynė 
jau turėjo vieną pasekmingą 
parengimąv šį sezoną — turiu 
omeneje jų pastatytą opęretę 
“Mikatįo*’, dabar laukiaine jos 
anIros muzikalės puotos, kuri 
bus vardu “Dunojaus Rožė” ir 
įvykš, rodos,' 14 ,d. kovo. <

SLA 138 kp. susirinkimas
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoj 138 kuopa- yra viena iš 
stipriausių lietuvių organizaci
jų musų kolonijoj. Tik man 
gaila,’ kad mes? ne visi vienaip 
suprantame ją. .

Praeitame susirinkime gana 
skaitlingas musų kuopos narių 
būrys dalyvavo- Tarp kitko pri
eita' klausimas sūšelpimo musų 
brolių lietuvių^ Jfiįrie yra įka
linti Lietuvoj už politiką. Nors 
musų kuopa ,ą^ra;4urtinga, vie
nok prisidėjo noriai su gražia 
auka iš savori^do kaliniams.

.Sekantis kuopos, susirinkimas 
įvyks vasario 28 dieną p. K. Į 
Gramonto svetainėje, 4535 So. 
Rockwell streętį 2 valandą po 
pietų, šipo ir ,kviečiami. visi j 
kuopos nąriai dalyvauti tame Į 
susirinkime. Turėsime padaryti' 
svarbių tarimų. Tarp kitko 'tėkš’i 
apsvarstyti klausimas išva'žiąvi-1 
mo ateinančią'Vasarą; ■ i

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai .—....•.,......*.4...^........... $39——$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$d00 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ......................    $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v.

RĄPP STORAGE FURNlTURE 
‘ 5746 So. Ashland Avė.

Financial
Finansai-Paekolos •

KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto— nėra mokesnio. 

Randas—notos—algos—skolos—Gro- 
čery Bilos—visų rūšių 
tas patarnavimas.
/ GREAT NORTHERN 

SERVICE.
79 West Monrpe, Phone

bilos—grei

CREDIT

State 5922.

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.00 iki $5,000.00.

Praneškite Lithuanian Buildirig 
and- Loan Association, 1739 South 
Hąlsted St.‘, Chięago, I1L

M. B E R T A S H 
Pristato j Valgyklas Visokioj rų- 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas .MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY. 2031-2

Peoples Liquor Store
2646 Węa»'j63ri Street 

/ Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų. ••
Kas ateistų j§iuj>, apgarsinimu, 
nusipirks whoiesale kainomis.

I niini/l b Siunčiam GėlesLUvtlKld
■ ■ ' ............ 1 Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

GARANTUOTOS ANGLYS UŽ MA
ŽIAUS PINIGŲ.'

Pocahontas Mine Run 75% stambios 
Reguliariai $8.50 vertės tiktai $7.25 

Pocahontas Lump or Egg,
Reguliariai $11.50 vertės, '.... $8.75 
Geriausios Indiana Mine Run $5.25, 
Egg ar Lump, reguliariai $8.00 ver
tėte, už ................................ $5.75
Screenings ar Stoker .............  $4«60
Kuro aliejus No. 1, geriausias nami
nis, baltas, galionas ..............  7%c

Greitas pristatymas visur.
SUPER COAL COMPANY 

Tel. DEArbom 0264. 
, —* 

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

KRAUČYSTĖS SALESMANA1
Griežtai Vien Vilnų Srytis —250 

sampelių — $24.75. Vertybės lygi
nasi su daug daugiau vertinamais 
drabužiais. Aukščiausia komisija 
Chicagoje. Dideli Bonai.

' SCOTCH W00LEN MILLS 
809 West Adams.

REIKALINGAS bučerys, kuris ‘su
pranta savo darbą 
valgis, kambarys ir mokestis.

nevedęs

1004 St. Charles Road. 
Maywood, III. ’

—*—

dituation VVanted
Darbo Ieško

MOTERIS IEŠKO NAMŲ DAR
BO — PATYRUSI. Yards 1790.

A  ----------O—■— ’ •'

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA PATYRUSI Beauty 
Operator—kuri gerai moka savo dar
bą. Geras mokestis—darbas ant vi-
SclCiOS* • v

JDEAL BEAUTY SHOP 
1747 So. Hasted St.

REIKIA marškinių preso operuo- 
tojų, patyrusių, nuolatiniam. No-Rub 
Laundry, 3355 N. Clark St.

PARSIDUODA MARQUĘTTE PAR
KE 4 flatų kampas — 2 po 3, 2 po 
4 kambarius. 8 karų mūrinis . gara
žas. Kaina $11,500.

E. VITKAUSKIS, 
3347 W. 60th St., Republic 9578.

PARSIDUODA 2 “COTTAGES” 
4—3 kambariai su visais paranka
mais. Randasi Chicago Lawn. Kaina 
žema — greitam pardavimui.

4743 So. Maplewood Avė.

ATSKIRAS 2 flatis, 6 kambarių 
tile vana, refrigeratorius, renda 
$1,200. Kaina $7,500 morgičius $5,700 
—65th ir Talman. DALTON AND 
HOGLUND, 2612 E. 75th St. 
Exclusive Agente South Shore 4310.

PARDUOSIU 2 pagyvenimų po 
4 kambarius ’ Brighton Parke namą, 
arti gatvekarių ir mokyklos. Par
duosiu už pirmą teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės laįšku, *
1739 So. Halsted Street 

Box 571? <

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, farmas, lotus, mor- 
gičius, visokius biznius Amerikoj ar 
Lietuvoj. Kas' ką turite parduoti ar
ba norite pigiai ' pirkti, Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku pas;

C. P. SUROMSKIS and CO., 
6551 So. Kedzie Avenue 

Tel. Grovehill 0306.

DEVYNI KAMBARIAI, gerai su- 
budavotas, - muro namas su dviem 
vanom, tinka dviem apartmentanųs. 
Karšto vandens apšildymas. Gera' 
tranąportacija. Arti prie parapines 
ir viešosios mokyklų. 5607 Soiith 
Wells St. Pigi kaina.

PARSIDUODA bizniavas namas su 
bučerne arba atskirai. Arba priimsiu 
į mainus kas ką turite. Agentai ne
atsišaukite. Rašykite 1739 So. Hals
ted St., Box No. 575.

PIRKIT SU PASITI- 
KfiJIMU ■ •

6424 S. Western Avė.
Piyjmouth *36-—4 (teor ąedan, $495.00 i 
Į*lymouth *351-^ door sėdau 395.00 * 
Pęntiac *35---del coupe ........... 425.001
Visi labai geram, stovyj, kaip nauji, 
;; 50 DAUGIAU pasirinkimų;

Įmokėjimas eina žemyn iki $5.00 
Išmokėjimas sulyg paties nustatymo.

Atsihešklt'šį skelbimą! Gausi $5 
kredito ant bile pirkimo.

’ ‘ įgpMį- 32Q5

AsiiEN Motor sales
6424 ” i ‘ -

INCOME TAKSUS ir;? SOČIAU
SECURITY RAPORTUS f 

' prisitaikant prie valdžios 
' reikalavimų '

J. P. Varkala
Valstijos Registruotas AMditorius
3241 So. Halsted St.

Phone CALUMET 7358
Teikia informacijas ir užveda 

/ systęmas t z
S"i"      i    

-r—-----------

MERGINA PATYRUSI namp įar- 
bui, geri namai, $8.00, turi įbėgti 
vaikus—mokyklinio amžiaus.

Lawndale 5569.
v . 2-C ' ; ......

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus Ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 

, gerus bargęnus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 

; -pkitlės 6i L.-: 9 ‘ '
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Ųfisas 2-ros lubos su J. J. Grish
REIKIA MERGINOS bendram na

mų darbui; geri namai, gera alga, 
nėra skalbimo nė mažų vaikų. 
1425 So. Clifton Park, Crawford 8380

PATYRUSIOS MERGINOS PRIE 
namų darbo, prie atsakančių žmo- 
lių; paprastas .valgio gaminimas— 
kuri pripratus prie vaikų, $8.00 į 
savaitę. Rogers Pafck 2288.

Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintįems—Y ^stuvems— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phope LAFAYETTE 5860

REIKIA PATYRUSIOS PANTRY 
moters $12.00; soda fountain mergi
nos $13.00; veiterkos $8—$10, dou- 
ble — needle povver mašinos ope- 
reitores $16—$20; paprastos mergių 
nos $8—$10.
A, J. McCOY & ASSOCIATES, Ine., 
140 So. Dearborn St., Room 1131

EXTRA BARGENAS RANDASI 
SOUTH SIDE 

PARSIDUODA už cash arba mai
no j Bungalow ar dviejų flatų na
mą: 4 bučernės, kurių bizniai yra 
gerai išdirbti. Nupirkęs bile vieną iš 
šių biznių, busi laimingas ir dėkin
gas, nes parsiduoda už prieinamą 
kainą; geras biznis nepraleiskite ši
tos progos, o jums bus nauda. Norė
dami pirkti ar parduoti visados 
kreipkitės prie musų; teisingas ir 
greitas patarnavimas.

PAUL M. SMITH and CO. 
4531 So. Ashland Avenue.

Tel. Boulevard 2800
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish.

PATYRUSI mergina namų dar
bui, virti, sayas kambarys ir vana, 
nėra skalbimo. $10.00.

Sheldrąke 9142.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM NAMŲ DARBUI be virimo; 
lengvas skalbimas, geri namai, $6.00 
—$7.00. Albaliy 2999.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

ųuette Parko apylinkėj, kaina $875 
Willow Springs namas su dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue, 

Hemlock 0800.

MERGINA NAMŲ DARBUI be 
skalbimo—du vaikai, $6—$8, būti. 
Ąvenuę 6050._______________

FRANČIŠKUS DARBUTAS
. Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 23 d.. .4:30 vai. po pietoj, 

1937 m., sulaukęs 63 amžiaus, gimęs Lietuvoj, "Kauno red., Telšių 
apskr,, Kantaučių parap., Purvačių kaime.
, Amerikoj išgyveno virš 30 metų.

Paliko didėliame nuliudime Amerikoje vienatinę giminaitę, pus
seserę EuphręHina Ličkus, po tėvais Pučkoraitę, švogerį Stanislovą 
Ličkų ir jų šeimyną. O Lietuvoje paliko seserį Juzefą, brolį Ferdi- 
nandą ir jo Vaikus. ». ‘ , h

■ Kūnas liašąrvotas randasi Koplyčioje, 10834 So. Michigan Avė. 
Rosėlande. De| platesnių informacijų šaukite Bęulevard 5856.

Laidotuvės. įvyks šeštadienį, Vasario 27 dieną, 8:00 vai. ryto 
iŠ koplyčios į Visų šventųjų parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionįo sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero’ kapines.

Visi A. A. Frąnciškaus Darbuto giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: • .
PUSSESERĖ IR GIMINĖS LIET U VO JE.

, Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius J. F.‘ Eudeikįs, 
Telefonas YARDS 1741.

Furnisbed Rooma
RENDON FORNIŠIUOTAS kam

barys ženotąi porai arba vaikinui. 
Su ar be valgio. 4058 So. čampbell 
Avė., Pirmos lubos.

MisceHaneous
. . . .. ______

PARSIDUODA “POLLY” LABAI 
GRAŽIAI kalba—su klėtka. 944 W. 
37th Place. '

Business Cha neės
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA
Krautuvė: šų flatu užpakaly su 

didele auka prie Archer Avenue ar
ti 55-tos. Rašykit 1739 So. Halsted 
St., Box 577.

PARSIDUODA GROSERNE pi- 
giai; gyvenimui kambariai yra vie
toje. Priešastis—liga. 6239 So. Ra
sine Avenue.

...........

............ .......................................... ............. . ............................... ........ n ' ■-.........................................................................  .......

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie 
BRIGHTON PARK LANDLORDS 

r BURBAU ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, manager 

2608 West 47th Street Chicago

Mezgimo Dirbtuvės
—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS 

‘F. SELEMONAVICH
W SVETERIŲ K R A U- 

TUVe ATDARA KAŠ 
\ eJ DIENĄ — IR VAKA- 
\ RAIS IR SEKMA-

DIENIAIS.
Iv Telefonas

VICTORY 3486.
504 WEST 88-rd STREET

■ > ....... ......m :

z •
■ '

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP ............ .— $6.00 TON.
MINE RUN STAMBIOS

$5.75 TON.
EGG ............................. $6.00 TON*
NUT ...........................  $6.00 TON.
SCREENINGS ______  $4.75 TON.

PRISTATYMAS MJESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTJ
Tel. KEDZIE 3882

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas

—PARDUOT
—MAINYT
Pavasaris nebetoli. 
Nuosavybės kainos 
kįla.
NeatidėliokiL

Garsintis
Naujienose
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.

Garsinkites “N-nose”



8
f

* NAŪJIENęŠ,. Chicago, H), 

‘denioUratijps partijos eilėje/’ 
“Piatakovo grupė’/ buvo lik-

Penktadienis, vas. 26, 1987
..................... ... ..................... ...........

žodžiit, f ai buvo: tikras “le> 
ninirikas”A'Piatakov(k pOpuliūr 
rūmas darbininkuose' buvo la- ryiduota ir pats Piatakovas ko 
bai didelis. Todėl Leninas jj* ’ * ’ ‘ • • ! • •
vadindavo “darbininkų prižiū
rėtoju”. Piatakovas buvo vie
nas, iš aktyviausių ir energin
giausių spalių mėn. perversmo 
dalyvių^ “dešinioji Trockio 
ranka”. Ne be priežasties per
versmui įvykus, Leninas pasi^ 
buėiano su Trockį u -Ir Piata- 
kovu. * . s

“Musų partija laikosi Piaė 
tąkovais, o ne plepiais Anato- 
lijais” (Lunačarskis;, — kara
tą pareiškė Leninas, tuo pa
brėždamas savo uolaus moki
nio ir adepto reikšmę.

Po spalių perversmo, Piata
kovas nuolat buvo skiriamas 
eiti atsakingas pareigas, ypač 
toje srity, kur reikėjo susi
durti su darbininkais.

piatakovas ture j 0: savaran
kiškas pažiūras. Dažnai ko
munistų suvažiavimuose ir 
centro komitete jis griežtai' 
kritikuodavo ir Lenino tezes. 
Piatakovas kartu su Trockio 
buvo Brastos taikos pasirašy
mo su Vokietija priešininkai. 
Bet kadangi anuo metu komu
nistų partijoje vyravo vadina
moji “Vidaus demokratija”, 
partijos nariai turėjo teisę tu
rėti ir savo nuomonę bei ją 
pareikšti, tai tokia “opozicija” 
buvo laikoma normaliu reiš- 
kiniu. Dabar Sovietų spauda, 
prisiminus Piatakovo opozici
ją, vadina Piatakovą “Lenino 
priešu.” .

Leninui mirus, Piatakovas 
stojo opozicijon Stalinui ir 
ėmė smarkiaiykritikuoti jo po- 

kovoj su Rusijos demokratine litiką. Nebūdamas tikras “t, 
vyriausybe ir socialistinėmis ckininkaš”, Piatakovas vis dėl 
partijomis. to rėmė Trockį jo kovoje def

Kovo 10 d. Paskaita Apie 
“Trockininkų” Bylą

Skaitys “Naujienų” Redaktorius P. Grigaitis
Kovo 10 d., “Naujienų” re

daktorius ‘skaitys paskaitą apie 
“trockininkų” bylas Maskvoje.

tuvių Auditorijos didžiojoj 
salėje. Jžanga išlaidų padengi
mui 15c.

Kas yra tie baisus “tėvynės 
išdavikai”, “judošiai,” kurie 
buvo teisiami, o vėliau sušau
dyti arba įmesti kalėjiman?

Kas Jie Yra?
Masknoje teistų trockininkų 

portretai.
Pernai buvo sušaudyti arti

miausi Lenino 
ir komunistų

ir kitus “tėvynės išdavikus,” 
“Judos Trockio sėbrus” ir 
‘‘Gestapo apmokamus agen
tus” : Bijkoną, / Bucharinų ir

lėtą kartų buvo baustas' įvai
riomis “partijos bausmėmis^’ 
ištremtas ip pagaliau "atsidū
rė kalėjime/,* ■

Pernai PiąmUovo pavardė 
buvo “ištraukta iš archyvo/’ o 
.f J. . ' I . . ’’*Va i .. • > _

Apdegė 4-ių Šeimynų 
Medinis Namas 
Bridgeporte

Gaisras padarė daug nuostolių

bendradarbiai 
)artijos šulai 

Zinonjenas', Kamėnenas, Jen- 
dokimovas, Baka jenas ir kiti. 
Nelaukdamas teismo, niisišo-

sinio darbininkų judėjimo te
oretikas, praktikas ir vadas 
Tomskis.

Apie mėnesį laiko atgal vėl 
buvo sušaudvti 13 “trockinin
kų” ir 4 nuteisti kalėti po 10 
—8 metus.

Piat (ikonas, Maratonas, Sie- 
rebriakonas ir kiti. Nuteistųjų 
kalėti tarpe randame publi
cistikos pažibą Padėkų ir#kva
lifikuotą diplomatą Sokolni- 
koną.

Bet
gėdija toli gražu tuo dar nesi
baigia.

Sovietų spauda ir įvairios, 
organizacijos reikalauja teisti

Lenino gvardijos” tra-

.PIATAKOVAS. :
Sovietų prokuroras Vyšiils- 

kis, kaitindamas “trockinin- 
kus” nurodė, kad jiems vado
vavo Piatakovas, deja, jis be
veik nieko nepasakė, kas bu
vo kaltinamasis ir kokį vaid
menį jis vaidino Rusijos so
cialdemokratų bolševikų, o 
vėliau komunistų partijoje.

Todėl 1 a i k r a ščių sk a i ty t o j ai 
galėjo pamanyti, lįad Piatako* 
vas yra kažkoks avantiūris
tas, prisiplakęs prie, komunis
tų partijos ir jai kenkęs.

Politinė gi ir partine Piata- 
kovo biografija rodo, kad jis 
buvo “šimto nuošimčių bolše* 
vikas—komunistas”, ir viena 
iš- tų “uolų”, ant kurių Leni- 
nas pastatė komunistų partiją.

Piatakovas dirbo su Leninu 
daugiau, kai 30 metų. Jis vie
nas iš pirmųjų sveikino Leni
no žygį socialdemokratų bol
ševikų partiją paversti komii- 

I nistų partija ir iškelti socials- 
tinės revoliucijos ir Sovietų 
valdžios šūkį.

Piatakovas, būdamas, fana
tiškas Lenino ir Trockio^ idėjų 
Šalininkas, 1917 melais aršiai

?i BRIDGEPQRT — Vakar 8-ą 
valandą ryto kilo didelis gais- 

a p degi n o 
4-rių šeimynų medinį namą 
ties 3142 South Lituanica avė.

.. . : : ■' ' ' į

Liepsnos padarė daug nuo
stolių. Namas priklausė lietu
viui pp. Ivanauskui.

Jurgis Piatakovas buvo vie- ras, kuris smarkiai 
no cukraus fabriko Kijevo 
Gubernijoj užvaizdus sūnūs, 
gimęs 1890 m. Studentauda
mas / Petrapilio universitete, 
jis aktyviai veikė socialistų 
partijoj. Už politinį veikimą 
caro valdžios jis buvo perse
kiojamas: sėdėjo kalėjimuose 
ir buvo ištremtas į tėviškę, Ki
jevo guberniją. 1912 m. jis 
buvo ištremtas į Sibirą, į. Ir
kutską. Bet iš ten jis pabėgo i 
užsienį. Per Dį0įjį karą Jurgis 
Piatakovas' gy ven o š ved i j o j e, 
Stokholme. *
. 1917 m. kilni Rusijoj revo
liucijai, jis .Ozo į tėvynę, į 

■ •» » r/ « t, ■ >

Kijevą, kur ųetrukus tapo vie
tos bolševikų organizacijos 
vadu. . '• i - •'J. >' '* ’ i ' ■

' (Tęsinys rytoj) 
’• . ..‘7* į, !j

Penki Žmonės Šįryt 
Eis Mirti Elektros 

Kėdėj
Gubernatorius tegali 

išgelbėti
juos

ir elektro-technikai

v . J

■ ' j. • V . r'ij., i, I'/'’

PER .7 .
NAUJIENAS ‘
GALIT PASIŲST

PINIGUS^
LIETUVON

KITUR.IR

Ratos prieinamos — 
DS1 informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

Sargai 
vakar priruošė elektros kėdes 
Cook apskričio kalėjime, Chi- 
cagoje, ir Southern Illinois ka
lėjime, Chesteryje.

Kaip šįryt tose kėdėse mirs 
penki žmonės, pasmerkti mir
ti už žmogžudystes. Nuospren
dis privaląs būti įvykintas ne
trukus po vidurnakčio.

Pasmerktuosius nuo mirties 
tegali išgelbėti gubernatorius. 
Ar bausmę visiems ar kai ku
riems dovanos — šia žinia ra
šant, dar nebuvo žinoma. Pa
smerktieji yra:

Joseph Rappaport, Chicagos 
rabino sūnūs, nuteistas už sė- 
bro-narkotikų pardavinėtojo, 
Max Dent nužudymą;

Fansteel Co.

APLEIDO DIRBTUVĘ — “Sėdintieji” streikieriai 
Decatur, III. Century Wall Paper dirbtuvėje. Po trumpo 
“sėdėjimo” policija juos išmetė. Darbininkai reikalauja 
unijos ir geresnių algų. Naujienų-Acme Photo

• 1 ‘

STREIKAS LĖKTUVŲ FIRMOJ — C. I. O. organi
zatorius kalba į darbininkus, prie Douglas Aircraft Cor
poration, Santa Monica, Calfiornijoj. Ten streikuoja 
keli tūkstančiai darbininkų.

LAIKRODŽIAI “SUSTOJO” — Pikietos prie Illinois 
Watch Casė Company, dirbtuvėj, EĮgin, III... 7(10 ,darbi
ninkų . išėjo streikai! reikalaudami unijos pripažinimo., 
Elgine eina ir keli kiti streikai.

N du j ien ų - Trib anė: P h o to

MAISTAS ELEKTROS DARBININKAMS — Simpa- 
tizatoriai ir draugai atneša maisto “sėdintiems” strei- 
kieriąms, Electric Boat Company dirbtuvėje, Grotone, 
Conn. Po 15 valandų, juos.išmetė iš dirbtuvės didelis bū
rys mušeikų ir policijos. Naujienų-Acmą Photo

IR KEPĖJAI — “Sėdėjimo” streikas kilo Brownies 
Pie Shop kepykloje, Los Angeles mieste. “Sėdėdami” 
darbininkai valgė pajus. Jie reikalauja 25% algų pakė
limo. Po trumpo “sėdėjimo”, kepyklą apleido.

Naujienų-Acme Photo

^Negras Rufo Swain, pa
smerktas už baltveidės mote
riškės išgėdinimą ir. nužudy
mą;

Mildred Bolton, kuri nušovė 
savo vyrą;

Allen ir Minnie Mitchell, 
juodveidžiai, kurie dėl apdrau- 
dos nužudė savo burdingierių, 
East Saint Louise.

Rengiamas didelis ir 
šaunus vakaras Hol- 

lywood svetainėj
Kovo 6 dieną Hollywood sve

tainėj, 2417-19 W. 43rd Street, 
7 vai. vakare Lietuvos Jaunimo 
Neprigulmingas Ratelis rengia 
dideli ir šaunų vakarą. {

Vakaras, bus įdomus, nes su
sidės iš visokių šokių, dainų, 
žaidimų ir įvairių ratelių.

Tikietai po 25c.
Tikie'tus galima įsigyti pas 

visus ratelio narius, taipgi ti- 
kietų galima gauti ir pas poną 
Račiūną, kuris užlaiko Audito
rium Tavern adresu 3133 So. 
Halsted S't. Galima jų gauti ir 
pas poną Tarutį, kuris užlaiko 
Century Tavern adresu 3149 S. 
Halsted Street.

Tie, kurie neturės progos įsi
gyti tikietų iš anksto, galės jų 
gauti prie durų rengiamoj vie
toj.

Taigi visi važiuokime ir pa
remkime naujai įsikūrusį Lie
tuvos Jaunimo Neprigulmingą 
Rateli.

Alfrcd’as J. Butkus.

Pirkite'savo apielinkės 
krautuvėse j

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Joseph Venckus 24 m. ir Al
dona Narvid 22 m.

Peter Marosovich
Marie Levoy 22 m.

Thomas Willis 21 
nor Anderson 18 m

SKIRYBOMS BYLOS 
IŠKELTOS -

Auna Balsis vs. Stanley Bal
sis.

Anna Dambrauskas vs. Wil- 
liam Dambrauskas.

Natalie. Laskowski vs. John 
Laskovvski.

William Primas vs. Berta 
Primas.

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio llx8l£ colių ir

100 K0NVERTŲ
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderį 
arba čekį.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CI11CAGO, ILLINOIS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Streikai PlečiasiNusileidžianti Dai

NUSILEIDŽIA — Eina 
kalbos, kati Illinois gub. 
Hočnerio spiriamas, R. J. 
Aitchison, Fansteel bendro
ves viršįninkaš. nusileidžiąs 
streikieriams. Pripažinsiąs 
uniją.

STREIKAI BATŲ CENTRUOSE — Keli streikai kilo 
avalinės dirbtuvėse, Naujoj Anglijoje. 18 dirbtuvių su
sitaikė su darbininkais, pakeldamos algas 15%7'bet kitos 
spiriasi. Darbininkai pikietuo/a tas dirbtuves.4

PRIEŠINGAS DARBININ- 
kams — Jersey ' City majo
ras, ;Frank Hague, nusista- 
ięs prieš darbininkus ir “sė
dėjimo” streikus.

Naujienų-Acme Photo

IŠMETĖ STREIKIERIUS
— Henry Carse, Electric 
Boat Co., prezidentas, Gro- 
ton, Conn., prievarta išme- 

' te streikuojančius darbinin
kus iš dirbtuvių.

VIRŠININKAS LĖKTU
VU bendroves ■— D. W. 
Douglas, viršininkas Dou
glas Aircraft Corporation, 
kuri užsidarė, kai keli tūk
stančiai darbininkų išėjo 
streikan.

PRAŽUVO — 8 metų 
chicagietis, Edward Smith, 
Jr., pražuvo iš namų. Spė
ja, kad jį pagrobė “kidna- 
periai”.

TĖVAI SUSIRŪPINĘ — 
ChicagieČiai, E. Smithai, 
kurių jaunutis sūnūs pra
žuvo iš namų. Ji nusivedęs 
“aukštas, plonas” vyras.




