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Carnegie Steel
Nusileido Unijai
Plieno trustui priklausanti Carnegie-IIli 
nois Steel Co. pradėjo derybas su unija

Carnegie-Uli- 
kuri priklauso 
United States

CHICAGO. 
nois Steel Co 
plieno trustui 
Steel Corp. ir yra didžiausia 
plieno gamintoja visoje šalyje, 
sutiko išpildyti industrinės ge
ležies, plieno ir cino darbinin
kų unijos reikalavimą pradėti 
kolektyves derybas su ta uni
ja vardu visų tos kompanijos 
darbininkų Chicagos, Pitts- 
burgh ir Youngstown apielin- 
kėse.

Philip Murray, kuris, vado
vauja geležies ir plieno darbi
ninkų organizavimu, jau veda 
derybas Pittsburghe su Carne-
gie-Ulinois Steel Co. preziden- kompanijos

tu Benjajnin F. Fairless.
Pranešimą apie pradėtas su 

industrine irtiija derybas pati 
kompanija išsiuntinėjo kom
panijos unijoms visose savo £7 
dirbtuvėse.

Carnegie kompanijos nusita- 
rimas pradėti derybas su in
dustrine unija yra visai neti
kėtas, nes pirmiau plieno ra
geliuose buvo skelbiama apie 
greitą algų pakėlimą? Be1 to 
ikišiol ši kompanija, kaip ir 
visas geležies ir plieno trus- 
tas buvo griežtai nusistatęs 
prieš bet kokią darbininkų 
uniją ir tardavosi tik su savo 

unijomis”.

Naujas injunctionas 
prieš Fansteel komp. 

darbininku^
likoStreiko vadas Adelman 

suimtas Kenoshoj. Streikie
riams uždraudžiama dides
niu buriu pikietuoti dirbtu
ves ir net lankyti • darbinin
kų namus. , ,

* - ■ - , ■ V, L , .
■ ■ !■>

WAUKEGAN, III., kovo L 
— Lake kauntės Circuit teis
mo teisėjas Ralph J. Dady iš
davė prieš streikuojančius Fan
steel Metallurgical Corp. dar
bininkus labai griežtą injunc-* 
tioną, kuris leidžia tik dviems 
darbininkams pikietuoti prie 
kiekvienų dirbtuvės vartų. Ka
dangi yra tik dvieji vartai, tai 
dirbtuvę galės pikietuoti tik 4 
streikieriai. * .

. . Į
Naujasis streiko vadas Krzy- 

cki, prieš kurį taipjau 'išimta 
warrantas, dabar yra Pittsbur- 
ghe, bet ketina sugryšti į 
Waukeganą ir pradėti didelę 
legalę kovą.

šerifas
areštuoti 
streikierius
kinimą, nes jie 
mo - jšakymo ir 
ruoju dirbtuves.

Injunctionas
streikierių masinius 
mus.

Doolittle 
visus 
už

grūmoja 
sėdėjusius 

teismo panie- 
neišpildę teis- 
neapleidę ge-

uždraudė* ir 
susirinki-

Liejiklos kelia algas 
ir trumpina darbo 

valandas

Be to streikieriams uždrau
džiama lankyti dagi kompani
jos darbininkų namus ir juos 
kalbinti prisidėti prie strei
ko. ' ' . ’

Bet dirbtuvės vistiek yra 
stropiai pikietuojamos. I^rie 
pikietavimo prisideda ir mote
rys.

Nors kompanija skelbė tuo- 
• jaus atidarysianti dirbtuves, 

bet ikišiol 
padaryti.

Suėmė

PITTSBU&GH, Pa., .kovo 1. 
— Kartu 'su Carnegie-Illinois 
Steel Co. pradėjimu derybų su* 
industrine unija, daugelis ne
priklausomų geležies ir plieno 
kompanijų paskelbė algų pakė
limą ar sutrumpinimą darbo 
valajidų.

National Steel Corp. paskel
bė mokėsianti mažiausid $5 į 
dieną už 40 vai. darbo savai
tę. Kitos kompanijos paskelbė 
mažesnius algų, pakėlimus.

jai nepasisekė tai

organizatorių.
darbininkų atsto-Išrinktas

vas ir unijos organizatorius 
Meyer Adelman, prieš kurį bu
vo išimtas warrantas, tapo 
areštuotas Kenosha, Wis. Po
licija jį bandė pagauti po pra
kalbos streikierių susirinkime, 
bet jis paspruko iš jos rankų, 
ir išvyko į Kenosha. Ten ir 
tapo suimtas, \ bet užstačius 
$1,000- kaucijos) liko paliuosUb- 
tas. Jis atsisako gryšti į Wau- 
keganą, jei Nustatyta jam 
$10,000 kaucija nebus suma
žinta iki $1,000.

kovo

Pakėlė algas » » * *
ROCHESTER, N. Y.,

1. — Eastman Kodaįc Co., ku
ri samdosi arti 24,000 darbi
ninkų, paskelbė pakeisianti nuo 
kovo 15 -d. sflgas visiems dar
bininkams bendroj sumoj apie 
$1,500,000 į metus. Taipjau iš
dalins virš $2,000,000 dividen
dais darbininkams už pereitus 
metus.

Skris apie visą 
pasaulį

‘ BUR1BANK, Cal., kovo 
Garsioji lakūnę < Amelįa

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

'Giedra, biskį šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje btivo 39°.
Saulė teka 6:25, leidžiasi 

5:40.
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS Iš PLIENO PRAMONĖS IR C. L O. (KOMITETO INDUST- 
riniam Organizavimui) kovos fronto, sdko, kad Carnegie Steel (dalis United States 
Steel Goinpany) nusileido ir sutiko derėtis dėk unijos pripažinimo. Bet North Chica
gos dirbtuvė, Fansteel Metallurgical Company, nepasiduoda. Ji turi išėmusi draudimą 
prieš pikietininkus, o warantus prieš streiko vadus. Waukegane sekmadienį įvyko 
streikierių masinis mitingas, kuriame kalbėjo Jack Rusak, plieno darbininkų organi
zatorius iš Gary, Įfid. (kairėj) ir C.? L O. organizatorius Meyer Adelman.
. ............ ........................................................... .... . ........r ,Lti ,,.............................  — ............................... ....................................... . .

Ispanija prisibijo 
Italijos ir Vokieti

jos puolimo
60,000 Italijos kareivių kariau

ja sukilėlių eilėse, sako Is
panijos ministeris.

reikalų

Lietuvos Naujienos
Statys mokyklas

ŠIAULIAI. — Šiaulių apskri
ties valdyba šiais metais nu
tarė pastatyti mokyklas Lin
kuvoje 9 komplektų; mokykla 
suprojektuoja 3 aukštų, bus 
viena darbo klasė; Romanai- 
čiuose (Lygumų valse.) 2 
kompl., Endriškiuose (Skaist
girio’ vai.) 3 kompl., Mimai- 
čiuose (Gruzdžių valse.) 2 
kompl., Kriukuose 5 ; komp., 
Meškučiuose 5 kompl.

Be to, numatoma pastatyti 
mokyklą Tryškiuose 7—8 kom
plektų. Tai mokyklai pasižadė
jo nemokamai duoti plytų inž. 
Vladas Sirutavičius.

Naciai priešinasi ge
rinimui gyvenimo 

sąlygų
Darbo ministeris sako, 

pagerėjus* gyvenimo 
goms. žmonės paliaus 
vaikus.

kad 
sąly- 

gimdę

Degtinės gamyba ir 
pardavimas 1936 m.

KAUNAS.-—-(Central i n io sta
tistikos biuro duomenimis, 
praėjusiais metais degtinės iš 
viso pagaminta: 38° — 3,131,- 
905 ltr., 40° — 944,760 ltr., 
50° — 244,795 ltr. ir 95° — 
217,150 ltr. Tais pačiais metais 
įvairaus stiprumo degtinės par
duota gėrimui ir degtinės dir
binių fabrikams iš viso 4,589,- 
676 ltr, už 27,149,918 lt., o su
sisiekimo ir pramonės reika
lams degtinės (100°) parduo
ta 1,199,512 ltr. už 2,134,669 
litus. y

1935 m. gėrimui ir degtinės 
dirbinnių fabrikams degtinės 
iš viso buvo parduota 4,098,- 
310 ltr. už 23,991,352 lt., o su
sisiekimo ir pramonės reika
lams parduota — 490,402 ltr. 
Už 1,368,954 lt. Tuo budu pra
ėjusiais metais iš degtinės val
stybės iždas turėjo per 3,9 
tnil. lt. pajamų daugiau, negu’ 
1935 m.

mės juostą, kurią buvo pra
radę. Pirmesniuose mūšiuose 
viena ar kita pusė išlaikyda
vo pozicijas kelias dienas ir 
mušis aptildavo. Bet Jarama 
mušis tęsiasi r-bes paliovos.

Dabar didelių mūšių nėra, 
bet iš abiejų pusių koncentruo
jamos yra didelės jėgos ir yra 

turės įvykti 
kuris

Prezidentas pasiūlė 
proceso taksus ant 

cukraus
Tie taksai bus panaudoti 

pintai smulkiųjų 
runkelių ir nendrių auginto
jų.

šeL 
cukrinių

liERLY.NAS, kovo 1.—Dar
bo ministeris Dr. Knoll kalbe- 

f .

damas Dresdene konferencijai 
dėl namų darbininkams staty
bos, tarip kitko pareiškė:

“Pavojinga yra gerinti jda- 
bartinius gyvenimo komfortus, 
kadangi, / troškimas gerešnių 
gyvenimo . patogumų sumažins 
norą gimdyti vaikus.”

Kitame susirinkime kalbė
damas Dr. Gross, nacių parti
jos rasinio departamento va
das, irgi pareiškė, kad padi
dėjimas .gimimų skaičiaus Vo
kietijoje yra toli nepatenki
nantis.

Siūlo reikalauti iš 
kalinių mokėti už 

“burdą”
WĄSHINGTON, kovo 1. —- 

*Xtstovas Alfred F. Beiter 
(d©m„ iš N. Y.) įnešė kongre
se bilių, kuris priverstų išsi- 
galinčius kalinius mokėti už 
jų išlaikymą kalėjime.

Prezidentas tarsis 
su gubernatoriais

. Ear- 
hart baigia įrengti savo naują 
dviejų motorų ‘lėktuvą, kuriuo 
ji ruošiasi skristi apie visą pa
saulį, iš rytų į/ vakarus, ek
vatoriaus juostoje. Tokios ke
lionės dar nė vienas lakūnas 
nėra bandęs. Ji rUošiasi iš
skristi iŠ Oakland, Cal., apie 
kovo 15 d. > t

Kartu su ja iki Australijos 
skris ir Harry Manning. To
liau jį skris viena.

aišku, kad /čia 
sprendžiamasis mušis, 
išspręs karo likimą.

Dabar ■smarkiausi mūšiai ei
na prie Pinzarron kalno, kuris 
einą iš rankų į rankas.

Tankiai įvyksta mūšių ir 
ore, kuriuose viršų betgi ima 
lojalistai. • ? ■ , v '

Per Jarama upę sukilėliai 
bando prasimušti iki Valenci- 
jos kelio ir tuo galutinai ap
supti Madridą. Todėl tai šis 
10, mylių frontas ir pavirto 
svarbiausiu frontu Ispanijoje.

Uipas tarp loj&listų kareivių 
yra geras. Kareiviai yra gerai 
maitinamu nors pačiame Ma
dride civiliai gyventojai ir ne
turi maišto pertekliaus. Bet 
jie evakuojami, kad tuo pa
lengvinti kariuomenės apru’pi- 
nimą.

VALENCIA, kovo 1. — Nuo 
kovo 6 d. prasidės Ispanijos 
pakraščių blokada, kad nepri
leisti teikimo pągelbos nė vie
nai kariaujančių ( pusių. Ispa
nijos pakraščius Viduržemio 
juroje patruliuos taipjau Vo
kietijos ir Italijos karo lai
vai? \ ■

Ispanijos valdžia tuo yra su
sirūpinusi ir prisibijo, kad Vo
kietijos ib Italijos karo laivai 
pradės atvirą Ispanijos pakraš
čių puolimą, kaip tie laivai jau 
ne kartą y?a slapta padėję su
kilėliams bombarduoti Ispanijos v-' *. f
pakraščius.

Madride užsienio
ministeris dėl Vayo kalbėda
mas viešame -susirinkime tik 
už kelių blokų nuo mūšio lini
jų apkaltiną, kad MUssolini 
prisiuntė 60,000 Italijos karei
vių padėti Ispanijos sukilėliams 
nugalėti /valdžios, jėgas.

“Apgynimas Madrido yra 
apgynimas Londono ir Pary
žiaus rytoj”, sakė dėl Vayo, 
nurodĮydanias, 14ad’ Vokietija 
ir Italija bando paversti Ispa
niją į veikimo lauką prieš An
gliją ir Franci ją. \
Lojalistai neleidžia sukilėliams 

nė atsikvėpti.
MADRIDAS, kovo 1. — Lo- 

jalistų kareiviai Jarama fron- 
teK kuris pavirto svarbiausiu 
frontu visoje Ispanijoje, ne
leidžia- sukilėliams nė atsikvėp
ti. Jau trys savaitės sukako 
kaip sukilėliai pradėjo puolimą 
šiame fronte ir mukiai jame 
nė valandėlei nėra apsistoję.

Lojalistai visą ‘laiką atakuo
ja sukilėlius ir žingsnis po 50 gerai suplanuotų ir rUpes- 
žingsnio atsiima tą siaurą že*- tingai atliktų vagysčių.

Didėja plieno 
gamyba

PITTŠBURGH, Pa., kovo
— Plieno pramonės - žurnalas 
praneša, kad 1 pereitą savaitę 
plieno ir geležies gamyba pa
siekė nepaprasto aukštumo 
laipsnio — 814 nuoš. liėjiklų 
įtalpos. Dėlei padidėjusio už
sienio pareikalavimo, geležies 
kdinos irgi pąšoko. Rudos im
portas iš užsienio apsistojo, 
nęs užsienio kainos pasidarė 
perdaug augštos. Tikimąsi, kad 
ruda pakils ir šioje šalyje.

ROCKFORD, III., kovo 1. — 
šeši vaikai, nuo & iki 14 įmetu 
amžiaus, prisipažino per pasta
ruosius dviejus metus papildę

WASHINGTON, kovo 1. — 
Prezidentas Rooseveltas pasiū
lė kongresui įvesti 
kvotas ir atnaujinti 
taksus ant cukraus.

Surinktais už' cukru

cukraus 
proceso

Nesulaukdamas pa
šelpos ex-kunigas 
nušovė tris žmones

taksais 
butų šelpiami smulkieji cukri
nių runkelių ir cukrinių nen
drių augintojai.

Rytoj prezidentas prisiusiąs 
kongresui specialio komiteto 
raportą apie panaikintąjį 
NRA. Bet jokių rekomendaci
jų apie darbo valandas, mini- 
mum algas ir panaikinimą ne
teisingos 
šiuo laiku 
padarysiąs 
pranešime

Prezidentas ketina kalbėti 
per radio kovo 4 ir 9 d.d.* To
se savo kalbose jis plačiai iš
dėstys ką’jo administracija yra 
pasiryžusi veikti per ateinan
čius keturis metus.

DENVER, Colo., kovo 1. — 
Buvęs kunigas, negras Frank 
Bailey, jau kuris laikas papra
šė bedarbio pašelpos. Bet kaip 
paprastai, taip ir šį kartą su 
pašelpos suteikimu nesisku
binta.

WASHINGTON, kovo 1. — 
Prezidentas Rooseveltas suti
ko kovo 10 d. pasitarti su še
šių industrinių valstijų guber
natoriais — Ilk, N. Y., Minn., 
Mass., Wis. ir Rhode Island— 
apie išsprendimą bedarbių šel
pimo klausimų. Tų valstijų gu
bernatoriai protestuoja prieš 
sumažinimą pašelpų darbų, nes 
esą tos valstijos savo lėšomis 
negalinčios bedarbius išlaiky
ti.

kompeticijos, bent 
neduosiąs: tai jis 
vėliau specialiame 

kongresui.
ketina

Kunigas pasikorė 
koncentracijos 

stovykloje
BERLYNAS/ kovo 1. — Ber

lyno protestonus labai" sujudi
no žinia,- kad kuil. Dr. Weis- 
ler, sekretorius konfesionalio 
(opozicijos) sinodo, pasikorė 
koncentracijos stovykloje. Jo 
mirtis' gali z paveikti ir busi
muosius protestonų bažnyčios 
sinodo rinkimus.

LVOV, Lenkijoj, kovo 1. *— 
žydai studentai paskelbė 24 
valandų bado streikų protes
tui. prieš anti-semitizmą Len
kijoje.

Nesulaukdamas pašelpos ir 
išvestas iš kantrybės, Bailey 
nuėjo į kauntės WPA raštinę, 
kuri tvarko pašelpas ir ramiai 
ten vietoj nušovė tris raštinės 
darbininkus ir sužeidė moterį 
darbininkę, kuriųoš, ' kaip ma
tyt, jis skaitė didžiausiais kal
tininkais negavimo pašelpos.

Nušauti yra: pašelpų direk
torius Jatnes Tunnell, biuro 
darbininkai Carlos di Dio ir 
Oliver Miliken; biuro darbinin
kė Miss Romona Chambers gi 
liko sunkiai, o gal ir mirtinai 
sužeista.

Atlikęs savo kruviną darbą, 
Bailey vėl užsitaisė revolverį 

(ir išėjęs gatvėn. Tęčiaus paėjęs 
porą blokų, jis pasidavė poli
cijai, pareikšdamas:

“Nesibijokit,- aš nebesužeisl'i 
ne ^ieno. Aš padariau daug 
gero darbo Dievui ir Jis ma
nęs' neužmirš”.

Jis esąs pavargęs nesulauk
damas pašelpos ir dabar ne
paisąs kas su juo. atsitiks. 
“Dievas manimi apsirūpins”,, 
sako jis.

SHREVEPORT, La.,1 kovo 1. 
— Du žmonės užsimušė sudu
žus jų lėktuvui ties Doyline.

Turės pirkti duja 
kaukes

PRAHA, kovo 1. — čecho- 
slovakijos valdžia įsakė per 
80 dienų visiems gyventojams 
nusipirkti dujakaukes. Duja- 
kaukės mažai - kainuosiančios, 
o neišsigalintiems bus dalina
mos dykai..

~NEW YORK, kovo l.-Le- 
roy sanitariume 
uždegimo 
Matai, 72 
tas, ypač 
tretais.

nuo plaučių 
mirė Ilarrington 

m., Anglijos artis- 
paskilbęs vaikų por-

PILDOME
1936
IN.COME TAX
BLANKAS
•

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL
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Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien.* Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.



NAUJIENOS,Chicago,BL
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1  eiti basiems, bot Minėdami, kad

Antradienis, kovo 2, 1937
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parduoda ten vietos ir apylin- Ęulowas dar manė ten su
tverti Lietuvių Kulturps Drau
gijos skyrių, bet iš pasikalbėji
mo su vietos veikėjais pasirodė, 
kad iš ten gyvenančių lietuvių 
pėrą jaunesnių per 5|J metų, o 
draugija priima tik iki 48 me
tų. Tokiu budU jokių prospek
tų nesuradę grįžome Chicagon.

Ten augęs jaunimas, nors 
gražiai kalba lietuviškai, bet 
lietuvišku gyvenimu nesidomi, 
o kurie tik gali, apleidžia' West- 
ville ir važiuoja. į didmiesčius.

—-T. Rypkevičius.

Mrs. Anelia K. Jarusz Dr. C. Šventiškas
DENTISTAS 

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
430Q S. FAIRFIELD AVĖ. 

Telefonas LAFAYETTE 8016

kės gyventojams, kurie trokais 
ątvažiuoja ,prie ąnglia'kasyklęs 
ir patys nusiveža,

Ten anglis parsiduęda j taip: 
išsijuota, šmotai po ' $2.50 už 
toną. “Mine rup” po $2.25, 
“nut epai” po $Ž.OO ir vadina
ma “slack” pu 75c. už toną.

Ar 'apsimakėių ’ mažesnėms 
anglių pardavėjams iš Chicagos 
ten su trokais Važiuoti parsi* 
vežti, aš nežinau; bet man ro
dos; kad turėtu apsimokėti nti* 
vaižuoti 140 mylių gerų keliu 
pirkti anglį po $2.50 ir parduo
ti po $7.50 už tonijč Bet itai ne 
maną biznis. /

Ačiū p. Daujotu^ Už suteiki* 
mą mum s tokios pama
nyti angliaka^yklą^ Ačiū p. L»u* 
kui už “overalA” visiems 
wefctvilliečiams už jų nuoširdu
mą, v' i

■■ i'TT'į '■ 
1.1 - . ..................................... ... ..............
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Physical Therapy. 
and Midwife * r 

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

. Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, “ 
duodu massage - 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir ut. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

jis yra gana didelis juokdary:, 
o ir bijodami gyvačių, jo pa
tarimo . neklausėme. Susėdę į 
tam tikrą vežimuką, kuriuo 
anglis traukia iš po žemės ir 
pasileidome žemyn. Kada musų 
vežimas sustojo, tai apytamsėj 
pamatėm .viršuj gajvų pa'lšą ak
menį, šonuose anglies sienos, o 
po kojų glitų molį. Mano kalio
šai taip prilipo, kad nė nepasi- 
jutau, ka*p juos ten palikau. 
Keletą kartų turėjau grįžti at
gal ir ieškoti sa'vo batų. P^nas 
Daujotas ir vienas iš darbinin
kų su. geležinėftiis lazdomis ei
na barškindami į lubas pirma, 
o mudu su Bų)owų paskui. Jie 
barškindami į lubas pagal bal
są supranta, kur akmuo yra 
liuesas, - ir tą vietą su kreidos 
kryžiuku pažymi, kad yra pavo
jinga. Mes paklausę, ar dar ne 
tuojau grius, — pro tokią vie
tą bėgte prabėgome, kad ak
muo ant galvos nenukristų. -

Kelias nutiestas relėmis, o į 
šonus išrausti kambariai^ ku
riuose darbininkai tai su pi
kiais, tai su parako pagalba, 
atp*ėsdami šmotus ang ies, rau
siasi gilyn į visas puses. Vieto
mis mediniais stulpais lubos 
paremtos. Kaip kur nuo didelio 

dvi m su F. Bulawu buvo ma- j spaudimo stulpai net suplyšę ir 
Jonu ten praleisti vakarą.

Musų senas draugas ir nau- 
jienietis buvęs Westviile stam
bus biznierius, draugas Lukas 
supažindino mus su buvusiu 
ten per 10 metų *majoru ponu 
Daujotu' (rašosi Dcwiat). P-nas 
Daujptas turi apie 360 ak ų že
mės, ant kurios atidaręs 2 ang- 
liakasyklas. Vienoje dirbi' apie 
20 darbininkų, o^kitoje 8. Kada 
pasisakėme, kad niekad dar ne
same buvę angbakasyklose.

oš ■1 f ...... ■'1 1

VVestville yra nedidelis ang-[draugijų; 2 parapijas, vieną Ro- 
i—mo8 katalikų, o kitą neprigul- 

mingą. Visa miestelio valdyba, 
su mažom išimtim, yra lietuvių 
rankose. Kiek žinau, majoru y- 
ra p. Dowiat, Jr., kuris gauna 
algos $200 metams. Teisėju y- 
ra p. Aponaitis, kuris - dirba, 
anglilaka'sykloš.e ir tik atlieka
mu laiku eina teigėjo pareigas. 

Yra 5 lietuviškos bučernės, 
11 tavernų, vaistinė ir dar ke
letas kitokių biznių.

Iš biznierių mums arčiausia 
teko susipažinti su p. Deltuva, 
kuris turi gražią bučernę ir

liakasyklų miestukas, kuriame 
viso gyventojų yra apie! 4,CŪQ. 
Iš jų apie 2,500 lietuvių. Tai, 
t u r būt, lietuviškiausias mies* 
telis Amerikoje.

Kadangi p:r kelis metus ang- 
liakasyklos dalinai buvo užda
rytos, o( kitokių Uždarbių beveik 
nėra, tai gyventojai buvo gana 
suvargę. Pereitą rudenį viena 
angliakasykla pradėjo dirbti pil
ną laiką, bet kita, irgi gana di
delė, yra dar vis uždaryta. To
dėl prisiėjo visus darbininkus

ADVOKATAI

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez.6631 So. California AVenue

Telefonas Republic 7868

1 X
V

sutalpinti į vieną ir darbą pa- grosernę McKenley galtveje. Tai 
‘|seną’j Westville gyventojas, 

gauna 2 dienas ’veikius draugijose ir apskritai.
dalinti tarp visų. Per tai kiek
vienas iš jų j
d rbti, o trečią būną namie, ši
taip dirbdami vidutiniai uždir
ba apie $20 per sadutę. O ka
dangi iš to uždarbio 'turi pirk
tis visus darbo įrankius ir apsi
mokėti unijos . mokesčius, tai 
pragyvenimui nedaug atlieka. 
Be to, iš nedarbo laikų dar ir 
skolų turi. Per tai dar b'znis ir 
žmonių ūpas tik 
tis.

Šiaip lietuvei 
lonųs, sutikime 
SLA tris kuopas ir dar keletą

pradeda talsy-

yra laba' pa
gyvena, turi

Visoj Chicagcj aiškinimai tie 
patys. Malvaz YRA geras— 
ir tūkstančiai susilpusių—pa
vargusių— jvęiktų — išlengvė- ' 
jusiu—tie, kurie naktimis ne
miega ir netekę apetito dabar 
gerėjasi maistingumu — Mal* 
vaz įtaką akstinimu—nes Mal
vaz, ištikrųjų, yra malonus ir 
gaivinantis.

Malvaz padeda svoriui pa
didinti dėlto, kad jis padaro 
tikrą apetitą. Tai yra sveikas 
maistas—gerkite.

Jus, galite mėginti Malvatf 
ir ant musų atsakymo. Užsi
sakyki! 24 butelių kartoną da
bar, sumokėkite draiveriui 
$2.75. Gerkit po butelį kasdien 
per keletas dienų. Jei jus ne
busite patenkinti, tai mes grą- 
ž.ns me jūsų pinigus—visus 
—ir pasiimsiine siuntinį.

Malvaz daro Monarch 
Beer Aludariai.

50c grąžos 
už butelius 
25c grąžos 
už butelius

apsišvietęs, malonus žmogus, 
Aplankome ir p. čižauško vais
tinę. Jo asmenyje sutikome 
nuoširdų pilną to žodžio pras
me inteligentišką biznierių.

Nakvynę turėjom Radzevi
čiaus viešbutyje. Tai nėra vieš
butis, kaip Ch'cagoje Palmer 
House, bet reikia' pasakyti, kad 
kambariai švariai užlaikomi, 
prieinama kaina, yra maudynės, 
prausynės, šiltas vanduo ir pa
tarnavimas gana geras, žmo
nės labai mandagus — tai mu-

Rado Negyvą W P A 
darbininką prie Harvey 

.y,,....r.,i.m.įt
Prie Western; avenue tarp 

X47-tos ir 148-tos, Harvey, III., 
buvo rastas negyvas WPA. 
darbininkas, Joseph Burr, 60, 
14807 Si. llth street. Atrodo, 
kad jį užmušė automobilis.

st.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-14 34—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.-1

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Įlydė Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. v&k, 
išskyrus seredomis ir subatomis.

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS
__ ..j r -• L-- - - n-iTii i ' ~   -— r*į—       — .................................

TRINER’S ELIXIR |
OF HITTER WINE JL

• ■1 E9£s9

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. RodcweH St, 
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

n j.k. Nedėlioj pagal sutarimų
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

atrodo,,kad bile minutę gali hG 
bos nusileisti ir mus visus į 
blyną suploti. Dingo mano ir 
smalsumas ir jau norėjau grįž
ti atgal, bet biskį šarmatinausi 
pasirodyti tokiu bailiu, — drų? 
sinamas p. Daujoto ėjau pas
kui juos, nors kinkos' drebėjo1! 
F o kokios pdsės valandos • ar 
daugiau, pamačiau skylę,: pro 
kurią buvo matyt neaiški švię 
ca. Iš to supratau, kad sugrjŽS- 

.............. j, įaį me prie tos pačios vietos, kur 
p. Daujotas mielai sutiko mums buvome nusileidę. . .

Kada išsi elėme Į viršų ir 
saulės spinduliai apŠA'ięfif^ntis, 
•lai pasijutau kaip iš 
lindęs ir giliai atsidas^į"pama
niau, kad esu laim’ngas gyven
damas Chicago j e ir kad nerei
kia kas dieną landyti po tokius 
urvus. Man Weotvi le žmor-čs 
pasidarė daug malonesni, nes 
pradėjau juos labiau atjausti ir 
jų gailėtis. ' v’ -

P-nas J. Daujotas mums pa-, 
pasakojo,, kad iškastas anglis

Visose 
Vaistinėse

Rekomenduojama*
Kaipo
Skilvio
Vaistai

PRASYK SAMpattO DYKAI 
*rrlh«t,fl Blitet1 Wlrie Co. 
M4 S. WeM« St., ęhlcogo, m. 
PrieiąMk man Mtnpelį dykai

AdreMN

TAUPYKITE PINIGUS 1% 
TEN, KUR GAUNATE—7

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 KALSTEI) STREET

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

pb 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

SOUTH ^CLAREMONT AVĖ, 
Valandoj—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 Tek: — Hyde Park 3395

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

parodytų, kaip .žmonės palindę 
?350 pėdų po žeme, rausiasi,’lyg 
kurmiai, kad galėtų padaryti 
sau pragyvenimą.

Vasario 25 d. apie 9 valandą 
ryto mudu c u Ff Bifovvu nu va
žiavom prie aukščiau minėtos 
kasyk'o:, kuri yra apie 2 my
lios nuo miestuko. P-nas Dau
jotas davė mums m&inier.’škas 
kepures, uždegė ir • prikabino 
prie kepurių lempas. Drg. Lu
kas buvo atnešus “overcls,” tik

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

*
LIETUVIAMSsTABAKO krautu v 

NINKAMS PRANEŠIMAS

Clement 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

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakų 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki, 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. SAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS d 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Jeigu jums stojoijoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į Old Gold Cighretų kontestą 
įstojimo formų,, .pydome praneš
ti mums telefonu.

Pastebėtina, kad veik nėra jo
kios galimybės krautuves aprū
pinti'1 'pilnu Paveiksluotų Mįsli'Ą 
kiekiu/ ar išanksto' nuspėti kiek

kurios krautuvės pirkėjai galėtų 
jų 1 payeikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos čia daug padės. Gi 
mes. gavę iš jūsų pareikalavimą, 
pasistengsime juos pasiųsti su 
specialiu paslu.

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

1739 So. Halsted $t.
Telefonas CANAL 8500

Chicago, I1L

Laidotuvių Direktoriai

Klausykite musų Lietųvškų radi o programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš VV.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P.'Šaltimieras.

" 'V, A-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
f 'Tur|inb Koplyčias Visose Miesto Dalyse

, ........ . . ...... ........ -

S. M. SKUDAS
718 West> 1811; Street. Pilone Monroc 3377
'«. . i ' .n.iįll., ii n liilll .fa n........................ .... .....................—...m.- K «»i~~. ■ .i.i.

ĘZEKSK1S IR SŪNŪS
10734 S, Mįcliigan Avė. Tel. Pullinan 5703

• ir i,įjiį^Įijoj'i ift i..i». i. .. .......................... ...

LACHAWICZ IR SŪNUS .
2314 West 23rd .PĮače Phone Canal 2515

' . . /, ;t ' • • { • .’ . • ’ ' ’ ’ .

ANTROJI KOPLYČIA: 4?-44 East JLtf8th SU Tel. Pullman 1270
.lįn'i y Iiy. H ,lį.■ .ih’*!* i'»1hiii.i «■

. & P. MAŽEIKA . .
3319 Lituanica Avenue Phone Vards 1138

John F. Eudcikis§
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

Reikalaukite DEGTINES
■■ . I . ■ 't

12 butelių $ 
Kartonas

? Co^uU 6500

Tom Tailor
18 menesių 

senumo
STRAIGHT v

KENTUCKY 
BOURBON 

DEGTINE.

..90°
GALIMA GAUTI VISOSE . , , ,

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801

DR. A. J. MAN1KAS
PHYSICIAN-SURGgON 

Office 4070 Archer $yenue 
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. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ‘ 

Oplometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

J. MULEVIČIUS
4348 So; California Avenue Phone Lafayette 3572

i     ...  . ... . . — .. I -

! J;/ j A. MASALSKIS
. 3307 Lįtuanicą Avenue Pilone Boulevard 4139

<4^ i*—--—, 11»■ i    1 i ■ !■■■<■ ■ —r-- ■

A. PETKUS
1410 South 49tji Court . Cicero : Phone Cicero 2109
4. ...III ^>111.     Į ..I .|||Į|,I 1 !!'*—<» f l('l| U,—*-,*f*»'»*» 1 ■■ I ■ HMI—« i' - • *

1 7 P; J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Streof

m.,.,..,. ........ ’

1646 We$t 46th SĮrect

Boulevard 4089

lj.zOlp • A.

Phones Boulevard 5203
■, .T • .

’i ■ J “

i

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tek Yards 1829 
“Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
N ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6. iki 
Nedėliomis pagal sutartj.

LIETUVIAI
gydytojai ik dantistai 

Amerikos Lįetuvių 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 ni’o 2 iki. 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913

9

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo-1-3 nuo 6:30-8;80

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 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.
Tol. Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
uerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Cydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metųdits X-Rąy ir kitokius 
elektros prietaisus. .

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

Valandos nuo JO—12 pietų Ir 
nuo 6 iki .7:30 vai. ^vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS .J?

'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 15 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
h -

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietoj
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409

Skelbimui Naujienose 
duoda naudą dėlto.



NAUJIENOS, Chicago,Iii.Antradienis, - kovo 2, 1937

West Pullman

Roseland

Dr. P. GRIGATIS
Naujienų Redaktorius

TREČIADIENYJ,

Kovo-March 10, ’37
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ

Pradžia 7:30 vai. vak, Įžanga asmeniui

SOUTH SIDE BREWING GOMPAHY
paplitę

NAUJIENŲ ’IKNIKM
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

NAUJI LEWIS PA 
VASARIO SIUTAI

aplai 
drau

Kiek yra
3. Kode!

Toliau aiškino, kad visi nuteis
tieji nebuvo komunistai. Priro
dymui skaito Trockio laišką, ra
šytą, 1911 metais, kuomet jis 
išreiškė pr.’eš-komunktines min
tis. Taipgi skaitė Trockio laiš-

Anglijos 
Tliomas, 
visi, ku-

Kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti ir išgirsti žin

geidžią ir svarbią 
preįekciją.

Jeanette Felekis, kai tik bai
gė Fenger High School kursą, 
tai tuojau išvažiavo i Illinois u- 
niversitetą mokytis ‘toliau. Jos 
draugės surengė jai išleistuves.

‘ • Mr’.- & ’ Mr, 
košius) pranešay k’aR jų duktė 
Leoną Viggins ir N'. Segraves iš 
Harvey, Illinois, apsivedė. VeSr 
tuvėse dalyvavo tik artimiausi 
draugai. Jaunoji,pora apsigyve
no pas jaunojo 'tėvus, Harvey,

suvažinėjo marųuetteparkie- 
tis Sam Stem

LEWIS ŠILKO 
BLIUZĖS
$1.95
iki $3.95

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

L. Mielinis gan ilgą laiką sir
go gerklės ir tonsilų skaudėji
mu. Dabar jau baigia pasveik
ti, bet, sako, ligą turėti tai blo 
giausias dalykas. —B. B

Eik Lewis Madų Keliais, Kur 
LEMUS KREDITŲ APSČIAIJEIGU NEŽINOJOTE, GERBIAMIEJI, TAI 

JUMS PRANEŠAM, KAD ESATE 
TROCKININKAI

Florence Bartolis s.’rgo influ- 
enza apie savaitę laiko. Buvo 
namie. Kiek pagerėjusi sugrįžo 
vėl kasdieniniam darbui.

Mr. & Mrs. Roman,. 62 East 
100 Street, praneša, kad jų duk
tė Auna nusitarė apsivesti su 
Leonu Doraitis iŠ Roselando, 
bet vestuvių dienos dar nepa
skyrė. ■ >

GERKIT TIK GERA

P-lei, Lauretai Petroyičiutei 
buvo surengta vasario 22 dienh 
gimtadienio parė. Jai sukako 21 
metai. Parengimas įvyko pas 
jos drauges' adresu 57 West 16 
Street, 
k ė dau

Dr. P. Grigaitis išaiškins prelekcijoje visus 
bylų faktus, nurodydamas ąr yra pagrindo 
įvairiems gandams, kurie dabar 
spaudoje ir tarp žmonių.

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 ądresą. 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.

įsrm-
Epsi

Pasirodo

“Naujienų” redaktorius, P. 
Grigaitis skaitys paskaitą apie 
“Trockininkų” Bylą (kovo 10 
Chicagos Lietutvių Auditorijos 
didžiojoj salėj, Įžanga bus 15c. 
išlaidų padengimui).

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė

Mr. & Mrs. Padl Žukauskas
11515 So. State Street, prane-

No. 4232 PASKIAUSIS PARYŽIAUS MODELIS. Tik žiūrėkit ir 
stebėkitės. Moterys ar merginos, kurios gali dėvėti tokią suknelę,, 
bus šauniai pasirėdžiusios. Bile naujoviškas materiolas pritiks šiai 
gražiai suknelei. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

sakomingą vietą? 2 
trockistų Rusijoj ?
Rusijos valdžia duoda Trockiui 
užlaikymą? 4. Kodėl sovietų 
valdžia išleido Trockį? 5. Ko
dėl. Trockį priėmė į komunistų 
partiją, kada jisai pasakė, jog 
jis nesutinka su komunistų 
programų? 6. Kokie yra argu
mentai, kad Rusijoj nėra socia
lizmo? 7. Kodėl Radekas nebu
vo sušaudytas? etc, \

Į klausimus kalbėtojas atsa
kinėjo vartodamas visus tuos 
argumentus, kurie “Naujienų” 
skaitytojams jau nuo seniai ži
nomi ir nieko i ftatijb ^pepąsakė. 
Biskį charakterlrfgh.š/buVė at
sakymas į klausimą, kodėl ♦Ra
dekas nebuvo sušaudytas^ nors 
jisai irgi prisipažino prie kal
tės kaip ir kiti. Kalbėtojas aiš
kino, kad Radekas yra reika
lingas, kaipo liudininkas prieš 
kitus, kurie dar bus teisiami.

—T. Rypkevičius.

Prie 23-čios ir Kedzie gat
vių automobilis užmušė 82 me
tų senelį, Robert Lapato, 2324 
South Sacramento avenue.

Už automobilio vairo buvo 
marųuetteparkietis, Sam Stern. 
58 metų, 6330 South Maple- 
wood avenue.

Anna Zalatoris vėl tapo 
kta pirmininke Delta Chi 
lon Alpha skyriaus 
kad narės įvertina jos darbuo
tę ir • vėl pavedė jai draugiją 
tvarkyti. Anna Zalatoris jau 
bene trečią kartą eina šioj 
draugijoj pirmipinkės pareigas.

Jamęjs Antonaįtis, 21 metų 
jaunuolis, važiuodamas naktiės 
metu gatvekariu ‘ išmušė gat-? 
vėkario langą. Susipiaustė stik
lais rankas, prie to dar polici
ja prisikabino kaltindama j j 
svetimų langų daužyme. —-D.

alų

ko, kad įstodamas į komunistų 
partiją, pasilieka sau rezervasi- 
jos nesutikti su partijos'pro
gramų, jei matys reikalą.

Toliau visa kalba buvo kalti
nimas trockistų už visus komu
nistų partijos nepasisekimus. 
Jis vadino trockistai visus tuos, 
kurie nesutinka su komunis
tais. Pagal kalbėtojo išsire ški- 
mus, trockistai yra ir 
McDona’d, ir Norman 
ir Kautskis, ir bendrai 
rie nėra komunistai.

Jus ardote bendrą frontą, dirbate fašis 
tams ir darote sąmokslus su Hitleriu 

ir japonais

lirmn (Wbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULĘVARD 7179

Pasirodo, anot kalbėtojo, kad 
trockistai ardo bendrą frontą 
prieš Ispaniją, prieš fašizmą, 
suskaldė darbininkų organizaci
jas, ir bendrai, trockistai nori 
išžudyti visus Rusijos bolševi
kus ir su pagalba Hitlerio ir 
Japonijos diplomatų, lik Ii . Rusi
jos valdovais.

Po prakalbos buvo duodami 
klausimai: 1. Kodėl Trockio sū
nui Rusija pavėlina užimti at

kas sumanė apsivyti su Anna
Maroza’s, dukteria Mrs. Gudjo- 

i < ■ . . 11/'A ■*

nis,. 4319 Talman avenue. Vesr 
tuvių diena dar nenustatyta.

P-lė Petrovięiutė 
y dovanų iš savo 

gių ir pažįstamų.

Pirkite gavo apieHnkės
• krautuvėse

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piano arba 
storo. Pristatom anglis ir vežam daiktus j kitus miestus ir farmas.

UNIVERSAL VAN SERVICE
3406 S. Halsted St. 6921 S. Western Avė.

YARDS 3408 HEMLOCK 5040

DYKAI
Pbikus kišeninis 

laikrodėlis dėl 
La Pels
DYKAI 

PRIE KOŽNO
SIUTO.

FRANCUZŲ GEOGRAFAS, MARCEL HOMET NE- 
seniai sugrįžo iš ekskursijos Afrikoje ir parsivežė šį 
primityvio žmogaus paveiksią. Pusiau beždžionių-pu- 
siau žmonių giminę užtiko Atlas kalnuose.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halšted St., Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
» A ■ '

atsiųsti man pavyzdį No..............

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

Vasario 25,'<l., Lietuvių audi
torijos mažoje svetainėje įvyko 
komunistų prakalbos. Tema tu
rėjo būti “Kodėl Maskvoje tei
siamieji bolševikai pris pažino 
prie kaltės.” Klausytojų susi
rinko apie 150; maišytų tautų, ką rašytą prieš jo įstojimą į 
iš kurių buvo ir apie 10 lietu- komunistų partiją^ kuriame sa- 
vių. Kalbėtoju buvo perstaty
tas Morris Childs, State sekre
torius komunistę partijos.

Aiškindamas apie teisiamųjų 
prisipažinimą, jis pasakė, ka
dangi kaltinimai buvo teisingi, 
tai teisiamieji ir prisipažino. 
Jeigu butų neteisybė, tai nors 
vienas iš jų butj teisme pasa
kęs, kad yra melas. Sako, — 
kodėl Vokietijoj Thalmanną lai
kė 4 metus kalėjime už padegi
mą Reichstago, o betgi prisipa
žinimo neišgavo.

Kapitalistų laikraščiai ir 
Trockis kabinėjasi prie teismo 
smulkmenų, statylami klausi
mus, kodėl vienas iš teisiamų
jų lėkė aeroplanu į Švediją, ka
da lėkė, į kokią orlaivių stotį? 
Tvirtina, kad tokioje . vietoje 
orlaivis neatlėkė, ir tam pana
šiai. Bet tai yra tik Hearsto ir 
trockistų noras žmones mulkin
ti. Tokius klausimus atsakyti 
negalima, nes rekordų nėra.

imi, Į.KII lmi.a.1 II. ■iritoi,!

Automobilis Užmu
šė 82 Metų Senelį

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6246

VIS DAR GREIČIAU 
PALENGVINA 
SKAUSMUS... PO 

50 METŲ!
Senos, pasilaikan- gA F? čios, kurių milio-

B nai pageidauja I
Drebėkit Raudo- 
11Kryžių ant Pla- 

•Mja' kada pirksit

RED CROSS 
PLASTER

Padažytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse

SVARBI PRELEKCIJA 
APIE TROCKININKŲ BYLA IR 

SUŠAUDYMUS MASKVOJE

Vyrų siuvėjų pa
siūti ir tiksliai 
pritaikinti. •

$12.95
Galite naudotis 
kreditu—Nėra ki
tokių išlaidų, Ne 
palūkanų.

(Miestas ir valstija)

i
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujienų Ben
drovę. 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canąl 8500.

Prof. M. Biržiškos laiškas
—■»■■■» >■ Wtu,» ■ » ■ '

Pernai metais Kaune buvo pradėjęs eiti rimtas li
teratūros žurnalas “Literatūra”. Jį leido draugija, su
sidedanti iš žinomų Lietuvos rašytojų su prof. Mykolu 
Biržiška, Jo redaktorius buvo pagarsėjusia literatas 
Krėvė-Mickevičius.

Tačiau, vos du numeriu to žurnalo pasirodė, kai 
valdžia jį sustabdė. Jau buvo paruoštas spaudai trečias 
“Literatūros” numeris, bet vidaus reikalų mįnisteris 
gen. Čaplikas, atėmė draugijai leidimą. Tame numeryje 
turėjo tilpti ir draugijos pirmininko prof: M. Biržiškos 
laiškas, kuriame jisai norėjo atsakyti į nešvarius kai 
kurių tautininkų publicistų priekaištus žurnalui.

“Literatūrai” sustojus, prof. Biržiška bandė savo, 
laišką paskelbti kituose Lietuvos laikraščiuose, bet nė 
vienas jų nesutiko jį dėti. Tautininkų spauda nesutiko 
dėl to, kad ji iš viso nenori duoti balso kitaip manan
tiems žmonėms; o opozicinė spauda bijojo “pasėkų”.

Tokiu budu prof. M. Biržiška buvo priverstas ieš
koti vietos užsieniuose einančiuose lietuvių laikraščiuo
se. Ir jisai atsikreipė į “Naujienas’^

Pereitą šeštadienį buvo įdėta jo laiško įžanga — 
pareiškimas “Naujienų’* Redakcijai ir Skaitytojams. 
Vakar tilpo laiško pradžia, šiandie eina jo tęsinys.

Tai charakteringi faktai. Žurnalas, pašvęstas ne 
politikos klausimams, bet literatūrai, negali būt Lietu
voje. leidžiamas — tiktai dėl to, kad jame reiškiamos 
nuomonės tais arba kitais visuomeniniais ir kultūriniais 
klausimais nepatinka v viešpataujančios partijos gize- 
liams. • .

Ir kad jo leidėjai, redaktoriai ir bendradarbiai bu
tų kokie nors valstybei nusidėję gaivalai,arba nežinomi 
visuomenei asmens, kurie po literatūros skraiste, gal 
būt, mėgintų prašmugėliuoti kokias “nesveikas” idėjas... 
Bet čia matome eilę gerai pažįstamų kiekvienam ap
šviestam lietuviui vardų, dirbusių Lietuvos labui per 
metų metus ir šiandie tebestovinčių priešakyje Lietuvos 
švietimo srityje. Tačiau valdžia jiems užima burną!

Lietuvos Universiteto profesorius ir Vilniaus vada
vimo sąjungos įkūrėjas, prof. Mykolas Biržiška, negau
na Lietuvos spaudoje progos net atsakyti į neteisingus 
žurnalo kritikų priekaištus ir turi kreiptis į amerikie
čių spaudą.

Kuomet šitaip yra varžomas laisvas žodis Lietuvo
je, tai ar Lietuva gali sparčiai apšvietoje ir kultūroje 
progresuoti? . i ' •

Tiesa apie atsimetėlius
Įžangoje prie savo Laiško “Literatūrai” prof. M. 

Biržiška padarė labai teisingą pastabą apie renegatus 
(atsimetėlius) arba “eksus”— tikybinius, tautinius ir 
partinius. Jie, sako jisai, paprastai būna pikčiausi puo
likai ir uoliausi savo buvusiųjų draugų niekintojai,

Autoriaus žodžius verta čia pakartoti:
“Uoliausi puolikai paprastai .esti ‘eksai’, tiky

biniai, tautiniai arba partiniai .duonininkai atsi
metėliai, kurie ne dėl idėjinių sumetimui taigi ne 
dėl pažiūrų evoliucijavimo, tik ‘dęl gardaus valgio 
šaukšto’ ar net dėl, dar materialesnių akstinų, sa
votiškais yilktakiais pąsiverčią ir ypatingai uoliai, 
dažnai labai nešvariai, puola buvusius bęndratikius, 
bendratauČius ar bendraminčius. Uoliausi antisemi
tai esti žydiško kraujo Nacionalistai! Uoliausi Lie
tuvos niekintojai ir Varšuvos gerbėjai, Vilniaus 
krašto lietuvių persekiotojai yra kilę iš Apačių lietui 
vių (baigiant šiuo tatpu Vilniaus radio Kaupu) ; 
dikčiausi ir nesąžiningiausi visame pasaulyje sau
gumo departamento (su SSSR čeką imtinai) ben-^ 
dradarbiai buvo, yra ir bus partiniai renegatai, ku
riuos šie nekartą lengva širdimi likviduoja, kai ne
bėra jie reikalingi, Pas mus kartais ypatingai 
smarkiai, ypač prie buteliuko, pasireiškia ne lietu
vių kilmės — my — tavtininki’...”
Galima pastebėti, kad ir Amerikos ' lietuviai turi 

daug tokio patyrimo. Pikčiausi demokratijos priešai pas 
mus yra tie, kurie seniaus patys demokratiniame judė
jime veikė. Aršiausi socialistų ėdikai yra buvę socialis
tai, ir taip tollaus. '

BUS DAR VIENA “TROCKIS- komunistai rengiasi savo parti
jų likviduoti ir įeiti į socialistų 
partijų.

Bet šita evoliucija labai ne
patinka kai kuriems komunistų 
agitatoriams, ypač tiems, kurie 
braidė po visokias/ opozicines 
balas ir kovojo' prieš staliniz
mu, bet paskui dėl duonos kąs
nio. arba kitais dar prastesniais 
sumetimais vėl sugryžo J “vier- 
nųjų” gardų. Jiems dabar rupi 
parodyti ' savo “ištikimybę” 
Maskvai, ir todėl jie sako, kad 
komunistai tik tuomet dėsis su 
socialistais, jeigu pastarieji'su
tiks pasitursinti prieš Stalinų!
' Kitaip, girdi, vienybės ne

bus. /* ‘ ■
„ Vienas tokių “staiiniškos vie
nybės” apaštalų yra Leonas 
Pruseika. Jisai ima už, pavyzdį 
Katalonijų, kur, komunistų 
spaudos pranešimais, įvyko 
bendra socialistų ir komunistų 
konferencija. ,

“Toje konferencijoje (sa
ko Pruseika) kalbėjo Fran
ci jos Komunistų Partijos at
stovas d. Thorez, Ispanijos 
Komunistų Partijos atstovas 
Jose Diaž. Ta konferencija 
vienbalsiai pasisakė už pa- 

. siuntimų telegramos J. Stali
nui, kuri parašyta visai ne 
tokioj dvasioj, kad ji atatik- 
tų Naujienų pažiūroms. Boi
se vistinė paisauliožiura visai 
nesutirpo jungtinėje kata'lo- 

. niečių komunistų ir socialis- 
/ tų partijoje, nes ta partija 

stoja ir ųž Sovietų valdžių jr 
už proletariato diktatūrų. Ji, 
žinoma, stoja ir už bendrą 

frontų visų progresy yių
sluoksnių! kovai prieš fašiz
mų,” ■ i!
Mes neturime autentiškų ži- 

pių apie,/.tų;Katalonijos konfe
rencijų. Apįe ją esame iki šiol 
pastebėję j tiktai • komunistų 
spaudos pranešimus,1 o komu
nistai tokiuose dalykuose retai 
parašo tiesą,

Štai, nęąę^įai komunistai pa
skelbė, kad;.Vokietijos socialde
mokratai, komunistai ir “socia- 
Jjstinė darbininkų partija” su
darė bendrų frontų; o tuo tar
pu dalykas tenai ėjo tiktaį apie 
kai kurias Paryžiuje gyvenan
čių emigrantų grupes. Nei dar
bininkų masės Vokietijoje, nei 
socialdemokratų centras Praho
je su tuo “bendru frontu” nie
ko bendro neturi.

Kita komunistų spaudos an
tis; pereitų savaitę “Vilnis” ir 
“Laisvė” įdėjo vieno anglo ad
vokato (matyt, papirkto) laiš
ki, tilpusi Anglijos Darbo par
tijos organe “Daily' Herald”, 
bandydamos įtikinti publiką, 
kad Anglijos darbiečiųi prita
ria Maskvos teismo sprendi
mams tariamųjų trockistų by
loje. “Vilnis”, skelbdama tų 
laišką, taip ir pasakė, kad tai 
esanti “Daily Herald” nuomonė. 
,Bet pasirodo, kad tai buvo me
las. •

“Naujienos” padųvė turinį 
editoriajo, tilpusio darblečių or
gane, kur išdėstyta tb laikraš- 
žio pažvalga į paminėtąją bylų, 
ir ragino “Vilnį” pakartoti jį 
savo špaltose. Bet komunistų 
organas iki $ol to nepadarė 
vadinasi, suklaidino 
tytojus ir atsisako 
šaukti.

Taigi, kuomet
spauda' šitokias apgavystes da
ro, tai ir jos rašymai apie tų 
Katalonijos konferencijų, gal 
būt, yra melagingi. L

Tačiau, nežiūrint kaip kata- 
loniečiai pasielgė, jų elgesys nė
ra' pavyzdys nei Amerikos, nei 
kitų šalių socialistams, Katalų- 
nija gyvena nepaprastose sąly
gose: tenai eina karas'. Karo 
metu valdžioms ir partijoms 
tenka dažnai daryti tokių daly
kų, kuriems jos nieku budu ne
pritartų taikos aplinkybėse, 
štai, pereitame pasaulio kare 
Vokietijos' kaizerio valdžia du-

TŲ” BYLA

“LaisvSje” įdėtas straipsnis 
apie “trockistų” bylų buv. či- 
kagiečio P. V. žalpio, apie ku
rį buvo pasklidę gandų, kad ji
sai irgi esųs sovietų žvalgybos 
suimtas už “trockizmą”.

Įdomu Žalpių straipsnyje yra 
tai, kad jame kąlbama, kaip 
•apie tikrai įvyksiantį dalykų, 
apie • busimų Bucharino bylą^ 
Buvęs čikagięiis sako:

“Bucharino išstojimas bu
simam procese (t. y. byloje. 
—“N.” Red.) bus žingeidus 
ir iškėlė daug purvo aikštėn.” 
žalpis rašo, žinoma, tai, kų 

paskelbia sovietų žvalgyba. To
kiu budu G. P. U. jau žino, ne 
tik kad įvyks trečia “trockistų” 
byla, bet ir koks “purvas” bus 
toje byloje iškeltas.

Reikia pastebėti, kad Bucha- 
rlnas buvo Komunistų Interna
cionalo prezidentus ir vyriau
sias komunizmo iteoretikas. Ji
sai ilgų laikų redagavo centra- 
linį Sovietų Sųjungos komunis
tų organų “Pravdų”, o paskui 
oficialį sovietų valdžios laikraš
tį “Izvestija”.

Radeko, Piatakovo bylos me
tu kai kurie liudininkai į vėlė ir 
Bucharinų, kaipo vienų iš “troc
kistų” sąmokslo dalyvių. Tuo
met jisai buvo atstatytas iš 
“Izvestija” redaktoriaus vietos 
ir suareštuotas.

Bucharinas kito “centro” 
vadus

Rųdekas ir Piatakovas buvo 
kaltinami, kad jie suorganiza
vę “paraleliškų centrų”, kuris 
veikė kartu .su tariamu troc
kistų ■ centrųv.Be^;pasak liudi
ninkų, esųs dar trečias opozici
jos centras — “dešinysis cent
ras”, kuriam vadovauja Bucha
rinas. \

Dabar apie tai rašo ir žalpis,! 
būtent: /• •

“O dar nemažai papasa
kos ir Buchąrinas su savo 
draugužiais, kaip jie savo te?, 
ori jų ‘įaugimas buožės ir 
spekulianto į socializmų’ ap- 
vezdino su Trockio - teorija 
‘negalima pastatyti socializ* 
mo vienoj šalyj/. Abi nusi- 
bankrutinusios teorijos ir 
nieko Bendro neturi su mark- 
sizmu-leninizmu. Jos yra 
buržuazinės teorijos ir sveti
mos proletariatui. Palei Ra
deko aiškinimų, Bucharinas 
priklauso skirtingam centre.” 
Tokiu budu klausimas apie 

“trockistų bylas” Maskvoje1 da
rosi vis labiau ir labiau įdo
mus. r -

DARBININKŲ VIENYBĖ IR 
KATALONIJA

“Naujienos” Nurodė anų die
nų, kad skilimas darbininkų 
judėjime, kuris įvyko pasaulio 
karo metu, galės būti likviduo
tas tupmet, kai komupjstai at
mes savo “blankistiškas” uto
pijai ir priims demokratinio so
cializmo principus.
.! šita kryptim jau yra padary
ta nemaža® progresas. Sakysi
me, Norvegijos Darbo partija’, 
kuri pirma buvo bolševikiška, 
atsimetė nuo Kominterno ir su
sijungė su socialdemokratais. 
Be to, komunistų partijos įvai
riose šalyse dabar jau remia 
pažangias valdžias (Prancūzi
joje, Čekoslovakijoje ir t. t.) 
ir pripažįsta, kad reikia ginti 
demokrųtijų. Tokiu būdu arti
nasi laikas, kada tos komunis
tų .partijos galės susivienyti su 
socialistais, j. b

Francuzijoje neseniai Įstojo 
į socialistų partijų visa opoziciJ 
nių komunistų Proletarinės Vie
nybes partija kartu su savo 
penkiais parlamento atstovais. 
Dabai* eina gandai, kad ir ofi
cialiai (sitaliniški) Prancūzijos

savo skai-, 
melą at-

komunistui

ve specialj traukinį Leninui 
kitiems bolševikų vadams par
važiuoti į Rusi jų. Taikos metu 
nei kaizeris nebūtų daręs tokios 
malonės bolševikams, nei bolše
vikai nebūtų tos malonės priė
mę iš kaizerio. Arne tiesa?

Aišku tad, jogei ir įvykiai 
Katalonijos vmušių fronte negali 
nustatyti taktikos darbininkų 
judėjimui tose šalyse, kur yra 
taika ir gyvuoja demokratija/ ■ i.

Demokratija ir diktatūra
Paėmęs už pavyzdį katalonie- 

čius, Pruselka reikalauja, kad 
ir Amerikoje socialistai pustų 
j staliniškų dūdų — kitaip, gir
di, nebus vienybės, ir net kur 
ji pradėję užsimegsti, ji iširs. 
Jisai rašo; (

“Komunistai nekupčiauja 
savo programos pamatiniais 
dėsniais. Jie neatsisakė nei 
nuo proletariato diktatūros, 
nei nuo Sovietų valdžios for
mos (kurių jau pati Sovietų 
Sąjunga atmetė! — “N-nų” 
Red,). Bet vienybės jie nori, 
tokios 'vienybės, kurį užtik
rintų buvimų- tikrai revoliu 
elnes partijos, paremtos -de
mokratinių centralizmu ir vi
siškai nepriklausomos nuo 
buržuazijos.”

• Čia Pruseika šneka’ per sap
nų. Jeigu komunistai neatsisa
ko nuo diktatūros ir sovietines 
valdžios formos, tai jie įveidi- 
mainiauja, kuomet jie balsuoja 
už rezoliucijas, reikalaujančias 
demokratinės tvarkos atsteigi- 
mo Lietuvoje. ,

Antra, jeigu jie stoja už dik
tatūrų, tai frazė apie “demok
ratinį centralizmų” yra nesą
mone. Diktatūroje yra’ centra
lizmas, bet demokratybės nega
li būti. Pažiūrėkite į Rusijų, 
kur visi opoziciniai elementai 
yra šaudomi, “kaip pasiutę šu- 
nes”!

Pagalios, Pruselka nežino nei 
savo partijos ųųsistatymo. Juk 
neseniai^. Amerikos komunistų 
partijos ' Sekretorius Browder 
pabarė šitokį pareiškimų (pole
mikoje su Everett Dean Mar
tinį);

“Komunistų partija yra le
galų partija, Suprantama, ko
munistai nėra pa’cifistai; jie 
tiki į kovų, kai reikia^ ginti 
demokratijų ir laisvę. Tai ne 
komunistai, kurie statytų 
klausimų: komunizmas ar 
fašizmas. Mes atmetam dagi 

\ tokį švelnų obalsį, kaip so
cializmas ar kapitalizmas. 
Mes ,sakom,, kad šiuo tarpu 
vyriausias reikalas yra de
mokratijos gynimas, prieš 
kylančios reakcijos jėgas, 
fašizmų ir karų, šiuo klausi- 

' mu komunistai be jokių re
zervacijų stovi demokratijos 
pusėje... Amerikos žmonės 
dar nepasirengę daryt pama
tinę atmainų, iš kapitalizmo' 
į socializmų,.. Beje, kai dau
guma amerikiečių norės so
cializmo, jie gaus jį.” (žiųr. 
“Nauj. Gad.”, vasdrio 18 d.

į 1937 m.)
Tai šitaip kalba Browderjs, 

oficialis Amerikos komunistų 
partijos vadas-.

Jisai sako, kad komunistai 
stoja “be jokių rezervacijų’” už 
demokratijų. ‘

Jisai griežtai užginčija tų 
nuomonę, kad komunsitai pri- 
pųžįstų tiktai pasirinkimų tarp 
komunizmo arba fašizmo. Ji
sai pareiškia, kad komunistai 
šiandie neturi tikslo net nuver
sti kapitalizmų^ kadangi Ame
rikos žmonės dar nėra pasiren
gę darytį tokių pamatinę atmai
nų.

Pagalios, jisai sako, kad so
cializmas Amerikoje bus įvy
kintas tada, kada jo norės dau
guma Amerikos žmonių.

Taigi oficialis komunistų 
partijos vadas griežtai atmeta 
mintį apie revoliucijų Ameriko
je, pasisako už demokratijos 
gynimų dabar ir už socializmo 
įvykinlmų ateityje demokratiniu 
keliu (daugumos valia), o tuo 
tarpu Pruseika' šiandie reika
lauja “revoliucinės partijos” ir 
tvirtina, kad komunistai stoja

■m«>

buvo vienuolika

atkreipiau dėmesį į 
nuskustu veidu,

(Tęsinys)
—Kada laidotuvės?
—Ryiįpj.
-4Aš eisiui
-MDar kartų sakau jums: ne* 

darykite to.
—Traukia.
—Suprantu... Pažįstamas jau

smas,,.
Meg įėjome į kitų numerį. Jis 

buvo daug didesnis, negu pir
masis. Susirinko visi. Iš tiesų 
kambaryje 
žmonių.

Aš tuoj 
padžiuvpsį,
blondinų. Jis buvo gražus. Jo 
melsvose akyse buvo galima pa
stebėti kažkoks šaltumas.

Tai buyo žinomas Reingar- 
das, )

Jis pažiurėjo į dalyvius ir ra
miu, metališku balsu, pabrėžda
mas kiekvienų žodį, lyg rapor
tuodamas, pradėjo savo prane
šimų:

—^Gerbiamieji, aš turiu supa
žindinti jus su dabartine būk
le. Butų bergždžias 
slėpti tai, kas jums 
Mes sumušti, Vienas 
šių musų darbininkų
kalbu apie anglų kapitonų Fro-

dalykas 
žinoma! 
įžymiau- 

žuyo. Aš

ney. Tai — milžiniškas nuosto
lis! Ryšiai nutraukti. Bet svar
biausias reikalas yra (tas, kad 
mes nebeturime pinigų. O be 
pinigų organizacija negali gy
vuoti. Klausimas tenka statyti 
paprastai ir kategoriškai: arba 
mes turime mesti pradėtąjį 
darbų ir išsiskirstyti savo ke-. 
liais, ųrba čia jau sukurti nau
jų organizacijų, žodžiu, liūdni , 
reikalui.

Reingardo žodžiai skambėjo, 
kaip laidotuvių muzika’, kaip ne
permaldaujamas likimo nuo
sprendis, kaip priekaištas ir iš
šaukimas. Apsiblausė* veidai, 
sujudėjo žmonės, pas visus da
lyvius pasireiškė nerviškas į- 
tempimas.

Po tos trumputės Reingardo 
kalbos balso pasiprašė Gruši- 
nas, jaunas, trumpai nukirptais 
plaukais vyras. Prisilenkęs prie 

į pat ausies, Leontjevas šnibždo- 
|mis paaiškino man:

—Tai — vokiečių grupės at
stovas. Jis nuo Bartelso.

Tai štai kas jis per vienas! 
Ir aš tuoj atsiminiau aukštų, 
stambių vokiečių misijos pata
rėjo figūrų Petrograde.

tBus daugiau)

Laiškas “Literatūrai”
(Tęsinys)

Tačiau Valkiniškiui gal rei
kia švaresnių, ne šitokių “stu- , 
dentiškų” įrodymų. Kreipsiu jo 
(ir “Vairo” red.) dėmesį į ne
ginčijamus, nes semiamus iš 
“Lietuvoj Ąido,” argumentus. 
1930 m. tas pats M. B-ka iškė
lė, o V, Biržiška ir Krėvė su
tvarkė, tad kaip tik trys anos 
draugijos valdybos nariai, Lie
tuvos Kultūros Akademijos su
manymų, skiriamą tautinei kul
tūrai moksliškai tirti, gilinti ir 
organizuotai kelti. O kaip arti
mi “Vairui” įmonės tų suma
nymų sutiko? 1030 m. ”Lietu
vos Aidas” 191 nr. išspausdino 
straipsnį “Lietuvos kul tyros a- 
kademija,” kuriame pakaltino, 
sumanytojus nenorint darbo 
dirbti, paskaitų skaityti, tik 
galvojant apie padidintas algas 
ir titulus. Nustebusiam tokiu 
reikalų pakrypimu M.B-kai re
dakcijoje maloniai pasiūlyta 
laikraštyje vieta pasiaiškinti 
prieš' slapukų, kaltintojų ir vi
suomenę, jog ir jis dirbti tebe- 
norįš, ir algos didinti sau ne
svajojus, ir titulai jam nerupi; 
mat, redakcija pasirodė žinoju
si, jog sumanytojas kaip tik 
tuo metu buvo susirengęs kel
tis Vilniun, tad ne save turėjo 
galvoje sumanymų patiekda
mas.,, Praėjo keleri metai. Se
nas sumanymas atgijo atsar-
■ i ............................

už “proletariato diktatūrų” ir 
“Sovietų /valdžios formų”!

žodžiu, buvęs /“skloktninkų” 
vadas, nori- būti komunistakes
nis už komunistus ir “kovin- 
gesnis” už patį Browderį,

Kų su tykiu žmogum Kalbė
ti? Jisai pats nežino, kur jisai 
stovi.

Mes patarsime Pruseikai pir
ma nueiti pas Browderį, kad 
šis jam. “išlygintų kuprų” — 
tiktai tada jisai galės kalbėt’ 
komunistų vardu.
\ O kai dėl vienybės darbinin
kų judėjime, tai, kaip anų kar
tų esame pareiškę, ji gali būt 
atsteigta tiktai demokratinio 
socializmo pagrindu, 
to reikia dar pridurti 
s»s pagrindu. Jeigu 
tai nesiliaus melais, 
ir apgavystėmis 
“idėjinę” propaganda, 
cialistai pasiųs juos po šimto 
velnių!

Bet prie
— ir tie- 
komunis- 
šmeižtais

vesti savo 
tai so-

gesne Lietuvos tyrimo (litua
nistikos) instituto lytimi, kur 
nei algų, nei titulų, nei didelių 
išlaidų nebuvo numatoma, ši 
kartų sumanymų iškėlė Krėvė- 
Mickevičius, komisijoje bendra
darbiavo L Jonynas. M. Biržiš
ka, vadinasi, vėl “eseseserai,” 
ir dar Pr. Skardžius; anų kar
tų pamokytas B, dabar nuoša
liau laikėsi, pranašaudamas 
naujam sumanymui ir sumany
tojui ano, senojo, liūdnų liki
mų. Ir, tikrai, kai doc. Skar
džius drįso šį sumanymų 1936 
m, “Lietuvos Universiteto ži
niose” priminti, susilaukė vėl 
slapuku prisidengusio puoliko 
arogantiško atsako, kuriame šis 
pagrasė fakultetui, jog dėl to
kių sumanymų teksiu jį 
patį nagan paimti. O tuo tar
pti daug nzikingesnis Istorijos 
institutas Latvijoje įsteigta be 
triukšmo, be skandalų; be žmo
nių niekinimo. Tai kaip gi, pa
galiau: fakultetas puolamus ne
norįs musų kultūros pažinti, tir
ti, gilinti, kepti ir t,t., o kai to 
fakulteto žmonės ir pats taip 
puolamas ddkanas kelia kokį su
manymų tam reikalui patenkin
ti, šis nesvarstomas iš esmės, 
tik nešvariai puolami sumany
tojai. Blogas busi kai kalbėsi ir 
netikęs kai tylėsi I

Ir neįtiksite, atvirai sako 
Valkiniškis, nes esate kultur- 
bolševikai! Keistas dalykas: 
1915 m, Ant. Smetona pakvie
tė mane Vilniaus gimnazijos 
vedėju, pakėliau kelias okupa
cijas, paskui atsidūręs Kaune 
ligi 1930 m. išbuvau tenykščios 
gimnazijos direktorium, visų 
pakraipų ministeriai žinojo ma
ne esant socialdemokratų ir nei 
vienas, tas pat tautininkas K. 
Šakenis, nekėlė mano “kultur- 
bolševizmo” ir pavojingumo 
jaunimui klausimo. O tuo tar
pu universitetan ir visuomenėn 
leidau ne tik ateitininkus, var
pininkus, neolituanus, bet tik
riausia kiek ir žaizdrininkų bei 
komunistų — kur gi tų valdžių 
budrumas?! Panašiai ir su dar
bu universitete, kur (1922 m.) 
jųu.ne Ant. Smetonos, tik Aug. 
Voldemaro buvau kviestas. 
Koks mokytojas, toks ir moki
nys, pasak Valkiniškio, tad iš 
“kulturbolševiko” profesoriaus 
tik bolševikai studentai? Deja 
tik bolševikai studentai?

(Bus daugiau)
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nuolių prasidės gal pabaigojenuolių prasidės gal pabaigoje per šias diąnąe F. Bulątv 
šių metų, yria rengiamas svar- vyksta j Kenoahą, pradėtą dar
bus ir platus planas jaunimo bą turės baigti. Jau įr dabar

NAUJIENOS, Chicago, m.
„■u.., |,c lį. - ,1 . ■n<n»»-i'Tyi I 1. J įij Ii ;i'T-" '.a;....... į

skiriasi nuo kitų lietuvių ergą- suteigs, tai gepai? bet 
hizacijų, daugiau pritaikyta' Skyrių įkūrimas nebuvo numa- 
jaunimui, Tiesa, kiek m&n žino- tytas skyrių Organizavimo pla- 
ma, tikrasis darbas, tarpe jau- ne. •'
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, VALDYBA: P, MILLER, finansų seki storius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, jždtnįp^
K. KAIRIS, vice-presndentas P, GALŠKIS, trustisas
v. MANKŲS, sekretorius p. MILAŠEVIČIUS, trustisas.
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CHICAGOS LIETUViy DRAUGIJA IR JOS Apie kitas pažangiąsias prgani- 

UETUVIU KULTŪROS DRAUGIJOS rinio darbo dirvoje darbuotųsi, 
----------------- r------——!— nieko nesigirdi,

Rašo Jonas Ąsdlla j paįs rimčiausias ir at-
-t—r—« sakomingiąusias apšvietos ir
tūkstančių, o gal ir daugiau, kultūros darbas gula ant vieti- 
Tai bus jėgą, kuri galės nuveik- nės \Cicero Lietuvių Kultūros 
U didelius darbus ne vien pa- Draugijos, geriau pasakius, ant 
šalpos ir pomirtinės srityse, Chicagos Lietuvių Draugijos 
bet apšvietos ir kultūros šaka- skyriaus, Cicero Lietuvių Kul- 
je.

1 T
Prieš dešimt metų Chicagos 

Lietuvių Draugija (pirmiau va
dinama Chięagos Liet. Draugi
ja Savitarpinės Pašalpos) Chi- 
cagos lietuviams buvo kaip ir 
nežinoma. Ši Draugija įsikūrė 
šiaurvakarinėje phicagos mies
to dalyje. Man įstojus į šią or
ganizaciją 1927 m., jau radau 
pirmininku drg. Julių Mickevi
čių, iždininku Joną Degutį ir 
dar vieną kitą, kurie ir dabar 
tebeveikia Įvairius darbus Drau
gijoje.

šios lietuvių pašalpos, o kar
tu ir kultūros organizacijos, vi
suomet buvo tikslas ir pageida
vimas, kad sutraukus į vieną 
būrį ko didesnį skaičių čia gy
venančių lietuvių. Intensyvis, 
nuolatinis darbas, kad išauklėti' 
tą draugiją buvo visuomet prak 
tiškai vedamas, per tat darbas 
davė ganą gerų vaisių. Bet kas 
yra nuostabiausia, kad ši orr 
ganizacija išaugo į milžiną šiais 
nedarbo, depresijos laikais, kuo
met kitos organizacijos buvo 
galutinai pakirstos nedarbo šal
nos; ne tiktai kad jos paliovė 
augusios, bet daugumas jų lik
vidavosi, pabaigė savo amžių.

Kaip jau minėjau, užėjus ne
darbui daugelis lietuvių pašal- 
pinių organizacijų Chicagoje ir 
apylinkėse pradėjo krikti, ši 
organizacija ėmė stropiai už 
darbo, kad kiek nors pagelbėtų 
savo viegenčiams, kuriuos ne
darbas išvarė iš jų per daugelį 
metų mokamų pašalpos organi
zacijų ir dabar laukiant senat
vės ar ligos paliko be jokios 
paramos.

Prieš keturis motus ši drau
gija reorganizavosi, taip sa
kant, prisitaikė prie Illinois VąL 
stijos komercijos departamen
to reikalavimo įeidama į Mu
tual Benefit Associatjon kate
goriją. Kai tai buvo padaryta, 
tai prasidėjo šios organizacijos 
nepaprastai spartus augimas, 
Dabar naujų narių organizavi
mo darbas yra išplėstas ne vien 
Chicagoje, bet jr artimose Chb 
cagos apylinkių miestuose.

Šiandien Chicagos Lietuvių 
Draugija jau pasiekė keturių 
tuksiančių narių skaičių, ir jos 
sėkmingam augimui dar negreit 
bus padėtas taškas. Plote, ku
riame ši draugija plečiu savo 
rubežius, gyvena desėtkai tūks
tančių lietuvių, daugelis iš jų 
laukia savo eiles, kad pataptų 
nariais šios organizacijos,

Budri akis šios organizacijos 
valdybos tai gerai numato, mo
ką esamas sąlygas tinkamai iš
naudoti, kad galėtų įtraukti ko 
didžiausį skaičių naujų narių į 
savo eiles. Kitoms draugijoms 
nykstant, šiai draugijai atsida
rė platus darbo laukas, o dar 
platesnė, derlinga dirva skaitlio- 
nimui organizacijos nariais, 
Pereitame Chicagos Lietuvių 
Draugijos konkurse buvo įrašy
ta 1862 nauji nariai; šiame 
triumfo konkurse, 
naujų narių sieks ligi trijų 'užsiima sportu, bet ir sporto ša-

tyros Draugija, palyginti dar 
yra jauna organizacija, apie vi
durį praeitų pietų įsikūrę ir 
pradėjo veikti, Kiekviename 
mėnesiniame susirinkime būna 
gražus programas; muzika, dai
nos, paskaitos, lietuviški šokiai. 
Priminsiu, kad dvi paskaitas Ci
cero Lietuvių Kultūros Draugi
jos susirinkimuose, atlaikė inž. 
Kastas Augustas. Viena paskai
ta buvo temoje “Oras,” o kita 
/‘Ispanija.” Paskaitos padarė 
gerą Įspūdį. Reikia pripažinti, 
kad inž, Kastas August yra ne
paprastai gabus prelegentas, lo
giškai moka išaiškinti klausima 
ir taip populiariai, kad kiekvie
nam aiškinamas klausimas pa
sidaro pilnįĮ’ škpraht^lfias.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJOS kultūrinių SKYRIŲ 

VEIKIMAS

Chicagos Lietuvių Draugija, 
šalia pašalpų ir pomirtinių ap
rūpinimo savo narių, visuomet 
veikė ir kultūros dirvoje. Pa
imkime mėnesinius susirinki
mus, kurie visuomet yra pa
marginami programais mu
zika’, dainomis, prelekcijomis ir 
t.t. Dabar, kuomet gana daug 
lietuvių įsirašė Draugi j on toli 
nuo centro, tai prisiėjo dąr pla
čiau išplėsti kulturinį veikimą. 
Šiam kilniam veikimui jau pra
džia padaryta'. Iš Chicagos Lie
tuvių Draugijos narių, jau' pen- 
kioliko j kolonijų įkurti skyriai, 
geriau pasakius, Lietuviu Kul
tūros Draugijos, kurių tikslas 
yra veikti kulturinius darbus ir 
auginti pačią organizaciją. Tur 
būt, didžiausią ir arčiausią prie 
Chicagos yra lietuvių kolonija, 
tai Cicero, šioje kolonijoje pri- 
skaitoma 'trys šimtai narių ir 
dar čia' yra didelė dirva padau
ginti narių skaičių. Kitos kolo
nijos taipgi turi, apsčiai medžia
gos auginimui Draugijos na
riais. Apie kitas kolonijas ne
kalbėsiu, paliksiu jų darbuoto
jams tatai pasakyti. Mano už
davinys yra kiek galint daugiau 
nušviesti vietinį veikimą Ci
cero j e. Kadangi aš cicerietis įr 
minimos draugijos narys, tai ir 
noriu su šios kolonijos padėti
mi ir organizacija supažindinti 
gerbiamus skaitytojus,

Nors Cicero yra ąrtįmas Chi
cagos priemiestis, rapdąsi še
šios mylios nuo Chicagos did
miesčio centro, bet sudaro ga
na skaitlingą lietuvių koloniją, 
Čia' yra visi kvartalai vien lie
tuvių apgyventi. Cicero lietu
viai turi išbudavoję bažnyčią ir 
prie jos mokyklą, prie kurios 
užlaiko tris nuolatinius kunigus 
ir visą buri venuojių (seserų), 
čia taipgi yrą garsioji Liuosy? 
bes svetainė, kuri beveik lygi
nasi Chicagos Lietuvių Audito
rijai, ir didelis skaičius lietu
vių biznių įstaigų,

Bet su apgailestavimu reikia 
pasakyti, kad nė vienos pažan
gios aktyvios organizacijos CL 
ceroje kaip ir nėra. Tiesa, tu
rime SLĄ 30T kp,, Raudonos 
Rožės Klubą ir dar pprą treje
tą kitų vadinamųjų organizaci
jų, bot jos visos pasyvės, $LA 
301 kp., nors ir yra' rimta ir 
paramos verta, kaip pašalpos 
ir kultūros fraternalė organiza
cija, bet nuo 1930 m, Chicagos 
seimo kuopa pasidarė pasyvi, 
rimtesnio darbo joje nesimato. 
Antra', kiek daugiau įtakos ty
rinti organizacija yra Raudonos 

be abejo,!Rožes Klubas, fis daugiausia

PAŠALPOS IR KULTŪROS 
DARBAS /

■ .• ■.''■■■ i

Nors j Chicagos Liet. Drau
giją dauginusia žmones rašosi 
dėl pašalpos ir kai kurie iš jų 
stengiasi kaip gklįnt iš jos dąųr 
giau gauti, bet taip daro nę vi
si. Yra daug, ypačiai senesnių 
jos veikėjų, 'kurie dirba pasi
šventę ne vien' tam, kad iš or
ganizacijos gautų medžiaginį 
pelnąs bet tam, kad daugiau 
suvienijus lįetųvįps ir, pakėlus 
kultūrinį supratimą. Pravartu 
priminti, kąd į šią organizaciją 
noriai rašosi lietuvių jaunimas. 
Bėgyje kelių metų įrašyta tūks
tantis čiagimių lietuvių. Kodėl 
čia taip noriai jaunimas rašosi, 
tai tikra misterija. Kitos orga
nizacijos skundžiasi, kad jauni
mo negali jtra’ukti į savo drau
gijas, o ChicagbS Liet. Draugi- 
jon jauny narių prirašymas ne
sudaro jokių sunkumų, Yra 
dąug atsitikimų, kad patys jau
nuoliai ateina Draugijos ęfisan 
įsirašyti. Teko man kalbėti su 
šios* Draugijos prezidentu ir 
Triumfo/ konkurso vedėju J, 
Mickevičium, — jis mano, kad 
šiame konkurse busią įrašyta 
kitas tūkstantis čiagimių lietu
vių Draugijom Tiesa, jaunuo
liai taipgi turi savo bizpiškus 
išskaičiavimus tąsydamies į šią 
Draugiją, — nori kad už savo 
įdėtug centus galėtų šį bei tą 
gauti. Daug jaunuolių turi ap- 
draudos kompanijų ęertįfįka- 
tus, taip sakant, yra apstdrau- 
dę, bet jaunesnio amžiaus na
riai nepasitenkiną, 'vien pomir
tinės' certiflkątu, jiems dar yra 
svarbu socialės sueigos su savo, 
tautos jaunamu, bendri jų pa
silinksminimai, na, o be to dar 
svarbią rolę lošia pašalpa ligoje 
ir lietuvybės klausimas, šiuose 
klausimuose Chicagos Lietuvių 
Draugija sąVo jaunuosius na
rius dalinai patenkino, užtai čia 
ir jaunimas noriai rašosi. Taip
gi svarbų vaidmenį lošia ir taš, 
kad Chicagos Lietuvių Draugi-- 

Įjos tvarka yra modernizuota,

darbui. Neabejoju, kad tai bus 
kas tai nau>, ko musų organir 
ząrtjos lietuvių jaunimui Ugi 
šiam laikui nesugebėjo duotis 
Apie tai galėsime kalbėti pla
čiau, kada bus pats' planas pa
ruoštas ir pateiktas vykdjnti 
gyvenimam

Aišku, kad musų jaunimas 
negalį pasitenkinti vien sportu, 
kaip kad dauguma mano. Jie 
nori sueiti pasišokti, bet tąipgį 
nori dalyvauti choruose, lavin
tis lošti, lavintis lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos, taip, 
kad jie butų subendrinti kaipo 
lietuviai ateities darbui, nebū
tų žuvę lietuvių tąuta1'. Manau, 
kad ‘Draugijos paskirti žmonės, 
kurie ruošia planą jaunimo 
darbui šioje organizacijoje kaip 
tik aprūpins čia paminėtus bū
tinus klausimus.

Neabejoju, kad Chicagos Lie
tuvių Draugija ir jos skyriai—< 
Lietuvių Kultūros Draugijos at
eityje dar sėkmingai, dar su di
desnėmis pastangomis plės 
svarbų kultūros darbą savo or
ganizacijos narių ribose, o po
draug naudai visų musų tautos 
žmonių. Taipgi stengsis ir musų 
jaunimą įtraukti į svarbų kul
tūrinį darbą, kuris butų akty
viu akstinu tarpe musų jauno
sios kartos — palaikymui ir to
bulinimui kae yrą kilnaus, gra
žaus lietuvių gyvenime.

CALUMET CITY, ILL,

HAMMOND, IND.
Musų konkursan^as Senas 

Petras pradėjo darbuotis Calu- 
met City- ir Hainmond. Kaip 
jam čia seksis,"ateitis tai paro
dys. Draugijos' skyrių vargiai 
bus galima įstėįgti, ne perdau- 
giausia gyvena lietuvių, žino
mą, nepradėjus veikti, sunku 
numatyti darbo sekmipgumas, 
bet esam tikri,1 ka’d Senas Pet
ras sugebės 'esamas sąlygas tin- 
kąmai išnaudoti įrašyme ko 
daugiausia naujų narių. Bet jei 
vietos darbuotojai jam nuošir
džiai prigelbčis, tąį dąr kad ko
kios bus galima ir Lietuvių 
Kultūroj Draugiją įsteigti,

WESTVILLE. ILL.
Praeitą savaitę Chicagos Lie

tuvių Draugijos atstovas F. Bu- 
ląw atlankė Westville lietuvių 
koloniją, Buvo manomą čią į- 
kurti Chicagos Lietuvių Drau
gijos skyrių, Pasitarus §u Vietos 
darbuotojais, taipgi susipažinus 
$u esamomis vietos Ęetuvįų gy
venimo sąlygomis,* prieita išva
dos, kad/skyrių steigti Westvil- 
lą, ypačiai šiuo laiku, nėra' ga- 
lįma. Vieną, čia dar tebesitęsia 
uedarbMs, lietuvių gyyąpimas 
Vargingą^; kitą — stoka lietu
vių jaunimo, Subrendusio am
žiaus lietuvių jaunimo kaip ir 
perą, yra išvažinėj^ į kitas ko
lonijas, likę išimtinai senesnio 
amžiaus lietuvląi, Perspektyvos 
čia Chicagos Lietuvių Draugi
jai augti ■ jaunais nariais gana 
abejotinos. Tokie maždaug bu
vo zjgyti įspūdžiai musų atsto
vo iš- Westvillės lietuvių gyve
nimo.

KmOSĘA, WIS,
Dar yra likusi yieną Uetpyįų 

kolonija, kurioje Lietuviu Kul
tūros Draugija nebuvo įkurta, 
tai Kenosha. Kitose kolonijose 
darbas baigtas, bet Kenosha tė- 
beląukią savo eilės, Musų Žymus 
darbuotojas Frapk Bu|aw čia 
padės- sąyo darbui paskutinį 
tašką, įkardamas Kenosha Lie- užkąndžįaųii, svečias iš Chiea- 
tuvių Kultūros Draugiją. Taip gos, inž. Kastas Augustinayi- 
sakant, Kenosha' bus paskutinė čius, pasakė trumpą prakaltą, 
kolonija, kur baigsis Chicagos Taipgi šiame parengime dalyvą- 
Lietuvių anksčiau numatytas vo ir daugiau svečių iš ChiCa’- 
planaš skyrių įkūrimui, Jeigu' gos: Draugijos žymus darbuo- 
dar vienur bei kitur skyrius į- tojąs p, Ffank Bulaw, “Naujie-

Kenosha randasi gera’s būrys 
Draugijos nartų, bet prie esa
mų dar nors penkiasdešimt tu
rės naujų narių gauti. Chiča- 
gos Lietuvių Draugijos nariai 
Kenosha:
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P-nia Kastanciją Velvįkįenę, 
Pmia Mikalina Grinienė.
P-lė Milda Pabarška,
P-lė Aięe Bartasis.
Paul Velvikis.
St, Levickas, 
Pranas Levickas.
Jonas B. Patekimas,

Errpyr

ira-Kon. Frank Bulavv 
syti nariai vasario mėn.

St. Charles ir kitur;
St, Charles, 11),

P-lę Della Ą, Navągrudskai- 
te,

P-nia Auna Ablim
P-nia Jadvyga Čakas.
P-lė Paulina' §>. Sylkąįtis.
P-nia Elzbieta Gravlškienė.
P-nia Martha Ambrose.
Pnia Anna Miroms.
p-nia A, Navagrudskienė, 
P-nia Josephine Shuls.
P-nia Ella, Medzviegą.
P-nią' Amelija Mun tvidas.
P-pia Frances Sharna.
Joseph Sharpitis.
P-nia Petronėlę Sharpjtįs.
Ąlbert Japunas, Jr.
P-lė Apalonija Šilkaitis.
Petras Vilkas, 
Al Shimas, Jr. 
P-nia Vera Pakenas. 
jonas Tamašįunas. 
John Janiūnas.
Alex Ablin,

i

P-nia Josephine Kukorait, 
Justin Kukorait, 
Joseph Glemža.
P-nia Veroniką' Glęmžienę.

1 Williamf/Shįmąš, Jr. j
P-nia Uršule Stanislovaltįs. I
P-nia Marė Olekna.
Stanley Chąkas.
P-nla Antanina šimienė.
Ronaldas Griciunas.
John P. Griciunas, Jr.
Liudvikas Novogrudskis.
P-nia Domicėlė Bražionienė
P-nia Paulina Dambrauskią- 

nč, ’ .
. Gėneva, III,

P^nia Marė Žaranka.
John ZaYanka, Jr.
Vladas Eidrigayf

' P-nią Ąnna Geagcry.
Batavia, III.

P-nia Idą Vaitekus, 
P-nia Domicėlė Ablin.
Jonas Kersalig,
čia visi įrašyti mųsų kon, F, 

Bulaw nariai sudarė $t. Chąr’- 
les Lietuvių Kultūros Draugi
ją, Geneya miestelis ribojasi su 
St. Charles, tai visi Draugijos 
nariai Geneya priklauso St. 
Charles skyriuje, o nariai iš 
Batavia, kurie norės, galės pri
klausyti i st, Charles Skyrių 
arba į Aurorų, bet į vieną įš šių 
dviejų skyrių reikia priklausy
ti, kitaip jų mokesčiai Draugi
jos reikalams butų vienas doje-. 
ris metams aukštesnis, Iš se
niau priklausančių narių Chica- 
gos Lietuvių Draugijoje Gene- 
va, buvo p ola Kazimiera Po
ciūnas? jį pareina į St- Charles 
skyrių. /

DE KALU. ILL. '*■■■■ ;;—
Sėkmingas bąųkįeUs

Šeštadienį, vasario 27 d„ De 
Kalbos Lietuvių Kultūros Drau
gija turėjo sėkmingą Jbankietų. 
Publikos prisirinko tikrai daug. 
Dalyvavo beveik yiši De Kalbos 
lietuviai. Ypačiai buvo daug 
jaunimo, Kadangi po vakarie* 
nei buvo šokiai, tai jaunimas 
skaitlingai susirinko, Baigiant
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DIDELIS BŪRYS KONKURSANTŲ DAR
BUOJASI KONKURSE

• .„r,.

153 nariai įrašyti vasario mėnesyje — didesnė 
jų dalis jaunuoliai

Daug konkursaųtų su pirmą tą, tuoj bu$ suruošta šauni 
diena stojo į aktyvų darbą įra- 
šymė naujų narių. Pirmą kon-, 
kurso mėnesį įrašyta 153 nau-r 
ji nariai, įš jų 82 č ag miai lie
tuviai. Pirmą vietą konkurse 
ima kon. F. Bųlaw, po jo seka 
Martinkaitįs - Senas Petras, V. 
B, Ambrose, B, VaitekUnąs, 
Jpnas šliužas, — šie visi kon- 
kursantąi yra gerokai pa’siįrę 
priekin. Kiti Chicagos konkur- 
santai įrašė po mažesnį skai
čių narių, tai John Sadovyskis, 
Juozas Ascilla, peter Rapševi- 
Čius ir keletas kitų.

KOLONIJOS PROGRESUOJĄ

Pirmą vietą iš kolonijų už-, 
kariavo Gary, po Gary seką Ci
cero, Waukegan ir Springfield. 
Kon. A. Steponaitis iš Gary į- 
rąšė šešis narius. Kon. -Marion 
(Dolan) Ascillę, iš Cicero įrašė 
penkis narius, taipgi ciceriečiai 
—4<az Jokubka ir A. Visbaras 
įrąšė po vieną narį. Waukegan 
konkursantė — p-lė S, L, Gab- 
ris, įrašė keturis narius, o p-lė 
Jennie Laurel, įrašė du naujus 
narius. Springfield kontestan- 
tąį: p-nia Julia Luketis ir V. 
Černauskas abu jrąšė po vieną 
r?a'rį, Dar nieko nesig'rdi iš ki
tų kolonijų, metas pradėti dar
buotis, kad greičiau savo kolo
nijos kvotą užpildžius. Kaip 
greit kolonijos kvota bus ba‘g-
■■ f 4 !■ ■■      1 *,AI,A .■ r M' ■

nų” cirkuliacijos ir Foreign
E^change vedėjas — Antanas symus
Rypkevieius, Mikas Kiela ir p. cbore, yra vaidybos nafys, tai
Pečiukčnas, 

Reikia’ pripažinti, kad šis vą- .John, spausk savo darbų, o nau- 
karas buvo tikrai smagus. Bu-jjy.j^įy gausi apsčiai, Gero
vo linksma su draugiškais De 
Kalbos žmonėmis laikas leisti. 
Prie šio nusisekusio vakaro su
rengimo daug prisidėjo p-lė Au
na Karėta', De Kalbos Lietuvių 
Kultūros Draugijos sekretorius 
įr iždininkas. Ji viena pardavė 
daugiau, nei trisdešimt vakaro 
t įlietų. Tąįp pat daug veikė p. 
Petrauskas, p. Karėta ir kele
tas kitų,

Teko nugirsti, kąd po Vely
kų yra rengiamas teatras. Ar
tistai busią kviečiami iš Chipa- 
gos. Taip sakant, De Kalbos 
Lietuviu Kultūros Draugija pro
gresuoja. Puiku!

Dalyvis.

WAUKEGAN, ILL
Pirmas Waukegan Lietuvių 

Kultūros Draugijos susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 7, 
1 vai. popiet, Liuosybės svetai
nėje, 8th ir Adams St. Visi na
riai esate kviečiami atvykti, tu
rime da’ug reikalų tarimui.

iSiizana L. Gabris, sekr.-įžd.

puota 
riama, 
įrašę 
verta 
baigti

Pavieniai^ Draugijos nariai į- 
mšė pa nar|, už tai gaue tikie- 
tą j Triumfo Bankietą,

4

Antanas Rulis įrašė Draugi- 
jon Algirdą Rulį.

P-nia Barbora Budrienė įra
šė p-lę Theresa TindŽIulytę.

Kastas Augustas įrašė p-lę 
Betty J. Sanowskis.

P-nia SĄntomette Daunis įra
šė p-lę Bernice Kruzauskj.
* P-nia Anna Klumbis įrašė 
Stanley Klumbis.

P-nia Anna Nąvickas jrąšė 
Aluizą Navicką.

P-nia Antoinette Gable įraše 
N’ancy A. Gable.

P-nia Kazimiera Sadauskienė 
įrašė p-nią Grasvildą Bukaus
kienę.

visiems naujiems na- 
taipgi tiems, kurie bus 
naują narį. Kolonijoms 
paspausti, kad darbą 

su garbe.

MUSU KONKUR SANTAI
(Tęsinys)

John V. žičkus
šis jaunas vyrąs, p. John V. 

Žičkus, tai Bridgeporto jaunuo
lis, Be abęjo, p. žičkaus dar
bas daugiau suksis tarpe jau
nuolių, Jaunuolis žiękus yra 

darbuotojas ^Pirmyn”

gajima tikėtis jam gerų pasek
mių konkurso darbe, WeJL 

tau pasisekimo!

P-nia Ona Mittskus
Pria Ona Mittskus, nemažai 

yra dirbusi šioje Draugijoje 
įrašymui naujų narių ir visuo
met turėjo ’ gražias pasekmes, 
Nenusivilsime, kad mes tikimės 
šiame konkurse susilaukti po
rą desėtkų naujų narių iš kon
kurentės p-ios Mittskienės.

Jonas Cinikas
Kon. Jonas činikas, Cicero 

Lietuvių Kultūros Draugijos 
protokolų sekretorius, jaunas 
vyras, bet sumanus organįza- 
tyviamę darbe, Galima tikėtis, 
kad penkioliką narių Draugi- 
jon tikrai įrašys. Tai bus pir
mas aktyvus Jono darbas Chi
cagos Lietuvių Draugijoje. 
Linkime jam gerų pasekmių. 
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Skelbninn jNan.Jieno.se 
duoda naudą d§ltu,; 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

jNan.Jieno.se


dieČio, W&lter Neffo, 2435 So. 
Leavitt Street,’ kuris neseniai 
sugrįžo įš panašių atostogų.

Nef-

Užmirštas Kampelis
“Naujienos” dažnai rašo apie 

tokias kolonijas, kaip Brighton 
Parkas, Town of Lake, apie 
Roselandą, bet niekas neprisi
mena apie seną ir didoką lietu
vių kampelį Chicagoje, South 
Englewood. -

I .

Jis randasi prie Vincennes 
Avenue, prasidedant nuo 79-tos 
ir tęsiasi iki 87-tos^ s

Ta kolonija seniau buvo la
bai gyva. Turėjo savo salę, sa
vo draugijų. Ten dar ir dabar 
yra SLA kuopa. ■

Vienu laiku toj kolonijoj gy
veno žymus roselandietiš, An
tanas Balčiūnas.

Ten ir dabar yra nemažai 
lietuvių biznierių. Vienas iš jų 
yra pp. Bruno Janukiai, kurie 
užlaiko valgomųjų daiktų, krau
tuvę ties 8112 Vipcennes avė. 
Prie Kean ir 143-čios jie turi 
ūkį, kur pasigamina’ tikrų lie
tuviškų sūrių ir kitų valgių.

Pp. Januliai turi išauklėję 
dvi 
lie- 
Bi-

8036
8409
8418
8856
8325

gražių šeimynų: sūnų ir 
dukteris, kurie turi tikrai 
tuviškus vardus: Keistutis, 
rutė ir Aldona.

Keletą metų atgal jie lanke 
“Jaunąją Birutę”, kuriai p as 
Janulis daug darbavosi.

South Englewood tebegyvena 
didelis skaičius lietuvių. Tarp 
jų yra šios žymesnės šeimynos: 
Pp. T. Binkis, 8106 S. Vincen- 
nes avė., R. Chemauskas, 
S. Yale avė., A. Daukas, 
Kerfoot avė., A. Daunis, 
Giibert Court, J. Mačiulis, 
S. Lowe avė., J. Milkeris,
So. Halsted st., B. Musteikis, 
8430 S. Kerfoot avenue, J. Nar- 
kevich, 8451 S. Sangamon st., 
J. Nemainis, 8111 Vincennes 
avė., P. Pečeliūnas, 8446 So. 
Vincennes avė., A. Pipiras^' 8340 
S. Halsted st., A. Plukas, ^65 
S. Kerfoot avė., J. Tūbelis, 8616 
Vincennes avė., J. Valiukas, 
8902 S. Normai avė. ir kiti.

Butų gerai, kad Scuth Engle- 
woodiečiai laiks nuo laiko apie 
save duotų žinių.

V?/r

P-a Kirdeikierte yra p-les 
faites giminaite.

Roseland
Kunigui M. X. Mockui 

aukos .

šel-

5900
Ohio, 
d ra u

J.
B.
M.

Kunigo M. X. Mockaus 
pimo komitetas ■ aplaike j 
iš įvairių vietų.

P. J. Martinai'tis, 
White Avė., Gleveland, 
surinko iš geros valios
gų Mockaus pritarėjų ir išpir
kęs money brderį prisiuntė 
pinigus sekretoriaus 
Aukavo: 
A. Jakaitis ......
J. Krasnickas .

Martinaitis .
Kirstukas ....
Giustarienč

K. Kanapeckas
J. Banis ..........
M. Lukošius .... 
St. Kazelionis ...
A. Skarulis ....
K. Valaika......
B. Zelvis ....
Fr. Kairustis .... 
F. Bauža ........
J. Gurklis .......
J. Vanupša ......
J. Strapeika .... 
M. Garbanienė

Aug. Jankauskas ..

J. Bushenis ....
J. šaučiulis ....

B. Bubo ...........
P. Dagis ........
W. Pankin .......
J. žemaitis .......
J. Genrich .... ...
B. Matelis .......

K.
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NAUJIENOS, Chicago, n.,

Kvotimai valdžios
darbams

į

. Antradienis, kovo 2, 1937 
............. .............

.... $1.00 
.... 1.00 
...... 1.00 
...... 50c 
...... 50c 
...... 50c 
...... 50c 
...... 5()c 
......  50c 
....  50c 
... 25c 
..... 25c 
...... 25c 
.... 25c 
...... 25c 
.....  25c 
...... 25 c 
...... 25 c 
.....  25c 
.....  25c

y
25c
25e 
25 c 
25c 
25 c 
10c 
10c 
10c

s Viso $11.05 
Paukšti, 894 

N. W. Gra.nd
Per

Myrtle Street,
Rapids, Mich., aukavo šie: 
M.

Kongresmanas A. J. Sabath 
praneša apie civiles tarnybos 
kvotimus sekamiems valdžios 
darbams:

Medical Technician (Tissue 
Culture), National Institute of 
Health, U.. S. Public Health 
Service, Washington, D. C. 
Metinė mokestis $1,620 a year.

Chief Accounta’nt. Metinė mo 
kestis $5,600.

Asšistant Chief Accountant. 
Mokestis $4,609 a year.

Principal Accountant $3,800 
year.
Accountant and Auditor $3,- 

200 a year.
Commodity Excbange Admi- 

nistration, Department of Ag- 
riculturei

Junior Warder (Female) 
$1,320 a year.

Federa'l Industrial Institution 
for Women, Department of 
Justice, Alderson, W. Va.

Assisfant Communications 
Operator (Air Navlga’tion) $1,- 
620 a year.

For filling the position de- 
signated Junior Radio Oper
ator.

Under Communicatipns Oper
ator , (Air Navigation) $1,200 
a year.

For filling the position de- 
signated Assistant Ainyays 
Keeper. Bureau of Air Com- 
merce. ~

Principal, Indian Community 
and Boarding Schools $3,200 a 
year.

Principal, Indian Commimity 
and Boarding Schools $2,600 a 
year.

Principal, Indian Community 
•and Boarding Schools $2,000 a 
year. (

Indian Field Service, Includ- 
ing Alaska, Department of In- 
terior.

a

Kučinskas ...
K. Paukštis .....
C. P. Paukštis . 
W. Ancher .......
F. Mankevičia

Paukštiene
K. Jokimavičia
M.

$2.00 
1.00 
1.00 

.. 75c 

. 75c 

. 75c 

.. 25c

..

Senior Ėdučationist (Senior 
Specialist i u Elementą r y Edu- 
cation) $4,600’ a year.

Office of Educiltion, Depart
ment of Interior.

Park Ranger $1,860 a'year.
De-National Park Service, 

partment of Interior.
Aplikacijų blankos galima 

gauti iš distrikto direktoriaus 
naujame pašto trobesy Chica- 
g'oj. Jos turi buti išpildytos ir 
priduotos ne vėliau, kaip kovo 
16 dieną šių metų .— tai pir
miesiems astuoniems darbams. 
O -aplikacijos kitiems penkiems 
darbams’ turi būti išpildytos ir 
priduotos ne vėliau, kaip kovo 
23 diena.

šįmet Keistučio Kliubo gydy
tojas yra Dr. Strlkol’is, 4645 
So. Ashland a'vė., tel. Boulevard 
7820. Jo valandos yra nuo 2 
iki 4 po pietų ir nuo 6 iki 8 
vakare. *

Tad, vajininkai, neapšigaukit 
aitsiveždami naujus narius į su
sirinkimą Jjenperėjimo per gy
dytojų.

B. Rudjgalviuie-Ke’ler, 
Prot. Rast.

PROGA LAIMIKĮ
LAIMĖTI

Old

Elektra Nutrenkė 
Marąuetteparketį

Mirė Petras Gregor

MARQUETTE PARK. — F 
Luke’s ligoninėje vakar mirė 
Petras Gregor, 5927 South 
Maplewood avenue, Gommon- 
wėalth Edison ’ firmos darbi
ninkas. A

J 'Elektros stotyje prie Cer- 
mak ir Carpenter Road, kur 
vėlionisi dirbp, jis i(eap^ižiu- 
rčjęs prisiglau'dė prie “gyvo 
drato.

Gold Kontesto $200,000 
auka, 1,000 piniginių prizų

Įstokite į Old Gold Kontestą. Kon- 
testas susidaro iš paveiksluotų mįs
lių sprendimų. Nueikite pas savo ci- 
garetų dylerį ir paprašykite oficia
lių OLD GOLD paveiksluotų mįslių 
DYKAI kartu su taisyklėmis ir, kon
testą liečiančiomis, smulkmenomis. 
Pasiųskite savo įstojimo formą tuo- 
jau. Kontestas tik ką prasideda. Nė- 

I ra jokių triksų pė gaudymų. Tik 
jūsų gabumas laimes. Sekite in
strukcijas atidžiai. Labiau-Šušvei 
nintas Old Gold duoda progą išlošti 
laimę ir visam amžiui pasidaryti 
turtingu. Dabokite Naujienas dėl 
tolimesnių pranešimų.

.—i—..—., i   -        

MUSŲ SKAITYTOJAI
(Skaitytojai kviečiami rašy

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

Kur dingo “Tėvas 
su Sunum”?

lieka. Dabar kaip yra girdi, kad 
įvairus karakteriai kalba, bet kas jie 
yra nežinai. Ir dėlto toks draiųa- 
tiškų ir kitokių perstatymų teiki
mas per radio, nepaduodant aktorių 

‘ pravardžių, sumažina jų vertę ir 
‘ žingeidumą klausytis. Aktorių pra
vardžių paskelbimui laiko juk daug 
neužims, o tas padarys patį persta- 
tatymą daug įdomesnį ir labiau pa
traukiantį klausytis.

Budriko radio klausytojas.
ketvirtadienį iš stoties

SIULO PATARIMUS 
DĖDĖ KAZIMIERAS

GERB. REDAKCIJA:
Po mano išsireiškii’no kas link

GERB. REDAKCIJA:
Kas

W. H. F. C. Budriko valandos buvo 
girdima filozofiški pasikalbėjimai tė
vo su sunum. Kažin deko p. Bud- 
rikas juos panaikino? Tie lokiški 
pasikalbėjimai man patiko labai pasi-
kausyti,, ir taip pat visi mano šei- ' skaitytojų miomonės apie pageidau- 
mynos nariai mylėjo juos klausytis.< jamus ir nepageidaujamus raštus.

“Naujienų” No. 7, Veronika Kups
taitės suteikė rimtą priedą tai yra 
klausimų ir atsakymų skyrių, su 
pageidavimu, kad aš apsiimčiau tą 

. Redakcija pasirodė to-

Juos rodos perstatytavo adv. Jurge
lionis, ir kitas koks ten vyras.

i

Butų labai gerai, kad p. J. Budri-
kas vėlei įvestų tokius pasikalbę- skyrių vesti. 7. ’ ‘ ‘
jimus dienos klausimais. Nevien tik i kiam skyriui nepriešinga, pareikšda- 
iš. Amerikos gyvenimo, bet ir iš j ma> kad klausimus A vviAMiVnr, 11 11 yi 11 n'tMrnmvnn . ..

Atyda Keistučio va 
jininkamsir 

nariams

(Skelb.)

r0R /OUR

eYes
RECOMMENpED 

FOR 40 YtARS

į •: TIRED ■: 
OEDDENED

OUICKLY^

Amerikos lietuvių gyvenimo įvai
rių įvykių. O tokių įvykių 
labai daug. < 
mu visiems pasiklausyti.

Aš seniau jau girdėjau, kad
I' K. Jurgelionis labai gabiai surašo ir 

veda Makalų dramą, per Budriko 
radio valandą sekmadieniais iš sto
ties W. Č. F. L. 7 vai. vakare. Bet 
turiu padaryti mažą kritiką tos va-'

I landos vedėjams. Kodėl jie nepas
kelbia nei pradžioje dramos, nei pa
baigoje kas yra tie aktoriai, jų var
dų ir pravardžių. Dabar žmogus 
klausais, ir nežinai nei kas Čia kal
ba, nei apie ką Čia dalykas eina.

Tokius dramatiškus perstatymus 
Amerikoniškųjų, radio programų ve-

1 dėjai visados paskelbia, dalyvių pra
vardes, arba prieš tą perstatymą, ar
ba perstatymui pasibaigus. Tada 
žmogus žinai kas ir kokia rolę at-

yra
O tas butų labai jdo- imu ’bet ką?

; skirtus Dėdei 
Kazimierui galima siųsti į “Naujie
nas”. Man norisi pasakyti: apsi-

adv. būti įvairus, su- 
ir man dar neat- 

Kas iš to išeitų;

Klausimai gali 
rišti su augštais 
siektais mokslais, 
jeigu aš mėginčiau aiškyt apie tai
ko suvis nežinau? Todėl pareiškiu, 
kad aš atsakysiu į klausimus lie
čiančius vien tik kasdieninį gyveni
mą.

Kas jumis gyvenime labiausiai 
kankina? pilnai aprašykit, o aš pa
aiškinsiu visas tų nemalonumų prie
žastis ir kaip jų išvengti.

Dėdė Kazimieras.

Garsinkites “N-nose’
z t 

nauji 
gydy-

Turime pranešti, kad 
nariai privalo atlankyti 
toją pirm susirinkimo, nes lai
ke susirinkimo? Bįftiet nauji na
riai nebus egzaminuojami, nes 
gydytojas * negali tinkamai iš
egzaminuoti aplįkąntus svetai
nes kambaryj. Ui 5

Tad visi,, kurie turite naujus 
narius prirašyti sakančiam su
sirinkime, malonėkite jiems 
pranešti, ka!d< jie nueitų pas' 
Kliubo gydytoją pirm šubatos, 

i kovo 6, 1937' Susirinkimas
Mockui šelpti komiteto sekr. įvyksta kovo ,7?[.1937 m.

»

X. Mockaus šelpimo komitetas 
skelbia tik tas aukas, kurios 
yra prisiunčiamos komiteto 
vardu, už kitas jis neatsako.

— Antanas Jocius,

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof 

LiETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvps atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine & L i q uor Co 
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 
MES PARDUODAME TIK Į TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS. Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

Gimimo Dienos 
Vakarėlis

Pereitą sekmadienį Antanina 
Shirmulis, -___ __
avenue, savo gimtadienio su
kaktuvių proga buvo suruošusi. 
šaunią parę, kurioj dalyvavo 
artimesni draugai. Visi gražiai 
linksminosi prie geros muzikos, 
gi pietų metu buvo trumpas 
programėlis, kuris susidėjo 
kalbų ir muzikos.

Viso $6.00
P. M. Karčauskas, Chicago, 

III., prisiuntė $1 fondo iždi- 
isoc’• w .. jninkui St. Dambrauskui4515 S. Wentworth> . . . • .

iš

Išvyko į Pietus 
Atostogoms

Gene Neffas ir Ona Kindei- 
kienė, 4837 S. Springfield avė., 
pereitą savaitę išvyko į pieti
ne^ valstijas atostogoms.. Jos 
sustos Hot Springs National 
Parke, Arkansas valstijoj, Loui- 
sianoje, veikiausiai Floridoje ir 
kitose įdomesnėse valstijose.

G. Neffas yra' duktė Westsi-

šiuo kartu į Mockaus fondą 
įplaukė $18.05.
• Visiems aukų rinkėjams ir 

visiems aukavusiems senelio 
M. X. Mockaus vardu tariu 
širdingų ačiū ir prašau visus 
geros valios Mockaus draugus 
darbuotis ir toliau, t. y. paau
kauti ir parinkti aukų į Moc
kaus šelpimo fondų ir išpirkus 
pašto money orderį pasiųsti 
fondo komitetui: Antanas Jo
cius, 135 East 114 place, Chi- 
cago, III.; Steponas Dambraus
kas, 31 East 101 streeet, Chi- 
cago, III.

Pastaba: Pirmame atsišau
kime į visuomenę, kuriamo 
prašyta aukų Mockui, buvo 
paskelbtas ir kunigo Linkaus 
vardas. Bet kun. Linkus prie 
šio fondo nepriklauso. Šis M.

Išpardavimas
Skalbiamų ir Prosinamų Mašinų

Keletas Demonstratoriu tikra vertybė $69.00 '.„ ^^ ,29 50 .39ii50
Didelė nuolaida perkant abidvi mašjnas sykiu.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SA^AŠ \S ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojam! susirasti, kur galima nusipirkt, 
įvairių paprastų ir nepaprastu daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii 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 AI. Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

REPublic 8340

RESTAŪRANTAI

Happy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, Savininke 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai. 

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

Universal restaurant 
geresniu Dalgiu valgykla 

750 West 31at Street 
A. A NORKUS, Savininkai. 

TeL Victory 9670.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOŲGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

TeL Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

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

muzika Šeštadieniais. 
VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 
ALUS 

6511 So. Kedzie Av«u. Chicago. T11

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamai 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi Ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1188.

639 West 18th St 
rHTCAan n.i

Td. Wellington 1932
OAKDALE TAVERN

Dorothy Pask-Poškevičienė, Sav.
Skanus užkandžiai kasdieną. Kepta 
vištiena šeštadieniais. Alus—Vynas 

—Degtinė. 
CITIZENS BEER.

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

BILL’S TAVERN
Mr. & Mrs. William Nainis 

(Chicagos Lietuvių Dr-.ios nariai) 
KEELEY BEER 

558 West 37th Street.
(N. E. corner) 

IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 
Telefonas YARDS 2704 

Chicago, Illinois.

• SVETAINĖS___
Southtown Ballroom

Gražios šokiams ir mitingams sve
tainės, virtuvė ir valgymui kamba- 

rvs. Nebrangi renda.
JOHN F. CURTIS. Jr., Agentas. 

6319 s. Ashland avenue 
Tel. Prospect 2771.

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

. Smulkesni $7.15 tonas.
_____ r _________ .____________ ____

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

BLACK BAND ...................... $8.60
ILLINOIS LUMP ............... $6.40
FRANKLIN WASH NUT .... $5.75 

ir Haking KENTUCK.Y LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Evnress 4405 S. Fairfjeld Avė.JOS. F

5332 So.Long Avė Ju.
TKL. MFUBMC r MO&

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
HollyV/ood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• TAVERNOS

BUDRIK. Ine
3417_ South Halsted Street 
Tel. Boulevard 7010—7011

Budrik’s Furniture Mari
3347 So. Halsted St.

BUDRIKO RApiO PROGRAMAS: *
WCFL, Nedėliomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.
WAAF, Panedėliais ir Penktadieniais nuo 8:30 po pietų.
WHFC, Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakare.
i» n ■■imli...\ ,ini|.!ini.%įį«

Kasdien skaitydami! 
"NAUJIENAS” lietu
viai išryja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

■ ■ ■ T. . J

■ ■ ‘ >. . • \



Antradienis, kovo 2,

ward N. Nockėls’o 
Laidotuvės

Iškilmėse dalyvaus darbinin
kų vadai ir unijų atstovai

šiandien 2-trą valandą po 
piety įvyks E<jward N. Nock- 
els’o laidotuvės.

Jo kūnas yra pašarvotas 
Ashland Auditorijoje, prie 
Van Buren ir Ashland gatvių.

Prie grabo įvyks ceremoni
jos. Jose dalyvaus Amerikos 
Darbo Federacijos pirminin
kas, William Green, ir dau
gelio unijų atstovai ir kiti 
darbininkų vadai..

Kunas bus pakastas Rose- 
bill kapinėse.

Nockels buvo Chicagos 
darbo Federacijos sekretorium 
per 34 metus. Jis 
gė radio stotį, W. 
buvo jos vedėju.

Velionis staigiai
tadienį po piety. Maxwell val
gykloje, ties 4040 So. Wabash 
ąvenue.

taipgi įstei-

mirė Šeš-

H. Urban Prašo Tei 
sėjo Sugrąžinti 

Jam Žmoną
Po 24 metų nuėjo perskyrų 

teisman.

MARQUETTE PARK — At
ėjo Herman Urban, 48 metų 
Marųuette parkietis pas teisė
ją J. Lowe, Superior teisme, 
su dideliu prašymu.

“Teisėjau, sugrąžink man 
žmoną,” jis maldavo. Išgyve
nau kartu su ja 24 metus, o 
dabar, kuomet sidabrinės yes- 
tUyfį; jau beveik čia pat/ ji, 
Oliah Urbanienė, sumanė ph- 
ftiti di^iįrsą. T *' i? rV' 
; Teisėjas ąįs'akė Urbanui, 
kad jis nieko negali padaryti. 
“Tu žmoną muši ir kolioji. 
Mokėk jai po $5 į savaitę ir 
bandyk atsiprašyti, Jei ilgai 
atsiprašinėsi, gal tau ir pasi
seks ją permąldauti.”

Urbanienė da^ar gyvena al- 
resu, 60-10 So. Talman ąvenue. 
Urbanas rado prieglaudą pas 
savo dukterį, adresu; 7256 S. 
Wood Street.,

C, Brightonparkietis 
Bedarbis Bandė

Pasipiauti
Buvo susirūpinęs, kad netekš 

namo. 
......... • -.......

BRIGHTON PARK — Parė
jusį namo iš kepyklos, Johan- 
na Kruppiene, 4500 So. Mo- 
zart Street, rado savo vyrą 
.lulių gulintį ant grindy, krau
jo klane.

Jis bandė nusižudyti iš susi
krimtimo, kad neteks savo na
mo. Peiliu persipiovė gerklę.

Krupp buvo paguldytas 
Belmont ligoninėje. Daktarai 
abejoja ar pasiseks išgelbėti 
jo gyvybę. Jis yra 34 melų 
mašinistas. Per ilgą laiką ne
turėjo darbo.
-------------------------------------------U , .n , ■■ . --------- ....■■

ną Lietuvį Bepu
siantį Krautuvę

Suareštavo Joną Grigaliūną 
su sėbru

18 APIELlNO. Policija 
suėmė jauną Aštuonioliktos 
Apielinkės lietuvį 'f ir jo sėbrą 
už vogimą.

Suimti jaunuoliai yra: Jonas 
Grigaliūnas, 23 metų amžiaus, 
gyvenantis adresu, 718 West 
18th Street, ir Anthony Chik, 
27 metų, 2821 Emerald avė.

Juos suareštaVo kapitonas 
John Blazek su skvadu. Poli- 
cistai užtiko abu jaunuoliui 
hadio reikmenų krautuvėje, 
ties 1603 South Halsted st.

Prasidės Chevrolet 
karų pristatymas
Taria tačiu už palinkimą

Chevrolet bendrovės genera- 
lio prekybos vedėjo W. E. Hol- 
ler pranešimu šiomis dienomis 
bus padaryta yisi reikalingieji 
žygiai, kad jau paduotieji pir
kėjų užsakymai butų greičiau
siai išpildyti.

Beto, pripažindamas savo pir
kėjų gerą atsinešimą ir už su
tikimą palaukti, jis paprašė* vi
sų dešimties tūkstančių Chev
rolet atstovybių padekuoti savo 
pirkėjams. Ateity tikisi užsa-. 
kymus išpildyti tuojau.

Ta pačia proga jis pažymėjo 
dar ir tai/kad šių metų tų dvie
jų mėnesių laikotarpis esąs ne
paprastai gausus karų gamybo
je. Esamo ga’myboje ir išsiun
tinėjamųjų karų skaičius pa
siekęs net '200,000 modelių.

M._ Dundulienei pa
gerbti vakaras

Vasario , 28 dieną Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj įvyko va
karas surengtas Marei Dundu
lienei pagerbti.. Vakarą rengė 
Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
svieta.

Apie 7 valandą vakare prisi
rinko, publikos abidvi auditori
jos svetainės. Rengėjos nė nesi
tikėjo tiek publikos susilaukti. 
Netik chicagieČių atsilankė, Bu
vo atvykusių ir iš toliau, pa
vyzdžiui p-nia VaYekojienė iš 
Rhinelander, WisM M. Kemešie- 
nė iš Detroit, iš Rose^ando pp. 
Dambrauskai, šeštokai ir kiti. 
Visi norėjo pasimatyti ir pa
sisveikinti su M. Dunduliene, 
kaipo su seniai matyta viešnia. 
Buvo daug vietinių senų M. 
Dundulienės draugų ir pažįsta
mų. '

Programa buvo trumpa. Pa
dainavo mergaičių trio — Stel
ių Stankiutė, Hypatija Puniš- 
kaitė, Kristina Kriščiūnaitė. 
Duetą išpildė P. M. Schultz ir 
A. Zabukiėnė. Pašoko E. Misči- 
kaitė, A, Alesiunaitė, Ė. Zabu- 
kaitė ir M. Dundulienės anūkai 
Ru<ta ir Rudolph Šinkūnai iš 
Roseląnd. Visiems akompanavo 
p-lė Evelyn Vajunas.

Laike vakarienės pasakyta’ ir 
kalbos. Skaitė trumpą ponios

SUSIRINKIMAI I
•»I»W

Dundulienės biogrąfiją A. Mią-' 
šikaitiene. Nuo Lietuvių Moterų 
Draugijos Apšviėtos įteikė bu
kietą gėlių Elvira Zabukaitė. 
Kalbas pasakė p-nia N. Gugie- 
nė; p-nia Jurgelionienė' nušvie
tė kiek plačiau M. Dundulienės 
darbus. Kalbėjo L. Pruseika, 
Dr. A. L. Graičiunas, A. Ketur- 
akienė, M. Zolpiehę, Q. ReipeL 
kienė, S. Kuodis, Kasparaitis ir 
M. Kemešienė.

Dėl vielos stokos teko žmo
nes per du kartū$ apįe stalus 
sodinti ir dėl stokis laiko ne
buvo galima ir geriausioms 
draugams suteikti balso \ vi
siems. į . ’

Programą vedė A. Jonikie
nė.

Susitarė Lokomoty
vą Inžinierių Unija 

ir Gelžkeliai
' ‘ ' s I į '

Visuose lokomotyvuose bus po
> du darbininku /

4 . •• ■ - L

Lokomotyvų inžinierių 
pečkurių unija pasirašė sutar
tį su Amerikos gelžkeliais, ku
ri likviduoja ilgai užtrukusį 
ginčą^ tarp tų dviejų grupių.

Gelžkelių vaidybos priėmė 
unijos reikalavimą pastatyti 
po du darbininkus visuose lo
komotyvuose. Kai kurie gelž
keliai bandė apsieiti su vienu 
tarnautoju, prie elektra ar aly- i 

Padėka priklauso “Naujienų” |va valomų • |iokoiįiotyvų 
ir ^Vilnies” redakcijoms už " 
garsinimus; įjaJio stotims—-Pe
oples Furniture Compa’ny,' Bud- 
riko Furniture Compapy, Pro
gresą Furniture Company; ačiū 
visiems programo pildytojams 
ir pildyto joms. Ačiū gaspadi- 
nėms ir kitoms visoms darbi-: 
ninkėms, E. Mineikienei, M. Mi
neikienei, M. Gruzinskienei, O. 
Paulauskienei, K. Keturakie- 
nei, Minnie žemaičiutei, M. Viš- 
čiunienei, Z. Puniškienei, Stellai 
Stankiutei, Hy pati jai Puniškai- 
tej.. ’ '•

Ačiū S. Nausėdienei už keik- 
są, Dr. A. Jarush už grybus, 
K. Keturakienei už agurkus ir 
visai publikai už atsilankymą ir 
tokią gausią paramą. Iš paren
gimo liko keletąs desėtkų dole
rių pelno. Jie pasiųsta M. Dun
dulienei į Hart, Mich.

Kas negerai buvo, prašome 
gerbiamą publiką, atleisti, nes 
truko patogumų. ' ... į

Lietuvių Moterų Draugijos 
Apšvieta rengimo komisija ta
ria visiems nuoširdų ačiū.

A. Miščikaitienė, 
M. Schultz,
K. Ketų^ąjkienė, ■.
A. Jonikienė. <

ir

Išgelbėjo Aštuonis nuo 
Nusinuodijimo

r , N I Į ........... ....................... .

Ugniagesiai ir policija vakar 
išgelbėjo aštuonis žmones nuV) 
nusinuodijimo nuodingomis du
jomis iš pečiaus. Nuvykę į bu
tą adresu,' 2350 Bloomingdale 
avenuė, jie rado, visus be są
monės. \

Išgelbėtieji yr^i Mrs. Herbert 
Blaum ir jos septyni vaikai.

i,.... . .......... .... 1 j Lmfa—.i a f

Roseląnd
Iš laisvamanių darbuotes 
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Į CLASSIFIED APS. "Į
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFTNG CO.
3216 So. Halsted Street

N Tel. Victory 4^5

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

Help VVanted—Female 
Darbininkių teitai

REIKALINGA VEITERKA, paty
rimas nebūtinai reikalingas.
____ 3206 So. Halsted Street._____

trio, 
prane-

Dainuos “Granadierių” 
graži u muzika, įdomus 
Šimai, etc.

šiandie, antradienį, 7tą va
landą vakare išsistatę radio 
ant stoties W.G.E.S., girdėsi
te tikrai gražy ir įdomų radio 
programą nuolat kas antradie
nis leidžiamą pastangomis ir 
lėšomis Peoples Bendrovės 
Krautuvių, šiandieninio pro- 
gramo išpildyme dalyvaus vi
sų laukiami ir seniai girdėti 
vyrų trio ir kvartetas (Radio 
Granadieriai) su daug naujų 
ir gražių dainelių. Prie to bus 
smagios muzikos, įdomių pra
nešimų ir kitokių įvairenybių. 
Kiekvienam bus girdėti. Pa
tartina visiem pasiklausyti.

Melrose Park, III
H z

SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 3 d.„ J.
Grigaičio svetainėj, 3804 W. ‘ Armitage avė., 7:30 vai. vak. 
Malonėkite pribūti. Tie, kurių duoklės užsiliko malonėkite 
užsimokėti, kad liktumėte narystės gerame stovyje.

Užr. Ra§t. Ben Aluzas.
' * *

SLA 109 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą trečiadienį, kovo
3 d. 7:30 -vai. vak. W. Neffo svet., ^435 S. L,eavitt st. Bus
tinai atsilankykite ir atsiveskite naujų narių. —Valdyba.

Draugyste Saldžiausios širdies Viešpąties Jėzaus laikys čvęrt- 
metinį susirinkimą šįvakar 7:30 vai. Lietuvių Auditorijoj, 3133

S. Halsted St. Maloyekite nariai atsilankyti, nes randasi 
daug svarbių dalykų aptarti. —Frank .Bakutis, nut, rast.
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1, bet 
unija tam pasipriešino.
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Derybos Vyko Chicago j e. Jos 
prasidėjo vasario 17 d.

Ieško Brangenybių 
Vagių Gaujos

Specializuojasi turtuolių 
apiplėšinėjimu

Policija ieško vagių gaujos, 
kuri sistematiškai vagia bran
genybes nuo įvairių turtingų 
chichgiečių.

Gavę informacijas .apie tų 
turtuolių balius, tie vagys nu
žiūrėdavo gerus “prospektus”. 
Kai tie Važiuodavo namo, tai, 
piktadariai juos sulaikydavo 
kelyje ir 
branzelietus 
daiktus. .;■/

atimdavo žiedus, 
ir kitus brangius

Per polą 
vogė \ brangenybių

mėnesių gau<ja su- 
už $36,000.

Vengdami Nelamės 
Armijos Lakūnai 

Užsimušė
.' .91'■ ■

Suko iš kelio nusileidžiančiam 
keleiviniam lėktuvui

šeštadienį rytą, netoli mies
to airporto užsimušė du armi
jos lakūnai,/ Clyde Wood irįj. 
Spake. .

Koronerio tyrinėjime vakar 
paaiškėjo, kad jie nukrito, 
vengdami susidūrimo -su kitu, 
keleiviniu lėktuvu, kuris leidai 
si airportan.’ Jie taip staigiai 
pasuko lektu’vą įš kelio, kad 
nebegalėjo jo suvaldyti ir kri- y , ■ ■’ ‘ » ■ *
to. Jeigu lėktuvai butų j susi
dūrę ore, tai:'(užmuštųjų skai
čius butų , buvęs žymiai dides
nis

Ponai Emilija ir Walteris 
Truekiai laiko bizniavietę, var
du Gj*een Tuvern, Main gat
vėje; Melrose Parke.

Kaip ir kitose bizniavietese, 
taip pas, juos visuomet, žino
ma, rąridaši pinigų. 7

Bet štai pp. Truekiai ppa* 
ėjusio penktadienio naktį pa
sigedo gan stambios sumos pi* 
jligų. Čekiais jie pasigedo apie 
$T00, o įiinigais apie $300, .

Ntfžiureta žmogus, lietuvis, 
kurs , galėjo prie pinigų prisL 
taikyti. Truekiai išėmė tam 
žmogui seareh warrant. Atvy
ko policija, atidarė nužiūrėto
jo skrynią ir rado joje pini
gų.

Kaip kalbos eina, kaltina
masis pasipažinęs, kad jis ra
dęs pinigus ir čekius prie toi- ‘
lėto kamaraitės, čekius su
draskęs ir įmetęs į toiletą, c> 
piųigus pasiėmęs.

Kaltinamasis vėliau tapo pa
leistas, kadangi 
■atgavo pinigus.

pp. Truekiai

— Vietinis.

Nors pastaraisiais laikais 
spaudoj kiek mažiau matyti 

‘žinių apie laisvamanių kuopą, 
tačiau ji darbuojasi kaip ir 
pirmiau — taip sakant, “vi
sais garais”. įvairios komi
sijos atlikti savo užduotį kuo 
geriausiai.

Štai ir kovo mėnesio 7 die
ną kuopa žada turėti balių su 
geru programų. 
Margelis, zrodos, 
šioj hpiėlinkėje. 
išgirsti jo kalbą.
programo dalį išpildys “Nau
josios Gądynčs” choras vado
vaujamas Jurgio Steponavi
čiaus. Be to, kokie ten čigo- 
nulląi ar čigonaitės žada ge
rai pasirodyti. Po koncerto 
šokiai prie geros Stephens 
orkestros. O įžanga iš viso tik 
25 centai asmeniui.

Kuopa yra plačiai pagarsė
jusi labdaringais darbais, to
dėl verta visiems laisvos min
ties lietuviams atsilankyti ir 
tuo paremti kuopos darbuotę.

— Senas Antanas.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .................... $15——$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $80—$85 
$135 gražus, nauji parlor

setai ........... . $39—-$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė,

žinančiai 
F inansai-Paskolos

Help vLnted—Malė =
v Darbininką Reikia

■ REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, kuris mokėtų ant Polt- 
land Tractor dirbti. 423 E. 64 Street 

Stanley, Pirmos Ribos.

REIKALINGAS PORTERIS Road 
House, nesehesnis kaip 45—50 am
žiaus. Valgis, guolis ir $20.00 j mė
nesi. 5900 W. lllth St., Worth, III., 
Tel. Oak Lawn 163-W1.

Personai 
Asmenų Ieško

Kalbės Dr. 
pirmą kartą 

Bus įdomu 
Koncertinę

Moterys Nori Būti 
Džiurininkėmis

Važiuoja /Springfieldan statyti 
reikalavimus legislaturai

Chicagos moterys pasiryžo 
būti džiurininkėmis teismuose. 
Pakol kas į džiuTes patekdavo 
vien vyrai.

Moterys galvoja šitaip: jei
gu moterys gali būti advoka
tais ir teisėjais, tai jos priva
lo turėti ir teisę tarnauti džiu- 
rese.

Vakar moterų advokatų 
draugijos delegacija išvyko 
Springfieldan kur reikalaus le- 
gislaturos pravesti atatinkamą 
įstatymą. ; ■

m Urba Flower Shoppe 
Gėlės' Mylintiems—V estuvėms— 

Bankietąmš—Laidotuvema— 
Papuošimams.

4180 Archer Ąvenue 
Phone LAFAYETTE 5800

ANTANAS 
MIŠEIKIS

_ I ... * . - .-''v ,< ■" .* ' ’ ‘

Persiskyrė su šiuo pasąulįu 
Vasario 27 4,,.. 8:45 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs puses amž„ 
gimęs Lietuvoj. s

Paliko / dideliame nuliudime 
draugus ir pažįstamus.

kūnas pašarvotas randasi 
Bąlke-Laiąb koplyčioj, 712 W. 
31st Streėt. '•

Laidotuvės ’JVykš ■ Trečiadie
nį,.Kovo 3 d. 9:00 vai. ryto iš 
koplyčios į Šv. Dovjdo, 32nd 
ir Emerald AVe., parapijos baž 

'nyči.ą, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionįo sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines,

Viši A. Ą. Antano Mišei- 
kio gimines,, drąugai ir pažįs
tami esat įiuoširdžįai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti "jaih paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.
4 1 *

- Nuliūdę liekame, z '
• i ' * ■ » . .

Draugai ir pažįstami.
Patarnauja laid. dir. Balke- 

Lanib, Tel. Victory 1168.

.i' ......................

Pirkite savo apielinkči 
krautuvėse

LOVEIKISL V V !■ 1111U visas Pasaulio 
..................... Dalis.

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bąnkietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 7314

Pristato į Valgyklas Visokios rų- 
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
ntas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

Peoples Liquor Store Į
2646 West 63rd Street 

Tel. Repubjic 8841 
■Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie
BRIGHTON PARK LANDLORDS

BlRE Al ASSOCIATION
B. R. PIETKIEW1CZ, manager 

2608 Wešt ;47th ’ Street f
A ■ ■ . •

■ „j / ■ - * •

■

Chicago

K.

KOLEKTAVIMAS VISUR * 
NĖRA kolekto— nėra mokesnio. 

Randoįs—notos—algos—skolos—G<ro- 
cery Bilos—visų rūšių 
tas patarnavimas.
xGREAT NORTHERN 

SERVICE.
79 West Monroe, Phone

KAS MYLĖTŲ VAŽIUOTI ant 
fanuos auginti vištų — renda visai 
pigi. Taipgi paieŠkau brolio Juoza
po Šepučio.

NIKODEMAS ŠEPUTIS, 
8348 So. Morgan St.

bilos—grei-

CREDIT

State 5922

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.00 iki $5,000-00.

Praneškite Lithuanian Building 
and Loan Association, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

Help VVanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA PATYRUSIOS PANTRY 
moters $12.00; soda fountain mergi
nos $12.00; veiterkos $8—$10, dou- 
ble — needle power maširios ope
ratorės $16—$20; paprastos mergi
nos $8—$10.
A. J. McCOY & ASSOCIATES, Ine., 

140 So. Dearborn St., Room 1130.

REIKIA DARBININKIŲ nuo štu- 
kos dirbti. Patyrimas ne būtinas.

Real Art Flower Corp.
218 So. Wabash Avė.

REIKIA PATYRUSIOS PRESO 
merginos dry clęaning įstaigai.

2807 Montrose Ąvenue.

MERGINA ar MOTERIS bend
ram namųdarbui; savas kambarys; 
nėra skalbimo; padėti virti; liudy- 
mas. Ravenswodd 8122.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
DARBUI, be skalbimo—būti, $10.00. 
6817 Cregier Avė., Hyde Park 2126.

REIKIA OPEREITORKŲ patyru
sių prie skirtų. Phoebe Garmėnt Co., 
600 Blue Island Ąvenue. Room 508.

Vartoti Automobiliai

1936 M. PLYMOUTH SEDAN su 
radio ir šildytuvais $405.00. x 

NEWBERRY MOTOR SALES
1025 North Clark.

PARSIDUODA PIGIAI 1935 Stu- 
debaker De Luxe Sedan su radio.

. s VALERIA NORKUS,
3622 So. Union Ąvenue.

Antpoš lubos prieky.

Mezgimo Dirbtuvės
. . —-Knitting Mills
TUl? "OP T TAPT? "DAT} T* 1 llllj nIvIUvrrjr U K L
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERlŲ K R A U- 
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

VICTORY 8486.
504 WEST 33-rd STREET

4*7

*

INCOME TAKSUS ir SOCIAL 
SECURITY RAPORTUS 

prisitaikant prie valdžios 
reikalavimų

J. P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius

3241 So. Halsted St.
Phone CALUMET 7358

Teikia informacijas ir užveda 
systemas

PIRKIT SU PASITI
KĖJIMU

6424 S. Western Avė.
$65.00 

$145.00

$125.(H)
Visi labai geram stovyj, kaip nauji. 

50 DAUGIAU PASIRINKIMŲ! 
{mokėjimas eina žemyn iki <$5.00

1929 Buick Sėd4n ..........
1931 Willys 4 dr< tr........
1931 Auburn Sedan side

mountŠ ........................ .

50 DAUGIAU PASIRINKIMŲ!
{mokėjimas eina žemyn iki <$5.00

Išmokėjimas sulyg paties nustatymo.

COAL 
Anglys 

r— *- — — ■■■*■■ — i

GARANTUOTOS ANGLAS UŽ MA
ŽIAUS pinigų; f

Pocahontas Mine Run 75$$,stambios 
Reguliariai $8.50 vertės -Ūktai $7.25 

Pocahontas Lump bi* Egg,
Reguliariai $1L5O vertės, .... $8.75 
Geriausios Indiana Mine Run $5.25, 
Egg ar Lump, reguliariai $8.00 ver
tės, už ...........   $5.75
Sčreenings ar Stoker .....   $4-.60
Kuro aliejus No. 1, geriausias nami
nis, baltas, galionas ..ii......... 7į4c

Greitas pristatymas visur.
S U PER COAL COMPANY 

Tel. DEArbom 0264.

Business Chancea . 
Pardavimui BizniaĮ;

< -i

TAVERN PARDAVIMUI ' seniai 
išdirbtas. Priežastis—liga. 1125 W. 
59th Street, ■,* ■ ■'

PARSIDUODA VALGYKLA PI
GIAI, arba mainysiu, į lotą. 
Valgykla randasi Marųuette* PaHe 
ir daro gerą biznį. Kas Norite turėti 
užtikrintą duoną, nepraleiskite pro
gos. Turi būti greitai parduota.

Matykit Joseph Vilimas, 6800 So. 
Maplevvood Ąvenue.

PARSIDUpDA BUČERNĖ ir gro- 
semė, Jabaį pigiai, dėl nesveikatos. 
Kam rakamigas. toks bižhiš Sarkite 
Tėlefon’if Canal 1964. Paul Shauletis, 
653. West. 18th St._________

.7 i" 1 Į,^

, Real Estate For Sale
PARSIDUODA 2 “COTTAGES” 

4—3 kambariai su visais paranka
mais. Randasi Chicago Lawn, Kaina 
žema — greitam pardavimui/• 

4743 So. Mąplewood Avė.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODĄ lotas 30x125 Mar- 

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

Z. S. M1CKEVIC& #id CO. 
6816 So. Western,' Ąvenue.

Hemlock 08M ‘

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 dhug getų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkiUs

4681 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos. su J. J.. Grish

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 MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTl 
Tel. KEDZIE 3882 

.,.4.,,.^..,.................. .

J
DABAR LAIKAS 
Pagarsini Farmas

—PARDUOT 
—MAINYT
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybės kainos 
kįla. \ \
NeatideJiokit. >

> '

Garsintu 
Naujienose 
Artsimoka

Sr • * Į

t

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kai n oi 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodame gerų nuo-

Atsineškit šį skelbimą! Gau^i $5 
kredito aut bite pirkimo.

Tel. Re p. 3205

ASHEN MOTOR SALES 
6424 So. Weštern Avė.
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SUORGANIZAVO 4,008 INTERNATIONAL Nusilaužė Koją Bešok
HARVESTER DARBININKU' **$8'5""• si j

Ūkio traktorių dirbtuvės darbininkai 
prisidėjo prie C.I.O.

Komitetas Industriniam Or
ganizavimui praneša, kad su
organizavo 4,000 International 
Harvester Company (“McC.Or- 
iiiick”) darbininkų.

Sekmadienį vakare, “plum- 
berių” svetainėje, ties, 1312 
AVashington Blvd., jvyko mi
tingas, kuriame darbininkai 
prisirašė prie Amalgamated 
Association of Iron, Steel and 
Tin Workers.

Suorganizuoti darbininkai 
yra iš International Harvester 
ūkio traktorių dirbtuves. Lai
kui bėgant bus įsteikta atski
ra, ūkio reikmenų darbininkų [darbininkes, 
unija.

International Ha r v c s i e r 
(“McCormiek”) dirbtu vėjo 
dirba didelis skaičius lietu
viu.
• Darbininkų organizavimas

Chicagoje vykinamas smarkiu 
tempu.

y r

C. I. O. nuola tevaro agita
cija ir mitinguoja plieno dery
bose, ir kitose masinės 
monės dirbtuvėse.

Bešokdamas New York Ka-’ 
barete, 400 N. Wabash avc.,z 
John F. Byan <paslydo ir nu
silaužė koją. Patraukė įstaigą 

j teisman ir laimėjo' $8,500. 
j Ryan yra buvęs ' Bartende- 
rių

,r, ......M ..... .. »l ....... , ■

Žmonos ir “Trockininkų” 
Bylos Maskvoje

: y . C______ J

. Antradienis, kovo . 2, .1937
* ' 

dailias iš teismo salės šuktelė
jo SokoĮnikovui: “išdavike!” 
Gal būt, jo parodymai išgelbė
jo jį.,. Kartu su Sokolnikovu 
buvo suimta ir jo Žmona — 
rašytoja. Jos likimas nežino
mas.

pra-

Chi- 
Jie 

įsteigę skyrių American 
jau

Sujudo organizuotis ir 
cagos artistai ir aktoriai, 
turi 
Federation of Actors ir
surinko apie 600 narių.

Naujai įsikūrusi unija, Stc- 
nographers, Typists, Bookkee- 
pers and Assistants unija or
ganizuoja ofisų darbininkus ir 

Įgavusi daugiau 
i spėkos, unija rengia streikus, 
kad pakelti darbininkų algas 
iki $21.00. Dabartinė vidutinė 
ofiso darbininko alga yra 
$15.00.

Jūsų Vardas ir
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio llx8t£ colių ir

Majoras Mano, Kad 
Gaus Pinigų Pože

minio Keliams
Grįžo iš Washingtono

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2,00

Prisiųskit money orderi 
arba čekj.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

- CHICAGO, ILLINOIS
i

Vakar majoras E. J. Kelly 
sugrįžo iš WasKingtono’, kur 
laikė konferencijas su federa- 
lės valdžios atstovais $40 mi- 
lionų paskolos reikalu.

Majoras -prašė tų pinigų iš
kasimui požeminių kelių auto
mobiliams ir traukiniams Chi- 
cagoje.

Kelly sako, jog prospektai 
atrodo geri.

Pasmerktųjų giminės, kaip. sako žinios, 
lošė nemažą rolę tose bylose

• ' '- į ' r— " -■ ■

' ' , * M ‘ l '.'i''Tarp faktų, kuriuos “Nau
jienų” redaktorius P. Grigai
tis iškels aikštėn $avo paskai
toje apie “troękininkų” by
las, bus įdOhiitj žinių apie 
pasmerktųjų žmonas, vaikus 
ir kitas jų gimines.

šeimynos ir giminės, kaip 
sako patikimi žiniųs šaltiniai, 

nią rašant, kalėjimo grotai lai- 'abiejose bylose/ sulošė nema- 
_ . _ • žas rol^s. Tą pgtyirtina ir že

miau paduoti Hpįtai apie du 
nuteistuosius/ Šiėrebrjiakovą 
ir Sokolnikovą.
. P. Grigaičio paskaita įvyks 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
didžiojoje salėje, treiadienį, 
kovo 10 d. Ji prasidės 7:30 
vai. vakare. Įžanga bus tik 
15 centų išlsįidįl padengimui.

P. Grigaitis kalbės apie abi 
“trockininkų” bylas Maskvoje. 
Viena jvyko pereitą rudenį, 
antroji šįmet,į sausio mėnesį.

Tarp nuteistųjų antroj by
loj buvo Sierebriakovas ir So
kolnikovas. Pažiūrėkime 
jie yra,' arba buvo: 

SIĖRĖBįilAliOVAS.

Trečias, sušaudytas “Lenino 
gvardietis” — Sierebriakpyąs, 
turėjęs rimtą į “partinį Stažą.” 
Sierebriakovas inteligentiškas 
bolševikas, senas trockininkas, 
pilfetinio karo dalyvis. Atkak
lus opozicionierius Stalino 
“generalinė! įlojai’’... Prieš 
keletą mctij^j^^pozicinį vei-

' Bartende- 
unijos; agentas.

Moderniškas 
Samsonas

Policija apkarpė jo galią

Chicagoje atsirado moder
niškas Samsonas. Jis yra jau
nuolis Elmer Sampson. šią ži-

ko jo -energiją nelaisvėj.

Nuėjo jisai į įstaigą adre
su, 543 W. Van Buren Street, 
papildyti 
damas 
spintos, 
vertė ant pečių ir išsinešė lau
kan. Bet nelaimei, nei iš’, šen 
nei iš ten, atsirado “Dęlila” 
mėlynšvarkio pavidale ir Sam
soną uždarė kalėjime.

apiplėšima. Negalė- 
atidaryti saugiosios 
“Samsonas” ją užsi-

Užsinuodijo nuo Namie 
Kepto Pyrago

Keturi žmonės ligoninėje

Evangelical Deaconess ligo
ninėje guli keturi .žmonės, vi
sa vokiečių, G. Schumanų šei
myna, nuo 1811 Howe strget. 
Visi keturi sunkiai užsinuodi
jo suvalgę namie kepto pyra
go. Spėja, kad mielės buvo ne
tikusios.

Garsinkitės “N-nose”

kas

kimą buvo suimtas, bet para
šė “atgailos laišką” ir buvo 
ne tiktai paleistas, bet gavo 
vienos valstybės knygų leidyk
los vedėjo vietr. Įtartas, kad 
“pataikaują trockininkams” ir 
protogčuoja jų literatūrą, bu
vo atleistas.

Ryšium su Zinovjevo ir kitų 
byla -- buvo suimtas. Siereb- 
riakovą įskundė ir davė prieš 
jį parodymus jo žmonh.

SOKOLNIKOVAS.

Rūbų Valytojai ir 
Prosytojąi Nutarė 
Paskelbti Streiką

Reikalaus 36 valandų savaitės 
ir “closed shop”

1,700 Chicagos rufyų valyto
jų, dažytojų ir prosytojų nu
tarė paskelbti streikų. Diena 
nėra galutinai nustatyta. Tuo 
pasirūpins unijos,
Dyers and Pressers 
No. 17,742 komitetas, 
streikui vadovaus.

Cleaners, 
Union 
kuris

iki
novo

pat Zinovjevo —- Kame- 
bylos Sokolnikovas ėjo 

diplomatinio atstovo 
Anglijoje pareigas.

Sokolnikovas aktyvus komu
nistų partijos veikėjas, pilieti
nio karo dalyvis, vadovavęs 
stambioms raudonosios armi
jos dalims. Vėliau Sokolniko
vas, mokėdamas vakarų Eu
ropos kalbų, pradėjo dirbti 
diplomatinėje srityje. Buvo 
Rinitų įtarimų, kad Sokolniko
vas yra “trockininkas”, bet 
matyti, jis sugebėjo juos iš- 
sklaidyti/ ’ ' •.

'Pagaliau, atėjo ir Sokolni- 
koyo eilė. Jam buvo įsakytą 
grįžti į SSSR. čia jis buvo 
suimtas ir apkaltintas akty
viu dalyvavimu įvairiuose 
“trockio” nusikaltimuose.

Sokolnikovas išvengė mir
ties bausmės. Kodėl? Nuteis
tas mirti Sierebriakovas Išei-

Darbininkai reikalaus 
pripažinimo, 36 valandų 
penkių dienų darbo savaitės, 
pusantros algos už viršlaikį, 
panaikinimo šmotų darbo, ir 
sugrąžinimo atlyginimo, kurį 
darbdaviai mokėjo 1929 me
tais.

unijos 
ir

Unijos mitingas įvyko Union 
Park Temple salėje.

Iš Marųuette Parko 
apielinkės į

< . ..... • .'.JŲ / r<> •— i

Lietuvių Demokratų Kliubas 
15. Wardo laikė susirinkimą 19 
d. vasario, kurio pradžioj* bu
vo įvairus raportai išduoti ir 
priimti.

Toliau‘s sekė nutarimai.
Nutarta dalyvauti apvaikš- 

čiojime Marųuette Parke, kurs

tęsis 5 dienas, pradedant 5 d. 
kovo, jkk/to laiko, yra mano
ma, bus pastatytas “Field” na- 
mas.

Sekantis nutarimas buvo su
rengti du piknikus — vieną 1 
dieninį, antrą naktinį; komi
sija išrinkta šiam reikalui.

Susirinkimui užsibaigus kliu
bas trupučiuką pavaišino na
rius ir ąyečius. Tuom kartu 
atsilankė teisėjas John T. Zu- 
ris, kurs gana dailiai pagyrė 
kliubo narius už skaitlingą da
lyvavimą susirinkimuose, taip
gi už interisavimąsi politika ir 
padėkojo kliubiečiams už abel- 
ną paramą laike balsavimų.

Sekantis kalbėjo Al. Kum- 
skis apie Marųuette Parko iš
taisymą. ir įrengimą sporto, 
susirinkimų ir pasilinksmini
mo. įstaigų.’ Taipgi tikisi užim
siąs parko direktoriaus vietą.

Kliubo .kitas susirinkimai 
atsibus 19 d. kovo.

Renikite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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IR KITUR.

Kates prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

------- - - ... , , , —>

Plieno Pramone Derisi Su C. J. O. Dėl Unijos Pripažinimo

PLIENAS SUĖJO SU C. L O. DERYBOMS — Kai kur Č. I. O. paskelbti streikai susidūrė su kliūtimis. Pavy
zdžiui, (Kalifornijoje streikieriai buvo išmesti iš dirbtuvių ir'pašaukti teisman už “prasižengimą įstatymams.’’'Bet 
kitur C. I. O. susilaukė didelių laimėjimų. Darbininkams nepaspėjus paskelbti streiko, United States Steel bend

RAGINA STREIKIERIUS NEPASIDUOTI — Leo
Krycki, žymus socialistas iš Mihvaukee, kalba į Fansteel 
bendrovės streikierius North Chicago. Bendrovė išėmė 

yarantą prieš jį.
rovė sutiko derėtis dėl unijos pripažinimo. Naujienų-Acme Photo

z

LENKIJA IR VOKIETIJA VYKSTA MEDŽIOTI — 
Lenkijoje neseniai lankėsi Vokietijos oro inipisteris 
Herman Goering (rogėse, kairėj). Išvykęs medžioti su 
prezidentu Moscickiu (rogėse, dešinėj). Goering tarėsi 
Danzigo reikalu. Naujiėnų-Acme Photo

NE, Č.IA NE ŽMONĖS Iš MARSO- — Europoje (ir 
Lietuvoje) žmonėms daug kalbama apie prieš-dųjnię,.„ 
apsaugą. Mokyklų vaikai, vyrai, moterys mokinamUkaip 
dėvėti dujų maskas ir kaip elgtis, jei priešas pultų kraš
tą dujų bombomis. Naujienų-Acme Photo

M ' ' •

SVEIKSTA — Chicagietis Dr. Frank Furch, kuris 
sveiksta po nepasekmingo bandymo nusižudyti, po to, 
kai nušovė buvusią žmoną. Norėjo ją priversi! sugrįžti 
prie jo. Naujienų-Trit/une Photo

ŽADA PAGALBĄ —Miss 
Mineola Ingersoll kalba 
North Chicagoje, pareikš
dama, kad Calumet distri- 
ktp darbininkai ateis strei- 
kieriams į talką. Ji yra C. 
I. O. organizatorė.

UŽSINUODIJO — Audrey
Schuman, 3 m., ir George, 
6, Chicagos Deaconeąs ligo
ninėje, po užsinuodijimo 
nuo pyrago.,

Naujienų-Tribune Photo




