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Nauji Darbininkų 
Laimėjimai

Hudson Motor Co. ir Briggs Mfg. Co. su
tiko tartis su automobilių darbininkų 

unija
DETROIT, Mich., kovo 4.— 

Automobilių darbininkų unija 
paskelbė, kad didele nepriklau
soma automobilių kompanija, 
Hudson Motor Co., sutiko pra
dėti derybas su unija dėl algų 
ir darbo sąlygų. Derybos pra
sidės šiandie po piet. Unijos 
reikalavimai nepaskelbti. •

Vakar panašios derybos pra
sidėjo su Chrysler korporaci
ja. Derybos su* General Motors 
tęsiamos ir jos eina prie pa
baigos.

Kita, didelė, automobilių dar
bininkų unijai nusilenkusi kom
panija yra Briggs Mfg. Co., ku

Priešinasi naujoms 
algoms ir valandoms 
geležies pramonėje

WAUKEGAN, 111., kovo 4. 
— American Steel 'and Wire 
Co. darbininkai per savo ne
priklausomą uniją pareiškė 
pasipriešinimą nfiblomš pakel
toms algoms n* sutrumpintoms 
darbo valandoms.- Jie sako, kad 
nors jų algos ir liko pakeltos 
po 10c į valandą, bet jų savai
tinis uždarbis sumažės dėlei 
sutrumpinimo darbo valandų. 
Tas sumažėjimas įvyks dėlei 
neužtektino algų pakėlimo ir 
jo nesuderinimo su sutrumpi
nimu darbo valandų.

Iš kitų miestų atėjusiomis 
žiniomis, dar kelios geležies ir 
plieno kompanijos pakėlė algas 
ir sutrumpinimo darbo valan
das.

Streikas geležies liejikloje.
Bethlehem Steel Co. dirbtu

vėj Lebanon, Pa., kilo , strei
kas. Darbininkai reikalauja to
kio pat pakėlimo* algų, kokio 
susilaukė Carnegie Illinois 
Steel Co. darbininkai. Kompa
nija sako, kad streikas esąs 
menkas “nesusipratimas” ir 
busiąs greitai išlygintas.

Dabar daug kalba apie tai, 
kodėl plieno trustas staigiai 
nusileido unijai ir dagi pasira
šė kontraktą. Trustas visą lai
ką buvo griežčiausia nusistatęs 
prieš unijas ir buvo prisiruo- 
šęs panaudoti visas jėgas uni
ją nugalėti. O dabar staigiai 
pasidavė be mūšio, po kelių 
valandų taikių derybų.

Daugelio spėjama, kad jį pa
veikė dabartinės valdžios libe- 
rališkumas ir palankumas dar
bininkams. Be to dabar plieno 
liejiklos gerai dirba ir nenori,

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

Apsiniaukę, ir nepastovus; 
biskį šalčiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicago j e buvo 37°.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 
5:44.

ri gamina “bodies” Ford auto
mobiliams.

Naktiniams darbininkams 
paskelbus sėdėjimo streiką, 
kompanija greitai tą streiką 
likvidavo, sutikdama tuoj aus 
pradėti derybas su automobi
lių darbininkų unija.

Sėdėjimo streikas Murray 
Corp. of Am. dirbtuvėse, ku
rios taipjau gamina automobi
lių bodies ir kuriose dirba 6,- 
500 darbininkų, taipjau* užsi
baigė. Bet susitaikymo sąlygos 
nepaskelbtos.

Detroit Macoid Corp., prisi
bijodama streiko,. susitaikė su 
darbininkais, pakeldama algas 
po 10c į vai.

kad darbą sutrukdytų pragaiš
tingas streikas, kokis ištiko 
General Motors dirbtuvėse. 
Taipjau trustas nori gauti di
delius valdžios užsakymus, bet 
jų ' negali gauti nei vedęs 40 
vai. darbo savaitės.

Berlynas labai nepa
tenkintas La Guar

dia kalba
BERLYNAS, kovo 4. — Na

cių laikraščiai kelia didelį triu
kšmą dėl New Yorko mero La 
Gųardia kalbos, kurioj išsita
rė, kad busiančioj New Yorke 
1939 m. pasaulinėj parodoj 
reikėtų įrengti “baisenybių 
kambarį”, kuriame reikėtų pa
statyti urdmarškinius, kurie 
dabar grąsina pasaulio taikai.

Tokia mero kalba labai įsi
žeidė Hitleris ir visi naciai. 
Nacių laikraščiai kelia triukš
mą ir reikalauja, kad Jungt. 
Valstijų valdžia ką nors dary
tų su tuo meru, kuris jau ne 
pirmą kartą nusikalsta ' na
ciams. ,

Hull apgailauja.
WASHINGTON, kovo 4. — 

Vokietijos ambasada formaliai 
užprotestavo prieš New Ybrko 
mero La Guardia kalbą, kuri 
pažeminanti Hitlerį. Valstybės 
sekretorius Hull į Vokietijos 
protestą nieko neatsakė, tik 
laikraštininkams išreiškė ap- 
gailavimą dėl tos kalbos.

La Guardia juokiasi iš Vokie
tijos protesto.

NEW YORK, kovo 4. — Me
ras La Guardia tik pasijuokė 
sužinojęs apie Vokietijos pro
testą prieš, jo pasiūlymą įreng
ti “baisenybių kambarį” bu
siančioj parodoj.

Jis pareiškė:
Jie tiesą sako. Jie turi pro

testuoti. Nes aš nežinau nė vie
no artisto, kuris galėtų atvaiz
duoti, nupiešti, ar išdrožti to
kį vaizdą, kuris atvaizduotų 
nacių valdžios ypatybes, patį 
Hitlerį ir jo sukurtos valdžios 
rūšį”.

NEW YORK, kovo 3. — 
Howard Magnufcsen, 26 m., 
prisipažino savo tėvų namuose 
ir juose esant mergaitės tė
vams, . išgėdino ir nužudė 4 
metų Joan Morvan.

Rodo Kaip Apsisaugoti nuo Nuodingų Dujų

BŪRYS KAREIVIŲ SU PRIEŠ-DŲJINĘMIS MASKO- 
mis demonstruoja publikai, Londone, Anglijoje, kaip 
apsisaugoti nuo nuodingų dujų, jeigu priešas tokias du
jas naudotų užpuldamas kraštą. < N-Acme Photo

Lietuvos Naujienos
Lietuviai negali tu
rėti radio aparatų
VILNIUS. — “Vilniaus Ry

tojus” rašo, kad Antalgės kai
mo (Breslaujos valsč.) gyven
tojas Vladas Zagorskis įsigi
jęs buvo detektorinį radio apa
ratą ir jį 
šės pašto agentūroje/ Sausio 
13 d. jis buvo pašauktas Rim
šės paštan, kur jam buvo įteik
tas raštas, kad jis grąžintų pa
što jam išduotą leidimą laiky
ti radio aparatą. Buvo parei
kalauta, kad jis išardytų visą 
savo detektorinį aparatą ir 
daugiau juo nesiklausytų.

Anksčiau tokį pat pašto 
įsakymą yra gavęs Antalgės 
“Ryto” skaityklos vedėjas V. 
Mačionis.

Zarasai prašo gele
žinkelio

KAUNAS. — Zarasų apskri
ties taryba apsvarščiusi Zara
sų kraštui geležinkelio reika
lingumą, nutarė prašyti vy
riausybę pirmoje eilėje prave
sti į Zarasus 75 cm pločio ge

STREIKIERIAI MIEGA

VAIZDAS BUSY BEE KOJINIŲ DIRBTUVĖJE, Read- 
ing, Pennsylvania, kur darbininkai “sėdi”, reikalaudami 
geresnių darbo sąlygų. Berks apskrityje, kur randasi 
Reading miestas, yra ir daugiau sėdėjimo streikų, “wal- 
koutų” ir “iockoutų”. Reading miesto valdyba yra socia
listų rankose. Nuujiezuj-Aęme Photo

ležinkelį bet kuria šių kryp
čių: Utena — Antalieptė — 
Degučiai — Zarasai, arba: 
Skapiškis ■— Jūžintai — Du
setos — Antalieptė — Degu
čiai — Zarasai. Zarasų vals
čių savivaldybės, per kurių ri
bas bus geležinkelis vedamas, 
pasižadėjo prisidėti, natūraliu 
bi.'du atlikti žemės darbus.

SUDEGĖ LIGONIS

PANEVĖŽYS. — Žadeikėlių 
vnk. iš kamino užsidegė gyve
namas namas, kuriame buvo 
ligonis reumatikas Juozas Bra
zdžionis 56 m. a'mž. Ligonis 
gulėjo lovoje ir buvo visai silp
nas, nes pats negalėdavo atsi
kelti ir paeiti. Gaisro metu 
vienk. gyventojai buvo išėję, o 
pastebėję visą namą paskendu
sį liepsnoje,. Brazdžionio nebe
galėjo išgelbėti ir jis sudegė.

ASTI, Italijoj, kovo 4. — 
Carolina Segro, 2L metų mo
teris, pagimdė šeštą vaiką. Ji 
ištekėjo būdama 13 m. am
žiaus.

NEW YORK, kovo 4.—Pir
mą kartą istorijoj Jungt. Val
stijas aplankė Suomijos karo 
laivas Suomen Joutsen.

18 žuvo eksplozijoj 
amunicijos dirbtu

vėj Lenkijoj
VARŠAVA, kovo 4. — Išti

kus ekspolzijai amunicijos 
dirbtuvėj Pionki mažiausia 18 
žmonių liko užmušta ir daug 
darbininkų sužeista. .

Rusijoj net ir vaikai 
bus mokinami 

kariauti
1 MASKVA, kovo 4. — Pa
skelbta, kad visi Rusijos vai
kai nuo 8 iki 18 metų amžiaus 
bus mokinami kariauti, naudo
ti kulkosvaidžius, dujų kau
kes, operuoti automobilius, tan
kus, lėktuvus ir parašiutus.

Dentistas prisipaži
no nužudęs merginą

RICHMOND, Va., kovo 4.— 
Apisenis dentistas Dr. Miller 
prisipažino netyčiomis nužudęs 
gražią Cleo Sprouse, 18 metų 
ir pametęs- jos lavoną Virginia 
universiteto kapinėse.

Pasak jo, mergaitė buvusi 
nėščia, bet ne nuo jo, ir atėjo 
pas jį prašyti pagelbos. Jis, 
kaipo šeimynos draugas ir den
tistas, sutiko jai slapta pada
ryti abortą. Tuo tikslu jis sko
lintu automobiliu išsivežė į 
laukus ir automobily bandė da
ryti abortą. Bet marinant chlo
roformų ji pasimirė. Tada jis 
palaukęs vakaro ir jos lavoną 
palikęs kapinėse.

Nori nudengti ma
hometonų veidus

: TIRANA, Alabnijoj, kovo 4. 
— Mahometonų vadai prašo 
valdžią pravęsti įstatymas, ku
rie uždraustų moterims deng
ti savo, veidus, nes tai esąs 
pasenęs paprotys. Ikišiol buvo 
aiškinama, kad uždengimo mo
terų veidų reikalauja mahome
tonų religija, bet ‘dabar tikri
nama, kad to nėra Korane (ma
hometonų biblijoj) ir kad tai 
yra tik per šimtmečius įsigy
venęs paprotys, nieko bendra 
su religija neturys.

2 žuvo tenemento 
gaisre

NEW YORK, kovo 4. — Iš
tikus gaisrui penkių augštų se
name tenemente mažiausia du 
Žmonės žuvo ir 11 žmonių li
ko sužeista. 200 ar daugiau 
žmonių liko be pastogės.

Sukilėliams prie Ma
drido visai nebe

siseka
MADRIDAS, kovo 4. — Su

kilėliai vakar darė labai smar
kias atakas prie Jarama upės, 
bet visos jų atakos liko atmuš
tos ir sukilėliai, matydami ne
nugalėsią lojalistų, tame sek- 
tore aprimo.

Oviedo mieste lojalistai ver
žiasi j priekį ir ima vieną po 
kitos sukilėlių pozicijas.

c 7 -----------
MEXICO CITY, kovo 4. — 

Meksikos valdžia paskelbė, kad 
nežiūrint Ispanijos blokados ji 
nepaliaussianti siuntuJsi gink
lus Ispanijos lojalistams. Pa
skelbtoji blokada neliečia Mek
sikos laivų.

Federaci j a Skaldo 
Darbininkus

I

Green Įsakė miestų ir valstijų Darbo Fe
deracijoms pašalinti industrines unijas
WASHINGTON, kovo 4. — 

Kokia nors viltis Amerikos 
Darbo Federacijos susitaiky
mo su John L. Levvis vadovau
jamomis industrinėmis unijo
mis išnyko, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentui Wil- 
liam Green įsakius visoms val
stijų ir miestų Darbo Federa
cijoms pasirinkti vieną iš šių 
unijų ir pašalinti iš savo tar
po industrinęs unijas. Esą in
dustrinės unijos pasidarė kon
kurentais Darbo Federacijai ir 
darbininkai “negali stoti už 
abi unijas”. / *

Industrinių unijų vadai pa
reiškė, kad tokis Darbo Fede
racijos žygis reiškia galutiną 
ryšių trinkimą tarp Amerikos 
Darbo Federacijos ir industri
nių unijų.

Kova Darbo Federacijoje iš
kilo prieš porą metų, John L. 
Levvis pareikalavus Federaci
jos konvencijoje organizuoti 
masinių industrijų darbinin
kus industriniais (vienos uni
jos) pagrindais. Wm. Green 
vadovaujamos amatįnės unijos 
Lewis pasiūlymą atrftėtė.''* t <. , f- > 1 ijr*- « • • 1 ■ ■ ' " * i, . ■

Tada LėWis suorganizavo iš 
industrinių unijų Committee 
for Industrial Organization ir 
pradėjo organizuoti ikišiol bu
vusias neorganizuotas masines 
pramones.

Federacija tada industrines 
unijas suspendavo už “dualiz
mą” — priklausymą dviejoms 
organizacijoms — Federacijai 
ir Industrinio Organizavimo 
Komitetui. Tą suspendavimą 
patvirtino ir Darbo Federaci
jos konvencija, kurioj betgi 
suspenduotosios unijos nedaly
vavo.

Nuo to laiko industrinės 
unijos pradėjo nepaprastai au
gti ir stiprėti. Nežiūrint Fede
racijos pastangų sutrukdyti 
streiką, industrinės unijos lai
mėjo streiką General Motors 
dirbtuvėse. O dabar yra užve- 
dusios derybos ir su visų eile 
kitų automobilių fabrikantų. 
Taipjau laimėjo pripažinimą 
geležies ir plieno pramonėje, 
kuri ikišiol apie “pašalines” 
unijas ir girdėti nenorėjo.

Tokie nepaprasti industrinių 
unijų laimėjimai visai nustel
bė pačią Federaciją ir pasida
rė jai pavojingi. Todėl Federa
cija ir pradėjo griežtą kovą su 
industrinėmis unijomis, įsaky
dama miestų ir valstijų Fede
racijoms pašalinti iš savo tar
po industrines unijas, kurioms 
miestų ir valstijų Federacijos 
pritarė ir su jomis bendradar
biavo. Toje kovoje svarbią ro
lę lošia ir asmeniški abiejų pu
sių vadų nesi/tikimai.
Organizuos tekstilės ir aliejaus 

darbininkus.
' iBiet su kiekviena diena ne
paprastai stiprėjančios indus
trinės unijos to Federacijos 
grūmojimo neboja ir ruošiasi 
prie naujų masinių pramonių 
darbininkų organizavimo.

Pirmoj eilėj numatoma tuo- 
jaus pradėti organizavimą au- 
dinyčių darbininkų pietinėse 
valstijose, o paskiau bus ban
doma organizuoti aliejaus dar-

bininkus •— aliejaus latfkų ir 
refinerijų darbininkus, kurie 
ikišiol buvo visai neorganizuo
ti. Nebus užmiršti ir čeverykų 
darbininkai.

Firestone uždarė 
dirbtuvę j

AKRON, O., kovo 4. — Fire
stone Tire and Rubber Co. už
darė vieną dirbtuvę, išmesda
ma iki 8,000 darbininkų iš dar
bo. Pirmiau buvo uždaryta ki
ta dirbtuvė, kurioj dirbo 2,000 
darbininkų.

Abi dirbtuvės pikietuoja- 
mos.

(Ta kompanija turi nuolati
nių nesusipratimų su‘ darbinin
kais) .

Net ir vienuoliai 
streikuoja

CAIRO, Egypte, kovo 4. — 
Koptų vienuoliai užsidarė stip
riai fortifikuotame vienuolyne 
ties Assiut ir paskelbė sėdėji 
mo streiką, K reik&Jaudami pa- 
Salinti jų ju-rdninl.

Jie neprisileidžia nė bažny 
tinęs, nė svietiškos vyriausy 
bes atstovų. Egypto valdžia iš 
siuntė prieš streikuojančiu* 
vienuolius didelį buri karino 
menės su įsakymu būtinai pa 
imti vienuolyną.

Gal atidės Ispanijos 
blokadą

LONDONAS, kovo 4. — Kai 
bama, kad neutraliteto komi 
tetas veikiausia atidės iki ko 
vo 20 d. Ispanjios pakraščii 
blokadą, kuri turėjo prasidč 
;i šį šeštadienį.

DĖL SKURDO NUSIŽUDĖ 
MOTINA IR DUKTĖ

NEW YORK, kovo 4.—Mrs 
Margaret Aerill Ramsey, 55 n 
ir jos duktė Alice Dean, 20 m 
laimėjo $50 radio kontestą u 
papasakojimą savo didelių vai 
gų ir skurdo, kaip jos band 
prisigirdyti, bet policistas a1 
kalbino nuo saužu‘dystės.

Gautais pinigais jos pasisan 
dė kambarėlį ir nusipirko ma 
sto. Bet už poros savaičių v 
si pinigai ir maistas buvo i: 
ii baigę ir joms vėl gręsė b: 
das. Gelbėdamos bado jos a 
šukė gaso pervadas ir abi ni 
sitroškino.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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

i



■
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Ccughlin vėl prabilo
Kun. Coughlin po pereitų na- 

cionalių rinkimų buvo žadėjęs 
visiškai iš politikos pasitrauk
ti. Tačiau, kaip vilkas nestau
gęs, taip ir jis negali iškęsti 
nesikišęs į politiką. Per radio 
jis ir vėl pradėjo kalbėti. Jis 
duoda patarimų darbininkams. 
Girdi, streikas esąs negeras da
lykas. Užuot streikavę, darbi
ninkai turėtų reikalauti, kad 
kongresas priimtų minimum al
gų patvarkymą.

Naujų streikų banga

Ir detroitiečiai jautė žemės, 
drebėjimų

Antradienį per visą minutę 
buvo jaučiamas žemės drebėji
mas. Jaučiamas tas drebėjimas 
buvo ir kitose Michigan valsti
jos vietose.

Michigan valstijos atdvoka- 
tai pasisakys dėl prezidento 

pasiūlymo
Michigan valstijos advokatų 

draugija nutarė išsiuntinėti vi
siems savo nariams ankietą, ku
ri vyriausia palies prezidento 
Roosevelto pasiūlymą pertvar
kyti federalius teismus, o ypa
tingai Aukščiausiąjį teismą.

Kai kurie žmonės leidžia 
piktus liežuviui ir apie Liuo- 
sybės Namo Bendrovę. Tačiau 
Lietuvių Liuosybės Namo ben
drovė veikia ir turėjo metinį 
susirinkimą praėjusi penkta- 
enį. Išklausyta metinė at

skaita, kurią pagamino audi
torius Varkala.. Tapo išdalin
tos serijos piknikui, kurs įvyks 
18 dieną liepos Dambrausko 
farmoje. Patartina vietos orga- 
lizacijoms tą /dieną 
kitų išvažiavimų, kad 
tiems nekenktų.

nerengti 
vieni ki-

čia buvo

Murray korporacijos, Zenith
ir Motor Products darbininkai Mat, norima patirti, ką advoka- 
paskeibė streiką. Jie reikalau
ja didesnio atlyginimo ir geres
nių darbo sąlygų. Streikas pa
lietė 8,000 darbininkų.

tai mano apie prezidento pasi
ngojimą reformuoti federalius 
teismus.

Surinko M .Kemešienė.

Praėjusią savaitę 
Aleksandrų vardo diena. Tą 
vardą nešioja ir p. Bukauskas, 
elektrikas inžinierius, tarnau
jąs Johns kompanijai. Ten dir
ba nemažai lietuvių. P-nas Bu- 
lauskas už savo tautiečius vi
suomet užsistoja sakydamas, 
kad lietuviai neturi stovėti že
miau kitų.

šv. Antano pastogės” savo or
gane rašo ir rašo, kaip gerai 
j fe veikia visos kolonijos gero
vei. Net ir Chicagos meras 
juos pagiriąs. Tačiau, kaip ži
noma, pagirų puodas yra ne
taukuotas, o dažnai ir pii’rvmas. 
' Štai apie p. Bakučio inciden
tą “šventame” organe sakoma, 
kad Bakutis buvo iš “svetai
nės išvestas . . » geras žmo
gus, klaidą padaręs.”

Tenka pažymėti, kad visame 
tame rašte nėra nė žodžio tėi-; 
sybės. Gal prasilenkti su teisy
be šv. Antano pastogės burdįn- 
gierius išmokino misionieriai, 
ba čia yra rengiamos misijos 
ant misijų. Vadinasi, melskis, 
šmeišk savo artimą, o paskui] Atsiprašau,tarė vais- 
prieik išpažinties, gausi išrbj 
Šimą ir busi O. K.

—Ne parapijonas

Vaistinėj \

Kaimietė, atėjus vaistinčn, 
paprašė gyduolių “dėl brudo”. 
Kai gyduolės buvo sutaisytos, 
ji pakaušė provizorių:

— O kaip, ponas, reikia jas 
vartoti?

— Pradžiodyk burną ir 
šauktuku įpilk į gerklę — at
sakė provizorius.

— Tu durnas, ponai! Jeigu
aš šugaučiau blakę, tai ir be 
tavo liekarstų užmuščiau....

Mrs. Anelia

tininkas. — Tamsta, tur būt, 
norėjai nuodų, ne gyduolių?

— M. S.

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

Iš Laisvamanių 
prakalbų

žimu ir toliau, kaip jie veikia 
.dabartiniu laiku.

TRINER’S ELIXIR 
OF RITTER WINE

....... . I"1......

K. Jarusz, Dr. C. J. Šventiškas 
Physical Therapy 

and Midwife 1
6630 So. Westem 
Avė., 2nd floor į
Hemlock 9252 

Patarnauju prie!
gimdymo namuo-j 
se ar ligoninėse, Į 
duodu massage. 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir vt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122

ADVOKATAI

st.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Karnb. 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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez.6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak, 

išskyrus seredomis ir subatomis.

Vasario 27 d. nusižudė Kfu-
Vasar o 14 d. rytinėje mies- ' ger kompanijos darbininkas, Jo

to dalyje įvyko laisvamanių i seph Dubinski, lenkų tautybės, 
prakalbos. Prakalbos buvo su
rengtos rusų svetainėje. Kalbė
ti buvo pasižadėję Dr. Palevi- 
čins ir A. Matelionis.

Dėl kai kurių kliūčių Dr. Pa
levičius negalėjo atvykti, tai 
kalbėjo vienas tik Matelionis. 
Jo kalbos tema buvo “Laisva- 
manybė ir Religija.”

Ka būtojas įrodinėjo, kad pa
tys kunigai nepildo religijos. 
Jie žmonėms vieną ske bia, o 
pa'ys daro v.sai ką kita. Pažy
mėjo jis taip pat ir tą faktą, 
kad kunigai Ispanijoje remia 
fašistus. Taip yra ne tik Ispa
nijoje, bet ir dauge’yje kitų 
vietų.

Reikia pasakyti, jog Matelio
nis kalba itin nuosek iai. Su 
laisvamanybės ir religijos klau
simu jis y Pa gcYai 'su^pažityęs^ 
nes jau per daugeli metų stu
dijuoja religijos klausimus.

Kiek teko pastebėti, tai i pra
kalbas atsilankė ir katalikai. El
gėsi jie visai kultūringai ir pa
vyzdingai. Vadinasi, per pasku
tinius ke'etą metų jie padarė 
didelę pažangą.

----- o-----
Kalbant apie Detroito laisva

manius, tenka pasakyti, jog jie

Nusižudė jis peiliu persipjauda
mas gerklę.

Jis buvo tik 32 metų amžiaus 
ir geras katalikas. Prie savižu- 
dystės privedė jį šeimyniški ne
susipratimai.

O štai kai kas ir apie politi
ką. Cicero nedidelis miestas. 
Ilgus metus čia šeimininkavo 
republikonai. Jų šeimininkavi
mo laikais butlegeriai sugadino 
miesto vardą. Republikonai 
vo iššluoti laukan. Tėtušių 
tose atsisėdo demokratai, 
ir sėdi antrą terminą.

Tačiau piliečiai šiandie
atvirai kalba, kad prie demo
kratų aršiau gyventi, negu prie 
republikonų. Taksų augšturnas 
baisus, vandens sistema 
žmoniška, gembleriavimas 
suvaržomas.

Lietuviai, kaip tautinės 
pės žmonės, neturi miesto
dyboj ne vieno atstovo. O at-

Rekomenduojamas
Kaipo i

Skilvio
Vaistas

man sampeli dykai

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’s Rittec Wine Co.
544 S. Well« St., Chicago, M. 
PrlBlTjBk
VardM

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2806 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

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

v/.k. Nedėlioj pagal sutarimą z
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namu Tek: Prospect 1930

ĄdrmMM

—Patrimpas.

Cicero
Plinta gandai.

kurį laiką čia kalbama

bii-

vie-
Jie

jau

Visose 
Vaistinėse

ne-
ne-

gru- 
val-Jau 

apie lietuvių finansinę įstaigą
— spulką. Sakoma, kad jos pa- štovybė jems buvo garantuo- 
detis sunki. Paskutinėmis die- ta, 
nomis tai pradėjo kalbėti, kad 
ją visai “uždarę”. Tikrenybėj 
gi nieko panašaus nėra. Spul- 
ka, kaip buvo atdara, taip ir 
tebėra atdara kiekvieną ket- 
įviftadienį Vakarąią. . i •

Pereitą savaitę buvo 
vimas nuosavybių — 
Parduota už $26,250.00 
Tiesa, spulką vargina
sijos liekanos, t.y. forklozuoti 
namai. Dalininkai juos gali pi
giai išpirkti.

Na, o kai dėl kalbų, tai yra

TAUPYKITE PINIGUS
TEN, KUR GAUNATE

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

LITRUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

I I.I..   —.1. I i  ..........................................................................■—

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gvv. viet%: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tek: — Hyde Park 3395

parda- 
namų. 
vertės, 
depre-

tačiau4 neperseniai vienin
telis lietuvis p. Mockus buvo 
pašalintas iš trobesių komisi- 
onieriaus vietos. Jo vieton, tapo 
paskirtas čekas, nes čekų čia 
yra sostinė. Jų pia ^ųa daugu
ma, jie,'taipgi Vedriį organi
zuotai.

O 'kaip yra su mumis, lie
tuviais? Mes esame susiskaldę 
į devynias dalis ir dar skal
dome tvirtesnes organizacijas, 
kaip pavyzdžiui Improvement 
kliubą.

Pasivadinę “geri veikėjai iš

CIement J. Svilow
■ ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
6-tos lubos Tel. CENtral 184('

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais P šeštadieniais po pietų

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS,.

AKIU SPECIALISTAI

kreditas daugiausia 
Matelioniui ir M. Ke-

kovo 28 d. laisvama-

tikrai smarkiai veikia. Per vi
sai tumpą laiką jau spėjo susi
organizuoti į gana tvirtą kuopą. 
Dėlei to 
tenka A. 
mešienei.

štai ir
nių kuopa turėjo susirinkimą, o 
paskui prakalbas. Kalbėjo Dr. 
Palevičius tema “Religija ir 
Mokslas.” Kalba' buvo nuosekli 
ir tinkamai priruošta.

Reikia tikėtis, kad laisvama
niai veiks su tokiu pat pasiry-

ii

III

biuro

B

NOąTHWESTERN Uni
versiteto profesorius, F. D. 
Fagg iš Evanstono, 
kuris buvo paskirtas 
valdžios aviacijos 

viršininku.

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į Old Gold Cigaretų kontestą 
įstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

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

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

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos—9—10 A. M.

. Nedėlioj pagal sutarty

Phone Boulevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakty 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki lj2a.m 
DR. S. SAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 SO. Halsted St.
CH ię AGO,^ILD. • c .? t

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

F ’Ą t- 1 4 ^koplyčios visose U
J—' I'^ J- į Chicagos dalyse r/
Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 menesių 
- senumo

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ 

90° '
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

Laidotuvių Direktoriai

A. MASALSKIS
3307 Liluąnica Avenue Phone Boulevard 4139

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. PETKUS
1410 South '49111 Court . Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califomia Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių 1 
Direktorių 
Asociacijos;

DR. VAITUSH, OPT.
LIETU VIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard .7589

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus sefredą. 
Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

KITATAUČIAI

■? S. M. SKUDAS
718 Wcst 18th Street Phone Monroe 3377

....... 1 .... ...-. ........ --------------
EZERSKIS IR SŪNŪS

10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street. Tel. Pullman 1270

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS D1STRIBUTORIUS

I.J. ZOLP
16445 Wesl 46th Street Phones Boulevard 5203

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akisv 
ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai /

8

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos ntm 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėli<unis prgal sutartį
Bez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sęgal
n VU <2 A <2

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 40 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

arsinkitės “N-nose'i“
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto.



su Mary Miesto ' valdyba

su Al

DYKAI

Plieno darbininkas

Naudok _ A

NIDA PbDRĄ

uz

(visas

cen (Vardas ir pavardė)

(Adresas)

VALSTIJA

■KM

ROSELANDE IR 
APIELINKĖJE

230
100
250

Saugumo 
atsakinė- 
kad tai 

pasimoji- 
darbinin-

Nori Savo Groži 
Paakstinti

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

Edward Alworth 
vina Briedis, 21.

Universal tyra

COCOA

Jeigu kitus mokinai doros, 
pats turi būti doras.

Teiks paskolas Illi 
nois farmeriams

LIETUVIAI IR LIE 
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

LEWIS ŠILKO
BLIUZfiS
n.95
iki $3.95

Puikus kišeninis 
laikrodėlis dėl 

La Pels
DYKAI 

PRIE KOŽNO
SIUTO.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 5L-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

MM^SHMALL°WS Velykų kiaušinių dažai DYKAI

(Miestas Ir valstija)

Roselando Laisvamanių Etines 
Kultūros Draugijos 1 kuopa šį 
sekmadienį, kovo 7 dienų, Lie
tuvių darbininkų svetainėje ren
gia vakarą. Bus išpildytas gra
žus programas • su dainomis, 
prakalbomis ir šokiais, be to, 
šokiams gros Stevens Revelers 
orkestrą. Pradžia 6 valandą va
karo.

Andrew Gurka, 25, su Anna 
Kurnat, 19.

gas 
ras 
ant 
yra 
nauti 
syme 
vime.

Charles Valias, 2 
Kellogg, 21.

Edward Irmis, 2 
Lay, 21.

Earl Ehreman, ! 
toinette Puchievich

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų bu keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekiau nau
dojamas nuo 18 67 metų.

Paskyrė dariau pinigų vie
šiems darbams, ugniagesiams 
ir administratyvėms 
dcms.

Kupiškėnų Kultūros 
Draugija

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............

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

Padidino Cicero Biu
džetą Šiems Metams 

$250,000

No. 4250 NAUJAUSIS PARYŽIAUS MODELIS Pavasariui. 
Kiekvienai pritiks ši šauni suknelė. Pasirinkit materiolą taip, kad jis 
padarytų gražią kombinaciją ir. Suknelė puls kiekvienam į akį. Su
kirptos mieros 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 coliai 
per krutinę.

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

(Pinigų nesiųskit, sumokėkite juos paštininkui, kartu su keliais 
tais už persiuntimą, —kai gausite užsakytus kosmetikas).

VARDAS
ADRESAS
MIESTAS

dėjo rašyti jau—Mrs. švelnis, 
nes gerbiamas’ kliubo pirminin
kas P. švėlnis jai pavelijo jo 
vardą nešidti, kitaip Rakant, 
Povilas su x Barbora apsivedė 
praėjusį šeštadieni ir prižadė
jo vienas kitam būti ištikimi 
ant visados. Kliubo nariai jau
navedžiams velija laimingo ir 
linksmaus gyvenimo.*

Pullmanas pradeda po truputį 
judintis. Jau grąžina Beniau pa
leistus iš darbo darbininkus. 
Na, o su Pi/llmano atgijimu, tai 
ir visi roselandiečiai ima geriau 
jaustis. Taipgi Burnside ir So. 
Chicago Carnegie dirba nepras
tai. Acme Steel dirba net po 
šešias dienas savaitėje, o daž
nai ir sekmadienį. 
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Darbininkai tačiau, nors daug 
valandų išdirba, bet' uždirba 
mažai. Mat, kai depresijos lai
ku nukapojo darbo valandos ir 
mokestį, tai dabar, nors darbo 
laką pailgino, bet algų nepakė
lė, ir todėl darbininkai vos pra
gyvena.

Jie dabar būriais rašosi į in
dustrinę uniją, ba tik su unijos 
pagelba tikisi iškovoti geresnes 
darbo sąlygas ir savo būvį pa
gerinti.

šiame, organizaciniame vaju
je lietu’vai darbininkai irgi ne 
paskutinėj vietoj stovi, ypač tie 
jų, kurie skaito pažangiuosius 
laikraščius. Tie jau seniai įsto
jo į uniją.

žinęma, yra ir bailių ir viso
kių išsisukinėtojų, kurie teisi
nasi, kad, girdi, bosas sužinos, 
neteksiu darbo. Bet tai tuščia 
baimė, jeigu ne išsisukinėjimas, 
nes prie unijos prisirašius, jei
gu* nenori, tai niekas ir nežinos, 
išimant unijos organizatorių. 
Unijos buveinė yra adresu 11405 
So. Michigan avenue, trečiame 
augšte.

Didžiausia beda tai su darbi
ninkais, kurie skaito klerikalų 
laikraščius arba jokių laikraš-

! kliubas nutarė dar Šį sezoną 
surengti vieną pramogą, o va
saros sulaukus porą išvažiavi
mų su įvairiais pamarginimais.

Narių į' praeitą susirinkimą 
atsilankė daug. Taipgi ir naujų 
narių įsirašė, būtent p-nios 
Bronisė Lingė, Emilija Gliu- 
bas, Barbora čereška ir Barbo
ra Smalelis. Pastarosios var- 
dią rašant į kliubo knygas, A.

čių neskaito. Štai pereitą ru
denį unijos organizatoriai pa
samdė svetainę, atsiuntė lietu
sius kalbėtojus, kad. darbinin
kams lietuviams paaiškintų jų 
kalboj organizacijos reikšmą. 
Atspausdino lapelius, kurie kvie
tė lietuvius į susirinkimą. Tū
tas darbininkas nunešė tuos la
pelius dalinti prie bažnyčios.

Tačiau nespėjo jis nė pradėti 
dalinti, kai moterėlė sušuko: 
“Dievulėliau, bolševikas!” Prie 
dalintojo prišoko vargonininkas, 
griebė plakatus, net dalintojo 
ranką įdreskė.

Neseniai mačiau kokio ten 
Laisv. korespondento pagyrimą 
Roselando parapijos klebonui. 
O man rodosi, kad jeigu prie 
bažnyčios šitokie/ plakatai už
ginta dalinti ir bažnyčios tarnai 
rankas drasko dalintojams, tai 
ir klebono negalima į kišenių 
dėti.

\V. J. Carmichael, Illinois 
valstijos Resettlement admini
stracijos direktorius praneša, 
kad keturiems tūkstančiams 
Illinois farmerių nukentėjusių 
nuo potvynių bus suteiktos pa
skolos. Re to, p. Carmichael 
praneša, kad Resettlement ad
ministracija teikia farmerių 
šeimoms skubią pašalpą arba 
fondus maisto reikmenų įsi
gyti.

IŠPARDAVIMAS!
Penktadieni ir šeštadienį, Kovo 5 ir 6 dd
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760 Madlson St. 
'3234 Madlson St. 
4002 Madlson S t. 
2567 Mflvaukeo Av< 
4002 Irviną Park

EVES.TU-------

Marąuette Park—Neprošalį 
butų marųetparkiečiams susi
pažinti su siuvėju John Kon- 
rad, 2347 W. Marąuette rd.

P-nas Konrad yra simpatin- 
žmogus ir savo amato ge- 
žinovas. Dabar besiartin- 
pavasariniam sezonui, jis 
pasirengęs visiems patar- 

taip senų drapanų tai- 
kaip ir naujų siutų su-

žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $1 
Sąlygos I SAVAITĘ ■

D R. O'CONNELLH’

Jis palaiko veido odos natūrali švelnumą... 
apsaugo nuo prakaito skylelių užsikimšimo... 
prašalina groži darkančius bruožus... šimtai lie
tuvių NIDA PUDRA jau naudoja. Ir tu, gražioji 
ponia ir panelė, NIDA PUDRA pabandyk.

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

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

Nieko nelaukite. Iškirpkite kuponą šiandien, pažymėkite 
spalvas, kurių norite, ir pasiųskite. Pinigus sumokėkite pašti
ninkui kai jis jums pristatytas Nida pudrą ir lypstik’ą.

rzUKK & BEANS 15 unc. ken 
Ihe Nations Choice už

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan 
kūtę arba priduoti pavyzdžu 
numerį pažymėti mierą ir aiš 
kiai parašyti savo vardą pa 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 173f 
So. Halsted St., Chicago^ III.

Vasario 27 dieną Frank Sta- 
nionio name Kupiškėnų Kultū
ros Draugija .turėjo susirinki
mą. Buvo daug reikalų svarsty
ti. Bendrai, kliube' yra viskas 
tvarkoje.

Prieš kliubą dabar stovi ar
tima Užduotis, kurią jis nori 
atlikti juo sėkmingiau. Būtent

Univarsal V. P. KAVA
27c sv-____ ■

Kalifornijos i

SLYVAI '3()/402sv-27c
Tuikus baltinti

RAZINKAI2

32 unc.
džiar. ** 

unc. džiaras 15c

žinojimą galima įgyti tik 
per darbą: Tegul rankos pa 
deda protui.

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

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

YARDS 3408 HEMLOCK 5040 .

Univcrsa

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

Prašau atsiųsti man NIDA PUDRĄ (Fące Powder) 
. 50 centų vertės

Varsos: □ Flesh; □ Ivory; □ Peach; □ Brunette; Q Dark Brunette 
ir NIDA LIPSTICK .............. i.... 50 centų vertės
Varsos: □ O range; □Raspberry; □ Strawberry; OVivid.

6320 Cottage Grova 
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln A v. 

____ 6350 N. Clark St. 
IX 9-CLOSED sunday

CamPDV‘ 
....... o

. sriuba

Socialio Saugumo Taryba 
Šiomis dienomis įspėja samdy
tojus, kad jie neprivalo dalin
ti darbininkams blankas su 
klausimais kai dėl jų, darbi
ninkų, * priklausimo ar nepri
klausymo unijoms, klausimų 
kokios tikybos jie yra ir pas
tangų sužinoti kitus asmeniš
kus darbininkų reikalus.

šitokias blankas kai kurie 
samdytojai platina savo darbi
ninkų tarpe ir duoda darbi
ninkams suprasti, buk klausi
mus reikalauja atsakyti Socia
lio Saugumo Taryba. Illinois 
Socialio Saugumo Tarybos di
rektorius H. L. McCąrthy pa
reiškė, kad Socialio 
Taryba nereikalauja 
ti tokius klausimus, 
yra tik samdytojų 
mai lįsti į privačius 
kų reikalus.

P-nas McCąrthy sako, kad 
vieninteliai klausimai, kuriuos 
Socialio Saugumo Taryba rei
kalauja atsakyti, yra įrašyti 
blankoje pažymėtoje numeriu 
SS-5, ir štai kokie: vardas ir 
pavarde, adresas, biznio adre
sas, amžius, vyras ar moteriš
ke, darbininko spalva. ,

Taigi, jei samdytojai mė
gintų po priedanga Socialio 
Saugumo Akto reikalavimų 
sužinoti smulkesnių dalykų 
apie privačius darbininkų 
reikalus, darbininkai gali ne
atsakinėti į klausimus. Gerai 
dar butų, jei darbininkai apie 
tokius samdytojų pasimojhnus 
painformuotų Socialio Saugu
mo Tarybą.

k raiicoAmericaiiBBI,^ra™ll,i.

SPAGHETTI '22“* 17C

LUX PLAKĖS 1
maži l)akeIiai ’

LUX TOILET MUILAS
______4 “■ 25c

Universal (Nr. 2% kenai — puses) 

pyčes 2 35 c
Nr- 1 kenai (maustytos ar pusės) O už OE.

NAUJIENOS, Chicago, UI

Socialio saugumo ta 
rybos įspėjimas

CICERO.
šios savaites pradžioje nutarė Rudinskas man j ausį pakugž 
ladidinti biudžetą šiems me
tams $250,000.

Iš skaitlinių, kurios buvo pa
skelbtos vakar, pasirodo, kad 
šlaidų iš viso bus milionas do
lerių. Pernykščių metų biudže
tas sieke $739,000.

$250,000 busią sunaudoti* se
kamai : viešų darbų skyrius 
gaus $54,000 daugiau, negu 
gavo pernai; ugniagesiai •gaus 
$218,000 viętoj $165,000; mies
to apšvietimui. $58,000, vietoj 
$53,000,> o ‘a'dministratyvėms iš
laidoms $89,000. Pernai tam 
tikslui išleista $74,000.

Benjamin Ra j oriu as, 27, su 
Sophia Gniazd, 21. i

Užvedė Divorsų Bylas:
Mairiie Trakselis prieš 

Petrą Trakselį.
Sue Gaddis prieš Thomas 

Gaddis.
Frances Grigonis prieš Jo- 

seph Grigonis.

Sunburst unc 17 c
POPCORN į
Daug didesne sposas pats

Universal

CHILE CON CARNE I
2 1l|li kenai 19c I

Universal rinktiniai^ah^^^"ll,IIIBI111 

žirniai *rb”2 JL- 27 c m. vii m cm
PJAUSTYTOS ŽALIOS PUPOS 
t ■■■ 1 ............. . - ■ ■

Universal puikus

IRUKŠTI KOPŪSTAI
2 Nr- 2kenai

Universal

BLEACH 32 Ullc-bul- 1OC
Majestic

TOILETO POPIERIUS
___ L4 17c

Paul Schultze
I __ ■ ynu. A T MaIted MilkKUKIAI — svaras

GINGER SNAPS sv. pak. | 

........... 2 roleriai 1S~

Delicious OBUOLIAI ....
GRAPEFRUIT 
McLure BULVES 
Puikus TOMATAI 
Kalifornijos ORANDžIĄI 
Corn King LAŠINIAI

Pusė) ............
SALAMl COTTO
Shefford’s SMETONOS SURIŠ 2 už 170 

. Big Hit Pink

232 SOUTH STATE ST

UNIVERSAL
* FOOD STORES .★

I Eik Lewis Madų Keliais, Kur 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI

1^*
1, i., \

-* 'rt-

i

■ .

NAUJI LEWIS PA
VASARIO SIUTAI

Vyrų siuvėjų pa- 
siūti ir tiksliai 
pritaikinti.

'12-95
Galite naudotis 
kreditu—Nėra ki- 

£ t0^U išlaidų, Nė
palūkanų.
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NAUIIKNOS
The LUhuanian Daily Newa 

PtibHahe* Daily Except SaadayPubliahed Daily Except Saaday by 
The Lithmmian New» Pub. Co* Ine.

1739 South fifateted Street

Subacription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
Sc per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 S. Halsted St., Chicago, 

• Ilk Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams $8.00
Pusei metu —..............
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ____

Chicagoje per išnešiotojus:
’■ Viena kopija • •••••*•» #4 4*#4.»***«

Savaitei
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams _______  $5.00
Pusei metą ---- .........------  2.75
Trims menesiams ____  1.50
Dviems mėnesiams ................ 1.00
Vienam mėnesiui ------- ------.. .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ...... X.......................... $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

4.00
2.00 
1.50 

.75

8c 
18c 
76c

Geros žinios apie SLA

svarstant tų asmenų bylas, rei
kia žiūrėti, ką saVo brošiūrose 
arba laikraščiuose parašė Troc^ 
kis!

Nė pikčiausiam savo priešui 
nelinkėtume patekti į įtokio 
“prokuroro” rankas.

Bet Bimba gali nusiraminti-. 
Savo paskaitoje apie Maskvos 
bylas “Naujienų” redaktorius 
stengsis neignoruoti nė vieno 
fakto, liudijančio . apie nuteis
tųjų kaltumą. Jisai ypatingai 
atkreips savo dėmesį į liudinin
kų parodymus, kurie yra1 užra
šyti oficialiuose bylų rekorduo
se. \,

Kodėl Bimba to bijo? Ar ji
sai nujaučia, kad tie teismo už- 
rejprduoti faktai nepateisina 
mirties nuosprendžių?

SLA. Finansų Komisijos pirmininkas, p. J. Varka- 
la, paskelbė savo kalboje per radio keletą įdomių faktų 
apie tos organizacijos finansinį stovį.

Baigiantis seniemsiems metams, SLA. turtas pa
siekė daugiau, kaip dviejų milionų dolerių, atseit — 
$2,091,000/

Su tuo Susivienijimą galima pasveikinti!
Pusė šito SLA. turto yra įdėta į valstybinius, mies

tų, geležinkelių ir pramonių bondus.'Kita pusė į pa
skolas namų savininkams ir į nekilnojamas nuosavy
bes. ’ •

Taigi depresija neparbloškė šios stambiausios Ame
rikos lietuvių organizacijos.

Tiesa, prieš dvejetą metų, kai naujoji administraci
ja perėmė SLA. reikalus į savo rankas, jo padėtis buvo 
sunki. New Yorko valstija jau buvo net atsisakiusi duo
ti “laisnį” Susivienijimui daryti biznį toje valstijoje. 
Pildomoji Taryba buvo priversta suktis, kaip išmany
dama, kad valdžia nesiimtų griežtų žinksnių prieš SLA.

Bet net ir tais krizio laikais Susivienijimas nesu
laikė pomirtinių ir ligos pašalpų mokėjimų.. O dabar 
SLA. jau yra taip sustiprėjęs, kad jokių pavojų jam bi
joti nebereikia.

Susivienijimo turtas su dideliu kaupu padengia jo 
atsakomybes. Aktuaro paruoštas finansinis raportas už 
1936 metus rodo, kad SLA. “solvency” yra net 154%!

Tokiu budu, atšventęs savo 50 metų jubiliejų, Su
sivienijimas Lietuvių Amerikoje gali drąsiai žiūrėti į 
ateitį.

•Ilgiausių jam HietųT’
? * r- s - i .

» i i i * • ’ .K

Baisi skerdynė Etiopijoje
Paryžiaus ir Londono spauda gavo pasibaisėtinų 

pranešimų apie masinį žmonių skerdimą, kurį surengė 
Italijos juodmarškiniai Etiopijos sostinėje Addis Ababa 
— po to, kai buvo mesta'bomba į italų vice-karalių Gra
žiam.

Sulig tais pranešimais, italų policija ir kariuomenė 
apsiautė visą etiopų minią iš dvejeto tūkstančių žmo
nių, kuri buvo susirinkusi Addis Ababa aikštėje, ir 
daugumą tų žmonių iššaudė. Po to italų kareiviams ir 
fašistams per dvi dienas buvo leista daryti kas jiems 
patinka mieste.

Jie šaudė, užmušinėjo lazdomis ir badė peiliais Ad
dis Ababa gyventojuš — vyrus, moteris ir vaikus, pa
deginėjo jų namus ir žudė tuos, kurie bandė iš gaisro 
pabėgti.

Ta skerdynė buvusi tokia baisi, kokios civilizuotas 
pasaulis dar niekuomet nematęs.

Tai šitaip platina “krikščionišką kultūrą” Etiopijo
je fašistiški jos užkariautojai.

Kaip dabar jaučiasi Romos popiežius ir kiti bažny
čios viršininkai, kurie Mussolinio armiją laimino, kuo
met ji buvo pasiųsta plėšti etiopų žemę?

PROKURORAS BIMBĄ

MARKSIZMAS IR ETIKA

Aną dieną šioje vietoje bu
vo nurodyta, kaip Chicagos 
“Daily News” Paryžiaus ko
respondentas, Edgar Ansel 
Mowrer, išaiškino leninišką 
“marksizmą”, kuris nuo K. 
Markso mokymo skiriasi, kaip 
vanduo nuo ugnies.

Mowrer’is, matyt, niekuomet 
Markso raštų neskaitė. Jisai ži
no apie juos tik iš antrų arba 
trečių šaltinių iš to, ką kiti 
žmonės yrą parašę apie moksli
nio socializmo steigėją. Jisai, 
pavyzdžiui, šitaip aiškina dia
lektinio materializmo filosofi
ją:

die kultūringame pasaulyje 
vergija butų laikoma labai ne
doru dalyku, o ateityje visuo
menė, be abejonės, pasmerks ir 
ekonominį žmogaus išnaudoji
mą žmogum. '

Jeigu moralybę butų davusi 
kokia nors ‘'dvasia'*, gyvavusi 
pirma, negu atsirado žmonija, 
tai Šitas moralybės keitimąsi 
butų visai negalimas.

Bet klausimas išsiriša visai 
lengvai, kada j moralybę pa
žvelgiame, kaip į žmonių visuo
meninio gyvenimo produktą. 
Kadangi santykiai visuomenėje 
keičiasi, tai keičiasi ir moraly
bė: kas seniau buvo dora; tas, 
laikui bėgant, darosi nedora.

Šitą tiesą suprato jau ir 
daugelis filosofų, gyvenusių 
prieš Markso laikus. Jie buvo 
“matarialistai” — tąja prasme, 
kad jie atmetė įsivaizduotas 
“dvasias”. Bet ir jie nestengė 
nugalėti vieno keblumo. ' Jeigu 
žmonių supratimai apie dorovę 
keičiasi kartu su tuo, kaip kei- 
čiasis visuomenės 
santykiai, tai 
kas gi keičia 
sąntykiiis? \

Dialektipis
I šitą klausimą atsakė Mark-

gyvenimo 
kyla klausimas: 

tuos visuomenės

materializmas

sas, nurodydamas, kad gamy
bos būdų keitimąsi (kuris par 
reina nuo technikos vystymosi 
gamtos sąlygų ir t. t.) iššau
kia atmainas ekonominiame vi
suomenės pagrinde, o šios savo 
keliu verčia žmones keisti savo 
idėjas.

Tokiu budu Marksas užkišo 
tą spragą, kuri, buvo pirmesnių 
materialistinių filosofų moksle. 
Jo “dialektinis materializmas” 
išaiškino, kodėl moralybė ir ki
tos idėjos keičiasi.

Na, o Mowrer’is įsivaizdavo, 
kad Marksas idėjinę žmogau^ 
gyvenimo pusę visai paniekina 
Taip kalbėdavo (dažnai dar ir 
šiandie kalba)- kunigai apie 
Dąrwino evoliucijos (teoriją: 
jeigu žmogus išsivystė iš že
mesnės gyvūnų rųšies, tai, gir
di, jisai yra “gyvulys”, kuriam 
jokios dorovės nereikia! Bet 
tai, žinoma, yra nesąmonė.

Mowrer’is sako tiesą, kad 
Leninas taip interpretavo 
marksizmą, jogei moralybė tai 
“tiktai valdovų įnagis”. Bet 
čia Marksas nekaltas. Bolše
vizmo tėvas nepadarė išvadą iš 
Markso filosofijos, bet ją su
falsifikavo. ’ :

Laiškas “Literatūrai”

ito ............. . ......................... .......

(Tęsinys! *

VARTAŠEVSKIO 
LAIDOTUVES

Tą rytą didelis Petropavlos- 
ko ligoninės sodas, baltas nuo 
sniego ir visada tįylus bei ap
miręs, pradėjo atgyti. Rinko
si minios žmonių.

Drauge su Leontjevu aš įsu
kau į išeiginį prieangį ir pra
dėjau stebėti tuos, kurie atvy
ko lydėti nelaimingąjį, mus ap
gavusį Vartaševskį. Juodas ka
tafalkas, į kurį buvo įkinkyti 
keturi juodi arkliai, stovėjo 
kaip tik priešais. Leontjevas 
pradėjo rūkyti.

— Skaitėte, kaip jie jį gar
bina? ...

— Taip. .
Laikraščiuose buvo labai 

daug vietos pavesta gyrimui 
žuvusio sovietų lakūno. Ta 
žmogžudystė buvo bandoma iš
pusi ir priduoti jai didžiausio 
sąmokslo pobūdį. Neapykanta, 
prakeiksmas, kolionės buvo vi
suose straipsniuose, feljetonuo
se ir pastabose. Tačiau buvo

Antanas Bimba susirūpino, 
kad “Naujienų” redaktorius 
rengiasi laikyti paskaitą apie 
Maskvos bylas (A. B. sako: 
“ ‘tarkuoti’ Sovietus ir ginti 
trockistinius teroristus”) , ir 
jisai nori, kad ta “N.” redak
toriaus paskaita butų O. K., 

. todėl jisai duoda šitokį patari
mą:

“Noriu tik priminti”, rašo 
A. B., “kad jis nepamirštų 
savo prelekcijon įdėti tai, jog 
1934 metais Trockis savo 
brošiūroje (kurioje? — “N.” 
Red.) paskelbė, kad tik pa
jėgos pagelba galima nuvers-

ti Stalino valdžią, o šiais 
metais Hearsto laikraščiuose 
atvirai pareiškė, kad Staliną 
ir kitus Sovietą valdžios ir 
Komunistų Partijos vadus 
galima prašalinti 
dymu.”
Tai ar “įtrockistai” 

buvo teisiami už tai,

tik nužu-

Maskvoje 
ką Troc

kis “paskelbė brošiūroje” ir 
“pareiškė Hearsto laikraščiuo
se”?

Mes manėme, kad Zinovje- 
vas, Kamenevas,. Mraškovkis, 
Evdokimovas, Piatakovas, Se- 
rebriakovas ir k. bolševikai bu
vo nuteisti ir sušaudyti už nu
sidėjimus, kuriuos jie patys at
liko. O Bimba dabar sako, kad,

“Kadangi, pagal, dialektinį 
materializmą, ekonomija (ar 

socialiniai-techniškaLękono- 
minis elementas) stovi pir
moje vietoje, tai negali būti 
tikrai visuotinos moralybės 
ir ne vienas veiksmas negali 
pats savaime būti geras arba 
blogas. Teisingumas palieka 
nepaprastai oportunistiškas, 
vien tik įnagis laikinių val
dovų rankose.”
Mowrer’is įsivaizduoja, kad 

jisai čia išdėstė^ Markso , min
tis, bet iš tiesų] tai jisai padarė 
juokingą karikatūrą iš dialek
tinio materializmo.

Materializmo filosofija visai 
nepanaikina moralybės, bet, 
priešingai, patiesia jai tvirtą 
pagrindą.

Iš tiesų, kodėl žmonės laiko
si tam tikrų moralybės taisyk
lių ? Kas jiems pasako, kad 
toks elgesys yra geras (doras), 
o toks negeras (nedoras) ?

“Daily News” koresponden
tas mano, kad yra kokia tai 
“universale ; (visuotina) mora
lybė”, kuri, matyt, jo nuomo
ne, ir nustato, kas bloga, o kas 
gera. Bet kas tą “universalę 
moralybę” žmonėms davė?

Į šitą klausimą idealizmo fi
losofija neduoda jokio atsaky
mo. Ji sako, kad moralybės 
“idėja” buvo pirma, negu atsi
rado žmogus; bet kur ji “bu
vo”, niekas nežino.

Kodėl moralybė keičiasi?
Filosofinis idealizmas (t. y. 

tas mokslas, kad idėja buvo 
pirma, negu atsirado materija) 
neišvengiamai veda j spiritua
lizmą, t. y. į tikėjimą į dvasią 
arba dvasias.

Bet spiritualizmas priešta
rauja mokslui. Mokslas jokių 
“dvasių”, gyvenančių nepriklau
somai nuo medžiagos, nepripa
žįsta.

Be to, spiritualizmas yra be
jėgis gyvenimo tikrenybei iš
aiškinti. Sakysime, kad kokia 
nors “universališka dvasia” pa
darė žmonėms moralybės tai
sykles. , Tai kodėl gi moralybė 
nėra vienoda visuose kraštuose 
ir visuose amžiuose? Senovėje," 
pav. buvo morališka keršyti — 
“akis už akį, dantis už dantį, 
gyvastis už gyvastį”. Bet jau 
krikščionybė paskelbė visai 
skirtingus prisakymus: “At
leisk savo priešui” ir “Mylėk 
artimą”.

Tačiau ir, krikščionybė per 
šimtmečius toleravo vergiją ir 
baudžiavas. Patys krikščioniš
kos bažnyčios vadai laikydavo 
vergus ir baudžiauninkus, šian-

(Tęsinys) 
vardas buvo

net atsitiktinis^
socialistais, o dar

ne-Jiems 
svarbus, 
be to, 
elesdiečiais atvirai pasivadint
nebuvo galima, nors kai kurie 
Kauno politikai, durniais apsi
metę, reikalaute iš jų to reika
lavo, o Kapsukas, Angarietis, 
tuomet kalėjime uždaryti, puo
lę kaip (partijos) likvidatorius, 
kiek vėliau ir biaurino juos ęo- 
cialpardavikų vardu. Kurgi “vi- 
suomeniečiai?, radbs pasauly, 
tad ir Lietuvą, karui sukrėtus ? 
Jie pirmi pareikalavo Lietuvos 
nepriklauson’iybės (suprantama 
—< jiems tai nebuvo nieko nau
ja), dalyvavo bendroje vilnie
čių ir nevilniečių politinėje ir 
kitokioje dėlz tos nepriklauso
mybės koVijė, dalyvavo Vil
niaus konferencijoje (dargi 
kiek nuošaliau stovįs bolševikas 
Eidukevičius balsavo už Lietu
vos nepriklausomybę, paskui 
kurią jis, žihoma, aršiai puolė, 
Lietuvos Tapyboje, vasario i6 
d. akte, kovojo prieš bolševikų, 
lenkų, bermontininkų armiją, 
ir it.t. “Visuomeniečiai” drauge 
su kitais Rusų valstybę ir vals
tybingumą griovė, bet Lietuvos 
valstybę, taip pat drauge su ki
tais, kure, gina ir visados gins. 
Tad ne be pagrindo ne tik tie, 
kurie atgimusioje Lietuvoje iš 
nauja sukure Lietuvosi socialde
mokratų partiją (tai kilni, gar
binga partija, mieli musų cen- 
zorėliai, išskyrus negudrią, o 
paskui ir sunešvarėjusią, bet 
ne iš “visuomeniečių” kilusią, 
plečkaitiadą, taip ir iš partijos 
pasitraukę “visuomeniečiai” iš 
Kapsuko etc. gavo ironišką, bet 
visiškai teisingą socialpatriotų 
vardą. Nepriklausomoje Lietu
voje jų dar teberasime — ir 
vis prie darbo. Jiems tenka 

’versitis ir veikti gal daugiausiai 
tautiškoje miesčionijoje (ne 
buožijoje, kaip neteisingai kar
tais prikiša musų komunistai, 
^vairiškai” suprastindami vi
suomeninės raidos supratimą), 
kitiems dažnai veikti ne tik su 
tautininkais, bet ir, sakyčiau, 
tautiškai, skaitytis 3u gyveni
mo faktais, priprasti prie daug 
ko seniau“ nežinomo, keisto, sve
timo, kai kam, lyg ir visiškai 
sumiesčionėti (sklypeliai, name
liai, dvareliai ir pn.), bet be
maž 100%-nis jų, ir šiokių ir 
tokių, saviškas “visuomenietiš- 
kumas” yra išlikęs: tam tikras 
pažiūrų nepriklausomumas ir 
laisvas nusistatymas savo vi
suomeninės veiklos.

Na, baikim su atsiminimais,
istorija ir kitokiais gerais, bet ne tik idėjiniai, bet ir prisime-

nebekaltais dalykais — ir šo
kim tiesiog (pagaliau!) “Lite- 
raturon”. Ar jos atžvilgiu “Vi
suomenės” ir “visuomeniečių” 
pavyzdys nieko nesako, nepa
sako? Ar “Literatūroje” tikrai 
kas baisaus bus atsitikę? Ar 
tikrai yra rimto, reikalo ją pul
ti, dergti, siundyti prieš ją ne 
tik šiokius ir tokius cenzorius 
bei cenzorėlius, bet ir galinges
nius už juos musų gyvenimo 
tvarkytojus? Ar ne geriau jai 
leisti kiek laisviau pasireikšti
— vis viena pro spaudos (tikri-, 
nimo ir leidimo-neleidimo orga
nus kokios piktžolės lehgvai 
čia neprašoks. Atvertus, paly
ginus su “Visuomene”, “Lite
ratūra” bus didelė ir patriotų 
širdis tik džiuginanti pažanga: 
anoji griovė tos valstybės, ku
rioje gavo verstis, valstybingu
mą, šitoji aiškiai stovi ant val
stybinio pagrindo; tepameginie 
kas! čia nuo to ‘atšokti, — ir be 
pašalinio įsikišimo Krėvė (tau
tininkas) tuojau jį sutvarkys. 
Toliau, nors “Vairas” kažkur, 
kad ir pykdamas, gėrėjosi ideo
loginiu “Literatūros” 1 nr. iš
laikymu, versdamas tai komu- 
nizavimu ar bolševikavimu, bet 
aš tuo atžvilgiu bučiau griež
tesnis kritikas ir draugiškai 
pažymėčiau tame numery pasi
reiškusį it ideologinį trukumą, 
o kas bekalbėti apie 2 nr., ku
riame randame jau ir “Vairo” 
ir “židinio” bendradarbių. Dar 
vienas <kitas numerėlis
gal susitiktume Čia su mano 
šiaučiaus mėgiamu “Misijų” ar 
“Pranciškaus varpelio” bendra
darbiais. Meniškai buvau nusi
statęs žiūrėti j “Literatūrą”, 
kaip į antrąją, jaunesniųjų se
niui, žinoma, blogesniąją “Vi
suomenės” laidą, bet Čia ma
tau, kad jau man ir patriar
chiškai- patronauti “literaturi- 
ninkams” nebetinka: jie eina 
savais keliais. O su “Visuome
ne”' nebegalima Čia lyginti ir 
kitu atžvilgiu:
buvo skiriama visuomenės da
lykams, literatūriniai dalykai 
jai (ne man) buvo antraeiliai, 
gal net dar mažiau reikšmingi, 
tuo tarpu “Literatūra” ribojasi 
literatūros dalykais, nenoromis 
šį kartą man teleisdama ir Apie 
neliteratūrinius pasisakyti. Te
gu kas ir komunistiškiau čia 
ką šūktels, Lietuva dėl to ne
grius: ne laisviau ir įvairiau 
galvoti bijokime, tik venkime 
vagių, žiulikų ir provokatorių, 
su jais kovokime, jais visi — 
ir pozicininkai ir opozicininkai
— kratykimės.

Taigi, draugai “vairininkai”,

ir

tėliai, neverskite musės dram
bliu ir neblusinėkite, kur nerei
kia. Atskirkite saugumo prie
žiūros ir cenzūros pareigas nuo 
žurnalistikos: 'visiems bus svei
kiau — ir pareigūnams, ir žur
nalistams, ir pačiai Lietuvai. 
Jei dėl šitokio pareigų paskirs
tymo vienas kitas į žurnalistų 
tarpą įklydęs jaunuolis pasijus
tų ne savo kompanijon patekęs, 
juk galima jam suteikti ir ne 
žurnalistinio darbo — prie mė
lynųjų lapelių, cenzūroje ar kur 
kitur. Peršikelkite' diskusijas 
rimton plotmėn, ne... Su“nau- 
jaromuviečiais” dedatės vaka
riečiais, tad nesekite bjauriais 
slavų (lenkų ir rusų) spaudos 
pavyzdžiais ir tradicijomis. Ir 
nesirūpinkite perdaug “Litera
tūros Naujienų” reikalu: abiem 
literatūros žurnalčikafti užteks 
Lietuvoje vietos ir erdvės, tik 
dirbtų.

• O dabar, broliai “literaturi- 
ninkai”, laikas butų man ir su 
Jumis atsisveikinti. Jei jau Jus 
nebežadat virsti antrąja “Vi
suomene”, neklausote mano, 
kurstymų, marksizmą (“Visuo
menėje” mes jį ^buvome nuo 
cenzūros nuslėpę “nuosekliuo
ju demokratizmu”) skiedžiate 
palaidžiame liberalizme, tai ’jau 
man nebe taip busite įdomus. 
Daug man įdomiau butų knis
tis enciklopedijose, žodynuose, 
senuose rankraščiuose, atsimi
nimus rašyti, ir t. t. Jei vis dėl
to nebėgu iš jūsų tarpo, tai tik 
dėl to, jog bus malonu man 
kartais “žvigterėti į darbą jau
nų draugų savo“, kad ir tikru 
darbu negaliu prisidėti ir nesu 
net tikras, ar man jauni, gal 
net seni “literaturininkai” vėl 
kokio šposo neiškrės..

M. Biržiška.
1936X 19

(GALAS)
X

“Visuomenė

4

galima pastebėti ir bolševikų 
bėjegumas. Buvo aišku, kad 
mu«ų bijau. Valdžia nesijautė 
tvirta.

Tą mintį aš paaiškinau 
Leontjevui. Jis karčiai nusi
šypsojo: ' '

— Taip, skaudu. Musų pa
būgo kaip tik tuo laiku, kada 
musų nebeliko.

— Organizacija bus. Mus 
dar prisimins.

—- Padėk Dieve!
Išėjo dvasininkai. Giedojo 

du šventikai. Jų sidabriniai 
drabužiai skaisčiai žibėjo ir 
darė ypatingo iškilmingumo 
įspūdį, čia jau pasirodė ir me
talinio grabo galas.-

Aš tariau:
— O tai jau visai nesupran

tama. Kodėl jie laidoja jį su 
bažnytinėmis apeigomis? Rei
kėtų jau be jokių tų ceremo
nijų... Bolševikas — tai tegul 
ir į kapus žengia kaip, bolše
vikui pridera? Ką jie bando 
prigauti? Viskas aišku.
z __  Taip tai taip, bet nevi
sai.

— Tai yra?
— Lučkovas pasakojo... ži

noma, ir čia neapsiėjo be ma
žos niekšybės. Mažos ir kvai
los... Dalykas tas, kad to 
kalavo Marija Diaman.

— Nejaugi ji, iš tiesų, 
tokią didelę įtaką ?

— Matote, bolševikai iš
džių buvo nutiarę laidoti be 
bažnytinių apeigų. Laidotuvės 
turėjo A>ii*ti nepaprastai ^iškil
mingos. Bet ir čia sęenoje pa
sirodė ta operos pliuškė: “Kaip 
tai be apeigų? Nieku gyvu! 
Vartaševskį reikia laidoti kaip 
priderk, sii dvasiškomis apei- 
gomiš; su visomis ceremonijo
mis”. Reikia tai daryti tam, 
kad viešai butų galima demon
struoti... tą faktą, jog 
vikai gerbia ne tik savo 
mus specialistus, bet ir 
ligiškus įsitikinimus!”

Jis

rei-

turi

pra-

nį.
Aš

bolše- 
ištiki- 
jų re-

piktai pridūrė:
Jaučiate, kaip pakasa šu-

buvo de-

Vartašev-
Visų ap-

pajutau kažkokį pasi
bjaurėjimą ir atsigręžiau. Kaip 
tik tut) metu grabas 
damas j katafalką.

— Koks niekingas 
skio gyvenimo/ galas!
leistas prigavikas, jis žengia į 
kapą kaip bolševikiška mario
nete! Stebėtina, kokiais Šukiais 
jie apkabinėjo grabą, arklius 
ir katafalką. Tai tikrai tinka
mas žemiškos kelionės galas, 
kurį atlieka išdavikas!

Procesija pasijudino. Papliu
rusiu purvais keliu mes sekė
me paskui minią. Vežimas kaž
kaip nejaukiai siūbavo^—

(Bus daugiau)

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti

Po Eilutę Kasdien Į
(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysi*

* gražų eilių rinkini).

Už muro sienų
• Retežiai žvanga,

Jų balsas girdis
Per siaurą langą.

Kenčia nekaltas 
Ūkio darbietis, 
Pančiais apkaltas 
šalies pilietis.

Žodį teisybes
.Jis prakalbėjo,
Liaudžiai liuosybės
Gauti norėjo.

Už šitą žodj
Jj surakino, 
Už šitą žodj 
Rykštėm kankino.

K. C. Urnežis,
L. .. . . . > Chicago, III.
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Windsore pateko j bėdų 227 
detroitiečiai

sagas m!;: r:

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
DETROITO MARGUMYNAI

LSS 116 kuopos vakarienė praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. — Musų biznieriai; — Vakarienė 
draugijų svetainės naudai.

LSS 116 kuopos vakarienė 
praėjo su didžiausiu pasiseki
mu. Svečių susirmko apie 300. 
Tenka pasakyti; jog beveik jo
kios kitos organizacijos vaka
rienės nėra tokios sėkmingos, 
kaip LSS 116 kuopos.

Apie D vai. vakaro svečiai 
jau sėdėjo prie stalų, kurie bu
vo gražiai papuošti. Vakarienės 
šeimininkės ir patarnautojos 
vikriai sukinėjosi su grybų 
lėkštelėmis. Į vakarienę susi
rinko ne tik detroitiečiai, bet ir 
iš kitur atvažiavo. Buvo svečių 
iš Grand Rąpids, Kanados ir 
kitur. IŠ Grand Rapids buvo 
atvykęs Lietuvių Socialistų Są
jungos sekretorius St. Nau
džius, jo draugai Smilgiai ir 
viena amerikonų šeima.

Labai smagu buvo sutikti 
drg. S. Naudžių ir pasikalbėti 
su juo sąjungos reikalais.

Kitas svečias buvo iš Kana
dos. Tai drg. St. Taurinskas, 
kuris, be kitko, yra “Naujie
nų” korespondentas. Kadangi 
apie jį aš žinojau iš laikraščių, 
tai tikrai malonu buvo su juo 
asmeniškai susitikti ir pasikal
bėti.

Vakarienėje dalyvavo itin di
delis būrys komunistų, kaip 
tai: Baronas, Prakevičius, Nau
sėdai, Tveri jonas ir daugelis ki
tų. Jų tokia didelė atstovybė 
tarsi sakyte sakė, jog tam tik
rais atvejais galima drauge pa
silinksminti ir Vieningai yęįkti. 

„('„,o(.Tęko pastebėti Jr MfflL.fląug 
biznierių bei profesionalų. Bu
vo atsilankę Dr. Jonikaitis, adv. 
Conrad ir kiti. Adv. Conrad pa
sakė kalbą.

Dėl vakarienės pasisekimo 
gal didžiausias kreditas priklau
so pirmininkei M. Viverienei ir 
M. Strazdienei. Jos tikrai daug 
pasidarbavo, kad vakaras butų 
sėkmingas.

Joms j talką stojo M. Kulie
šius, A. Strazdas ir M. Keme- 
šienė. O vakarienės metu padė
jo ir visa eilė kitų, būtent, 
Keblaitienė, Dirmaitienė, Ra
kauskienė, Pilka, Masaitis, Va-

lašinienė, p-Iė Kuliešiutė, Pike- 
lienė, Kulbokienė ir daugelis ki
tų.

Vakarienės metu drg. Budvi- 
dis sukinėjosi su “Naujieno
mis,” kuriame pasirodė Detroi
to lietuvių skyrius. Jis ragino 
visus susipažinti su tuo sky
rium, kuriame- buvo daug žinių 
iš musų kolonijos. Detroito sky
rius “Nauijenose” bus spausdi
namas kiekvieną penktadienį.

------ o - —-
Detroite yra nemaža lietuvių 

biznierių. Karts nuo karto aš 
apie juos parašysiu, šį kaTtą 
truputį pakalbėsiu apie alines, 
nes jų yra labai daug, — dau
giau nei kurių kitų biznio įs
taigų.

“Lituanica” kavine yra Lie
tuvių svetainės name. Tos įstai
gos savininkė yra Elzbieta Ra
dzevičienė (Rose). Detroite ji 
jau gyvena 23 metai. Jos sūnūs 
Kazys baigė aukštenę mokyklą 
ir dabar rengiasi kolegiją lan
kyti. Kiek teko patirti, jis ren
giasi aviacijos mokslą studijuo
ti. Vadinasi, yra pasiryžęs 
skraidyti po orą lyg koks pauk
štis.

P-nia Rose dabartinį biznį 
jau laiko per penkioliką metų. 
Kadangi 
budo ir 
ir biznis

Vėliau
biznierius.

__o-----
Komunistiško .., nusistatymo 

draugijos išlaikyti nuolatinę 
svetainę iš susirinkimų nepajė
gia. Vadinasi, nuomomis iš su
sirinkimo negalima liek surink
ti, kiek pasidaro išlaidų turint 
savo nuolatinę svetainę.

Kad butų galima kiek pinigų 
sukelti, tai draugijos rengia va
karienę. Vakarienė įvyks kovo 
13 d. draugijų nuomojamoje 
svetainėje, 4097 Porter St.

Įžangos tikieta's tik 75 cen
tai. Už tą mažą įžangą gausite 
gerą vakarienę, o magaryčioms 
ir gėrimų.

—M. Kemešienė.

ji yra labai malonaus 
draugiška moteris, tai 
jai gana gerai sekasi.
parašysiu apie kitus

IŠ DETROITO LIETUVIU VEIKIMO

ti taip, jog net dulkės rūksta’, gas rekordas. Juo labiau, kad 
organizuotis laisvamaniai pra
dėjo vos prieš porą mėnesių.

Laisvamanių veikimas, irgi 
gana gyvas. Iki šiol jau buvo 
surengtos trys paskaitos, įr vi
sos, galima sakyti, pasisekė ne
blogai. Susirinkime buvo kilęs 
sumanymas surengti dar vieną 
paskaitą prieš Velykas. Tačiau 
paaiškėjo, jog negalima svetai
nės gauti. Todėl paskaita bus 
rengiama po Velykų, kai paran
kiu laiku bus galima’ gauti sve- 
tainę. i Į:gį

Detroito laisvamanių skyrius, 
kiek ttęko patirti, yra nepaten
kintas Chicagos centro valdyba. 
Mat, dalykas, tas, kad centras 
pakeitė vardą. Būtent, Lietuvių 
Laisvamanių (Etinės Kultūros 
Draugiją pavadino Pažangos 
Etinės Kultūros Draugija.

Detroitiečiai mano, kad visai 
nebuvo reikalo vardas keisti.

—S. T,

tai niekas negali uždraušti ir 
jiems šokti.

Kitą dieną turėjo įvykti kuo
pos susirinkimas. Tačiau po va
karienės visi jautėsi nuvargę, o 
be to, nebuvo galima apyskai
tų sutvarkyti, tai susirinkimas 
liko atidėtas kitam kartui.

----- o-----
Vasario 28 d. Detroito Lietu

vių Laisvamanių Etinės Kultū
ros 2 kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimą. Kai pasibaigė forma- 
liškas susirinkimas, tai prasidė
jo programa. Dr. Palevičius kal
bėjo tema “Tikėjimas ir Moks
las.” Jo kalba buvo nuosekli ir 
tinkamai priruošta. Tačiau ne
daug žmonių 
vyko net ir 
nariai.

Kiek teko 
laisvamaniai

SUSIRINKIMAI
Demokratijai ginti komiteto susirinkimas.
- da pasireikšti nesusipratimai, 

tų vajus.

Jau prade-
- Lietuvių demokra-

tesusirinko. Neat- 
kai kurie kuopos

patirti, Detroito 
visai neblogai gy

vuoja. Per trumpą laiką jie jau 
spėjo įtraukti į kuopą apie 30 
narių. Pradžia tai visai neblo-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS

Kaip detroitiečiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybę

Buvo renkamos aukos Ispani
jos demokratijos gynėjams. Su-

LSS 116 kuopos grybų vakariene gerai pasisekė, 
nes dalyvavo keli šimtai žmonių. — Laisva
manių kuopos susirinkimas.'

Vasario 27 d. įvyko Lietuvių* darbu pasidalino. Mano many- 
Socialistų Sąjungos 116 kuopos mu, joms visoms priklauso di- 
šauni grybų vakarienė L A. S. 
svetainėje, žmonių į vakarienę 
susirinko keli šimtai (spėju, 
kad buvo apie 300}. Dalyvavo 
ne tik darbininkai, bet taip pat 
biznieriai ir inteligentai. Ir visi 
buvo patenkinti, nes šeiminin
kės patiekė t’krai gerą vakarie
nę.

Pereitą šeštadienį Windsore, 
Michigan Sočiai klube, buvo a- 
reštuoti 227 vyrai ir moterys. 
Tai vis detroitiečiai, kurie buvo 
nuvykę į Kanadą pasilinksmin
ti. Kaltinami jie yra vyriausia 
tuo, kad klube gembleriavo.

susipažinęs su darbininkų reika
lais.

Publikos dalyvavo apie 300. 
Kai programa pasibaigė, tai bu
vo lošiamas “bunco”, o kai ku
rie šiaip sau alutį gurkšnojo.

—Dalyvavęs parengime.

Detroito Lietuvių Kongreso 
19-kos draugijų komitetas dė-: 
mokratijai atsteigti Lietuvoje 
vasario 27 d. laikė savo dešim
tą konferenciją. Konferencijos 
yra laikomos kiekvieno mėnesio 
ketvirtą šeštadienį- Lietuvių 
svetainėje, 25 ir W. Vernor 
Highway;

Apie 8 vai. vakaro pirm. P. 
Jacionis atidarė susirinkimą. 
Dalyvavo 20 atstovų nuo įvai
rių organizacijų. Kadangi sek
retorius J. Overaitis prieš ke- , 
lėtą savaičių buvo sunkiai au- ‘ 
tomobilio sužalotas, tai susirin-1 
kimuose dalyvauti jis negali. 
Tad ir protokolas iš pereito su
sirinkimo teko skaityti iždinin
kui J. Besaspariui.

Valdyba raportavo, kad komi
tetas veikia, kiek gali. Iki šiol 
Centraliniam komitetui jau pa-; 
siųsta $230.17, o ižde dar yra 
$82.21.

Pramogų komisija raportavo, 
kad vasario 14 d. komitetas bu
vo surengęs Lietuvos nepri-, 
klausomybės minėjimą. Tame! 
parengime kalbėjo iš Chicagos 
du, kalbėtojai, būtent, Dr. Mon
tvidas ir Jonikis. Be to, suvai
dinta komedija’ “Ant rytojaus 
po perversmo.” Išlaidų buvo ne
mažai, tačiau parengimas nuos
tolių nedavė.

Yra komisija, kuri rūpinasi 
tuo, kad butų galima daugiau 
'draugijų įtraukti j komitetą. 
Vienas tdš: kbihisijos narys, M. 
Mas^s, įteikė rezignaciją. Jis 
pareiškė, jog ilgiau nebegalįs 
dirbti su tais, kurie visais bu
dais teisina trylikos ’ komunistų 
sušaudymą Maskvoje. Be to, 
“Vilnies” ir “Laisvės” - nusista
tymas pažangiųjų laikraščių at
žvilgiu esąs nepateisinamas. 
Komunistiškos spaudos šmeiž
tai tik ardo bendrą darbą.

Masio rezignacija liko priim
ta.

Buvo vėl pakartotas pereito 
susirinkimo nutarimas, kad 
kaip galima greičiau Centro ko
mitetas padarytų apyskaitą ir 1 
ją paskelbtų spaudoje ar, bent 
išsiuntinėtų skyriams.

Pirm. P. Jacionis susirinkimą 
uždarė 10 vai. vakaro, nes dau
gumas atstovų dar norėjo da
lyvauti LSS 116 kuopos grybų 
vakarienėje/

----- o-—
Vasario 28 d. vietos lietuviai 

demokratai turėjo didelį paren
gimą, kurio tikslas buvo padėti 
jaunam advokatui Alex Conrad 
laimėti rinkimus.

Dienos metu automobiliai su 
iškabomis važinėjosi po miestą, 
o vakare publika susirinko lie
tuvių svetainėje pasiklausyti 
prakalbų. Iškaščiams padengti 
buvo, imama’ 15 centų įžangos. 
Programoje dalyvavo ir trys 
broliai Vasiliauskai, kurie yra 
geri dainininkai; Jiems akompa
navo V. Dęrmaitis, Dailės choro 
mokytojas.

Adv. Conrad (Konradas) kal
bėjo lietuviškai ir angliškai. Jis,

Nusižudė keturių vaikų 
motina

Myrtle McBride, 26 metų am
žiaus ir- keturių vaikų motina, 

j nusinuodijo aludėje adresu 2222 
Fenkell Avė.

Velionė paliko vyrą ir keturis 
vaikus, kurių vyriausias yra 10 
metif, o jauniausia duktė — 6 
metų.

KENČIANTIEMS PLAUČIŲ ' 
LIGOMIS

Jei jus kankinatės džiovos, du-, 
sulio, šalčiu, kosėjimu, bronchitis 
ir slogomis, ar kitomis plaučių li
gomis, nieko nelaukdami paban
dykite Dr. F. J. Simanovskio im- i 
portuot^ Šventojo ' Kalno Arbatą. 
Tai geriausia pasauly gamtos gy
duolė. Tūkstančiai dėkoja laiškais 
ir giria šią nepaprastą švento 
Kalno Arbatą, kuri daug žmonių 
išgydė. į

Jo šventenybė Popiežius Leonas 
XIII apdovanojo šv. Petro Orde- 
nu šios gydančios šventojo Kalno 
Arbatos išradėją.

Pakelis jos tekaštuoja tik $1.20. 
Prisiunčiama į namus. 6 pakeliai 
$6.00. Rašykite ir reikalaukite:

E. G. HERB CO., Dpt. L7. 
784 Seneca Avė., Brooklyn, N. Y.

ŠTAI IŠPARDAVIMAS MAISTO

Kurio Jus Norite
SPECIALIAI ŽEMOMIS KAINOMIS!
Išpardavimas! Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo 5 ir 6DETROIT, MICH. — Vasa

rio 14 d; I. A. S. svetainėje bu
vo surengtas Lietuvos 19 metų rinkta, rodosi, buvo vienuolika 
nepriklausomybės minėjimas. 
Minėjimą rengė 18 draugijų, 
kurių atstovai sudaro Lietuvos 
Demokratijai Ginti Komitetą. 

« Pats parengimas pagirtinas, 
tik gaila, kad, palyginti, nedaug 
publikos tedalyvavo. Sakau ne
daug sąlyginiai: mat, dalyvavo 
apie 500, 0 mano supratimu, 
turėjo dalyvauti’!bent du kar
tus tiek, kadangi Detroitas yra 
gausinga kolonija.

Kalbėtojai buvo visai geri, 
sirinkimų negalima tiek surink- 
Pavyzdžiui, Dr. Montvidas kal
bėjo trumpai ir nuosekliai. Jis 
nurodė socialistų nuopelnus Lie
tuvos nepriklausomybės atžvil
giu. Socialistai, sakė jis, pirmie
ji Lietuvos nepriklausomybės 
Šukį ėmė skelbti. Jie ne tik 
skelbė tą Šukį, bet ir kovojo 
dėl Lietuvos žmonių laisvės. 
Jiems teko ir daug nukentpti.

O ką šiandien mes matome? 
Visokie svieto perėjūnai, ku
riems visai Lietuvos laisvė ne
rūpėjo^ dabar dedasi didžiau
siais patriotais. Maža to: jie už
sirioglino* Lietuvos liaudžiai ant 
sprando ir atėmė visokias pilie
tiškas laisves. Nei spaudos, nei 
žodžio, nei susirinkamų laisvei 
Lietuvoje nebėra. Todėl Ameri
kos lietuvių priedermė yra pa
dėti savo broliams iškovoti lais-

. ve-
Kalbėjo taip pat Jonikis iš 

“Vilnies.” Jis daugiausia ragino 
visus vieningai veikti ir remti 
Lietuvos liaudį, kuri yra pasi
ryžusi fašistišku jungu nusi
kratyti.

Buvo priimta rezoliucija Lie- 
, tuvos klausimu. Paskui kalbėjo 

dar keli vietos kalbėtojai.
Kai prakalbos pasibaigė, tai 

prasidėjo “Ant rytojaus po fa
šistiško perversmo” vaidinimas.

Turiu pasakyti, jog pats vai
dinimas didelio įspūdžio nepa
darė, — atrodė silpnokas. Man 
bent geriausiai patiko J. Va-

dolerių su centais.
šia proga noriu pažymėti, 

kad detroitiečiai turi gerą or
kestrą, kuriam priklauso dar 
visai jauni vyrukai. Savo or
kestrą jie turėtų tik sustiprin
ti “basais,” nes kada salėje di
delis triukšmai, tai sunku bėra 
ir orkestras girdėti.

■ •*•. F.Ū ' ' f P7P »•; . - :
Malonu dar pastebėti ir tai, 

kad detroitiečiai jau turi “Nau
jienose” savo skyrių. Toks sky
rius tikrai reikalingas. Detroi
tas juk stambi lietuvių koloni
ja. Veikimas, čį’ą,, palyginti, taip 
pat gyvas. Todėl, reikia many
ti, kad skyrius turės pasiseki
mo. i.

GRIEŽTAI ŠVIEŽI

Kiaušinai No. 1 KOKYBĖS 
TUZINAS 25c

“Midvest” PUIKIAUSI RINKTINIAI KIAUŠINIAI, Kart. Tuz. 29c

< * R1? I? K Q HIR I? ”

BOIlEd HAM Skani minkšta

•2 sv. 23c

—Taurinskas.

Sėdėjimo streikai 
krautuvėse

NAUJI TEXAS P;
KOPŪSTAI Gražios;kietos galvos sv. 3c
PUIKIOS FLORIDOS
■TOlMLATTES Šviežios
TEXAS.BE GRŪDELIU
GRAPEFRUIT Dideli 80 didžio 10 už 29c

No. 1 aukšti kenai 2 už 190
“Midwest” RAUD. AVIETĖS No. 1 aukšt. ken. 190 
“Midwest” miUOGĖS No. 1 aukšti-kenai 190 
“Midwest” JUŲDAVIETĖS No. 2- kenai i......... A.. Į70

“RED TAG” SLYVOS

“LIPTON’Š” YELLOW LABEL .
JUUDA ARBATA..... ^_sy^_pak._23c
Lipton’s” Green JAPAN TEA VI sv. pk. 15c

Kaip žinia, 'visoje Amerikoje 
yra F. W. Woolworth kompani
jos krautuvių, kur yra pardavi
nėjami smulkus daiktai po 5, 
10 centų ir aukščiau. Tos krau
tuvės daro milžinišką pelną, bet 
savo darbininkėms moka tikrai 
menkutes algas.

Intensyvui darbininkų judėji
mas šiame mieste, pagaliau, pa
veikė ir tų krautuvių darbinin
kes, kurias pradėjo organizuoti 
Louis Koening, “Veiterių” uni
jos biznio agentas. Vienos krau
tuvės vedėjams buvo pranešta, 
kad tarnautojos nori pradėti de
rybas dėl algų pakėlimo. Ka
dangi vedėjai nekreipė į tai dė* 
mesio, tai krautuvės pardavėjos 
paskelbė “sėdėjimo” streiką. Ne
trukus iš tos krautuvės strei
kas persimetė ir į kitą krautu
vę. Koening sako, jog jei kom
panija iki šeštadienio nepa
reikš noro taikytis su darbinin
kais, tai streikas busiąs pa
skelbtas visose Woolwortho 
krautuvėse.

“MIDWEST”

ŽELATINO DEZORTAI SKS 3 šm 13C
“JUSTI CE” ŠPAGETAI, ŽIRNIAI* LIMA BEANS, BEANS, 
IR MORKOS, MAIŠYTOS DARŽOVĖS; ete. 9 unc. kenai

Mid\vest” RED KIDNEY BEANS No. 2 ken. 2 už 19ę
Hearts Delight” APRICOT JUICE 12 unc. kn. 2 už 19^

“Shurfine” PRUNE JUICE 12 unc. kenai 2 už Į7ę 
“Mickelberry’s" PORK SAUSAGE ............. sv. 280
“Oscar Mayer’s” HAM SAUSAGE
“BLUE LABEL” CREAM CHEESE 3 unc. pk. 2 už 170
“SILVER DUST”............................ 2^kT27c

S šrn. 270
“AMERICAN FAMILY” FLAKES .................. pak. 220
“IVORY” MUILAS Vidutiniai šmotai ■...■.■■■■■■ 2 už Į30 
“GARITE” Valo milijonus daiktų 2 pak. 210

- sv. 290

džiausiąs kreditas už surengi-" 
mą tikrai šaunios vakarienės ir 
darbštumą.

Vakarienėje dalyvavo svečių 
ir iš kitų kolonijų. Iš Grand 
Rapids buvo atvykęs S. Nau
džius, iš Chicagos apylinkės bu
vo atvykęs kažkoks farmerys ir 
dar keli svečiai iš kitų ‘miestų.

Nuotaika per visą vakarienę 
buvo labai gera. Girdėjau, kaip 
du žemaičiai argumentavo apie 
tai, ar gavėnios metu “valna” 
šokti, ar ne. Po ilgų disputų jie 
priėjo išvadą, kad jei daktarai 
ir advokatai gavėnioje gali šok- lukas, kuris prijuokino publiką..

“AMERICAN FAMILY” SOAP

MERGINOS! DYKAI KELIONĖ Į H0LLYW00D! 
DASIŽINOKITE SMULKMENAS.

“SUNBRITE” CLEANSER ....... 3 ken. 14c

NES pksiAu

(Daugiau Detroito žinių ‘yra energingas ir iškalbus ad- 
2-ram ptfsT.) j vokatas. Be to, jis yra gerai

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI! 
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO

NAUJOS GADYNĖS CHORAS

.Pereitą savaitę Detroito sky
riuje buvo suminėtos trys šei
mininkės, bet aš jų pastebėjau 
net šešias. Bet kuri jų varė bu
lių j puodą, kuri bulves kaupė 
ar grybavo, — to aš nežinau. 
Pagaliau ir nesvarbu, kaip jos

350

STATO SCENOJ

Sekmadienį
KOVO-MARCH 14 DIENĄ, 1937

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 SO. HALSTED ST.

- f :. . .

Pradžia — 4:30 vai. — Įžanga —60c iš anksto—75c. prie durų
PO VAIDINIMO — ŠOKIAI

TEXAS.BE
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Diena Iš Dienos

1 '

Per Apgarsinimus 
I Filmus

...... ...... -... —.........................—--------------!----- -

Kai dėl neprigulmin 
go ratelio
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Atidarys
Naujų Svetainę

Daugelis marųuettepUrkfečių 
turbut pastebėjo, kad netoli 
69-tos ir Westem avenue kam
po per ki.‘rį laiką buvo stato
mi dideli rūmai.

Tuose rūmuose bus nauja 
lietuvių svetainė.

Ji bus žinoma vardu, Berzan- 
skis Hali. Sekmadienį, balan
džio 4 d., įvyks svetainės iškil
mingas atidarymas, kurį ren
gia Amerikos Legiono, Dariaus 
ir Čireno Lietuvių Kuopa.

Salę pastatė Jonas Berzan- 
skis, 2334 So. Hoyne avenue, 
stambus Westsides biznierius.

Atidarymo iškilmėms legio
nas surengs paradą. Viduj 
įvyks “floor show” ir šokiai.

Jvykio rekliama rūpinasi Le
giono narys, p. Wm. J. Karei
va.

as 1
'' f Br . . .... .VAAAUr,j

*-

Truputį Netaip 
Kaip Yra

Vakar 'šiame skyriuje prane
šėme, kad Dr-as ir p. Russell- 
Raąlavičiai, Osawatomie, Kan- 
sas valstijoje, susilaukė kūdi
kio. Bet informantai ir mes 
patys apsirikome, pranešdami, 
kad 
rio 
mė 
tas

GRAŽI NEW YORKIE- 
TĖ, Nitza Vernille netiko-’ 
tai susilaukė ' didelės lai
mės. Viena cigaretų bend
rovė buvo pakvietusi gar
sią čiužinėtoją nusitrauk
ti paveikslą cigaretų garsi
nimui. Kai toji atsisakė, 
bendrovė pakvietė jos vie
ton p-lę Vernille. Pamatę 
jos paveikslą laikraščiuose 
Hollywood filmų magna
tai pasiute gražuolei filmų 
kontraktą.

Naujienų-Acme Photokūdikis buvo sūnūs. Vasa- 
27 d., p. Raslavičienei gi- 
dukrelė, kuriai buvo duo- 
vardas, Marie Antoinette.

♦
“Po Eilutę 
Kasdien”

“Naujienų” 4-tame puslapyje 
yra skyrius, pavadintas “Po 
Eilutę Kasdien”. Jame telpa 
įvairių lietuvių poetų eilės.

Pradedant šiandien, tame 
skyriuje per kurį laiką bus 
talpinamos eilės, kurias redak- 
cijon prisiuntė “Naujienų” 
skaitytojai.

Šios dienos eilių autorius yra 
p. K. G. Urnėžis, gerai žino
mas chicagiečiams “Naujienų” 
kontestantas, buvęs įvairių fir
mų atstovas, o dabar — rūbų 
valytojas.

Skaitytojai, kurie turi palin
kimą eiles rašyti, yra kviečia
mi savo kurinius 
“Naujienoms”.

*

Ispanijos atstovų 
prakalbos

Keturi Ispanijos jaunuomą- 
nės atstovai kalbės Chicagoje 
sekmadieny, kovo 14 dieną, va
kare. Jiems prakalbos yra 
rengiamos Ashland auditori
joj.

Ispanijos atstovams pagerbti 
rengiama bankietas antradie
ny, kovo 16 dieną (vakare), 
Y. M. C. A. patalpose adresu 
1021 North Dearborn Street.

GALIMA IŠLOŠTI
$100,000 OLD GOLD 

KONTESTE
prisiųsti Nusitarkite tuoj pat įstoti į šį 

kontestą ir laimėkite prizą

Apie 
Kazimierus

Porą dienų atgal 
buvo kviečiami per 
prisiųsti Kazimierų

OLD GOLD CIGARETAI duoda 
progą jums laimėti viso amžiaus 
laimę. Šis kontestas susidaro iš 
Paveiksluotų Mįslių sprendimų. Nu
eikite pas savo cigarų dylerį ir-pa-skaitytojai

šį skyrių, prašykft? oficialių0 OLD~'gOLD Pa- 
sąrašus. veiksluotų Mįslių DYKAI kartu su 

1 XX 4-4-1 f* XI W> 1 r« 4- o I o vtItI X _
Tam kas prisius ilgiausią sąra- n^St 
šą Kazmierų buvo žadėta gra
žus Vilniaus albumas dovanų.

Skaitytojai paraginimo pa
klausė it prisiuntė Kazimierų 
šimtais. Kadangi vakar nebuvo 
galima suspėti visus suskaity
ti, tai ir tuos Kazimierus ir 
laimėtoją paskelbsime rytoj.

tą kontestą liečiančiomis, taisyklė- 
. Yra 1,000 piniginių laimėji

mų sumoje $200,000. Nėra čia jo
kių triksų nė gaudymų. Tikai jūsų 
gabumas laimės. Kontestas tik 
prasideda. Labiau—Sušvelnintas 
Old Golds duoda jums progą pasi
daryti turtingais visam amžiui. Seki
te instrukcijas atidžiai. Skaitykite 
Naujienas dėl tolimesnių pranešimų.

Sk.

Garsinkites *’N-nose

PIRMUTINĖ PAVASARINĖ NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

LIETUVON
Geg'užės 12 d. 1937

CUNARD WHITE STAR
“AQUITANIA”

LAIVU

“Sandaroje” jau kelintą kar
tą yra puolamas Lietuvos Iš
eivių Jaunimo Neprigulmingas, 
Ratelis.

Pirmame puolime matyti, 
<ad “Sandarai”, tiksliau pasa
kius ponams Vaidylai ir Biek
šai, nepatinka ratelio varde 
žodis “neprigulmingas”. AntJ 
raine puolime, vasario 12 die
ną, “Sandara”, reiškia Vaidy
la7 ir Biekša, sako, kad ratelio 
nariai “nepriguli, o susikvietę 
čielą būrį merginų myluojąs”. 
Tačiau ir tuo “Sandaros” po
nai nepasitenkina. •Ža

lesnėj laikraščio .laidoje 
piktai vadina ratelio 
merginas “Barbėmis”.

Kas pasidarė pp. Vaidilai ir 
Biekšai? Kodėl jie įtūžo — 
ar dėlto, kad ratelis persikėlė 
iš “Sandaros” svetainės į “Mil
dos” svetainę?

Jie aiškina, kad rateliečiai 
nepriguli nuo moterų.
juk ir Vaidyla su Biekša, nors 
jau pražilę, irgi nepriguli nuo 
moterų. Reiškia, šiame da
lyke jiedu neturėtų pavydėti 
ratelio nariams.

Tačiau, kaltina “Sandara”, 
ratelio nariai myluojasi su 
merginomis: matote, jie pa
rengia šokius! Trenka betgi 
nurodyti, kad daug kitų žmo
nių myluojasi, faktinąi, kad 
visas svietas myluojasi. O jei
gu Vaidyla su Biekša jau nebe-

Dar ve
ji e 

nares

Bet

■t*’*-— r •, 
siniyluoja, tai ratelio nariai 
dėl to nekalti.

Eikime toliau. Vasario 26 
dienos “Sandaroje” merginos, 
kurios priklauso ’ rateliui, va
dinama jau “Barbėmis”. Po
nus Vaidylą1 ir Biekšą tur būt 
apima tikra tužba, kai jie ma
to, kad ųierginds eina i ratelio 
šokius, o judviejų nepastebi, 
tartum jų nė Bridgeporte ne-

Tai ot vaikštinėja Vaidyla ir 
Biekša Halsted gatve ir dūsau
dami kartoja Maironies eiles: 
“O vienok jus mano vienos šir
džiai brangios jaunos die
nos”... Ir kadangi eilės jiems 
širdgėlos nenuramina, tai jie 
piktai murma: “Ba-r-r-bės!”, 
ir keliauja į “Sandarą” rašyti 
dar vieną korespondenciją 
apie ratelį. —Ratelietis.

Šiandien, svarbios 
prakalbos

Illinois Darbo Partijos ma
sinis mitingas įvyks šiandien, 
kovo 6 dieną, 7:30 valandą 
vakare Garmen saloje, Ashland 
auditorijoje, prie Ashland ir 
Van Buren gatvių.

Svarbiausias kalbėtojas bus 
Jungtinių Valstijų senatorius 
Lundeen, vienas žymiųjų kon
greso liberalų narių. Jis savo 
kalboj nurodys, koks yra kon
greso narių pasiskirstymas so- 
cialio saugumo, pašalpos tei
kimo, WPA, viešųjų darbų, 
kompanijų unijų ir kitais svar-

Etinės Kultūros 
1 Draugijos rei

kalu

Penktadienis, kovo 5, 1937

Fraeitą vasarą, kai 
čia Dr. J. Šliupas, tapo sutver
tas Etinės Kultūros Draugijos 
branduolis su centru Chicagoje. 
Sudaryta cen tralinė valdyba iš 
žymių darbuotojų, būtent ad
vokato K. Jurgelionio, D-ro A. 
Graičuno, p-ios M. Kemėšie- 
nes, advokato K. Gugio ir kitų.

Manyta, kad centralinė val
dyba dės pastangas išvystyti 
energingą ir platų veikimą. De
ja, centras yra apsnūdęs. Per 
visą žiemos sezoną nesušaukė 
nė vieno susirinkimo, nesutvar
kė nė vieno Etinės Kultūros 
Draugijos skyriaus. Tik retkar- 
čiai Dr. Graičunas parašo vie- 
ną-kitą straipsnelį į laikraš
čius šiuo reikalu, tai ir viskas. 
Kiti gi valdybos nariai nepada
ro nė to.

Chicagoj yra susitvėrusių, 
sakysiu, parapijinių kliubų, bū
tent tokių kliubų, kuriems pri
klauso tam tikrų apielinkių lie-

BUICK &/

PONTIAC

Milda Auto Sales
- ’ f a -

PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street ® Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS
SAVININKAS

F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.
III H.-. —■ l .   ......... ..... .......... . I'

ii?.

lankėsi.

tuviai. Galima butų padaryti iš 
jų Etinės Kultūros Draugijos 
skyrius, 
truputį padirbėtų. Pavyzdžiui, 
Rokiškėnų kliubas permainė ir 
savo vardą į Etinės Kultūros 
Draugijos 
padarytų 
centralinė 
tų.

Etinės j 
skyrius (buvęs Rokiškėnų kliu
bas) turės susirinkimą penkta
dieny, kovo 5 dieną, 8 valandą 
vakare, • p. F. Micko krautuvė
je, 4146 Archer avenue. Dr. 
Graičunas padarys pranešimą 
apie šios draugijos svarbą.

Butų gerai, kad skaitlingai 
atsilankytų ne tik šio skyriaus 
nariai, bet nepriklausantys dar 
draugijai asmenys, Taipgi gei
stina, kad centras pabustų iš 
miego. —K. čepukas.

Brighton Park
jeigu centras nors

skyrių. Panašiai gal 
ir kiti 
valdyba

kliubai, jei 
pasidarbuo-

Kultūros Draugijos

Gimtadienio parč

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos ir Politikos 

Kliubas 12 tvardo j auga.

biais darbininkams klausi
mais.

Senatorius Lundeen ilgą laiką 
buvo žymus Farmerių-Darbo 
partijos veikėjas. Jis yrą 
Darbo Partijos idėjos šalinin
kas.

Šį mitingą rengia Illinois 
Darbo Partija. Visi kviečia
mi atsilankyti. Mitingą re
mia veikliosios politinėj dirvoj 
Chicagos unijos. —

Vasario 28 dieną pas Stanis- 
Oną Balnonius, 5610 
avenue, įvyko linksma 

Bankietas tapo su- 
pp. Balnonių vietini-

Prairie 
puota, 
rengtas 
nio sutiaus Stanley 27 metų
sukaktuvėms atžymėti.

Apie antrą valandą po pie
tų prisirinko pas pp. Balnonius 
daug svečių, ypatingai jauni
mo.

Jaunuomenė turėjo atskirą 
stalą su dideliu gimtadienio 
pyragu. Kai jau visas jauni
mas užėmė savo vietas prie 
vakarienės, tai gražiai sudai
nuota Happy Birthday.

Vasario 21 dieną buvo Ame
rikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos ir Politikos kliuho 12 
wardoje susirinkimas. įsirašė 
19 naujų narių/ Sausio mėne
sį įsirašė 16 naujų narių. Tai 
su šių metų pradžia kliubas 
gavo 35 naujus narius. Be to, 
gauta dar 23 aplikacijos, reiš
kia, kandidatai į kliubą.

Kliubas išrinko ekzekutyvius 
direktorius iš atsižymėjusių 
narių. Direktoriai yra J. Yuš- 
ka, B. R. Pietkewicz, A. Saldo
kas, Helen Gramontas 5r M. 
Kairis.

Nutarė jaunimo skyrių su
tverti, jiems patiems pavesti 
susirinkimus ir sau sportą pa
sirinkti kokį nutars, nes yra 
kliube nemažai jaunimo.

Kliubas rengs pikniką birže
lio mėnesy savo nariui teisėjui 
Zurini pagerbti. Piknikas 
įvyks, rodos, birželio 27 dieną.

Nauji nariai priimami be įs
tojimo mokesties nuo 15 iki 
45 metų amžiaus. Kliuho se
kantis susirinkimas bus kovo 
21 dieną, 1 valandą po piet, 
adresu 2417 \Vest 43rd Street.

—B. Putrimas.

Po vakarienės p. Balnonis 
su p. Daubaru vaišino sve
čius ir viešnias šaltu alučiu ir 
kitais gėrimais. •

Vėlokai naktį, dėkodami 
Balnoniams už draugiškumą, 
svečiai išsiskirstė.

g

NAUJUTĖLIAI
BOSTON PAVASARINIAI STYLIAI 

DIDŽIAUSI BET KADA BOSTON PATIE
KTA ĮVAIRENYBĖ. ĮSIGYKITE IŠ

BOSTON BATUS DABAR

.98
AUKŠTŲ IR ŽEMŲ 

KULNŲ.

Kas Per RINKINYS! KAS

Skubinkitės su dokumentais ir tuojaus užsi- 
sisakykite vietą ant laivo. '

•Iš New Yorko į Cherbourgą per 6 dienas, 
o iš ten per 27 valandą i Klaipėdą.

Pamatysite Paryžių, Berliną ir kitus miestus be jokių 
EXTRA IŠLAIDŲ!

220 svarų bagažo galite vežtis veltui, o kas viršaus — 
reikės primokėti po 4c už svarą.

Laivakortės iš New Yorko į Klaipėdą trečia klesa į vie
ną pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
. 1739 South Halsted Street

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro. .
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI'

International Wine&LiquorCo
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

1’$♦*■>

X

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot* pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• ANGLYS—COAL Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

GABARDINES

BUCKSKINS

PATENTS

PILKI

MĖLYNI

RUDI

ŽALI

REPublic 8340

stu-

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.
SVEIKATOS KLINIKAS 

Kompetentiški gydytojai, o ne 
dentai, teikia patarnavimą.

Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 
priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas išvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedžie Avenue 

Tel. Lavrndale 5727.

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 KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksns Exr»ress 4405 S. Fairfield Avė.

5332 So. Long Avė 
TKL RCMIBMC r MO1

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

tvirta

VYRŲ IR JAUNUOLIŲ
OXFORDS

Iš vien
oda

Verta daugiau.
JUODI, RUDI, CALFSKINS, 
SUEDES. TIKRA VERTYBĖ.

98
PER STYLIAI!

NAUJI STYLIAI 
VAIKAMS IR MERGAITĖMS 

Didelis paširįnkimas iš 
POLL PARROT 

STAR RRAND
\Garantuota .tvirta oda, mieros 
aukštyn^ iki 3—plotis A A iki D.

Tobulas pritaikymas

PAVASARINIU PANČIAKŲ SPECIAL
CA-, NAUJAUSIOS SPALVOS
OSfv madnos—nesiraukšlioja 59c

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

• TAVERNOS
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 Avė.. Chicago. F1L

TAVERN 
William Nainia •

• SVETAINES
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.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų. i

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Bitens yra vienas iš ge
riausių Riterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduole dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamai- 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtiųe ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St.
,'r.HTCAGO n.T

BILL’S
Mr. & Mrs.

(Chicagos Lietuvių Dr-jos nariai) KEELEY BEER 
558 Węst 37th Street 

(N.. E. corner) 
IMPORTED &DOMESTIC DRINKS 

Telefonas YARDS 2704 
Chicago, Illinois.

OUICKLY * 
(ftečc&u&L 

T1RED
JiREDDčNED, 
>... EYES

URIIN^
-OR YOUR

EYES
RfrCOMMFNOEO | 

FOR 40YFARS

• RĘSTA ŪR ANT AI

Universal restaurant
GERESNIU VALGIU VALGYKLA 

750 West 3lst Street
A. A NORKUS, Savininkas.

TeL Victory 0670. Garsinkites “N-nose’
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I CLASSIFIED ADS.JMUZIKOS ŽINIOS Nėra ne

Rašo NORA

Mes esame ugdomi ir auk-riuose ir egzotiškoj atmosferoj 
lėjami to, ką mylime.

—Goethe.

LIETOVAITfiS DAINININKES 
PASIŽYMI NEW YORKE

Nusidžiaugiau pamačiusi, kad 
musų artiste Ona Katkauskaitė 
turės progos pildyti savo pir
mąją didesnę rolę šiame Metro
politan Operos sezone, tai nere
gės motinos La Ciecos rolę Pon- 
chielli operoj La Gioconda. Ta- 
čiaus, 'ant nelaimės, paskutinėj 
minutoj, turbut iš priežasties 
ligos, p-les Katkauskaitės vietą 
užėmė kita iš jaunųjų daininin
kių. P-lės Katkauskaitės vardas 
dažnai figūruoja Metropolitan 
Operos programuose ir muzikos 
kritikai visuomet gražiai atsi
liepia apie visus jos pasirody
mus. /

State 5922.

pilnai

or-

KORONACIJOS OPEROS

V

——

TON.

3

t

Automobiles

Kitoj vietoj skaitau, kad žva
kutėmis apšviestuose kamba-

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, virti—nėra skalbimo. 
Būti $7 iki $8. Lakeview 8407.

PARSIDUODA taverna — 4 bow- 
ling aiieys — šokių salė. Vidutinė 
randa. BellwoQd 7533. - *

NAMŲ 
namai,

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
serne, labai pigiai, dėl nesveikatos. 
Kam reikalingas toks biznis šaukite 
Telefonu Canal 1964. Paul Shauietis, 
653 West 18th St.

REIKIA ŠEIMININKĖS apie 50 
metų amžiaus — būti, nėra vaikų, 
maža šeima. 5542 So. Talman Avė.

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

MERGINA BENDRAM 
darbui be virimo — geri 
mėgti vaikus, $8 pradžioje.

Rogers Park 2459.

REIKIA PRESO MERGINOS pa
tyrusios dry cleaning įmonei.

, 2807 Montrose Avė.'

REIKIA 2 SHEARMENŲ PATY-, 
RUSIŲ ir taipgi 2 pagelbininkų ge
ležies skrapų jardui—dirbti nakti
mis. GENERAL IRON and METAL 
CO., 2520 Elston Avenue.

REIKALINGAS PATYRĘS JANI- 
TORIUS, kuris supranta steam 
Boiler. Alga, kambarys ir valgis. 
Kreipkitės į Tavem — 1245. South 
Michigan Avė.

nuo 
19 d. iki birželio 30. 
yra du pilni cykliai 
“Ring.” Užangažuoti 
pasauliniai daininin-

M. B ERTA S H 
Pristato Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

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

4743 So. Maplewood Avė. .

MERGINA BENDRAM NĄMŲ 
DARBUI, Geri namai — gera alga 
Albany 0225, 3739 Dickens Avė.

REIKIA ŠVARIOS MERGINOS 
bendram namų darbui — lengvas 
skalbimas—paprastas virimas — su
augę — $7.00. Pašaukti vakarais.' 

Sunnyside 9167.

REIKALINGAS PATYRĘS, jau
nas bučerys — turi būt unijistas.

šaukite Victory 2031. • j

PARDUOSIU arba priimsiu į 
pusininkus į tavernų ir valgyklos! 
biznį. Mrs. Adams, 3738-40 South 
Halsted St.

MERGINA PATYRUSI, BEND
RAM NAMŲ darbui, virti privatus 
kambarys, vana, $10.00 iki $12.00.

Lakeview 8713.

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms—- 
Papuošimams. ?

4180 Archer Avenue 
Phone LAF&YETTE 5800

REIKIA PATYRUSIO SHEAR- 
MANO dirbti su Nr. 2 ir Nr. 
shear geležies skrapų jarde.

WARSHAWSKY and CO.
1920 So. State Street.

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1090.00 iki $5,000.00.-

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

Help VVanted—Uemale 
Darbininkių reikia

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų darbui; geri namai; ma
žas apartmentas, 1 vaikas; liudy- 
mas, $5.00. Bittersweet 2541.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikta

PAIEŠKAU PARTNERIO į Ta
verną. Birznis gerai eina. Turiu 2 
biznius; vienam per sunku.

684 West 59th St.

-------M

ĮDOMUS NAMŲ PIRKĖJAMS AR 
mainytojams pranešimas, kad po 
šiuo antrašu galima gauti visokios 
rųšies namus pirkti ir mainyti.

S. M. 2442 W. 63rd St. 
Tek Prospeet 9009.

vai. vak. Visi kliubiėčiai kviečiami būtinai dalyvauti.
A. Kautakis, rast.

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, ko
ri., 1:30 vai. po pietų J. Petrausko svetainėj, 1750 S.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

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

Hėmlock 0800.

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

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

Tel. Grovehill 0306. . . .

PeopĮes Liąuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimų, 
nusipirks vholesalė kainomis. :

Lietuvos Išeivių 
viškų šokių 
vai. vakare,

Cicero Vyrų ir Moterų Apšvietos draugystės šokiai su laimėji
mu įvyks sekmadienį, kovo 7 d. Liuosybės svet., 14th ir 
49th Ct., Cicero, III. žaidimas prasidės 3 vai. po pietų, o 
šokiai 6 vai. Geriausi žaidėjai gaus geriausias 
Bus visko - 
o prie durų

dovanas.
- gėrimų ir gera orkestrą. Įžanga 25c iš kalno, 
30c. Visi ir visos kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.
Jaunimo Neprigulmingas Ratelis rengia lietu- 
ir žaidimų vakarėlį šį šeštadienį, kovo 6 d. 7 
Hollywood svet., 43 ir Western avė. Įžanga

Balių ,dainas ir prakalbas rengia Laisvamanių Et’nės Kultūros 
\ *J)raugijos 1 kuopa kovo 7 dieną Darbininkų svetainėje, 
J46413 Michigan avenue. Bus .išpildytas gražus programas:

'«• Ja. k
grieš Stevens orkestrą, dainuos Naujosios gadynės cho
ras, kalbės Dr. Margeris, šoks čigonėliai. Pradžia 6 valan
dą vakaro. —G. K.

mė- 
val.
na-

18 apielinkės Liet. Vakarinės žvaigždės Pašalpos Kiiubo 
nesinis susirinkimas įvyks penktadienį, kovo 5 d. 8 
vak. J. Petrausko svetainėj, 1750 S. Union avė. Visi 
riai malonėkite dalyvauti. —B. žolynas, sekr.

Lietuvių Etinės Kultūros Draugijos (Rokiškėnų Kiiubo) susi
rinkimas įvyks kovo 5 d. p. F. Micko krautuvėje, 4146 
Archer avė., kaip 8 vai. vakare. Malonėkite nariai ir pri
tariantieji tai idėjai skaitlingai susirinkti. Sekr. A. Vilis.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kiiubo mėnesinis susirinkimas bus 
šįvakar Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
7:30

SLA 129 
vo 7 
Union Avė. Nariai malonėkite nesivėlinti, nes susirinkimui 
bus daug svarbių klausimų dėl apsvarstymo. —Vaidyba, 

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą šįvakar 7:30 vai. Lietuvių Auditorijoj, 31331 
S. Halsted St. Malonėkit laiku pribūti, nes turim daug; 
svarbių reikalų. —S. Kunevičia, rast.

Simano Daukanto Draugija laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, kovo 7 d. 12 vai. popiet Lietuvių Auditorijoj,j 
3133 S. Halsted St. Svarbu — pribukit visi. Bus raportai 
ir tarimai kaslink draugiško išvažiavimo, kuris įvyks bir
želio 13 d., o kurie pripildėte aplikacijas, būtinai atsilan
kykite, nes busite galutinai priimti. Nepamirškite atvykti 

dr naujai pasižadėjusieji. —P. K., sekr.
Kruopiškių Progres. Kiiubo susirinkimas įvyks sekmadienį, ko-J 

vo 7 
Visi

dieną, 10 vai. ryto, 1637 N. Wood St., pirmos lubos, 
kviečiami atsilankyti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.
Keistučio Pašelpos Kiiubo mėnesinis susirinkimas

2417 West
Lietuvių

įvyks kovo 8, 12 vai. dieną, Hollywood svet.,
43 Street. Duokles priimame nuo 10 vai. ryto. Neužsimokė
jusius prašome užsimokėti. Kviečiame į susirinkimą visus, 
nes yra svarbių reikalų ir bus prakalba apie Lietuvą.

B. Rudgalviutė-Kelter, prot. rast.
Liet. Moterų Draugijos Apšvietos mėnesinis 'susirinkimas įvyks 

nedalioj, kovo 7 d. 2 vai. po pietų Sandaros svet., 814 W. 
33rcį St. Visos" nare^ prašomos, būtinai atsilankyti.

pas ponus Bariovv, žymius as
menis muzikos ir literatūros pa
saulyje, įvyko didelis susirinki
mas pagerbimui Catherine 
Drinker Bowen ir Barbara von 
Meck, autorių naujos knygos, 
pamatuotos Tschaikowskio gy
venimu ir užvardintos “Myli
miausias Draugas.”

Šiame susirinkime dalyvavo 
daug svarbių muzikos ir litera
tūros pasaulio žmonių. Buvo 
skaitymas šios knygos ir išpil
dyta programas, paįvairintas 
kostiumuotom' scenom iš dviejų 
Tschaikowskio operų — Pikų 
Dama ir Eugenijus Onegin. Lie
tuvaitė dainininkė, Apolina 
Stoškiutė, kuri buvo viena ame
rikiečių artistų, dalyvavusių 
Kauno kongrese 1935 metais, 
dalyvavo pildyme žavėtino fi
nalo operoj Eugenijus Onegin. 
Atsiliepimai apie jos pasirody
mą buvo labai geri.

RUSŲ PROGRAMAS
Trys generacijos rusų kom

pozitorių neseniai buvo prezen- 
tuotos Philadelphijos Simfoni
jos Orkestras, p. Ormandy va- j^ 
dovaujatot. Įdomus kontrastai 
stiliaus buvo gaunami sustaty
me jauno, 23 metų amžiaus, Ti- 
khon Khrennikoff’o Simfonijos, 
Stravinskio “Ugnies Paukštis” 
ir Moussorgskio “Paveikslai ant 
parodos.” Khrennikoff’o Simfo-( 
nija nustebino tuos, kurie neži
nojo, kad jaunieji sovietų kom
pozitoriai “sugryžo prie norma- 
liškumo” ir jau daugiau nerašo 
“ultra-dissona'nt” muzikos. Šis 
jaunas sovietų kompozitorius 
yra parašęs keletą kurinių, i 
tarp jų viėną piano concerto, 
du cyklius piano ir dainų kuri
nių ir dabar rašo operą. Jo ku
riniai parodo jį kaipo tikrai ta
lentingą kompozitorių.

GRAŽI DOVANA
“Tanglewood,” gražus 210 ak

rų plotas žemės Lenox ir Stock- 
bridge, Mass., kur rašytojas! 
Nathaniel Hawthorne parašė 
nekuriuos savo svarbius “clas- 
sies,” padovanota Bostono Sim
fonijos Orkestrai, kaipo nuola
tinė vieta Berkhsire Simfonijos 
festivalams. Šią dovaną suteikė 
ponia Gorham Brooks ir jos te
ta, p-lė Mary Aspinwall Tap- 
pan iš Bostono, ir Bostono 
kestros globėjai priėmė ją.

Dvidešimt operų bus persta
tyta Covent Garden, Londone, 
laike koronacijos sezono, 
balandžio 
Įskaityta 
Wagnerio 
geriausi
kai, muzikai ir vedėjai.

CHICAGOS SIMFONIJOS 
POPULIARIŲ KONCERTŲ 
BILIETŲ KAINA PAKELTA

Dėl padidėjimo išl^dų opera- 
yijne Chicago^ Simfonijos .Or
kestro; per pastaruosius kelis 
metus, nuo $2,480.00 už kon
certą iki $3,370.00, atrasta rei
kalinga pakelti šeštadienio va
karo populiarių koncertų bilie
tų kainas. Iki šiam laikui tie 
koncertai būdavo tiktai po $1,- 
300.00 įplaukų.

Permaina' liečia tiktai bilie
tus pirktus tiesiog iš kasos, ir 
vietoj 35 centų bus 50 centų, o 
vietoj 60 centų bus 75 centai.

Galerijos ir ložų bilietai pa
silieka nemainyti.

Tikslas šių populiarių kon
certų yra teikti lengvai prieina
mą simfoninę muziką industri- 
jinių įstaigų darbininkams. Di
džiumą vietų šiems koncertams 
išplatinta tam tikros agentūros, 
ir kainos taip išparduotų bilie
tų nebus pakeltos, bet pasiliks 
po senovei.
ATEITIES ARTISTU 
DARBUOTĖ

Pirmadienio vakare Atsilan
kius į ponios Lulu’ Raben-Mi- 
cevičienėš piana ir smuikos stu
dentų recitalę, kuri įvyko Gage 
Park svetainėje, ir pastebėjus, 
su kokiu prisirengimu ir rim
tumu šie jaunuoliai išlaikė kvo
timus iš savo žiemos darbo, nu
tariau sau, kad ateityje musų 
artistiško gyvenimo ratui yra 
lemta suktis visu greitumu ir 
nešti musų kultūros veiklai ne
mažai naudos.

šios recitalės pildytojai tik 
patvirtino p. Mieevičiėnės asme
nybę, kaipo mokytojos pilnai 
suprantančios svarbą geros pa
matinės mokyklos, kurioj jau-i 
nuolio muzikalė edukacija yra 
budavojama. Be to, p. . Micevi- 
čienė pati turi patyrimą reikš
mės įimtos pamatinės mokyk
los ir tobulą išsilavinimą mu
zikoje; jos didelis atributas yra 
mokėti kitus mokyti.

Pusė programo dalyvių buvo 
musų jauni lietuviai, mergaitės 
ir berniukai. Buvo smagu ‘iš
girsti ponų Jonų Byąnskų sūnų 
Robertą skambinant jo pumeri 
šiame koncerte ir pastebėti pro

gresą, kurį jis su kiekviena* re- 
citale parado mums.
mažiausios abejonės, kad jisai 
seka savo talentingo tėvo pėdo
mis. O gal užaugęs bus ir Biru- 
tės vedėjas, kas žino. Buvau 
maloniai nustebinta skambini
mu ponios Onytės Davidonie- 
nės dukters Vandos. Pirmą kar
tą teko išgirsti jos skambinimą 
ir džiaugiaus jos talentu, muzi
kalumu ir darbo rimtumu. Gail
ia, kad jos sesuo Gloria, kuri 
irgi turėjo dalyvauti šiame pro-1 
grame, nebuvo iš prieždsties li
gos. Lauksime jos pasirodymo 
sekančio j recitalėj pavasaryje, 
kaip ir Dr. Bertašiaus sunaus 
Milton’o smuikavimo, kurį ne
paspėjau, iš priežasties susivė- 
ląvimo, išgirsti. Gražiai pasiro
dė p-lė EleanoraStoškus rolėse 
smuikininkės ir pianistės ir Ed
vardas Murauskas kaipo pianis
tas. Mažutis Vito Mitkus drą
siai griežė smuiką.

Aišku, visi šie, dalyviai yra 
jaunučiai ir, galima sakyti, pra
džioje savo muzikos mokslo, 
buvo ir susinervavimų ir klaidų 
(be kurių neapsieina nė suau
gę ir patyrę artistai), bet aš 
džiaugiuos, kad muzika yra 
duodama jiems kaipo reikalin
ga dalis jų abelnos apšvietos, ir 
kas gali žinoti, ar tarp jų ir 
tarp kitų jaunuolių muzikos be
silavinančių neišsivystys nepa
prasti talentai, kuriais džiaug
sis ne vien tėvai, giminės ir 
draugai, bet ir visi gražius da
lykus mylintys žmonės.

Kompozitorius Mascagni (ku
ris parašė operą “Cavalleria 
Rušticana”) buvo pakviestas di
riguoti Mila'n’e, ir paprašė tą 
patį atlygininpį, kurs duodama, 
kitai gar$ęriyW — Toscanini, 
ir dar vieną4fcą daugiau. Ma- 
nadžeris sutiko. Po perstatymo 
Mascagni gavo konvertą su vie
na' lyra. “Kaip čia yra?”—jis 
piktai užklausė. “Kur mano at
lyginimas-?” Į'įfeamsta prašėt to' 
patiės atly^iihlh^^kaip Tostą* į 
nini, ir dar vienos lyros,” — at-į 
sakė manadžeriš,” — o Tosca
nini pasiūlė savo darbą veltui.”

Gaisras Seniausioje 
Pullmand'Bažnyčioje

PULLMAN — Seniausioje 
Pullniano bažnyčioje, Holy 
Rosary Giiurch, ties 351 East; 
113th street, vakar kilo gais
ras. Padprė apie $75,000 nuo
stolių. '
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kvietkininkas
Gėles Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie 
BRIGHTON PARK LANDLORDS 

BURBAU ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, manager 

2608 West 47th Street Chicago

Plėšikai Sumušė E. 
Gramontą, “Kam 

Nieko Neturėjo?”
Vakar jis mirė.

Vakar apskričio ligoninėje 
mirė “bučeris” Edward Gra- 
mont, nuo 4314 South Ashland 
avenue.

Gulėjo ligoninėje nuo vasa
rio. Tą dieną jis buvo skaud
žiai sumuštas. Be kitą ko, 
buvo perskelta jo galva.

Manoma, kad jį buvo už
puolę plėšikai. Neradę pas jį 
pinigų, plėšikai taip įširdo, 
kad jį mirtinai sudaužė.

CtASSIFIEBAOS
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Vartoti Automobiliai
1936 M. PLYMOUTH SEDAN su 

radio ir šildytuvais $495.00.
NEWBERRY MOTOR SALES

1025 North Clark.

For Rent
RENDON šTORUKAS, tinkamas 

dėl Real Estate, kriaučiaus, šau- 
čiaus ir tt. Randasi Brighton Parko 
kolonijoj—renda nebrandi. Atsišau
kite. 3934 So. Rockwell St.

Tel. Lafayette 5277
RENDON KRAUTUVĖ 

įrengta grosernei ir mėsos marke- 
tui, visa elektrikos refrigeracija.

Tel. Belhvood 7533.
RENDON FARMA, pardavimui už 

cash ar išmainymui, 29 mylios į 
pietvakarius nuo Chicagos arti Ar
cher Avė. Highway. 36 akrai ak
mens budinkaį, vasarnamis, 2 karų 
garažas ir kiti nauji budinkai.

Kreiptis Į 3214 So. Union Avė.
8 AKERIŲ FARMA RANDON, 

ar parduoti, ar mainyti ant auzos, 
geroj vietoj, gera žemė Michigan. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu: B. Misevich, 7126 Washte- 
naw Avė., Chicago, III. Hemlock 
2377.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

DELICATESSEN ir GROCERY 
STORE PARSIDUODA. Pilnai įren
gta. Pardavimo priežastis — mirtis 
šeimynoje. 4523 So. Honore St. 
.....-------------------------------- -----------

PAĘDUį^ILį.^ pagyvenimų po 
■4 kambariui Bnghton Parke namą, 
arti gatvekarių ir mokyklos. Par
duosiu už pirmą teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės laišku,
1739 So. Halsted Street. 

Box,. 571. 
——-------------- ------- ------------- -----

TAVERN < PARDAVIMUI seniai 
išdirbtas. Priežastis—liga. 1125 W. 
59th Street.

ŠTAI 'GERA PROGA. Paieškau 
partnerio su pinigais $2500.00 prisi
dėti prie pelningo, švaraus biznio. 
Be skirtumo' amžiaus, o nemokant; 
biznio išmokinsiu; darbas užtikrintas 
ant visados.‘ Už pinigus duodu at
sakomybę — trigubą vertę nejudi
namo turto Chieagoje. Dėl plates
nių žinių kreipkitės prie savininko.

1621 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

REIKALINGAS PUSININKAS i 
kriaučiaUs biznį. Nedaro skirtumo 
—gali būti ir moteris, bile supranta 
tą amatą. Pinigų daug nereikia. 
Vienam labai sunku biznis varyti.

URNEŽIS CLEANERS 
3746 W. 63rd St:' K. G. Urnežis

BĖDON PATEKĘS patelefonuok; 
Belmont 1531

AUTO REPAIRING 
Kainos vidutinės — darbas 

garantuotas.
Mes automobilius malevojame. 

ROXEE GARAGE, 
3417-25 Diversey Avė. 

Milwaukee and Diversey.
Pelei’ and' Carl Oksas, Savininkai

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

BRIDGEPORT ROOEING CO.Z 
-3216 So. Halsted Street

TeL Victory 4965
■...................  M! Įltoll .. ........................

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai 

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .. . $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 grąžys, hauji parlor

setai ....... .......................... $89—$49
$375 vertes 8 kamb. įrengimas $125 
$600 vertęs 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Financial
F inansai-Paskoloa

bilos—grei-

CREDIT

KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto— nėra mokesnio. 

Randąs—notos—algos—skolos—Gro- 
cery Bilos—visų rūšių 
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone

Help W^nted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA ŠAUČIAUS, pageidauti
na patyrusio ir krajuj išsimokiusio, 
•e-ero darbininko. Nuolatinis darbas i 
tikram vyrui. Kreiptis ar rašyti. 
SHERMAN’S SHOE REPAIS SHOP

• 48 Main St., Aurora, I1L

Pinaklis-Bunco-Šokiai!
Vyrų ir Moterų Apšvietos Dr-stė 

rengia
Sekm., Kovo 7 dieną 

LIET. LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 
14th ir 49th CL, Cicero, Iii.

Bunco prasidės 3 v. po pietų— 
šokiai 6 v. vak., Gera orkestrą— 
gėrimai—valgiai. įžanga tik 25c. 
prie durų—30c. Visi ir visos kvie- 
ėiami atsilankyti. —Reng. K-tas.

1NCOME 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

Miscellaneous 
.... įvairus

PARSIDUODA PIGIAI 15 pėdų 
ilgio barai gerame stovyje. 817 W. 
34th Street.

PARDAVIMUI KASTANTINKA, 
visai nauja; labai pigiai. Atsišauki
te 4421 So. Talman Avenue, 2-ros 
lubos. Tel. Virginia 1973.

Fumished Rooms

RENDON KAMBARYS, karštu 
vandeniu apšildomas, su arba be 
valgio. 3312 So. Union Avė. Tel. 
Yards 2935.

RENDON FURNIŠIUOTAS kam
barys, galima valgį pasigaminti. 

549 West 18th St.

Keai tęsiate For sale
PARSIDUODA 2 AUKŠTŲ na

mai, beismantas, atikas. Tiktai 
^yuŲ.OO cash. Savininkas 1111 West 
59-ta gatvė. Pirmas aukštas.

BARGENAI
3 flatis ir taverna greitam par

davimui ar mainymui. Gera vieta, 
einantis biznis. Geriausias pasiūly
mas paims viską. 6425 South Ash
land Avenue.

PARSIDUODA gražus 2 flatis po 
4 kambarius. 2 dideli miegamieji 
kambariai kiekvienam flate. Uždary
ti porčiai, ąžuolo grindys puikios 
sąlygos, apšildomas, didelis cemento 
beismentas, 2 karų garažas, Arte- 
sian į pietus nuo 43-čios gat. Kaina 
$4500.

2 aukštų, 7 kambarių rezidencija, 
50 pėdų lotas, 4 dideli miegamieji, 
įrengta maudynė, 7 extra toiletai, 
aukštas beismentas, karštu vandeniu 
apšildoma, blokas nuo Ashland arti 
5i-mos. Tobula dėl didelios šeimos 
ar rooming house. Kaina $2750.00. 
Norman Geyer and Co., 4801 So. 
Ashland Avė. Boulevard 7700.

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estą te, Loans and Insurance 

TeL BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
rinanie namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime1 daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenusj greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus kfbi-

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲ6IES ANGLIS

BIG LUMP .....  - $6A0
MINE RUN STAMBIOS

......... .................. $5.75
EGG _____________ __ $6.90
NUT .. .........................   $6.00
SCREENINGS ..... ....... $4.75

PRISTATYMAS MJESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
TeL KEDZIE 3882

DABAR LAIKAS 
Pagarsint Farmas 

—PARDUOT 
—MAINYT 
Pavasaris nebetoli. 
Nuosavybės kainos 
kjla. *
NeatideiiokiL

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka
PAS A UKIT M US TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mas duodame gerų nuo
laidu.



Nepaprastai įdomi Paskaita 
Apie “Trockinhikiį” Bylas

P. Grigaitis iškels aikštėn faktus, kuriuos 
komunistai bando užslėpti

Apiplėšė Cicero lie
tuvio sankrovą

' '* • 7 .'v'.’' $ 7’7 : *

CICERO —Užpereitą naktį 
vagiliai išmušė langą Lipskio 
radio ir muzikalių daiktų san
krovos, 4916 West 14th St. ir

“Trockininkų” bylose, apie 
kurias “Naujienų” redaktorius, 
P. Grigaitis skaitys paskaitą 
kovo 10 d., figūravo ir “troc- 
kininkas” Uglanovas. Jis buvo 
jaunas komunistas, palyginus 
si? kitais “senais vilkais”, ku
rie arba buvo sušaudyti arba sė
di katorgoj.

Uglanovas jaunas savo par
tinę karjerą padare po 1917 
metų. Pasižymėjo pilietiname 
kare. Turėdamas didelius or- 
ganzacinius gabumus Uglano
vas greit pasiekė partijos vir
šūnes. Kelis kartus buvo iš
rinktas į centro komitetą ir 
kandidatavo į “Politbiurą”.

Uglanovas J buvo drąsiausias 
iš visų “dešiniųjų opozicionie
rių”. Jis iki šiol savo pažiūrų 
nėra išsižadėjęs. Todėl jam bu
vo taikomos griežtesnės prie
monės. Jis kelis kartus buvo 
uždarytas kalėjime. Uglanovas 
laikomas “pavojingu” opozicio
nierium. Sovietų spauda nesi
gaili “komplimentų” Uglavo- 
nui' Gal būt, turi šiokį tokį pa- :

grindą.
Kaip žinoma, 1930 metais 

Uglanovas turėjo ryšių su bu
vusiu RSFSR vyriausybės pir- 
minjnku Syrcovu, kuris roušė 
“rūmų perversmą”.

Syrcovą išdavė sąmokslo 
bendrininkas Rieznikovas, ir 
jis atsidūrė kalėjime.

Galimas daiktas, kad prasi
dėjus naujai “trockininkų” by
lai, iškils viešumon ir paslap
tinga Syrcovo sąmokslo istori
ja. O ji labai įdomi.

—o—
P. Grigaitis skaitys paskaitą 

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
didžiojoj salėje, 3133 Sc-. Hal- 
sted Street.

Paskaita bus nepaprastai 
įdomi ir pilna faktų, kuriuos 
Stalino valdžia nepasekmingai 

bandė užslėpti. P. Grigaitis pa
duos įvykiu ir incidentų, kurie 
išaiškins didžiumą neaiškumu 
ir misterijos, kuri dengia ir 
pirmąją ir antrą bylą.

Paskaita prasidės 7:30 va
landą vakare. Įžanga 15 centų 
išlaidų padengimui.

pagrobė radio ir piano akor- 
dioną,

Lipskio yra didžiausia lie
tuvių muzikalių daiktų san
krova Ciceroj. Ji dabar turi 
pavasario šventėms pilną pa
sirinkimą šių metų radio ir 
yra pasiryžusi geriausia pa
tarnauti Cicero lietuviams.

' ' ■ v '■ 7/ G. ?" •' 7 . y'

NAUJIENOS, Chicago, I1L

Ratelio balius, prie kurio rate
lis jau seniai rengiasi.

Vakaras bus, kaip Lietuvoj 
sakydavom vakaruškos, kurio
se būdavo šokama visokių vi
sokiausių lietuviškų šokių, vi- 

isokie rateliai žaidimai, siunti- 
Jnėta skrajojantis paštas ir taip
toliau. Taip bus ir kovo 6 d. 
Hollywood svetainėje, 2417-19 
W. 43rd st., Liet. Jaunimo Kul
tūros Ratelio baliuje.

Tikietai iš aukšto galima 
gauti pas poną Račiūną, 3136 
So. Halsted 'st., ir pas poną 
Taruti, 3149 S. Jlalsted st. Ti- 

f >■ ■ ■ '

kietai po 25 centus.
Pradžia 7 vai. vakaro.

i •

v

Highschool rūmuose, kurie 
randasi Maywoode, III., netoli 
Melrose Parko.

Programas susidės iš lietu
viškų liaudies dainų, ištraukų 
iš operų ir opreečių, ir lietu
viškų liaudies šokių.

Kartu su choru dalyvaus so
listai, p. Steponavičienė, Jonas 
Romanas, Aldona Grigonis, 
Onuks Skeveriutė ir kiti. Šo
kius išpildys “Pirmyn” choro 
“Strollers”, kurie linksmino 
pasaulinės parodos lankytojus, 
1934 melais. •

Programą tvarko ir prirengė

Nepamirškit kovo
6 dienos

Kovo 6 dieną bus metinis
Lietuvos Jaunimo Kultūros

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio 11x8% colių ir 
•

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderi 
arba čekj.
• .

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
—.......-......    i

Tat nepamirškite kovo 6 d., 
atvažiuokit ir paremkit nau
jai įsikūrusį ratelį.

“Pirmyn” vedėjas Kazys Ste-, 
ponavičius, ir p. Steponavičie
nė.

—Alfred’as J. Butkus.

Rytoj “Pirmyn” Cho
ras Dainuoja May- 

woode, III.
Choras pakviestas išpildyti 

koncertą Proviso tepų- 
mokytojų organ ižą c i ja i

Rytoj vakare Maywoode, Ill
inois įvyks didelis koncertas, 
kurį pildys Chicagos Lietuvių 
choras “Pirmyn”.

Koncertą rengia Westches- 
ter ParenLTeachers Associa- 
tion, Proviso apiclinkės tėvų 
ir mokytojų organizacija.

Vakaras įvyks Proviso

Bilietų koncertui bus galima 
gauti prie salės durų.

Užpuolė Moteriškę 
Brighton Parke

Piktadaris ją sumušė, bandė 
išgėdinti

BRIGHTON PARK. — Neži
nomas piktadaris užvakar už
puolė 45 metų moteriškę, Mary 
Krystecki, kai ji ėjo iela, netoli 
savo namų, ieškodama sūnaus. 
Ji gyvena ties 4314 S. Rock- 
well Street.

Moteriškę pagriebęs, piktada
ris’ ją sumušė, pametė ant že
mės ir bandė išgėdinti.

Jai pasisekė prisišaukti pa
galbos.

■ 1
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* Penktadienis, - kovo 5, 1937
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Du Nauji Streikai Chicagoj
Telegramų išnešiotojai ir Burry Biscuit 

darbininkai atsisakė dirbti
Spaustuvės, Regenstei 

nėr Corp. streikas 
likviduotas

Vakar Chicago susilaukė 
dviejų naujų streikų. Apie 10 
valandą ryto “walkoutą” pa
skelbė telegramų išnešiotojai, o
“atsisėdo” Burry Biscuit Com- gensteiner 
pany darbininkai, 0555 West tuvėie, 
65th Place.

Streikuoja abiejų stambiųjų 
telegramų agentūrų išnešioto
jai: ir Western Union ir Postai 
Telegraph.

Vakar vakare turėjo įvykti 
išnešiotojų mitingas, kuriame 
jie planavo suformuluoti reika
lavimus.

Spėjama, kad jie reikalaus iš 
bendrovių pakelti algas iki 35 
centų į valandą, taip kad jie 
galėtų uždirbti bent $10 į sa
vaitę. Dabar jų- vidutinis už
darbis siekia $7.

Burry Biscuit kepykloje “at
sisėdo” 250 darbininkų. Bet 
netrukus jie vėl grįžo prie dar
bo, kai kepylos viršininkai su
tiko įteikti jų reikalavimus 
kompanijos viršininkams, Ne- 
wark, N. J.

Jie prižadėjo streikieriams

atsakymą pirma negu pasibaigs 
dienos darbas. Ar tokis atsa
kymas buvo gautas, šią žinią 
rašant nebuvo žinoma. Streikie- 
riai pareiškė, kad atsakymui 
neatėjus į laiką, jie “sėdėjimą” 
tuoj atnaujins.

100 knygdengių streikas Re- 
Corporation spaus-

310 S. Ručine avenue, 
buvo likviduotas po trumpo sė
dėjimo. Pagal laikiną susitari
mą, darbininkams buvo pakel
tos algos, o valandos sutrum
pintos. Abiejų pusių atstovai 
tarsis, kad galutinai išspręsti 
ginčo klausimus.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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Chicagos Pirmas Šimtmetis - Likviduotas Spaustuvės Streikas
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SURADO NAMUS — Gražus kūdikis Kenneth Schue pagaliau surado pastogę. 
Negalėdamas mokėti už jo užlaikymą, tėvas pametė kūdiki netoli 63-čios ir Racine. 
Jis ėjo per rankų rankas, kol policisto Dorsey šeimyna nepriėmė jo už augintinį. 
Dešinėj kūdikis su “motina”. * Naujienų-Tribune Photo
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ŠIMTMETIS CHICAGAI . — Vakar Chicagos miestas pradėjo šimtmečio sukaktuvių iškilmes. Įvairus jubi
liejiniai parengimai ir parodėlės tęsis iki spalių 9 d. Chicagos “dvasią” vakar iškilmėse simbolizavo Miss Lor- 
raine Ingalls. Ji stovi tarp dviejų vėliavų: kairėj, Amerikos, dešinėj—Chicagos vėliava. N-Acme Photo

ALYVA KARALIAUS 
patepimui — Puošnus in
das, kuriame randas “šven
ta alyva” Anglijos kara
liaus, Jurgio VI, patepi- 
mui, gegužės mėnesio ko- 
ronacijos iškilmėse.

STREIKAS CHICAGOJE LIKVIDUOTAS — “Sė
dintieji” streikieriai Chicagos spaustuvėje, Regensteiner 
Corporation. Vakar darbininkai sugrįžo darban, iškovo
ję algų pakėlimą ir trumpesnes valandas. Streikavo apie 
100 darbininkų. v Naujienų-Acme Photo

VESTUVĖS KAPINĖSE — Mes norime naujoviškai 
‘ apsivesti” tarė Melha Robinson, 18 metų Oakland, Cal., 

mergina. Nusitempė ji jaunikį į kapines. Ten kunigas, 
naudodamas paminklą už altorių jaunuosius apvesdino.

Naujienų-Acme Photo
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pas 
prašo 
divor-

ANTRU KARTU DIVOR- 
sas—Filmų artistė, Adrien- 
ne Ames ištekėjo už kali- 
forniečio, Bruce Cabot. 
Netrukus sumanė atsiskir
ti. Tai padariusi, vėl 
vyrą sugrįžo. Dabar 
teismo išduoti nauji 
są.

IŠEIKVOJO $2,500—Deer- 
field, III., banko - tarnauto
jas, 21 metų Barney Paul- 
sen, kuris išeikvojo banko 
pinigus tam, kad baliavoti 
kabaretuose.

Naujienų-Tribune Photo




