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Streikieriai Apleido Visas Chrysler Dirbtuves
Dirbtuvės Pasiliks Uždą

rytos Laike Derybų
Lewis ir Chrysler susitarimu visos Chrys
ler dirbtuvės liko evakuotos korporacijai 

tęsiant derybas su nija
DETROIT, Mich., kovo 25. 

— Daugiau4 kaip 6,000 streikie- 
rių, kurie laikė užėmę devy
nias Chrysler korporacijas ir 
jai priklausančių kompanijų 
dirbtuves, šiandie dirbtuves 
evakavo-apleido,.. Tuo baigėsi 
sėdėjimo streikas Chrysler 
dirbtuvėse, kuris prasidėjo ko
vo 9d.

Streikieriai apleido dirbtu
ves automobilių magnato Wal- 
ter P. Chrysler susitarimu su 
industrinių unijų vadu John L. 
Lewis, tarpininkaujant guber
natoriui Mtfrphy.

Chryslerio ir Lewis derybos 
buvo vedamos Lansinge, gu
bernatoriaus raštinėje, daly
vaujant kitiems Chrysler kor
poracijos viršininkąms ir au
tomobilių darbininkų; unijos 
vadams. .. ;

Einant tuo susitarimu, dar
bininkai turi apleisti dirbtu
ves ir tada bus pradėtos dery- Jie išeidami 
bos dėl kitų darbininkų reika- ruošė didelį 
lavimų. Bet visą derybų laiką Irio prisidėjo 
dirbtuvės turės pasilikti uždą- tų Chrysler 
rytos ir nieko negalima bus iš
jų išvežti. J dirbtuves galės tuves betgi jos 
'įeiti tik kompanijų viršininkai, I pikietuojamos ir 
raštinės darbininkai ir prižiu- kad korporacija 
reto jai. tarimą.

Pasiekus tokio susitarimo, 
naktį unijos prezidentas Mar
tin su kitais unijos viršinin
kais, nežiūrint sniego audros, 
pasamdytu busu išvažiavo į 
Detroitą pranešti apie unijos 
susitarimą dėl evakavimo dirb
tuvių. i

Pirmiausia dirbtuvę evakavo 
De Soto darbininkai, vienbal
siu nutarimu. Kelių kitų dirb
tuvių darbininkai irgi greitai 
jas evakavo. Bet buvo ir tokių 
dirbtuvių, kurių darbininkai 
per ilgą laiką nenorėjo evakuo
ti. Unijos viršininkai turėjo 
tris valandas perkalbinėti iki 
darbininkai sutiko apleisti 
Dodge dirbtuvę. O ir Chrysler 
dirbtuvę tik tada darbininkai 
sutiko apleisti, kada užgirdo 
tik paties Martim paaiškinimą 
apie susitarimą.

Daugiausia 
kierių buvo

i^įįčS

Francija jau įspėjusi Italiją ir 
Vokietiją. Įspėjimui prita
rianti ir Anglija.
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SALIAMONO TVARTAI — Chicagos universiteto 
Orientalio instituto ekspedicija Palestinoje atkasė seno
vinį Palestinos miestą Megiddo, kuriame: užtiko karaliaus 
Saliamono tvartus. Čia matome atkastus akmeninius 
stulpus, prie kurių buvo rišami arkliai.

Mirė garsus Anglį 
jos dramaturgas, 

Drinkwater

Nušovė brolį ir dar 
du žmones ir pats

Verčia Italiją pa 
liauti siuntus karei 

vius Ispanijon

Italai staigiai “pra 
puolė” iš Guadalaja 

ra fronto
Bet ir nesant italų, sukilėliai 

vistiek neįstengia atsilaikyti 
ir lojalistai pamaži varosi į 
priekį.

sėdinčių strei- 
Dodge' dirbtuvėj, 
iš dirbtuvės 
paradą, prie 
ir tūkstančiai 
darbininkų.

Streikieriams apleidus dirb- 
ir toliai? bus 
bus žiūrima, 
pildytų susi-

su
len
ki-

Dar nėra taikos tak- 
sikabų streike 

Chicagoje

Puolė Sabath už ty
rinėjimą bondholde- 

riu veikimo

GAL 14 ŽMONIŲ
ŽUVO LĖKTUVO

AVARIJOJE
Transporte- lėktuvas sudužo 

netoli Pittsburgho.

CHICAGO. — Nors vakar 
(žiūrėkit vietinėse žiniose) ir 
buvo prieita prie susitarimo 
baigti 20 dienų užsitęsusį tak- 
sikabų streiką, bet paskutinę 
minutę įvyko naujų nesusipra
timų ir streiko atšaukimas li
ko atidėtas.

WASHINGTON, kovo 25. — 
Šiandie didelis triukšmas kilo 
atstovų bute republikonui kon- 
gresmanui Church iš Illinois 
aštriai puolus chicagietį kon- 
gresmaną Adolph J. Sabath už 
jo pravestą tyrinėjimą Chica
gos nuosavybių bondholderių 
komitetų suktybių ir kartu 
apkaltinus, kad paties Sabath 
advokatų firma gerokai pasi
pelnė iš tų tyrinėjimų ir vė
liau sekusių bylų.

Kilus triukšmui posėdis liko 
nutrauktas 
kvorumo.

Nesusipratimas iškilo Che- 
cker Taxicab Co. prezidentui 
Michael Sokoll pareikalavus iš 
1,000 šoferių, kurie 'turi nuo
savus taksikabus, sumokėti po 
$51 už laikymą ir prižiūrėji
mą jų taksikabų laike streiko. 
Kadangi susidaro didelė suma, 
$51,000, tai streikieriai latsi- 
sakė patvirtinti taikos sutartį atsakyti, bet sakosi atsaky- 
iki tas Checker komp. reika- sj^s atstovų buto susirinkime 
lavimas nebus panaikintas. pirmadieny. Jis visus kaltini-

Be to niekurie streikieriai 
reikalauja pilno pripažinimo 
unijos, kuris nėra numatytas 
taikos sutartyje.

LONDONAS, kovo 25.—Mie
gant staigiai nuo širdies ligos 
pereitą naktį mirė garsus An
glijos dramaturgas, i____
ir poetas John Drinkwater, 53 j 
m. : ■

Jis jautėsi visai gerai, daly
vavo Oxford-Cambridge luote
lių lenktynėse ir vakarą pra
leido su draugais universiteto 
kliube. Jo žmona Daisy Ken- 
hedy, Australijos smuikininkė, 
kovo 11 d. liko sužeista auto
mobilio nelaimėj.

Drinkwater tik pabaigė ruo
šti paveikslą karaliaus Jurgio 
karūnacijai. Jis yra labiausia 
pasižymėjęs istoriniais drama
tiniais veikalais. Amerikie
čiams jis yra geriausia žino
mas iš savo veikalų “Abraham. 
Lincoln” ir “Robert E. Lee”.

Jo tėvas bvVo mokytojas, 
paskui virtęs aktorių. Pats 
Drinkwater vaikystę praleido 
tėvo trupėje. Baigęs mokyklą 
buvo apdraudos pardavėju, o 
paskui pradėjo vaidinti ir pats 
rašyti veikalus.

BOSTON, Mass., kovo 25.— 
Jeremiah Mackey, 43 m., spe-

novelistas ' c^a^s Bostono parkų policistas,
- (atėjo į savo brolio Dr. Charles

E. Mackey
kyklų

! jokio
•šovė.
Paul
nes jis nubėgo į netolimą vais
tinę ir nušovė šoferio seserį 
Alice Costa, kuri dirbo pas 
daktarą už šeimininkę.

nario Bostono mo- 
-komitęto, raŠtįnę . it be 

Įspėjimo savo brolį nu- 
Nušovė ir brolio šoferį 
Costa. Išbėgęs iš rašti-

dėlei nebuvimo

Kanada uždraudė 
sėdėjimo streikus

lavimas nebus panaikintas.

ORH s

Sabath į kaltinimus nespėjo
, bet sakosi atsaky-

mus griežtai nuneigia.

. Streikas Joliete
JOLIET, Ilk, kovo 25.—Jo- 

ilet Wallpaper Mills kilo nau
jas streikas. Pereitą streiką 
darbininkai laimėjo ir kompa
nija pasirašė susitartį su uni- 

tee: •w>— ... ja. Bet šiomis dienomis kom-
Chicagai ir apielinkei fede- panija 

ralio oro biuras šiai dienai pra- darbininkes, teišindamosi tuo, 
našauja:

Giedra ir šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe- jo dirbtuvę pikietuoti, o per 

ratura Chicagoje buvo 24°.
Saulė 

G:07.

atleido visas moteris

ikad nesą joms darbo. Atleis
tosios moterys tuoj aus pradė-

pikietuotojų eiles • nesutiko ei- 
teka 5:45, leidžiasi i ti į darbą ir vyrai darbinin- 

Ikai.

0TTAWA, Ont., kovo 25.— 
Teisingumo ministeris Ernest 
Lapointe, įspėjo, kad Kanado
je nebūta leista įsigalėti sėdė
jimo streikams. Tai jis pareiš
kė kalbėdamas atstovų bute.

*,■ "Vf4 ........

Paderewski serga
MORiGES, Francijoj, kovo 

25. — Garsusis pianistas ir 
bu4vęs Lenkijos premieras Ig- 
nac Jan Paderewski, pasak 
daktarų, kritiškai serga, 
jau kelinta savaitė serga 
čių uždegimu.

Jis 
plau-

kovoLOS 'ANGELES, Cal
25. — Smarkus žemės drebė
jimas supurtė Imperial klonį ir 
pietinę Californiją. Dar nėra 
fcauta žinių apie padarytus 
nuostolius.

Anglijos pritarimą, dar 
aišku. Bet yra žinoma, 

Anglija ir Francija svar- 
sumanymą paskelbti tų

PARYŽIUS, kovo 25. — 
Francija pranešė Italijai ir 
Vokietijai, kad ji nepakęsianti 
tolimesnios tų šalių siuntimo 
kareivių į Ispaniją. Ar Fran
ci j a prigrūmojo paskelbti ir 
blokadą ir ar tam pasiūlymui 
gavo 
nėra 
kad 
stė
dviejų šalių blokadą Ispanijos 
pakraščių ir ginklu sulaikyti 
Italijos ir Vokietijos kareivių 
siuntimą.

Italija jau pradeda trauk
tis. Još ambasadorius Grandį, 
kuris pareiškė, kad Italija ne
atšauks nė vieno savo karei
vio iš Ispanijos iki lojalistai 
nebus nugalėti, dabar teisinasi, 
kad jis išreiškiąs tik savo pri
vatinę nuomonę, o ne nuomo
nę Italijos valdžios.

Eina gandai, kad Mussolini 
užtikrinęs<> 'Franciją nebesių- 
šiąs daugiau kareivių į Ispa- j” begali

VALENCIA, kovo 25. — Is
panijos valdžios oro žvalgai 
praneša, kad staigiai prapuolė 
italai iš Guadalajara fronto. 
Pozicijas tame fronte užėmė 
patys sukilėliai, o italų, kurių 
ten buvo apie 30,000, bet ku
rie liko skaudžiai sumušti, da
bar niekur nebesimato. Nepa
sisekė susekti į kur italų pul
kai liko išgabenti.
Italijos lėktuvai bombarduoja 

Madridą.
MADRIDAS, kovo 25. — Lo- 

jalistų valdžia kaltina, kad Ita
lijos lėktuvai beprasmiai bom
bardavo Madridą ir Guadala- 
jarą. Tokie bombardavimai ne
turi karinės prasmės ir tik už
mušė daug civilių gyventojų. 
Tai yra beprasmis, bet nuož- 
'mus italų ir sukilėlių vandaliz
mas. "

PITTSBURGH,’Pa., kovo 25 
— TWA transporto lėktuvas 
'sudužo prie New Lebanon, J 
'mylios nuo Pittsburgho ir ui 
5 mylių nuo Pittsburgho air. 
porto. Nelaimė įvyko tu‘oj prieš 
7 vai. vakare. Lėktuvas, skri
dęs iš Newark, N. J., turėję 
pasiekti Pittsburghą lygiai } 
vai. vak.

Gautomis žiniomis, nelai 
mėj žuvo 14 žmonių.

'Du lakūnai 
penki lavonai 
sako žinia iš 
Nė vienas iš

niją, jei Francija nekels klau
simo apie Italijos laužymą neu
traliteto sutarties.

Anglija, kaip visuomet, del
sia. Ji norėtų sukilėlių laimė
jimo.

Jis bandė nušauti ir vaisti
nės patarnautoja James Hu
ghes, bet tasis pabėgo į ban
kų. Po to užmušėjas nubėgo į 
ęlę ir pats nusišovė.

Sukilėlių lėktuvai dienos lai
ku nedrysta rodytis, tad puo- 
Jimus atlieka tik naktį, kada 

i užmatyti lojalistų 
l" lėktuvai. Pereitą naktį Madri

das buvo bombarduojamas pen
kias valandas.

Karo lauke lojalsitai veržia
si į priekį. Jie, nežiūrint smar
kaus sukilėlių priešinimos, pa
ėjo į priekį palei Aragon ke
lia.

liko užmušti ii 
guli palei kelią 
nelaimės vietoj 
buvusių lėktuve

'žmonių neišliko gyvas.
- Avarija įvyko sugedus mo 
torui kada lėktuvas buvo ti 1 
50 pėdų augštumoj. Sudužęs 
•lėktuvas užsiliepsnojo. Ambu 
Jansai, gydytojai ir ugniage 
šiai išvyko į nelaimės vietą 
Oras buvo miglotas airportt 
Visą dieną. M

7 žmonės žuvo 
gaisre

Kaip parodė Chicagos universiteto ekspedicijos ka
sinėjimai Palestinos miesto Megiddo gyventojai, Salia
mono laikais, turėjo didelio vargo su vandeniu. Bet žmo
gaus mintis ir išmanumas viską nugali. Čia matome pa
dirbtus ilgus laiptus, kurie veda i 300 pėdų Šaftą, o iš ten 
į urvą, kuriame buvo šaltinis, aprūpinęs visus miesto gy
ventojus ir karaliaus rumus vandeniu.

aiiiiii .iLŽAv'., ii.. j .«».

. Kontr-atakoj Pozobląnco 
fronte lojalistai paėjo dvi my
lias į prieki linkui Alcarace- 
jos. 7 ./'-J

Prieš atakas buvo padary
tas smarkus artilerijos bara- 
žas, kuris sukilėlius sudemo- 
ralizavo. Sukilėlių koncentravi
mas prie Vilią Harta, Pozo- 
blanco fronte, liko išblašky
tas.

JERSEY CITY, N. J., kove 
'25. — Mrs. Rose Burkhardt 
54 m. našlė, jos penki vaikai 
ir švogeris John Gorman, 61i 
m., žuvo gaisre, kuris sunai
kino trijų augštų medinį na
mą. Visa šeimyna gyveno vir
šutiniame augšte ir ugnis at
kirto jų pabėgimą. Išsigelbėjo 
tik 17 metų » duktė Rose. Ją 
išnešė praeivis.

30 sužeidė viesuloj

Žuvo 4 lakūnai
I Sudužus dideliam lėktuvui

' LYONS, Francijoj, kovo 25. 
— Visi keturi nariai įgulos di
delio Anglijos Imperial Air- 
ways lėktuvo užsimušė, o vie
nintelė moteris pasažierius, li
ko sunkiai sužeista, lėktuvui 
smarkioj sniego audroj atsimu
šus į kalną.

Keturių motorų lėktuvas 
Capricornus, taikomas skraidy
mams per Atlantiką, 
savo pirmoj bandomojoj 
nėj iš Southampton per 
tą į Indiją.

Nelaimė ištiko Rhone
j e, lakūnams per sniegą nega
lint matyti kelią ir atsitren
kus i 3,000 pėdų kalną.

sudužo 
kelio- 
Egyp-

klony-

Apkaltino 5 ban 
kierius

INDIANAPOLIS, Ind., 
25. — Federalinis grand jury 
'apkaltino penkis viršininkus 
trijų uždarytų pietinės India
nos bankų.

Kaltinama, kad dėlei tų ban- 
kierių suktybių depozitoriai 
prarado apie $1,000,000.

kovo

1 WINCHESTEB, Ky., kovo 
25. — Winchester pakraščiu 
praėjo viesulą, kuri sužeidė 
mažiausia 30 žmonių ir sugrio
vė iki 15 namų.

NEW YORK, kovo 25.—Gia- 
como Longo, 53 m., nuėjo ka
lėj iman, nes sakėsi neturys pi
nigų užsimokėjimui $10 pabau
dos už pasistatymą be leidimo 
pašiūrės. Išeinant iš kalėjimo 
policija rado jo sermėgoje įsiū
tus $230 pinigais ir $2,500 
banko taupymo certifikatais.

GENEVA, kovo 25. — Ne
paprastas tautų sąjungos su
sirinkimas šaukiamas gegužės 
26 d. Jis šaukiamas tikslu pri
imti į tautų sąjungą Egyptą. 
Bet susirinkime galėsiąs būti 
iškeltas ir Ispanijos klausi
amas.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Rotos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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kurie giminės neužmiršo ir at
silankė į pp. Ambrozų taverną 
ir čia praleido gražiai laiką ir 
turėjo gOOd time. Visiėms da
lyviams pp. Ambrozai yra dė- 

Jjkih'gi.

NAUJIENOS, Chicago, III.
i .i. - ............. i *71" 1 .............~ A r. . ■ i. . .t i——
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DE- komitetas paleido teferendu-
mvuilMl vaiUAlua ’PABTMENT ’OĖ AGRICUL-'mu nubalsuoti, kad Socialistų 

.'TURE. Į Sąjunga atsimestų ifuO Sočia-
t I| BlaiiKOs kvotimams galima

darbaftis

Penktadienis, kove 20, 1937
..... . .......... ■■•.i. ■. ..*! ■ fii.i.'.' i .'.i i. i» .'.i...i '

20 Metų KM Il'ėM 
Estate Bizny

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

- and Midwife
6630 So. Western 
Avė., 2hd floor

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo nartuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elečtric treat- 
merit ir magne- 
tic blankets ir rt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 

s mai dovanai. j

DANTISTAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vai. vakaro. Treč ir sektn. pagh!

WOtt k AVĖ.
Telefofias LAFAYETTE 8016

lištų Partijos, ir, kiek žinoma, 
kitos kuopos jau tame klausi- 
riie atliko balsavimus, pasisa- 
kydamos už atsimetimą. Tat 
visi nariai būtinai turėtų da
lyvauti ir tarti savo žodį, kuo
met yra laikas 'tai padaryti.

. — W. V. M.

Kongresmariris A. J. Sabath gaiiti pas dištrikto direktorių 
prsiheša apie sekamus Jungti-(naujajame pašto trobėsy Giri
nių Valstybių civilės tarnybos/cagoj. Još turi būtį išpildytos 

ir sugrąžintos 
ME- r^s 

Į'kovo year, . — ,’naus 
$3.00 per Diem Miėn on Duty lkalp 
away from Uištrict Head- 
ųuarters). Employment will be1 

’intermitterit. BUREAU OF AIR ■ 
comm'erce, THIRD AIR1 
NAVIGATION DISTRICT. j ,šį

Raštirtirikas pėrskaitė MjNIOR SWERVISOR OF Ralistų Sąjungos.

— Senas Petras.

Brighton Park
MARQUETTE * PARK. — 

Vienam plačiai žinomam l>iz- 
nieriui, C. P. Suromskiui, šie
met sueina 20 nfetų kai jis iri-' 
tėnsyviai be pertraukos dar
buojasi real estate tiikfiy. Vėik 
visą laiką real estate ofisą tu
rėdavo Bridgeporte, kur taip 
sėkmingai darydavo didėlę me
tinę apyvartą. Tačiau su šiį 
metų pTadžia savo real estate 
raštinę jis pelkelė i Marųuette įag perskaityta laiškas
Park koloniją adresu 6551 So. 
Kedzie Avė.

Vieta jauki ir

Praėjusį trečiadienį, kovo 
10 di&#}, 12 wardo Amerikos 
iiidtriVi^ t)0mokr&tų Organiza-" 
et j A lAikė reguliarį mėnesinį 
surinkimą Holly^ood svetai
nėje, 2417 West 43rd Street.

Susirinkimas buvo gan skait-

kvotimus: 
t 4

JUNIOR GENERAL
CHANIG — $1,680 a 
when actually employed (Plūs

pirmojo sky- 
darbams \ ne vėliau, kaip 
27 dieną, o antrojo šky- 
darbams — ne vėliau, 

balandžio 12 diėną.

šį Vakarą įmirki te saVh
’ _ kTariruVėše

ADVOKATAI

GYDYTOJAS CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
SefrėdOmis ir nedek pagal š'fita'ftį 
Rez.6631 So. Califorpfa Avefiuė

TėkfoiihK •RėįRi'bnc V868

vakarą įvyks Lietuvių
Chicagos

So-

ffrdtoitolą iš praėjusio veikimo. .«*RAIN INSPECTION-$2,000 Cėntralės kuopos susirinkimas 
Protokolas vienbalsiai priim-'a year. BUREAU OF AGRI- “Naujienų name! ■ Pradžia 8

kurs buvo pasiųstas wardo ko- 
ftlitirhamii, Teik^laująs daigiau 

Vieta jauki ir moderniškai ^rb'V lietuviams. Taipgi per
dengta. Ė-nas Šuiomskis rim- skaityta pora rezoliucijų, ku
to ir geros nuotaikos žmogus, rios buvo pasiųstos reikale nu- 
turįs visuomenėj didelės įta- mušimo gažo ir elektros bilų 
kos. Pastaruoju laiku’ jis sako.; šioje kolonijoje, 
turįs stebėtinai didelių barge- 
nų real ėstate bizny.

Tel. Grovehill 0306.
— fcep. B. P.

P-nios Carrie Am

tėl. Office XVentworėh 6380
Rėz. ftj^de Park 8395

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

Valfendoš i—4 ’ 
išskyrtis še'redofnis ir šub&tiOfKiB.

K. P. GUGLS
ADVOKATAS

Miesto bf;Mbs-J~127 N. Dėarbo^n St.
KaiMb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Ndmų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tek Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

KOttPlAi LIETUVOS
ir kiti Skanumėliai.

Irgi parduodam Wholesale.
BALTIC IMI’OKI' CO.

805 W. 19th Street 
Tel. Haymarket 3555

. r .vhim.v-'- ;rl lriliY..r ---------

06 pirtu. 7—41 V. Vak.

Visi nariai yra 
kadangi ‘ 

bris ypatingai svarbus klausi- 
mriš bAlsi?ojama. Pildomasis' 

SENIOR RADIO ENGINEER , ...........  . „ .....
— $4,600 a year. ; j j--- —

RADIO ENGINNER $3,- į 
800 a year. į

ASSOCIATE RADIO EN
GINEER — $3,200 a year. i 

\ ASSISTANT RADIO EN- 
'GINEER — $2,600 a year. ; 

JUNIOR VETERINARIAN
$2,000 a year. BUREAU OF '

CULtURAL ECONOMICS, val- vakare. 
DEPARTMENT OF AGRICUL- kviečiami dalyvauti, 
TURE.

. Nutarta pa
siust 1 Aiškus dviems senato- 
fiarris. Pagalios išrinkti darbi
ninkai organizacijos baliui, 
ktfrs įvyks artimoj ateity.

— S. Gurskis.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER'S ELKIR f

JOSEPH J. GRISTI
LIETUVIS ADVOKATAS ’ 

Telefrhpne; Bbulėvard $8rfA ' 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rėš. 6515 S6. RoukwfeH 5L 
Telephone: Repiiblic 9723

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ii* Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVE.

Ofiso vaki Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
v »k. NedėliOj pagal s’rtarimą

Ofišb TeL: BouleVard 792b
Namų Tel.: Prospect 1930

r-nios Larrie Am- i/g1 ■ ,an>,tMa;wwu..v?rmn-,.■■■/1 w i r- -1^2=

brose gimtadienio I PIRMUTINĖ PAVASARINĖ NAUJIENŲ

Dairidi Gelbsti
Virškinti ir nuo

Uikietejinio

PRAŠYK S AMPELIO DYKAI '
Trjner’s IMttCT Wlne Co. <
B44 S. Well8 St., ChtcttKd, m. j 
PriMąsk man eampelj dykaiPrikąsk
VardM

AdrMM
VisOse 

Vaistinėse

pare EKSKURSIJA

KL. JURGELIONIS
APVOKATAS 

3407 Lotve Avė. Tel. Yards 2510

18 G AT. APIELINKfc 
vo 21 dieną įvyko 
rie Ambrose, 1843 
Street, viešbučio, 
garažo savininkės,
parė. Nors p-nia Ambrose ne
sirengė prie jokios pares, ta
čiau artimi jos draugai ir kai

Ko- 
p-nios Car- 
So. Halsted 
tavernos ir 
gimtadienio

t'r -

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937 

CUNARD WHITE STAR LAIVU J 
“AQUITANIA”

■Skubinkiteš šu dokumentais ir tuojaus užši- 
Sisakykitc vietą ant laivo. .

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

miestus be Jokių 
. i idm r 

o kas viršaus— 
svUrą.
trečia klcsa j vie

ną pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

Pamatysite Paryčių, Befliną ir kitus 
EXTRA IŠLAIDŲ!

220 svarų bagažo galite Vežtis veltui, 
r.eikes primokėti po 4c už 

Laivakortės iš New Yorko į Klaipėdą

1739 šouth Halsted Street
Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų

4316

No. 4318—NAMIE DEVfiTl pa-| 
togi suknelė. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi '32, 34, 36, 38, 40 
42 ir 44 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių' 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti tnierą 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., 1789 
So. Halsted St., Chicago, III.
———n ........ . ........................ .. I i*|
NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No...*.........
Mieros —4............... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

A

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

’ :■ ?Rl' bridgeportE
806 W. 31st Street • Tel. Victory

DOMININKAS KURAITIS
SAVININKAS

F. BULAVV ir K. SABONIS, Bendradarbiai.
, ri~~. t ■i-į.w'-i iju... į.;, ,   

1696

■m

A. A. SLAKIS
... ADVOKATAS

111 W. Washing,ton St
Room 737

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

Gyv. 'vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tek' — Hyde Park 3395

Ctement J. S vilo w
ADVOKATAS , 

33 NO. LA SALLĖ STREET
6- tos lubos Tel. CENtraI 1846

Maręue^te Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN. AVE. 

Telefonas PROspect 1012 
Antrodienia’s ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šsštad’eniais nuo 8 iki 6

. Y? L ir, n^ggil suta^į.

Vifišo Tek Virginia 0036 
Residence Tel. ‘ BEVERLV 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

415Y ArtcHteR AVĖNUĖ 
Ofiso valandų^:

nuu 2—4 ir nuo 6-^-8 vėl. vakaro 
Ėezidenciią

Š9«9 ŠDUTH CLAREMONT AVH, 
Valandos—‘9 —10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

AKIŲ SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTIŠTAŠ

4645 So. Ashland-Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoį pagal sutartį

KUi Lietuviai Daktarai

Tel. Ėoulevard 5914. Dieną įr Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 ii<i 4, tftid 7 

h'ki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki Tž-art
DR. S. ;NAIKELIS

Ir^CHI^URGAN *1

CHICAGO, ILL.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS
dieną ir Naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitagė AVė. 
4447 South Fairficld Avenue

Tel. LAFAYETTE 07Ž7

T V X t 1 -5 koplyčios visoseL-CZ cl I 1 _ Chicagos dalyse
K'IaUsykit’ė intisų Lietityškų radiė programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.Č. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šajtimiėraš.

.......... m-to- ■’ I'T ........„į „ j ......  įįi ....................... ..... ......... ... 1,11, - ,,,,,,,

......... ............... ... ■■■ ■■ . ■

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių ^ 
senumo

ŠTRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

90°
Galima gauti visose 

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIOUŪR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefohai Yards 0801
Vienintelis distributorius

f

Ą VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo jtfsų foTničlų, piano arba 

1 štoro. Uristatom ahglis ir vežam daiktus į kįhis miestus ir fannas.
UNIVERSAL VAN SERVICE

3406 S. Halsted St. 6921 S. Western Avė.
YARDS 3408 HEMLOCK 5040

Laidotuvių Direktoriai
'• y I . >. • ■ . L . K k ...1 .t . .4/ . J l .4.. 1 4 t.  . - - - ė. fc 1-. L

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrlcally Ak»ų Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skauo.'pna akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Irmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus. Krėvos akys atitai
somos. Valandos nto 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Karnos pigiau kaip $irma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND SURGEON 

10 N. BROADWAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 ijci 12 dieną ir 2 

iki 4 ir nuo 7—9 vakare.
Tėl. Melrose Park 660

Rėk. 1400 S. 3rd Avė., Maytvodd A v. 
Phone Maywood 21.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Aveniic 
Tek Virginia 1116 

Valandų^: 1—3; 7—8:80 p.p. 
Office & Residence Ž519 XV. 43rd St 

Tek Lafąyėtte 3051 .
Kasdien, išskyrus serędą. 

Sekmadienį susitarus

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Ašoėiacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diėną 
ir Naktį 

¥
Turime 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

DR. G. SERNER
'lIetuVis AKIŲ GYDYTOJAS 

įk Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius

* Kreivės, Akis
ištaiso

AkTtitų DirbtuvėAfišas Ir 
756 West 85th Street 
kafnpas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, ntio 6 iki 
Nedėlioinis pagal sutartį.

m ..-Ei .m.........  , yr .6—

8

LACHAWICZ IR SUNŲŠ
2314 Wėst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street. Tel. Pullman 1270
•____. ■______________ ______________  __________ * ~ 1_________ 1

, ■ S. P. MAŽEIKA , , j
3319 LituaniCa AvenUe Phone Yards 1138 :

J. LlULEVIČIUS
4348 So. California AVenue Phone Lafayette 3572

: A. MASALSKIS
3307 Lituaniėa Avenue Phone Roulcvard 4139

A. PETKUS
1410 South 49(11 Court Cicero Phone Cicero 2109

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

I. J. ZOLP
1(>4(> Wcst 46111 Street Phohes Boulevard 5203

■ ■į S. M. SKUDAS
718 West 18tli Street Iphone Monroe 3377

.......................   '.i,.hi;.,i ■ i i į.. r** , ..i..ifl'' ' .

EZERSKIS IR SUN-US
10734 S. Michigah Avė. , • Tel. Pullman 5703

LIETUVIAI
GYDYTOJAI fIR DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

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

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

Tek Sėėley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos ni”» 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
.H.I

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30
Nedėlioinis tr gal sutarti 

Key. 4910 SO> MICHIGAN BLVD.
Tel. Kenw6od 5107

'nrcinĮrifot! “N.nncn

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CftntURGAS 

’»al.-: ntio 2 iki 4 v. p. 'p. ir^ filio 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitaręs 
OFISAS YR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield A Ve.
Te!. Lafayette MIS

KITATAUČIAI
DR. IIERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai liettiviarfis žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias *ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir yąįkų pagal nau
jausius metodus Šl-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboraotrija:
1034 W. 18th St., netoli 14lo?gah St.

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

Tek Catial 3110
Rezidencijos telefonai: .

Supėrfor 9454 ar CehtraI *7464

Dr. Charles Segal
f OFISAS
4729 So. Ashland AVe.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ’ki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vak po pietų ir ntt6 7 tki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis rfuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 x
Dr. Maurice Kahn
46S1 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 6b pfetų

I 7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
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Iš Lietuvos Jaunimo 
Neprigulmingo 

Ratelio
21Sekmadienį, kovo mėn.

dieną, 3 vai. po pietų, Mildos 
svetainėj Lietuvos Jaunimo 
Neprigulmingas Ratelis turėjo 
savo kas nedėldienį pasilinks
minimą, kuris susidėjo iš šo
kių, ratelių, dainų ir žaidimų. 
Narių prisirinko daug; buvo ir 
pašaliečių, ir visi praleido link
smai sekmadienio popietį.

Pažymėtina yra, kad kiek
viename ratelio susirinkime įsi
rašo vis keli nauji nariai, nes 
jie ateina sekmadieniais į tuos 
musų pasilinksminimus 
jiems patinka musų ratelis, 
vėliau ir prisirašo.

Taigi ir visi kiti įstokite 
musų sparčiai augantį ratelį
bukime visi kaip vienos moti
nos vaikai, veikime iš vieno 
energingai, o mes tapsime vie
na iš didžiulių draugyšČių Chi- 
cagoj.

Nariai, atsiminkite, kad šį 
sekmadienį niekas nesusirinks 
Mildos svetainėj, bet balandžio 
mėn. 4 dieną bus valdybos su
sirinkimas. Taigi prašau visus prašymą.

narius, kad visi susirinkti/mėt 
ibalandžio mėn. 4 dieną, Mildos 
svetainėj, 8142 So. Halsted St., 
J vai. po pietų.

Lietuvos Jaunimo Neprigul- 
mingas Ratelis linki visiems 
nariams, taipogi ir pašalie
čiams praleisti linksmai Vely
kų šventes.

— Alfred’as J. Butkus.

Cicero
Svečiai iš Grand Eapids

Civic Orkestras 
koncertas

’ Tyli kiaulė gauna daugiau 
‘pamazgų.

atsisako nešti savo pašarą.

ir 
o

ir

Eik Lewis Madų Keliais, Kur 
LEWIS KREDITŲ APSČIAIKas neturi sidabro savo ki

šenėje, tas turi sidabrą savo 
liežuvyje. NAUJI LEWIS PA

VASARINIAI
3 Šmotų, Kailiukais 

Trimuoti Siutai.
Iš puikaus Monotone Materiolo. 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų
SIUTAS

$39-50

Dešros gerumą pažįstame iš 
valgymo.Velykų popietį Orkestrą 

Hali, vidurmiestyje, įvyks. Chi
cagos Civic Orkestros koncerr 

’ tas, p. Hans Lange vadovau
ji jamas. šios organizacijos tiks- 

i simfoninius 
muzikantus ir ji yra dalis Chi
cagos Civic Muzikos asociaci
jos. šio koncerto programas 
talpina kurinius Beethoven,. 
Brahms, Bocchėrini, Wągner ir 
Tschaikowsky. Bilietų 
labai prieinamos, ir 
koncerto 3:30 valandą

Aleksandras Daugintis, Grand 
rapidietis, btivęs cicerietis ir 
(Raudonos Rožės kįubo narys, 
praėjusį sekmadienį kartu si?
žmona svečiavosi Ciceroje PaS|iaS”7ra"'7žaukiet7 
pp. Švėgždas, 1631 So. 49th (

’court.
P-nas Daugintis Grand Ra- 

pids miestu patenkintas. Dar
bai ten, sako, einą ne pras
čiausia. Dauguma dirbtuvių 
užsiima rakandų dirbimu. Dar- 

drininkai apmokami pigiai, o 
me puslapy. x.aisKe p. narry |pragyvenimas brangus, kaip ir 
Paticha aiškina, kaip jo batui A

♦ • . * T 1 Jyclo IIĮLJo*

Atkreipkite dėmesį
šiandien telpa “Naujienose” 

'atviras laiškas nuo Boston 
"Shoe Store, kurį rasite 3-čia- 
me puslapy. Laiške p. Harry i

krautuvė yra prisirengusi Jums 
patarnauti.

Atmetė Rongetti prašymą
Keletas metų atgal plačių 

komentarų Chicagos spaudoj iš
šaukė daktaro Rongetti byla. 
Jis mat padarė aborciją mer
ginai, kuri dėl operacijos mirė. 
Dr-ui Rongetti teismas pasky
rė bausmės kalėti nuo 1 iki 14 
metų. Dabar daktaras prašė iš
leisti jį iš kalėjimo, bet teisė
jas Wilson iš Jolieto atmetė

P-nas Daugintis, kaip meka- 
nikas, su darbu ir uždarbiu 
vargo neturi. Aš per jį pasiun
čiau gerų dienų p-n ui F. Ed - 
/kins, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj darbuotojui ir senam 
pažįstamam. Taipgi pasiunčiau 
gerų dienų Antanui Krivickui 

’^Korįze1”; jis yra senas vietos 
gyventojas, S.L. A. narys ir 
stambus pramonininkas. Jis 
dažnai atlanko Chicagą biznio 
reikalais.

K. P. Deveikis

Melas juokais atneša 
rūpestį.

rimta»

silpnoNenuosaikumas yra 
proto palydovas.

’ Blogas yra tas arklys, kurs

Kas pažįsta save geriausia, 
tas brangina savo mažiausia.

Laimingas tas, kurs žino sa
vo ydas jaunystėje.

—Surinko Veronika Faiza.

kainos 
pradžia 
popiet.

PATARLĖS
turi gana, kas nereika-Tas 

lauja nieko daugiau

Teisingumas yra geriausia 
sąmonė.

Velnias niekad nemiega.

Tylus vanduo bėga giliai

Negali 
raslo iš

padaryti šilkinio če~ 
kiaulės ausies.

SUSTOK ir 
PAGALVOK 
ĮDĖTI PINIGAI Į ŠIA 
SPULKA NEŠA ........
šį SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 

BANK. -
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIJSNĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. \

LITRUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

PASIGRAŽINKITE VELYKOMS
SPECIALĖ ALIEJINĖ PERMANENT ............... ........

(Curls—kiek tik norėsite) 
DUART, BE MAŠINOS, EUGENE, SHELTON IR 

ALIEJINĖ TULIP WAVE ......... .. ......... ....
MUSŲ SPECIALYBĖ VAIKUČIAMS BE MAŠINOS 

PERMANENT ..;.... .....       ........
PLAUKŲ KIRPIMAS VAIKAMS ...................................

MOTERIMS ....... ...............    ......
VYRAMS ...... .......... ............. ............. .

THE CR0WN BEAUTY SHOP
(Crown Dept. Krautuvėje) YARDS 2514

3442-44 SOUTH HALSTED STREET
HELEN MAŽEIKA, Vedėja

51.95 
55.00 
53.50 
. 25 
.... . .35 
....... .. .50

Joliet Kalėjimo Sar 
gai Nori Unijos

bėga greitai, tie grei
tai suklumpa. /

Kurie

Kalėjimo viršininkas nesu
tinka.

Kas pražuvo bereikalingame 
pavojuje, tas yra velnio kan
kinys.

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi

nigų. Tokios yra populiarės Helman malevos. Ir kainos 
nebrangios, o stakas visada pilnas.

Moore’s maleva, 30 spalvų, gal. .......
Spęcialė maleva, 16 spalvų, gal. ......
Varnisli remover, gal. ........ .............
Grynas baltas enamel, gal. ................ 

■' ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris .....        4^

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Canal 5063

$1.85
....... 97c
...... 950

$1.39

Taupykiteį’su Apsorene
> * ✓

ifc Foolish to Save *
w penmes on che$p į

į a ' rWAlL PAPER CLEANER j
b ii

H 11

•nough for an average size room. 
Ybu ūse būt a few cans a ųear so 
Jorit take ttie risk of snoiling ųour 
good paper - (ftiorene absorbs 
ALL dirt,soof and impurities 
leaving the wall uniformlų spot- 
less and sanitarų nrAiumoWHY BUY ANY OTHfcR Cit ANF/J?/

Kur daug durnų, ten turi bu 
ti kiek ir ugnies.

atlaikė 
nutarė 
ir rei-

Grumojami žmonės gyvena 
ilgai.

Unijų reikalas vakar išme
tė iš lygsvaros Joliet kalėjimo 
reikalus. • <

25 kalėjimo sargai 
slaptą susirinkimą ir 
susiorganizuoti į uniją 
kalanti pripažinimo,
remia ir gelbsti organizuotis, 
Will apskričio amatų ir dar
bininkų taryba.

Kalėjimo viršininkas Ragen 
atsisakė priimti sąrgų reika
lavimus. Jis bandė jų organi
zaciją pakrikdyti, perkelda
mas dalį sargų į vieną kalėji
mą kitą dalį į kitą, 
gai atsisakė važiuoti.

Reikalas perduotas 
kalėjimų viršininkui,

bet sar-

Illinois
Bowen.

Mėgina sumažinti* pašalp- 
gavių skaičių

Pašalpai bedarbiams te’kli 
Chiea'goj komisionierius Leo 
M. Lyons jšakė iŠ naujo per če
ki uoli asmenis, kurie gauna pa- 
alpą. Tuo čckiavimu tikimasi 

sumažinti dar dešimčia nuošim- 
ių skaičius pašalpgavių.

Šventoms Velykoms
Jau pats laikas apsirūpinti Įvairiais gėrimais, Degtine, Vynu ir 

Alumi iš šios krautuvės.

SAMUEL’S LIQUOR STORES
2437 WEST 47th STREET 5038 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas Virginia 0044 Telefonas Prospect 5411

o

Tebus linksma jūsų šventė. Užsisakykite degtinės, vyno, alaus ir įvairių 
likierių, kad tik butumet sveiki ir linksmus.

Iš tikrųjų mes aukuojame jums ketvirtadalį '(%■), pusę ar visą bačką alaus 
iš europiškų mielių ir salyklos virtą. 15 įvairių rūšių vyno bačkose ir buteliuose.

Du sandėliai jūsų aptarnavimui.
ir vestuvėms greitai, užsakant telefonu* žemomis kainomis.

Skubus ir malonus aptarnavimas. /Skoliname visus alaus įrengimus.

Pristatome tavernoms, į namus, parengimams

Samuel’s Liquor Stores Firma
SIUNČIA VISIEMS LIETUVIAMS

LINKSMIAUSIO ALELIUJA

Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Galite naudo* 
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

i _______ - -

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $4
Sąlygos Į SAVAITĘ ■

D R. O’CONNELL
232 SOUTH STATE<ST.

1_________ _ :_______’> — -

760 Madison St.
3234 Madison St.
4002 Madison St.
2567 Milvraukee Ar.
4002 Irv

EVES,

6320 Cottage Grora 
6240 S. Halsted 
4619 Broadvray 
3138 Lincoln Ar. 
6350 N. Clark St.

©—CLOSED SUNDAY

Auditorium Restaurant
Lietuviški ir Amerikoniški valgiai.

I Gausite ką tik norėsite.
3131 So. Halsted St.

P. Balčiūnas ir M. Kovvarski, Sav. 
(Chicago Lietuvių Draugijos nariai)

Jane Wyatt sako
♦ '* I *

■Luckies yra lengvas užsirūkymas, kurį mano gerkle
užgiria ir mano skonis mėgsta

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINĖ”

eseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 

gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūkų cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškė, 
jog ypati^kai jie labiausia mėgsta lengvų užsirūkymą. 

To pamėgimo protingumų patvirtina p-lė Wyatt, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 

lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” proceso 

gerklės apsaugų. Luckies yra malonūs gerklei.

ag;

66Pirmu kartu aš pasirinkau Luckies 
apie penkiata melų atgal, nes paste
bėjau, jog kitų artistų ir artisčių jie 
matomai buvo labiausiai mėgiami. 
Luckies man taip labai patiko, jog 
nuo to laiko aš juos ir rūkau. Nau
jajam paveiksle, 6Lošt Horizon’, ku
riame aš su Ronald Colman buvau 
vadovaujanti lošėja, filmą tęsėsi 
36,000 pėdų — beveik 7 mailes ilgio 
— kol ji buvo tinkamai sutrumpinta. 
Iš to galima įsivaizduoti, kiek čia 
buvo darbo ir kokį apsunkinimą tas 
suteikė mano gerklei. Aš jaučiu, jog 
Luckies yra nepakeičiamais artistei 
cigaretais. Jie yra lengvu užsirū- 
kymu, kurį mano gerklė užgiria ir 
mano skonis labiausiai mėgsta.”

DABAR LOŠIANTI NAUJOJ COLUMBIA 
FILMOJ “LOŠT HORIZON”

u

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

' PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Copyright 1837. Ujo Imerttui ItoDnoco Co<apatn
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Užsakymo kaina:
Chicago 

Metams 
Pusei metų ......--- .....
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ___
Vienam mėnesiui*...........

Chicagoįe pęr išnejjptojus 
Viena kopija ......_/.__

. Savaitei'
Menesiui ..............   . r

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
pagtu: 

Metams --- —...
Pusei metų ....'...JL'.'. 
Trims m§nesjąms . 
Dviems menesiams 
Vienam mėnesiui 
Lietuvoje ir kitur

(Atpiginta)
Metams      $8.00
Pusei iųetų ................................ 4.00
Trims mėhp^iąm? ............  2.50
Pipigus reikia siųsti pašto Money 

Orderių kartį sų užsakymu.
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“Žmogaus teisią” pataisa kongrese

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily l!Tew8 

Published Daily Except Sunday by 
fhe Lithuanian News Pub. Co^ Ine.

1739' South Halsted Street

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 pėr year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Maręh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the ačt of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canąl 8500.

__  $8.00
’4.0O 
2.00 

___  1.50 
____ 45

••..••mm 3c 
____ . 18c 
____ 75c

$5.00
2.75
1.50 
1.00 

. .75

Atstovas Thomas R. Ąmlie, iš Wisconsino, įteikė 
kongresui J. V. konstitucijos pataisą, kuri duotų teisę 
kongresui ne tik leisti socialinius įstatymus, bet ir per? 
imti iš privatinių rankų pramones ir dėti specialius mo
kesčius kapitalams. Kongresmanas Amlie yra Progresy- 
vės Farmerių-Darbininkų Federacijos atstovas.

Pereitame kongrese jisai buvo įnešęs velionio Hill- 
ųųito suredaguotą “darbininkų teisių” pataisos suma
nymą. Bet dabartinis jo pasiūlymas, vadinamas “žmo
gaus teisių” amendmentu, yra daug platesnis. Jeigu ji
sai butų priimtas, tai J. V. valdžia, kongresui nutarus, 
galėtų laipsniškai pakeisti visą ekonominę krašto sąn- 
tvarką.

Kongresmanas Amlie' mano, kad šitokiu amendmen
tu butų pašalinti ateityje visi kongreso ir administraci
jos nesusipratimai su teismais dėl klausimo apie įstaty
mų konstitucingumą.

Lenkų “kultūra” Vilniuje
. (.. p'.į- 1 ■ , $ j

4<įVilnihuš Žodzio^'13 htimėris (iš kovo 12 čl.'š. ni.) 
išmargintas dideliais baltais tarpais. Pirmame laikraš
čio puslapyje cenzorius išbraukė du trečdaliu raštų.

Lenkų cenzūra nėra tokia “gudri”, kaip Lietuvos 
tautininkų, kurie ne tik išbraukia kas jiems nepatinka, 
bet ir liepia užpildyti laikraštyje tuščias vietas, kad 
skaitytojai nepastebėtų, kur cenzorius prikišę savo na
gus. Todėl, paėmęs lietuvių laikraštį, kuris eina Vilniu
je,! tuojaus pamatai cenzūros “darbo vaisius”.

Lenkų valdžia lietuvius Vilniuje persekioją. Ne tik 
cenzūruodama jų laikraščius. Tas pats “Vilniaus žo
džio” numeris praneša, kad valdžia nubaudė kito lietu
vių laikraščio, “Vilniaus Rytojaus”, redaktorių J. Na
vikų. Už įdėjimų dviejų korespondencijų, iš Punsko ir 
Kreivėnų, redaktorius buvo nuteistas vienam mėnesiui 
arešto ir užmokėti 600 auksinų pabaudos.

Tas pats “V. Ž.” numeris rašo, kad Švenčionių ap
skrityje valdžia uždarė tris “Kultūros” Draugijos sky
rius — Pečiurkose, Tverečiuje ir Ęrikonyse.

Toliaus, tas laikraštis praneša, kad —
Yra traukiamas tieson buvęs lietuvių komiteto pir? 

mininkas K. Stašys — “už lenkų tautos įžeidimų”. Su 
juo traukiama dar 15 žmnių;

Keliama bylos lietuvių kunigams P. Prųnskiųį, B, 
Budreckiui, M. Prijąlgauskui ir 12 kitų kunigų. Juos 
lenkų valdžia kaltina, kad jie, rašydami meįrįkųs, “Įię? 
tuvinę pavardes”.

Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo “Rytę” 
kūnų skaityklos b. vedėjo Stasionio, ūkininko Ščespųlę? 
viciaus ir vienos moteries bylų, Jie, buvo nuteisti vienas 
pusantrų metų kalėti, antrus metus (moteris, nemokan
ti skaityti išteisinta) — už tai, kad jie laikę ir skaitę 
Amerikoje leidžiamų laikraštį.

Tai šitaip lenkai “kulturina” Vilniaus kraštų.

Prancūzų grasinimas
Francuzijos kantrybė jau pradeda išsisemti. Pasku

tinių trijųs savaičių įvykįai Guadaįajaros fronte, Ispani
joje, aiškiai įrodė, kad lįuąspĮinį atvirai Įąužę tąrptau- 
tinę nesikišimo sutartį.

To ne gana. Fašistų ąmbąsądoriųs Grančįi Loųdpųo 
komiteto posėdyje pareiškė, kad Italija neištrauks iš 
Ispanijos nė vieno savo “savanorio”, iki nepasibaigs pi
lietinis kaFas, t. y. iki gęn. Franco nelaimės.

Francuzija nebegalėjo ilgiau toleruoti tokį 
lėšiškuma. ir ios užsieniu reikalu ministeris Yvoni

7 ■ V;-t-' ' •'

Apžvalga
r1 ....... -

bar mano, kad Rusijoje jau 
‘^socializmas.”

Pagrįžusi į Milwaukee, jį, 
ėmė tuos savo “įsitikinimus” 
skelbti vietoje ir nė vietoje. 
Kai pereitą pavasarį buvo Miį- 
waukee’s mėro rinkimai, tai net 
kantrusis Hoan turėjo pareika
lauti, kad Bergerienės vardas 
•butų išbrauktas iš partijos kal
bėtojų sąrašo!

Nuo to laiko apie ją nebuvo 
nieko girdėt. Bet dabar ji vėl 
sukruto ‘‘'veikti,” pamačiusi, 
kad Norman Thomas, kurio “re
voliucinę” • poziciją ji pirmą 
taip karštai rėmę, sudarė komi
tetą Trockini ginti. Ji nori ap
ginti vargšą Staliną, kurį tię 
nelemtieji trockistai taip bai
siai kamuoja, kad jisai yra pri
verstas sų ašaromis akyse juos 
šaudyti. Taigi ji su savo prita- 
rėjąis parąšė Normano Thpma- 
so partijai laišką, reikalaudą- 
ma, ką4 partiją nędųptų savo 
nariams skriausti “tovarish’ą” 
Staliną, padedant Trockiui. 
.Laiške sakomą:

“ ... Mes nųpširtįįiąi reika
laujam, kad Partija uždraus
tų savo nariams daryti vie
šus pareiškimus, kęnksmįn- 
gus pasaulio socializmo idė
jai ir kad visi soicalistai at
sikratytų nuo t. y. Trockio 
Gynimo ęrgąnizacijos, po ku
rios priedanga reakcinės an- 
ti-sociąlistinės jėgos kaupiasi 
puolimui ant Sovietų Sąjun
gos it pasaulio darbininkų ju
dėjimo.”
Biednas Norman Thomas! 

Pasirodo, kad po priedanga to 
komiteto, kuri jisai suorganizą- 
vo, kaupiasi “reakcinės anti- 
sociaiistinfe jėgos” ir rengiasi 
pulti Sdyifetų Sąjungą! Netru
kus, “tdvA’rišh” Norman Tho- 
mas, tur būt, bus apšauktas fa
šizmo agėntu, ir sekančioje 
Maskvos raganų byloje bus įro
dytas, kad jisai darė konspira
cijas prieš Sovietų Sąjungą kar
tų su Hitlerio “Gestapo” agen
tais. ’ •’

Tačiau kolkas dar yra progos 
Thomasui pasitaisyti. Bergerie
nė ir jos draugaį siūlo padary
ti pąrtijai! “operaciją” — tuo
met viskas busią tvarkoje. Mi
nėtame laiške sakoma:

“ ... Meą reikalaujam, kad 
musų Partijos nacįonalė koų- 
yencija išmestų iš partijos ei
lių visus tyockistus, veikian
čius Partijoj, kaipo svetimus 
gaiyalųs...”
Mums, tiesą pasakius, nerupi, 

ąr Thomas išpildys Bergerienės 
reikalavimus “uždraus” ir “iš? 
mest.” Tai jo problema’.

; jjet reikia stebėtis, kaip nuo
širdžiai stengiasi patarnauti So? 
cialistų partijai komunistai. 
Bergerienės laiškui (kuris visaį 
nebuvo skiriamas spaudai) jie 
nepasigailėjo duoti vietos savo 
laikraščiuose ir dar pridėjo prie 
ję špaĮtas paaiškinimų.

Tokiu budu nėra jokios abe
jonės, jogei komunistai iš tik
rus širdičs geidžia, kad socia’is? 
tų jųdėjimąs butų kuostipriau? 
sias!

NORI ŠVENTŲJŲ.

“Vilniaus Žodis” paduoda to
kią žinią iš nepriklausomos Lie
tuvos :

“Spaudos žiniomis, vienuo
liai pranciškonai stengiami 

. praeitą amžių ' Birųjį kąri- 
Pabrėžą pa§kelbtišventųojų. 
Taip pat vienuoliai Marijonai 
rūpinasi sušventinti ir ar^iy. 
J, Matulevičių.
* “Šventaisiais, kaip žinome, 
pripažįstamą šitaip: Vatikane 
prie popiežiaus yra stebuklų 
kolegija, kuri renka apie §tę- 
buklus žinias, vietoje apklau
sinėj a liudytojus ir mirųsįs 
pripažįstamas šventuoju; ste
buklų kolegijos nutarimą 
tvirtina popiežius,

• ■ / . ’ *’ • 0/ • •• ' ■ * -

“Deja, apie stebuklus kųn. 
A. Pabrėžos ir arkiv. J. Ma
tulevičiaus palaidojimo vieto
je nieko nesigirdi.”

MIRĖ J. KERDIEJUS.

S. Mockus praneša “Vieny
bei,■’ kad kovo 21 d. mirė Bqs- 

(<.• — 1 *■’ -"į . /

tone, Kęrney ligoninėje, Jonąs 
Ęerdiejus. V,

Jisai turėjo savo spaustuvėlę 
ir rašinėdavo tautininkų JaiĮk- 

[ ir 
z Prięš 
“Vil

tiems, 
Lietu-

T, CąRų^ĮOVAS AUGŲBAS

Paslaptis ir Kraujas
B O M A N A S

(Tęsinys)
Aš nuvykau ten. šeši karei

viai sėdė jo, rųlęę ir kalbėjo. 
Sudėti kąmpe stovėjo šautu
vai, Aš pasilenkiau ir sten
giausi užsirūkyti. Bet tup pa
čių metu delsiau, kad likusie
ji galėtų ątęiti man į pągęl- 
bą.

‘ Pagaliau papirosas pradėjo 
degti. Aš išleidau tirštą du? 
mų kamuolį ir 
mūsiškių balsus, 
do čįa pat prie 
įsiutusiu balsų, 
aš surikau:

— Rankas į 
prastos komisijos įsakymų jus 
visi esate areštuoti už neato- 
dairų sargybos pareigų ėjimą. 
Stovėkite! Nė iš vietos!

Aš pasitvėriau revolverį ir 
nukreipiau į tuos išsigandu
sius

tuoj nugirdau 
kurie pasigir- 
budelės. Tūtoj 
kaip pamišęs,

viršų! Nepa

_____ __________ # 
rodo lyg visą vąląųda. Mano 
širdis plaka greit ir garsiai. 
Jei dęĮsime ilgiąu — tąį mes 
dingę.

Tąsyk Reingardas šaukia:
' — Paskutinį kartą reikalau
ju: atidarykite!

■: Iš vidaus pasigirsta negriež
tas protestas:

— Bet juk pas mus yra žmo
gus iš nepaprastos komisijos. 

; — Tuoj bus išlaužtos durys, 
— jau ne kalba, bet urzgią 
Ręįpganįas.

Jis smarkiai užsimojęs tren
kia į duris.

Pagaliau ji atsidaro. Mes į- 
’einame į vagoną.

Su atmesta į užpakalį ke
pure stovi prieš mus raudon
armietis, kuris įleido mus. Jp 
akys sudrumstos. Jis, matyti,

žmones.

XXVII.
PUOLIMAS

ŠU ištiestomis Staigi ąiirtig įhut-

Užsimušė Nukritęs 
Nuo Stogo

akiplėšiškumų, ir jos užsienių reikalų ministeris Yvori 
Delbos kreipėsi į Britanijos valdžių, siūlydamas jai kar
tu su Francuzija blokuoti Ispanijos sukilėlių uostus, kad 
italams butų užkirstas keliąs gabenti sąvp ąrpiįjąs į Isį- 
panijų. ' .

Šitas Paryžiaus grasinimas pųdarė įtakos Romoje. 
Italijos valdžia dabąr jau ąišRinasi, kąd arpbasątĮorįųs 
Grandį kalbėjo Londono komitete tik už save, o ne už 
“ii duče”. Kartu Roma dar kaętų įąy^ 3P$ &
Francuzijai, kad ji dąųgiau saivo kareivių į Ispanijų ne
bestus. • . ....... : ’ ! ?® . _____ i - _ I . i _ i ' . , .. t > ; < __ U—

ii duče”. Kartu Roma dar karią jįąyč 30$ Angliją! &

raščiams korespondencijas 
agitacinius strąįpsneliųs. 
kokius metus laiko; jisai 
ąyfyčje” pareiškė, kad 
kurie protestuoja’ prieš 
vos ūkininkų sušaudymus, Lie
tuvos valdžiąĘ^kailką- 
mai “karšto ivįrio.’\ '

ŲĘRAšIRDžIAI KOMUNISTAI

Komunistai ir vėl labai “su
sirūpino” socialistų gerove. 
Centralinis jų partijos organas 
“Daily Worker” 4dčjo p-ips Ber? 
gepęųė^ iv Wiscpn?
sino “socialistų veikėjų” laišką 
Socialistų partijos centro komi
tetui. “Laisvę” tą ląįąką persi- 
spaųs.dįnp ir, pridėjusi savo- Jlo- 
mentarus, pagamino beveik 
dyįejų pįąčių špąltų editorialą.

Pernai metais apie šitą laiką 
kpmnistų spaudą irgi buvo pil
ną raštų apie socialistus. Tuo
met Socialistų partijoje ėjo ko
va tarpe Thomąso f rakei jps ir 
Nęw Yorko organizacijos. Ko
munistai “darbavosi” išsijuosę, 
pądėdami Thomasui suskaldyti 
partiją — ir jiems pasisekė. 
Partiją buyo suskaldyta.

Dąbar koinupistai uoliai tal
kininkaują velipnio Bergerio 
ąąšjęi ip JPS yiępminčiams prieš 
Thppąąsą. įr jp drąųgųs. Ir tą| 
jie įąrp vis su “gęrįausįais np- 
rąį§.” “Ląisyę” sąko:

ląį ligČią įpus, nę 
kąrtą ęsaipę sakę : Mums rų? 
Pb W Amerikos Socialistų 
Partija hutų stipri ir kąd j' 

Yiepijįnąa Ameri 
kos darbininkų klasės, už ko 
vą su fašizmu...” . -
ĘeL girdb labai bloga, kad 

SoęĮąlistų, ęar^jpjp ' 
“trockistų.” Todėl komunistai 
siūlosi “savanoriais” į talką 
tięips “soęįąĮ^tą yęįkėjąpiS;” 
kurine norėją, kąd pąrtiją butų 
“apvalyta.”

KO NORI BERGERIENĖ
Metą Bergerienė pasidarė pu- 

siaudaolševikė nuę to laiko, kai 
^skv9n k 

“gėrė arbatėlę” su sovietų ko: 
Emisarais. Kadangi' rusų kalbos 
ji nesuprantą ng yignp Žpijžįo 
(įšimąnt, gal būt, '“toyarish,” 
kurį dažnai mini Amerikos laik
raščiai savo juokų skyriuose), 
tsu ji patikėjo visu kuo, ką jai

Suęmę du už važiavimą 
ąvetimu automobiliu

Policiją 
Wiercinskį
Ward Street, ir James Madi- 
^.ępą 2S metą, 2816 Greenview 
ayęnuę. Vaikėzai tapo pagauti 
vogtame automobily. Wiercins- 
ki yra išleistas probacijai iš ka- 

tčū ji patikėjo visu kuo, ką jai Įėjimo, kurin buvo patekęs už, 
pfpasakojo bolševikai, įr. ji da- vogimą automobilių.

areštavo Stanley
17 metų, 2719

Mussplinio prižadai nieko nereiškia, bet atrodo, kad 
franeuzai jo šunybių Ispa^įjpj.e daugiau pębepakes. Vie
šoji opiniją Fr^ųcųzijoje tapo išjudintą.. Jeigu pereitą 
vasarą valdžia butų ėmusi atvirai remti Ispanijos res- 
.pyįjiĮjų, visuomenė, gal būt, nebūtų jai pritarusi. Bet 
'šiandie franeuzų nusistatymas kitoks.'1 Mussolinio ir 
Hitlerio begėdiškumas jiems įkyrėjo. ‘

rankomis priešais mane stove-1 draugų Benediktą Gu
jo nusižeminę tie penki žmo- 1207 So. Lawndale
nes. Jų akys aiškiai rodė bai- avPPUP, kovo 2 Į. dieną. 10 yą- 
mc. Netikėtinumas . paprastai ryto, kai velionis užli-mę. Netikėtinumas . paprastai 
žmogų labai veikia. Ir šiuę at
vejų1 tįe pęųki žmones stoyė- 

pąsi- 
įsą- 
juk 
lie-

jo tarsi užhipnotizuoti, 
rengę daryti tai, kas jiems 
kyta daryti. Jie praeityje 
visada darė tai, ką jiems 
pė daryti viršininkai.

Viskas atsitiko netikėtai, 
. greitai, viskas įvyko per trum

pą akimirką.
Tyla tpję sąrgybos budelė

je... artėjantys bąlšai... Aš gir- 
džiu tspįipa.jKęvą,.;. iuki sar- 
gybipio... Šautuvo žvangėjimą...

■ rustų įsakymą:
— Tylėk! |
Įeina trys. Lr įeitais, skubiais

■ ir energiškais judesiais jie 
griebia kampe stovinčius šau
tuvus... Dar viena akimirka, 
ir šautuvai lekia iš budelės 
lauk. Nuginkluota sargyba su
varoma į vidų. SSu revolveriais 
rankose du mūsiškiai pasilieka 
sargyboje.

Reingardas kugžda 
ausį:

— Sek paskui mane!
Mes žengiame kelis 

nius. Jis sako:
•— Pulkite ant žemės! 

kitę! - ■ ’ L
Ir lyg plaukdamas nejudo- 

rriu, sustingusiu* vandeniu, mes 
šliaužiame po vagonų. Aš pa
suku savo galvą ir matau, kad 
tą pat daro dar Jų kiti.

‘ Prie vagono stovi sargybi
nis. Jis stovi atsirėmęs į šau
tuvą ir žiuri į tolųųią. Jo si
luetas nejuda. Kareivis susi- 
)mąstęs. Vienas šuolis — ir 
Reingardas šalia jo. Jis kaire 
ranka apkabina kareivį, o de
šine išbraukia šautuvą. Aą čia 
pat Jyg iš žemes išlęųdų.

— Vienas žodis — įr aš nu*- 
dęsiu vietoje! Ar taip einamos 
sargybinio pareigos? Tų areš
tuotas!

Kareivis tyli. Toje vietoje i '
musų jau keturi. Mažam, ru- 
•dąm vyrui Reingardas sako:

— Nu veskite toliau šį niek-

man 1

zings-

Šliauž-

į Mes pasibeldžiame į vagono 
/duris. Mums nįękąą neatsako, 
Mes vėl beldžiame — 
Ęeingardas šautuvo 
siparkiai drožia į duris 
ną. Pasigirsta neglėbęs, 
mieguistas balsas:

— I£o jų4m$ ręikia?
' — Tuoj atidarykite duris! 
Su ordinu iš nepaprastos ko- 
įpisijos kratai daryti.

Tas pat balsas atsako:
' — Atidaryti nieku gyvu ne- 

'gąlima.
į — Nedrįskite prieštarauti! 
į Aš stoviu čia pat ir girdžiu

veltui I 
kulbe 

ir šie
pusiai!

pp ant stpgp radip dratus pa
taisyti. Ir niekas nepastebėje, 
kaip ta nelaimė įvykę: ąr pęr 
artį stegp krašte s tevedamas, 
/ar lipdamas žemyų ji£ užsimu
šė vietoje.

Velionis paliko moterį Oną, 
dvi podukras. Velionio moteris 
nesvęikavo ir žadėjo eiti ope
racijai, tat vyras kalbėjo mo
teriai, jogei labai gaila, kad
tenka pasiduoti operacijai ir tos.

Mes
(pusę.
uis.
(banko
• Sargybinis atiduoda šau 
Ibę jokio pasipriešinimo, r 
ręs nė ylenp žodžio. Po to, 
mes “areštavome” valdinii 
'ir sargybos viršininką, jis 
ki, jog mes turime įgalioj

nieko nesupranta. Aišku: 
dar perą visai išbudęs ir i 

’blaivęs. Degtinės kvapas g 
aštrus. Reingardas jam sali

— Eik pirmyn! Parodyk, 
yąldininlpi, ir kiTr yra sąi

Mes einame koridorių, 
mos kląsęs kupė miega du 
ti vyrąi. Tai — banko v: 
ninfcas ir čekos atstovas, 
kitos sofos knarkia sąrgj 
Viršininkas. Mes 
me. Reingardas

— Purtykite 
kiau!

Visi trys nųleidžįa 
nuo sofų, dairosi, negali 
vokti, kas atsitiko.

Mes neduodame jiems 
gos susigriebti.

— Jus areštuoti už girt 
mą ir neapdąirumą! — pai 
kią Trofimovas. — Tuoj 
duokite savo ginklus.

Pirmasis susigriebia są: 
bos viršininkas. Jis protes 
ja:

1 — Ginklų jokiu budu įi< 
Įima ątiduoti. O tai tofiėl, 
nuo to laiko, kaip mes čia 

Jam nepasiseka sakinio 
gti. Smarkių smūgiu j ki 
nę aš paverčiu jį į sofą ir 
stątau revolverį. Jis nesu 
šipą. Jo sudrumstas žvilg 
žiuri su nusižeminimu.

Po minutės jie visi nug 
lupti.

Kupė duryse mes paliek 
sargybą iš dviejų mūsiškių 
vieno jų Reingardas 
didelius besogus ir 
man.

Nešk!
1 Lagaminas lengvas, 
čias. Ąš. einu paskui
dą. Mes dabar panašus į k 
vius, kurie ieško vagone

juos išbud 
sako:

juos su

k<
s

ima 
perdi

Rein

jis bijąs, kad nenumirtu mo
teris,. ‘

Tačįąu gyvenime pasitaiko 
kitaip ir nelaimė ištinka žmo
gų, kuTs jps visai nesitikėjo.

VeĮionįs buvo geras šeimynai, 
sveikas ir tvirtas vyras ir dirbo 
dženįtoriąus darbą. Draugai 
malonėkite atlankyti velionio 
šeimypą ir suteikti jai surami- 
nirilą ip užuojautą.
/ —Veronika Faiza I

įeiname į kitą vaj 
Prie kūpės — sarg 
Kupė užantspaudu 
antspaudu.

iš aukštybių.
I (Bus daugi a ir)

. . u . « - . - • ■ _ _■ - ’ ~ -- . y- •» . ... .   ■ - — ’ - ■  | .. ..

Po Eilute Kasdien
(Jškirpkit šias eiles -f pąsidękįt atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkini).

šalia Tamsa
Šalin tamsa iš musų krašto!

Šalin apuokai ir šeškai!
Salin, kas naktį gyvus drasko!
Šalin pelėdos ir vilkai!

Eikš čia, aušrinė tu šviesioji, 
Apšviesk tamsybių šiuos laikus! 
Tekėk, saulyte tu skaisčioji, 
Parodyk svietui jo takus!

Šalin tamsos, piktieji vėjai!
. Negeidžiąm jų šaltos širdies! 

šalin, šalin šiaurės spaudėjai! < 
Nękjenčiąm Šios tamsios nakties!

Jovaras.

GARROL S VELYKINIS
Likienu Išpardavimas!

KAINOS PENKTADIENIUI TIKTAI
T *royAl host distiliuotas london dry

I IMI 85 Proof C 4I PILNA PENKTADALĖ ”1 Afl
(Tik po vieną) TTw

Bordeaux

John Heidsik 90 proof

•BOURB0N QoJ
DEKTINĖ ............ OOG
(Po vieną) Pilna Kvorta

Lord’s Ransoni dornestic 
Pinch Butelis (Tik po 2)
SCOTCH .... $1.29

Pilna penktadalė

PRAGER DRAFT
ALUS

r Vz galiono Šaltas

29c
(Tik po 3)

(Po yieną) Pilna Kvorta

88c I

CARROL LKįUOR CO.
3213 West 63-ęia Gatvė Prospect 1177 

prie Eedzie
Jokio pristatymo šio išpardavimo virš paminėtų dalykų.

____ PasilĮekaine sau teisę nustatyti kieki.
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ETROITO UIETUVIVJ ŽINIOS
PAVEIKSLAI K LIETUVOS

Susirinku daug žmonių pasižiurai paveikslų iš
vos. — Boro Žigo labai patriotiška kalba. — Kaž
kokiu budu amerikoniškas bravoras atsidūrė Lietu
voje. — Vaizdai iš karo laikų. — Kiniet š^ąs ^čap- 
sujus”.

-T-----r—------------- 7——------ —r

Pąrodė Parįąus-Girėno, o taip 
pat ir yąitkąų.s iįęisįųyęg. Tie 
vaizdai publikoje didelio entu
ziazmo nesukėlė. O Dariaus-Gi- 
^ėnp l^j4°^M'yęs kažkaip keistai 
ątrgdė: nęsįmątė nei gėlių, pei 
karstų, o tik paprasta procesi
ja ir pamaldos bažnyčioje, kaip 
įr geniau ką,d bųdąyo Lietuvoje 
per įtapus.

Filmininko rodomas pasaulio 
'lietuvių kongresas irgi buvo nei 
šis, nei tas: kareivių mąršąyi- 
mąs, sportfhinkų gru
pės? — tai ir yiskąs. Kaip kon- 
gręsąs ątrodė, kqkįę jo dąly- 
yįąi; tąįp ir nepamatėme. 
Tuo tąrpų teko matytį pęrnąi 
Jąmiškęvjčiąus filmą apie kon
gresą. Tai buvo visai kas kita: 
parodė daug kongreso delegatų,

(4097 Porter St.j.
Visi nariai būtinai dalyvauki

te, nes turime pranešimą iš 
Centro komiteto. Be to, bus 
svarstoma konstitucija.

Į susirinkimą esate kviečia
mi ir tie, kurie norėtute į kuo
pą įstoti.

Smagi vakarienėRadio valandos 
sukaktuvės

kurie bųyo nųyąžiąvę i$ Ame
rikos; parodė prezidentą S$ękto- 
ną ir kiįąą. GąĮ p; Zjįgąą pągj- 
vėlino tojIėĮ ir pe-
bęsuspėjo kongreso nufilmuo
ti...

Tai tiek ąpįe tuos garsins, pa
veikslus iš Lietuvos. Tenka pa
sakyti, kad tie pąyeikslai tiek 
manyje, tiek kituose sukelia’ ą- 
bejonįų. Bųteųt? kylą klausimas, 
ąr rodomi vardan bųyų Lietu
voje nufilmuoti?. Iš itiesų, kaip 
prie “Prienų bravoro” galėjo 
atsidurti amerikoniški trokai su 
amerįkonįškaįs Įąiąąiaįs ?

Iš sumiųętų faktų, manau, 
skaitytojai galės pasidaryti ati
tinkamas įšvadąs.

- Kovo 13 d.. DętrOjt, Mięh.
Lietuvių Draugijų Svetainėje 
(4097 Pprtęr St.) palaikymai 
buvo surengta vakąrienė. Įran
ga vyrams buvo 75 centai, o 
moterims 50c. Už tuos pipigus 
buvo duodama vakarienė ir gė
rimai.

Iš ąpkstp tįkietų buvo visai 
i v . v. c , inedąųg itepąrduota. šeimininkėsgramą. Paminejjmui š.ų sukak- ud tik6 osi apie lop sveči Tą 
tuvuj rad!o programas buvo pą-! p įj—■ 5 yal iet vaka. 
Dgmtąs ir Dailės choro pirmi- buy pagarsinta per Dai. 
mnkas, Bęn Shillep, ka.bęjo a- 
pie reikšmę šios dienos.

Draugas Pęų Shiiįer paaiški
no klauąytojais, ir ateity
je Dailės choras stengsis su
rengti radio programos. Dailės 
choras yra vienatinė organiza
cija, kuri per tokį laiką ga.ėjo 
išlaikyti ir išpildyti lietuvių rą- 
dio programus. Draugas pirpU“ 
ninka's išreiškė simpatiją tiems 
draugams ir organizacijoms, ku scenos susirinktų, 
riems nepasisekė taip sėkmin-? kad visi darbininkai rašytųsi į 
gąi vesti radio programus. i uniją. Buvo taip pąt paminėta

Dabartiniu laiku yra tik trys 
kitos svetimtautiškos radio va
landos Detroite. Ištikro yra 
smagu, kąęĮ Detroito lietuviai 
pasiekė tiek? kad gali stot prie
kyje kitų fąutų kultūros vei
kime, nors jos ir atstovaujamos 
didesniais bųijąįs žmonių.

Šios sukaktuvių dienos pro
gramą išpildė šie akmenys: Al
binas Vasiliauskas, vienas iš 
brolių Vasiliausku; Rąlph Va- 
lotke, jąuną's gabus įąin-inkas; 
Sally Pangoniutė, Detroito jau- 
na iMuvlae' soprano, ir šiaip 
dueetai ir kvartetai. • ,, | -

Linkime. musų jauniems yei- - 
kėjams gėtfihusio pą’sisekimo ve-'

Su kovo 20 diena Detroito 
Lietuvių Dailės choras pradėjo 
trečius metus lietuvių radio va
landos. Tai buvo 105-tas pro
gramas, surengtas ir transliuo
tas oro bangomis. Per du me. 
tus be jokių pertraukų, Dailės 
choras išlaikė šį savaitinį pro-

M* Ęemešienė, sek .j.
Sekmadienį, kovo 28 d., va

dinasi, per Velykas, įvyks LSS 
116 kuopos mėnesinis susirinki- 
masma's 1AS svetainėje (24 ir 
Michigan Avė.). Prasidės 2 V. 
po pietų. Būtinai visi nariai da- 
lyyaukite, nes bus sprendžiamas 
klausimas, ar kuopa toliau pri
klausys Socialistų partijai, ar 
ne. Yra ir šiaip kitų svarbių 
reikalų.

—Org. M. Viverięnė.

lus ištempę, ką čia pąmątysimę.
Prasideda, štai ekrane mąr-r 

šuoja ir mąršupja kąrei'viąi. 
Bet kieno tie kareiviai, kur jje 
maršupją ir, kokioje yiętoje, — 
taip ir pasilieka misterija. Fil- 
miniąkąs teikei Įtik tiek paai^ 
kinti, kad tąi Liętųva paąaulįp 
karo metu.

Parodė yLetą, kur buk įvykęs 
mušis. Vienur kitur guli negy
vas kareivis, pusėtinai apgriau
tas mūrinis namas. Bet koks tąs 
namas ir kur jis, — taip ir ne
patyrėme. Kąip tik ėją’ mąn 
dingtelėjo rpintis j gąlyą: kaip 
jis galėjo nufilmuoti pereitą va
sarą pąsąųlįnio kar9 vąizdus? 
Juk tas karas pasibaigė daug 
metų atgal! 1

Paskui jis parodė Lietuvos j 
, kaip jie 

zuikius.'

Dę|roit, Mich. — Kovo 14 d. 
Lietuvių svetainėje buvo rodo? 
mi judomi. paveikslai (atseit, 
filmas) iš Lietuvos, Tąįp bent 
buvo garsinama. Rodė kažkoks 
p. A. Zįgąs, kuris sakėsi esąs 
iš New Yorko.

Tą nepaprastą vakarą suren
gė SLA 21 ir LDD 19 kuoppą. 
Pastaroji yra žinoma kaip ĄJį- 
ko kuopa. Vakaro vedėjas bu
vo p. A. Levulis. žmonių susi
rinko pulnutė svetainė. O tai 
todėl, kad parengimas buvo la-

* bąi gerai garsinamas per liętų- 
vių radio vąlandą. Atvyko ir to
kie piliečiai, kurie jokiuose ki
tose lietuvių parengimuose ne
dalyvavo. Šiuo atveju ir jiems 
buvo įdomu pamatyti savo kraš
tas nors ir paveiksluose. Taip, 
jie įdomavo?! tuo kraštu, kurį bu"tei^

■Arpą.
J t

IŠ DARBININKU JUDĖJIMO DETROITE
Kąjp pasilikę vįduje sėjjęti darbininkai laidojo kompanič- 

ną unij& — Milžiniška darbininkų demonstracija.— 
Kodėl kilo streikai?

lės choro radio programą. Apie 
8 vai. vakaro kai pradėjo sve- 

ripktis, tai šeimininkės 
nęręimąuti: jos sųsįrupino, 
gali maisto pritrukti.
Viso svečių susirinko apie 
Teko tad juos prie stalų

sodinti keliais atvejais. Kai va
karienė pasibąigė, tai J. Baro
nas, programos’ vedėjas, pa
prašė svečius, kad jie arčiau 

Jis ragino,

piaį 
ėmė 
kad

Iš 
200. ANTRAS CHARLIE

CUAPLIN

prieš daugelį metų apleido.
Prieš pradėdamas rodyti fil

mą, p. Žigas pasakė labai pa
triotišką kalbą. Pasakė, jog jis 
iš Lietuvos atvežė atvežęs daug 
sveikinimų Amerikos lietu
viams. Paskui jis papasakojo 
mums, kiek Lietuvoje gimsta 
kūdikių (kiek berniukų ir kiek 
mergaičių); kiek Lietuva turi 
kariuomenės lį' kiek kalinių. 
Primine ir lai, kiek Lietuvos 
valdžia sušaudė ūkininkų. Pa
pasakojo daug ir kitokių smul- 

• kių mums žinomų ir nežinomų 
dalykų. Lietuvoje, sakė jis, nė
ra labai gerai, bet nėra ir labai 
blogai. Didžiausia bėda esanti 
ta, kad Lietuvos žmonės esą ap
krauti labai dideliais mokesčiais, 
kurių dažnai nepajėgia mokėti. 
Dėlei aukštų mokesčių dauge
liui ir tenka skursti. Tačiau tai 
dar neduoda' pagrindo smerkti 
Lietuvą ir jos žmones. Jei jau 
kas čia kaltas, tai valdžia. Ame
rikiečiams, girdi, reikėtų padėti 
Lietuvos žmonėms pakeisti da
bartinę valdžią ir tvarką.

Apie Smetoną jis visiškai ne
prisiminė. Labai daug kalbėjo 
apie Lietuvos meilę. Pradėjo net 
ir nusibosti, — vis ‘‘mylėkime 
Lietuvą,” “neužmirškime savo 
brangios šalelės” ir 1.1, ir 1.1. 
Tas patriotiškas deklamavimas 
kai kuriems kląusoyams net 
ašarą iš akių išspaudė. Iš tiesų, 
tik kietaširdis tegali ramią} to
kios kalbos klausytis. Tačiąų 
vis dėlto turi būti ir saikas. Jei 
persudoma, tai ir geras maistas 
pasidaro nebegardus.

Taip buvo ir šiuo atveju. Bu
tų ir mano ašara įšsispaudžiu- 
si, jei ne tas nuobodus kartoji
mas, kuris visą reikalą sugadi
no.

Aš pažvelgiau į netoliese sto
vintį musų Miką, kuris apie 
Lietuvą neturi gero žodžio pa
sakyti, ir ją visada yra’ pasi
rengęs smerkti ir peikti. Bet 
šį kartą jis klausėsi p. Žigo 
kalbos visai ramiai, ir atrodė 
dagi patenkintas ir linksmas. 
Gal patenkintas jis buvo todėl, 
kad pasisekė tiek daug publi
kos sutraukti. Be to, savo pa
rengime (kaip minėjau, jo va
dovaujama kuopa prisidėjo prie 
rengimo) negrąžu bųtų skapdą- 
lytis. Jei tai butų buvęs kieno 
kito parengimas, tąį, supranta
mą, visai kas kitą.

Baigdamas sąyp kalbą, filmi- 
ninkas pranešė, kad dabar jis 
rodysiąs pavęikslus, kuriuos tik 
pereitą vasarą nufilmavęs Lie
tuvoje. Pąąiškino dar, jkad bu
sią rodoma vien tik 'apie Lie- 
tyyoą kultūrą ir d^įps. Na, 
žinomą, mes ir ląukiame kąk-

žięm.os metų šąųdo 
Sniego daug ir... b-L-r-r... šalta! 
Bet ir vėl mąn lendą rpir>tis į 
galvą: kaip filmininkas vasaras 
metu galėjo, .filmuoti žiemos 
vaizdus, — sniegą, roges ir vis
ką? Tai tikra' misterija. Turėki
te galvoje tai, kad jis pačioje 
prądžioje pareiškė, kad viską 
filmavęs pereitą vasarą Lietu
voje. .

Tikras stebukJaą, įr tiek •
Parodė ir Įietuvišką bravorą, 

kuris esąs Prienuose, čia tai 
jau nepaprastas dalykas: lięr 
tųyiškąs bravoras atrodo lygi
nai taįp? kalP Let kuris Ameri
kos bravoras: ir mašinos, ir bu
teliai, ir trokai, ir bačkos, ir 
darbininkų drabužiai visai ‘ame
rikoniški. Kaip tik tokias ma
šinas, kaip tame “Prienų brą-r 
vore,” mačiau pasaulio parodo
je Chicagpje. žinoipą, čia dar 
viskas tvarkoję:. tarsime, 
Lietuva negalėjų iš Amerikos 
įsigyti mašinų?

Be abejones, galėjų. Ęet štai 
kas mane nustebįpo: Prienų 
bravoro trokai turi amerikoniš
kus laisnius! čia tai jau tikras 
stebuklas...

Parodė mums ir kaip Lietu
voje yra gėlės auginamos. O 
jos auginamos labai modemiš
kai, — yisaį taip, kaip Ameri
koje. Keista buvo tik tai, kad 
tos Lietuvoje auginamos gęlęs 
yra išvažin.ėj amus amerikoniš
kais trpkęlįąis, kurie įųri ame
rikoniškus ląįsųiųsl Tiesa, mū
sų fiįmįpinkas buvo ląbąį atsar
gus: jis nepasakė, kur ta gė? 
lių auginimų yiptą yra Lietu-: 
voje. 6 tųų įarpų mąp labai rū
pėjo patirti. Sakau, kad ko
kios, gal mąno gimįųes ar pa
žįstami visai amerikoniškai iš
moko gėles auginti.

Po to p. Žigas mums rodė vi
sokius sudurtus galus ir galiu
kus, dėl kurių jokių ąbpjpnių 
negalėjo būti: jie tikrai Lietu
voje nufilmuoti. Parodė, kaip 
basos moterys eina į turgų, o 
batus neša rankose; parodė, 
kaip yra javai piaunami dal
giais ir kuląmi spragilais ; paro
dė taip pat ir kitpkjus žemės 
ūkio darbus. Atrodo, kąd čia ne
daug progreso tepąd.ąryta: tie 
darbai taip pat buvo ąįiekąmį 
ir prieš 25 metus, kai mes dar 
tebebuvome Lietuvoję.

Beje, filmininkas pasakė, kad 
pereitą va§ąrą jis dąlyvavęs ir 
“revoliucijoje.” Tačiau kažkodėl 
vaizdų ir tos revoliucijos nepa
rodė: gal neturėjo nufilmavęs, 
kaip Lietuvos ūkininkai buvų 
mušami ir šaudomi už tai, kad 
jie kovojo dėl savo būklės pa
gerinimo.

Pagal teismo sprendimą šeši. tį darbą, gąudąvp skirtingą ąt- 
. ir kas keisčiausia, 

kad atlyginimas visai nepri
klausė nuo darbo našumo: di- 
dėsnį atlyginimą gaudavo tąs, 
kurie mokėdavo prįęvąįzdąi, ąf- 
seit, bosui įjįį)$i. 0 kurie patai
kauti nemokto ar nenorėjo, tai 
tie priversti buvo pasitenkinti 
tiesiog mizernu atlyginimu.

Apie saųgįup.ą negulėjo būti 
pp kalbos: ir . keįiolįką pietų 
Vienoje vietoje išdirbęs dąrbį- 
ninkas galėjo netekti darbo bi- 
le dieną.

Tokią bųklg ir tęsėsi iki da- 
bąy: vienį; d^bp ųžsįmušdami 
ilgiausius v(ąląndąs, p kiti nie
kur negalėjo įsigauti, — tai jie 
buvę perdaug, senį, itąi. pęrdaųg 
jaunį, tai nepątyrę, ir t-t.

Prągyyenimąs pastaruoju lai
ku pradėjo padubusiai smarkiai 
kilti, o ypač butai. Nuomos bu
tams kyla tiesiog kaip ant mie
lių. Visa tai, žinoma,) ir priver
tė ,darbininkus organizuotis, o 
ne koks ten. bolševizmas, apie 
kurį geltonlapiai bubnija.

Unijistų draugas M. L. B.

Chrysler devynių | lyginimą.tūkstančiai 
dirbtuvių darbininkai, kurių pa
skelbė sėdėjimo streiką, .turėjo 
apleisti kompanijos trobesius. 
Ęeįkįą paąąkytį, jog tie šeši 
tūkstančiai sudaro tik mažą da
lį streikuojančių, kurie yra ap
leidę dirbtuves. Faktas yrą' tas, 
kad streikas yra suparaližavęs 
visas Chryslerio dirbtuves.

Kai streikininkai patyrė teis
mo patvarkymą, tai jie dar la
biau pasiryžo vieningai veikti. 
'Streikininkai, kurie pasiliko sė
dėti, surengė viduje demonstra
ciją įr nešiojo aukštai iškėlę 
skebo iškamšą?-Jie turėjo taip 
pat grąbą, į' kurį buvo paguldy- 
tas ko^P^hičnos unįjps “lavo
nas,” o ant lavono sėdėjo šu- 
niukąs, — tikras, gyvas šuniu
kas. Jis sėdėjo sau ramiai ir 
dairėsi aplinkui. Tuo tarpų 
“dvasininkai” (vienas streiki- 
ninkų net buvo ąpįsręngęs “vys
kupo” drabužiais!) sekė karstą 
ir giedojo laidojimo giesmes. 
Prie karsto buvo iškultą' iška
ba su užrašu, kąd laidojame 
“kompaničną uniją.”

Kada “sėdėtojai” yidųje mar- 
šavo, tai jų draugai irgi' neatsi
liko. Anksti rytą apie 20,000 
•darbininkų susirinko demonst
racijai. Prisidėjo tūkstančiai įr 
šiaip pašalinių žmonių, kurie 
streikininkams pritaria. DeT 
monstrącijos priešakyje ėjo be- 
nas, paskui sekė unijos nariai 
(moterys ir vyrai). Ta' milžiniš
ka minia maršavo nuo vienos 
Chryslerio dirbtuvės' prie kitos. 
Vadinasi, tuo bud u jie parodė 
savo solidariškumą ir sustipri
no dvasįpję tuos, kų.rįe yra pa- 
sijikę. viduje sėdėjimų streikui.

Demonstracija nusitęsė apie 
porą mylių? KįeĮ$ iš viso 
toje demonstracijoje darbinin
kų dalyvavo, žinoma, niekas 
tįkslįai negali pasakyti. Tačiau 
vienas dalykas tenka pabrėžti: 
tarp darbininkų pasireiškia di-?

dime ir pildyme lietuvių radio 
valandos per ištisus ateinančius 
metus. , H ■ »

Urbonienės vieną metų mirties 
sukaktis. I

Aido choro vedėjas, jaunasis 
Gugas, su savo žmona ir dar 
vienu vyru sudainavo kelias 
daineles. Gražiai dainavo ir J. 
Vasiliauskas “Ar tu žinai, ma
no broli.” f

Pa'skui prasidėjo šokiai ir a- 
lučio gurkšnojimas.

i Buvo garsinta, kad muzikan
tai busią iš 
muzikantai iš
vo... prieš 30 metų. Griežė J. 
Baronas ir J. Butkus su savo

I J<ĮUHUU11«1Q.

* Aplamai kalbant, vakarienė pra
ėjo gana gyvai ir linksmais.

—Dalyvavęs.

Pilviškio. Tiesa, 
Pi.viškio atvažia-

Father Coughlin, kuris pirma' 
vis rėkdavo, kad tarptautiniai 
bankieriai engia darbininkus, ir 
sakėsi, kad jis išvesiąs darbi
ninkus iš visų vargų, tik rei
kia' organizuotis į Sočiai Justice 
uniją. Bet štai, kada darbinin
kai pradėjo organizuotis tik ne 
po juodo skverno vėliava, tai 
tas darbininkų geradėjas dau
giau nieko nebemato, kaip tik 
“reds,” “reds” ir dar kartą 
“reds”! Tačiau apie fašistus jis 
neprisimena nič-nieko; na', ir 
kaipgi čia kunigėlis save plieks. 
Juk skirtumas tik tas, kad Ita
lijoj ir Vokietijoj ne grynai ka
talikiški fašistai, o Amerikoje 
reikia grynai katalikiško fašiz
mo su kryžium vienoje ranko
je bei kardu antroje.

—šiolįujn Liokųm
ORGANIZACIJŲ SUSI

RINKIMAI

Detroit, Mich
SUSIRADO KABLIUKĄ
Policija ir šnipai ieškinėjo ir 

ieškinėjo būdų, kaip čion galė
tų prisikabinti prie streikuo
jančių darbininkų; na, ir susi
rado, kad buk streikus iššau
kiu koki tai gengsteriąį. Tuo 
remdamosi policija daugelį or
ganizatorių suareštavo ir dau- 
gęlip dar iesįo. Suareštuoti ka
mantinė jami, kokioms organi
zacijoms priklauso, ir ieškoma, 
ar nėra buvę kada nors areš
tuoti.

Ęąip tįk ppĮicįją susirądo šį 
įąblįųįą, tąi tuoj puolė “§it- 
d.own” sįręiLįeriiią keliose m#' 
žesnėsę dirbtuvėse ir streikus 
suardė. Tačiau didęsnių dirbtu
vių dar neišdrįsta užkabint; tur 

, . , „ ... . , įj-it, tu^ės ieš^ofi 4įd>eĮsnjų kab-
desnis vieningumas, Unijų pr- liukų, f
įgapizavimas turi (tikrai didelį 
pasisekimų- Jau net ir tos d Tb- i 
tuvės, kurios pirma šalino uni
joj paųdaj veikiančius darbi
ninkus, dabar pradedą juos pri
imti atgal. Matote, kai darbi? 
ninkai susiklauso ir vieningaį 
vęįkįą? tąį §u jais darbdaviai 
turi Į^įįytįs..

Daugeliui gal bus įdomu pa? 
tirti, kodęk pastaruoju ląįkų 
Dęįijaįtą ųžplŲjdo streikų banga. 
Tenka pasakyti štai kas: Dėt- 
rojte. ir Yjssjfe JSlęhim yWM- 

bw° 
iię įr® tįitjsm 

vergai. Vieni dirbo ilgiausias 
valandas, o kitiems darbo ne
buvo1 galima gauti. Atlyginimą?

Kad bųtų gąįįma apsiginti 
policijos “gerą” vardą, tai uni
ja šaukia masinį protesto mi
tingą kovo 23 d. Cadilac skve
ro aikštėje. Miesto konsilmonąi

Ęaf^k^ kad j;įp pątys yįpm per 
£ali išduoti Įeidimo be polįęijųš 
viršininko, bet Vėliau pąyippiaį 
prisipažino, kad jie esą priešin
gos minties.

UŽMOKĖJO Už “ŠIT 
D0WN”LAIftĄ

Crovviley & Milner departmen- 
tines krautuvės darbininkai
(ten daugiausia dirbą moterys 
ir merginoj) (. laimėjo “sėdėjį- 

buvo nevienodas. Net dapbinin-! mo” streiką sp pilnu užmokės- 
k?*’ k“rie diĮrbo. vieną įr tą pa- čiu Wž streiko

DŲMOJiRĄTŲ KLUBAS
■ *"* », ■

Lietuvių demokratų klubas iš-

Detroit, Mich.
šeštadienį, kovo. 27 d., įvyks

ta 19-kos draugijų Lietuvos de-

DETROITIEČIAI!
“NAUJIENAS” 
N U SI Pi K K SI T

Sekamose Vietose:
M. BALCHUNAS, 
1308 Westminster.

VIDŲKMIESTYJ PAS 
Triangle News Company 

MICHIGAN & GK1SVVALD

sijuosęs dirba dėl kitų rinkimų, mokratijai atsteigti komiteto 
Užklausiau vieno veikėjo, ar tu- mėnesinis susirinkimas. Susirin- 
rit lietuvių, kurie siekiasi būti kįmas prasidės 8 vai. vakaro 
išrinkti d.emQkratų, tįkietu? Ne, Lietuvių svetainėje; 25 ir W. 
atsakė, tu:rėjom vieną, tačiau Vernor Hwy.
pralųšė prjmary dienoje. | Visi draugijų atstovai malo- 

Kaip to kandidato vardas, — nėkite atvykti laiku, nes turime 
paklausiau. Nagi p. Conrad daug svarbių reikalų. 
(Kundrotas), — atsakė. Tai i 
esą gabus lietuvis advokatas.'
Aš, rodos, irgi dalyvauju Įigfu-.1 Lietuvių Laisvamanių Etinės 
vių tąypę,r tačiau apie advoka- Kultūros 2-ros kuopos susirin- 
tą Conrad nesu girdėjęs. kimas įvyks kovo 28 d., 2 vai.

—P. Jurkšąitis. po pietų, Draugijų svetainėje

M. Kemešienė.

t
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gėlimus Ir
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Patikėtinas 
palengvina 
skausmus nuo ištampys 

miį Ir išsinarinimų. 
PAIN-EXPELLĘR 
vaisbaženklis irikras 
žinomas vaistinėse.
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SELECT THE COAL
Your Stoker Can Handle Best

Kiekvieno stokęrio įstatymas pa
tiekia s ą v o specialią proble
mą. Consumęr’s inžinierįai žino 
kokius imti davinius, sprendžiant 
jūsų stokęriui atsakantį kurą. 
Kodėl, tad, neleisti jiems patiekti 
jums savo rekomendacijas? Jų 
patarnavimas jums nieko nekai

nuoju ir grali materialiai pa
taisyti jūsų stokęrio veikian
čią galę, arbą esminiąi suma
žinti jųsų šildymosi iąįąjjlą& 
Ar jųsų pareikalavimai bųtų 
vieno tono, ąr krovinys, jus 
gausite geresnę vertybę, jei 
pirksit GARANTUOTAS An-

,. iii
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by Dr. E. G. Peters

Into Mar’s Red Maw
The Land of Henpeckery 
Nine Old Men

he now lets them hold the 
purse strings.

“I give my wages to my 
wife,” explained a janitor 
friend of mind. “She’s sūch 
a good saver. She pays all the 

’bills, even my union dues.” A 
Street car conductor 
other city observed,

Into Mar’s Red Maw
Into Mar’s red maw — that 

is where the world is being 
swiftly driven the mnd- 
dogs of fascism. Spendings to 
prepare for war have 
in the pas t two years, 
ing to a suTvey of 60 
by the Foreign Policy
tion. Expenditures for arm- 
ament rose from 5 billion dol- 
lars in 1934 to 11 billion dol- 
lars in 1936, with the military 
budgets of 1937 likely to top 
those of 1936.

doubled 
accord- 
nations 
associa-

“Military budgets began to 
rise following Japan’s con- 
q nes t of Manchuria and in- 
creased even more sharply 
following the advent of the 
Hitler regime i n Germany”, 
statės that association. The 
spread and threat of fascism 
are tųrning the world into an 
armed 
1914.

camp, as it was i n

in an- 
“Why, 

yes, I turn my pay-check over 
to the Missus, and ask her 
for spending money. It’s easier 
that way. And I’m ’fraid of 
her bitin’ tongue,” he added 
in a confiding whisper.

From nine to five, millions 
of American men are harried 
at vvork Ijy the boss. Then 
from five to nine they are 
under the thumb of the vvo- 
man who bears their name and
their children. A German or tradition, 
French wife would go green deeply intrenched in our 
with envy at the 
husband-taming of 
wearing American 
Fritz or Jacųue 
down the house if
his American cousin

wealthy by declaring a federal. 
income tax unconstitutional.l 
For an even longer time by 
tying the. hands of congrefcs’ 
those greybeards watered and 
mAnured the poisonous tree of 
child labor.

By what right do those nine 
old men thwart the > will of 
the American peoplę? Not by 
!any authority given the su
preme couTt by the federal 
constitution. For that vener- 
able document puts thex right 
to legislate into the hands of 
congress and/ the president, 
not into the hands of supreme 
court. Merely 
tradition do 
cients declare 
constitutional.

by usage 
those' nine 
laws to be 
That usage

however, are

success i n 
her pants- 
sister; būt 
would tear 
bossed likę 

John.
men con- 
and pur- 
Fleece of

MUSŲ SKAITYTOJAI
samsssxsxx=axsms£sss=sx==

(Skaitytojai < kviečiami rašy
ti | šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gali
ma).
SKAITANT NAUJIENAS

Kai kurie žmonės mano, kad jau 
nebėra burtininkų ir tikinčiųjų bur
tais. Aš gi sakau, kad dar yra pilna 
burtų ir daugybė tikinčiųjų burtais. 
Mes esame užaugę burtuose, mes jų 
laikomės ir dabar.

Dauguma iš musų lanko burtų įs
taigas ir vaikučius burtuose auklė
je-

Nes kas yra musų bažnyčios — 
ar ne burtų įstaigos? Tos bažny
čių šventenybės, šventyti, vandenys, 
šventytos žolės, tie barstomi antšventytos žolės, tie barstomi

galvų pelenai—ar visa tai nėra bur
tai ? x

Pažiūrėkime kiek jie blogo pada
ro. Išmokina vaikus tikėti visokiais j 
nebūtais daiktais, na ir tiki jie ne- | 

^sąmonėmis kai jau x užauga.
Man prisimena laikai, kada Lietu

voj, Jonišky ir apielinkėje, pasitai
kydavo gaisrų. Ką žmoneliai dary
davo ? Ažuot apsiginti nuo gaisrų! 
apdrauda, jie parsinešdavo namo 
visokių žolių ir šventyto vandens, 
žolių prikaišiodavo palėpius, kryže-: 
lių pridėdavo—kad apsisaugoti nuo 
gaisro.-O gaisras nušluodavo visą jų 
turtą. Ažuot paimti apdraudą, jie 
tikėdavo kunigų skelbiamais burtais 
ir kęsdavo dėl to. Ir šiandien dar 
daug žmonių, kurie tiki kunigų 
skleidžiamaįg burtais.

— Kumiete.

MAISTO IŠPARDAVIMAS!
VELYKŲ ŠVENTĖMS

GERAS MAISTAS, LABAI ŽEMOMIS KAINOMIS 
IŠPARDAVIMAS! Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo 26 ir 27

GRIEŽTAI ŠVIEŽI 
|>i vi i ■Kiaušiniai No. 1 Kokybės

TUZINAS JThB /2Įj
“CERESOTA” TYRUS, NEBALTINTI

MILTAI5 «= $1.05j

“MIDVVEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
De Luxe KAVA ..............
PAVASARINĖS TUŠINIMUI
VIŠTOS Ištaisytos.........
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The 
World 
danger signal. 17,000,000 dead, 
19,000,000 wounded, with six 
millions of those totai wrecks 
— that i s the direct human 
cost o f mankind’s greatest 
war. The bill for property los- 
ses is also mountain high. One- 
hundred eighty-six billion dol- 
lars direct loss; direct and in
di rec t loss — ’three-hundred 
thirty-eight billion dollars. 
That sum eųuals the wealth 
of all Europe in 1914 ; it equals 
the combined wealth of Italy, 
the British Empire, and the 
United States in the šame 
year.

The death-struggle between 
democraey and fascism in 
Spain has been going on only 
six months; yet it has already 
cost about one million lives. 
“Unless we destroy war,” said 
David Lloyd-George, “war will 
destroy i.’s!” į

Facism inevitably breeds 
war. Fascism, oath-bound to 
destroy freedom, today threat- 
ens the democraciJbs of the 
vvorld with destruction. By 
presenting a united economic, 
diplomatic, and military front 
to fascist countries likę Ger
many and .lapam [tvily and 
Portugal and the rebels in 
Spain, the democratic nations 
can stop the spread of fascism, 
and they can also prevent an- 
other world war which is likely 
to destroy civilization. Būt un
less the democratic nations act 
firmly together, ant act now, 
they run the risk, of utter de
struction in 
fascism — 
pared with 
war was a 
exercise.

Unless we destroy fascism 
today, fascism will destroy us 
tomorrow.

stupendous cost of the 
war should serve as a

a struggle with 
a struggle com- 
which the World 
mere warming-up

While American 
ųuered a continent 
sued the Golden 
ųuick wealth and sudden pow-
er, American women took pos- 
session of the home. Now, 
henpecked John is merely a 
“good provider” for pants- 
wearing Mary and. the child
ren — a reliable old 
horse in his own house. 
reward 
amused 
tempt 
springs.

II’ John wants
their respect, he^ll win back 
his seat at the head of the 
table by taking as his 
tune “The Taming of 
Shrew.”

work 
His 

is —- the bitter or 
indifference or con- 

of spouse and off-

to regai n

Nine Old Men
nine old men of

nw
the

the 
nul-

The Land of Henpeckery
America is the classical land 

of henpeckery, a paradise for 
female pants-wearers. For by 
hook or crook, by cunning and 
persistence, American wives 
have 
leges 
likę 
and 
bąnds. At the šame time 
shrebv’d daughters of Eve 
secured the right to vote, to 
šit on juries, to hold real es- 
tate, to collect alimony as the 
injured party in a divorce 
suit. Often, too, these modern 
Amazons have so thoroughly 
cowed the once roystering, 
fighting American malė that

American 
kept most of the privi- 
of the days of chivalry 
being escorted by 
supported by their

men 
hus- 

these 
have

and 
an- 
un- 
and 

so 
go-

vernmental system that they 
can be broken only by some 
such reform of the federal 
judiciary as President Roose- 
velt has recommended.
/ If nine old men, appointed 
for life and out of touch with 
conditions under which coiA- 
mon folk live, are permitted 

’tp override the will of 130,- 
000,000 Americans, as ercpress- 
ed by congress and the presid
ent, then ours is no longer 
a “governmcnt of the people, 
by the people, and for the 
people.” Our government is 
then not a republic; it is not 
a democracy. It becomes an 
oligarchy of nine old men rul- 
ing in the interest of the rich 
and

Velykinis Išpar
davimas

the privileged.

Cicero
musų

The 
federal supreme court can 
lify the will of the American 
people. Those ancients blocked 'Užtupo širdį, 
that will just before the Civil 
War by the

Charles Užtupas yra 
apielinkėje populiarus pilietis, 
buvęs lietuvių demokratų kliu- 
bo prezidentas. Šiomis dieno
mis jis gavo žinių, kad miręs 
'jo mylimas uošvis Antanas 
Graibąs, 516 West 14th street. 
Ši žinia skaudžiai užgavo p.

Liūdna yra pasilikusi viena 
Dred Scott de- i'p-nia Graibienė. Bet duktė ir 

cision, vvhich made slavery le- 'geras žentas uošvės neapleis, 
gal in the North as well as in 
the South. For years thosfc madieny, kovo 29 dienų 
nine old men protected the

G(raibo laidotuos įvyks pir-

“N.” Rašėjas.

Atviras Laiškas nuo

Maistas vaidins labai svar
bų vaidmenį šių savaitę. Kiek
viena šeimininkė nori paten
kinti gardesniais valgiais savo 
šeimų ir, žinoma, svečius. 
Tam, juk, ir Velykos.

■ I

Taip, tad šiandien ir rytoj 
jos trinsis ir bėginės po krau
tuves,—pirksis maistų ir ruo
šis šventėms. Ne be to, kad 
jos šia proga nesistengs pirkti 
tik geras prekes, o kas svar
biau, kad visi jų keliai sueis 
į Midwest Stores krautuves. 
Jos, mat, gerai žino, kad čia 
didelis pasirinkimas ir pre
kės geriausios, kad čia prekės 
kaip tik dabar gautos.

Tai vienas dalykas, 
tai krautuvininkai. Jie 
ypatingai yra pasiruošę
kas sutikti. Krovinių krovi
niais jie užpirko reikalingu 
sau prekių per savo didžiulius 
sandėlius ir jau yra 
krautuvėms jas padalinę.

Dar vienas dalykas^ r šiuo 
metų laiku ypatingai yra didis 
pareikalavimas šviežių daržo
vių ir vaisių.* Musų gi Pieti
nės Valstybės turi gausų iš
teklių tų prekių; Jų kokybė 
geriausia, o kaina žemiausia.

už-
pa-

maistų Midwest Stores krau
tuvėse, jus daug sutaupysite, 
Perskaitykit šiandien “Naujie
nose” jos skelbimą ir pamaty
site, kiek jus galite ko sutau
pyti. Tada susirašykite lapely 
reikalaujamas prekes ir su 
juo 
šioj

apsilankykite aYtimiau- 
jos krautuvėj.

Skelb.

Pavogė $1,192 iš 
18-tos Apielin- 

kės Alinės

Kitas 
gi ir

savo

18 APIELINKe. — Du gink
luoti banditai Vakar anksti ry
tų užpuolė Kaufman alinę prie 
2149 S. Halsted street ir pavo
gė $1,192.

Vienas buvo “didelėmis ran
komis”, antras “smaila nosim”. 
Policija jų ieško.

“NVARD’S” VELYKOMS
LAYER CAKE Specialėj dėžutėj vienas 50c
“PAAS” VELYKŲ KIAUŠINIŲ DAŽYLAI pak. 90 
Puikios Floridos TOMAITĖS ........ . 2 sv. 250
CALIFORNIJOS CAULIFLOWER ........  ...... vienas 160
FLORIDOS SALERIŲ ŠERDYS .......... 3 pund. 100
PUIKUS TEKĄS ŠPINAKAI  .......... ...........  2~^~130
ŠVIEŽI TEXAS~BUROKAI .........................  2 p^d. 90
PUIKUS GELTONI CIBULIAI „   ......... 4 sv. ll<t
GRAŽUS VIRIMUI OBUOLIAI  .......... ..... 4 sv. 23£
PUIKUS VALGYMUI OBUOLIAI ............. ..... 3 SV. 220
Be grūdelių GRAPEFRUIT dideli 80 didžio 5 už 190
CALI HAMS Rūkyti......~
LAŠINIŲ PALTIS “Midwest”

sv, 19‘/z c 
sv. 29‘/z c

DATES Pitted “DR0ME,ITLc. pak. 2 už 23c
RED SALMON “Iceberg” .....   sv. kenai 21C
RAUG. AGURKAI “Midwest” ....... kvort. džiarai 17£
PYCfcS “Midwest” ...................... dideli 2'4 kenai 19^
SLYVOS “Midwest”     dideli 2% kenai 16C
SPECIALIAI! Reguliariai 100 džiarai Pond’s Cold 

Cream tik už 10 su pirkimu 5 šmotų 
“American Family” MUILAS .... 5 šm. 27c 
"OCTAGON” SOAP CHIPS ......    pak. 180
“OCTAGON” CLEANSER ...................... . 3 kenai 14£
“PALMOLIVE” MUILAS ............................. 3 už 16<

Midwest Stores tų prekių 
sipirko tiek kiek j osz tikisi 
tenkinti savo pirkėjus-

Tad, perkant Velykoms sau
T----

BOSTON SHOE STORE
Į Musų Draugus: 3435

JŪSŲ NAUJI CEVERYKAI
1 JIE JAU ČIA!!!!

VELYKOMS JAU GATAVI!!!!

Pasiskubinkit atsilankyti ir pa
brinkti šauniausius ir puikiausius 
čeverykus iš BOSTON’S RINKTI
NIŲ ČEVERYKŲ kada nors pir
miau pasiūlytų. Visi nauji,* jie yra 
naujausio styliaus, gražus ir ma
dingi. Mes turime šimtus įvairiau
sio padarymo čeverykus ir siūlome 
juos jums už tas pačias senas že
mas kainas, kas reiškia, kad jus 
sutaupysite nemažai pinigų ant jū
sų pirkinių. Kitos čeverykų krau
tuvės jau pakėlė kainas, bet BOS
TON’S krautuvė kainų nepakėlė, 
dar ne dabar. Todėl atsilankykit, 
pasinaudokit šia proga ir pasirin
kit sau šaunius čeverykus ir su
taupyki! pinigų kol dar nevėlu.

S. HALSTED STREET

žiūrint kokius čeverykus jus norė
tumėte leisti—jus rasite tinkamus 
sau čeverykus BOSTON čeverykų 
krautuvėje.

Kūdikiams jus taipgi rasite di
delį pasirinkimų puikiausių čeve
rykų. Mes turime didelį pasirinki
mų, kaip tai POLL PARROT, 
STAR ir daugelis kitų. Visi pada
ryti iš tikros odos, tvirti, gerai dė
vėsią ir musų pilnai garantuoti.

Dėl moterų ir panelių mes turi
me naujausių spalvų pančiakas. 
Full Fashioned ir kitas. Jos yra 
šilkinės ir mes jas parduodam spe
cialiai VELYKOMS tiktai 59 cen
tus už porą.

Ateikit anksti, kad galėtumėte 
pasirinkti geriausius ir už pigiau
sias BOSTON’S kainas. Jūsų senas 
draugas HARRY. jums maloniai ir 
teisingai patarnaus.

Mes užlaikome visokio išdirbinio 
čeverykus, kaip tai: F L O R- 
SHEIM’S, RED CROSS, FREE- 
MAN, taipgi ENNA JETTICK. Ne-

, UŽ BOSTON, SHOE STORE HARRY.

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

PS. Į šį musų pranešimą mes nededame jokių čeverykų paveikslų, nes musų pasirinkimas 
yra taip gražus ir įvairus, kad mes teisingumo dėliai nenorime nei vienos poros išskirti.

SONOTONE
66 E. Van Buren

JAU ; EINA
MIDWEST PREMIERE

“Spain in Flames”
Gyviaųsis dokumentas bet kada 

paveiksluose

Tiesiai iš civilio
Kainos 25c iki 

35c iki 6:30 vai. p. p.

matytas!

Karo Fronto
2 v. p. p.

SPECIALIAI! VAISIŲ INDAS TIK UŽ 1^ SU
SUPER SUDS Mėlynas pakelis ............ 20c

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

NES PK5lXu

STORES
PIRK NUO

MIŪWEST

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS ALFABETO TVARKOJE

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

• ANGLYS—COAL

T3M So. LONG Av« 
TBt MPUtllC B4OX

Pocahontas Mine Run Screer.ed
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

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

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

SVETAINĖS

Southtown Ballroom
Gražios šokiams ir mitingams sve
tainės, virtuvė ir valgymui kamba

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

6319 S. ASHLANP AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

y it-isy -,

Laidotuvių Direktoriai' CONRAD
_____ ___ . . _ FOTOGRAFAS

JUOZAPAS

REPublic 8340
LIGONINES— 
HOSPITALS

■B

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia* patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biterls yra vienas iš 
riaušių Bitėnų ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodama* 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio, Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO n.l.

ge-

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

.• c- ■ yy'-tį'V' •

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder- 

Į niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

• TAVERNOS
BILL’S TAVERN

Mr. & Mrs. William Nainis 
(Chicagos Lietuvių Dr-jos nariai) 

KEELEY BEER
558 West 37th, Street

(N. E. corner) 
IMPORTED &DOMESTIC DRINKS

Telefonas YARDS 2704 
Chicago, Illinois.

• RĘSTA URANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory 0670.

Tel. Englevvood 10022
HOF-BRAU HOUSE

MUZIKA . . . ŠOKIAI
Ed. J. Rausch Geo. Stedth

6114 SO. HALSTED STRĘET 
Chicago. III.

May Naujoj Vietoje
May, kuri buvo pirmiau ant 77th St 

persikėlė į naują vietą 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

Lietuviška Užeiga.
Gaminame visokios rųšies valgius ir 
yra didelis pasirinkimas gėrimų. 

TęL Prospect 6590,



NAUJIENOS, Chicago, UIPenktadienis, ksvo Ž6,19Š7

_ *' hfslš Pėti’as.” Tie&£, jis netiki Paklausius Silvijos, ką ji yei-
W TJ JC J Cft -t daug kalbėjimo, bet jo sifekl kia apart ėmimo lekcijų ir pra-

* . .TA . ** * randa -išraiškos muzikoj, ir kur- ktikavimo per kelias valandas

■ l i.
fežo NORA

“Pesimistas yra žmogus, kurs mato nepasisi- 
sekimą kiekvienoj progoj. Optimistes yra, 
tas, kurs mato progą kiekvien’a'fri nepasi
sekime . .. ” d

Oratorija “Tvanas”
’KAUNiE *

Darbo Rūmį Centrinis Cho
ras iiesėiriM statė Kaune žy
niaus frartcužų kompozitoriaus 
Šafrit-SaerTs biblišką oratoriją 
“lWrias” (Delilge), ši oratori
ja’ šato pilhūme yra mažai pa
žystama, tačiah visi muzikos 
mylėtojai pažysta šio kurinio 
gražiąją pretudiją, kurią gan 
dažtiai 'gfrdinfie simfonijos or- 
kėKtriį prograrfitiose. Siame per- 
statyinė Kipras Te tragiškas bu
to principūlėje rolėje, su Kau- 
ffelytė, Antanu Sodeika ir ki-

šiame spektaklyje dalyvayo ir 
mums gerai pažystamas Juozas 
Babravičius, Kunigaikščio Suis- 
kio rolėje, kuri, kritikai rašo, 
“buvo visai priimtina — gerai 
balsas skambėjo.”

REMBRANDT AS HEROJUS 
NAUJOJ OPEROJ; PASAULI
NĖ PREMJERA BERLYNE

Batil von Klenau parašyta 
nauja opera, pamatuota ant to 
genijaus artisto Rembrandt’o 
gyvenimo, turėjo savo pasaulinę 
premierą Berlyne, neseniai ir 
susilaukė didelio pasisekimo.

gi gulima rasti gražėšnę kUlbą. kas diėehą, gavau atsakymą to 
Lauksime tavo kurinių, Petrai, 
ir turime viltį, kad sukursi 
daug daugiau jų ateityje.

——O—
Jeigu tikėti kalendorium, tai !

pavasaris jau čia. Labai ihalo- 
nti, žinant, kad gamta permai
nys, saVo rūbus ir neužilgo ap
sikaišys raudonomis, margomis, 
gelsvomis, baltomis tulpėmis, — 
atibt tos Petro Sarpaliaus dai
nos.

Tdfiėl, būdama to pavasario 
ūpo globoje, imu šią progą pa
linkėti visiems muzikos ir -dai
nos mylėtojams, šių Muzikos 
žinių skaitytojams ir visiems 
tiems, kurie remia kultūros 
darbus, Linksmų Pavasario 

“švebčių — Velykų —- ir kad 
harmoningi akordai visuomet 
akompanuotų jūsų kiekvieną 
užsiėmimą.

Iki pasiviešėjimo sekantį pen
ktadienį —

kį: “Balandžio 2 d. pildysiu vi
są progratną American Konser
vatorijos studijo svetainėje. 
Programas susidės iš Beetho- 
ven’o, Chopin ir modeminių 
'kurinių. Įžanga veltui. Balan
džio 7 d. pildysiu visą progra
mą vienoj mergaičių kolegijoj. 
O 8, 9 ir 10 dienas balandžio 
vaidinsiu principalę rolę Gals- : >

.h V • .t* Al' V ’• J'.-: • r • •1 '
.       i U IIJ. ». ■ On p,,.*,.y,.   .u ...... ■■

Peoples Liąuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas Ateis šū šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis. H 

n...... aini n........ . ...... ii

worthy veikale “Langai.” Ma
no rolė įdomi, nes vaidinu seną 
moterį ir tas yra man naujas 
patyrimas. Veikalas įvyks Little 
Theatre, vidurmiestyje.” Tai 
tiktai keli jos vieši dalyvavimai 
pradžioje balandžio mėnesio, a- 
pie kitus nepaspėjo pasakyti 
man, nes gavo ženklą eiti prie 
mikrofono. Pavyzdinga/ mergai
tė. Džiaugsmas savo tėvams ir 
kitų admiruojama.

Pristato į Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 SO. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

• COAL

tais Operos dainininkais ir su šiame kūrinyje kompozitorius: 
padidinta simfchine orkestrą. | eliminavo paprastai priimtą fe-

_ 1 • i J • J J ■" "1 • Al 14 .Dirigavo A. Makačiuna's.

BERLYNO PHILHARMONI- 
JOS ORKESTRĄ

. ..P,o pesekfnihgą gastrolių įvai
riose Europos valstybėse, tarp 
kurių buvo ir Lietuva’, pagarsė
jusi Berlyno Philharmonijos 
Orkestrą sugryžo namo ir vėl 
duoda koncertus po vadovyste 
svečių dirigentų ir artistų da
lyvių. Vienam savo paskutinių 
koncertų Berlyne, kurį dirigavo 
garsusis Furtwankler ir kuris 
buvo duodamas naudai žiemos 
pagelbos fondo darbų, buvo, re
alizuota suvirs -21,000 marikų. 
Vėliau ši orkestrą davė
panašų koncertą šio paties fon
do hAudai.

citatyvą ir perstatė kiekvieną 
Veiksmą su kalbamais dialogais, 
kurie išaiškina veiksmą, ture-. 
dami muzikali “background.” 
Uždanga tuomet pasikelia ir o- 
pera seka.

—Nora Gugienė, 
Muzikos Žinių Vedėja.

iJETl VAITfiS PIANISTĖS i 
SILVIJA SABONIS MacELHOY 
PAŽYMĖTINAS DARBŠ
TUMAS

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

TON.

TON.
TON.
TON.
TON.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—V «stuvėnis— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5860

kitą

, •* _______________ - ■ u.

PARYŽIAUS OPERA - ATIDA
RYTA SU MARSELIETE

Po restora’vimo ir moderniza
vimo darbo, kuris 'tęsėsi apie 
sėptyfinlš mČirelsius, Paryžiaus 
Grafld Opera atidarė savo duris, 
Visą paryžiečių malonumui, nes 
be ’OffeTOs jie neskaitytų gaVo 

°complete,” lygiai kaip' 
Tr be Arą de 'Bribmphe, Loūvrė 
iarba Notre Oame.

Dėl šio atldaryine direktorius 
Bdttčhė ’ph’kViėtė 'labai imponuo
jantį -lts't'4 avečią, priekyje ku
rią buvo respublikos preziden
tas ir Visas diplomatinis kor- 
pūšas. tVogramas prasidėjo šu 
VFaVSėftė'te, po kurios sekė įvai
rią operų scdfios.

(vAsrftOlAt'O-
JA KAtrMĖ

RUTH SLENCZYNSKI — 
12 MĖTŲ PIANISTĖ

Yra sakoma, kad Ruth Slen- 
czynski, 12 metų mefgaitė, ku
ri turi stebėtiną, gabumą kaipo 
pianistė, yra' viena turtingiau-, 
šių 'vaikų pasaulyje, ir ji pati, 
užsidirbo tą visą turtą.

žmonės retai supranta, kokią 
vietą muzika pasiekė pasaulio 
užsiėmime. Yra apskaitliuoja- 
ma, kad ji užima trečią vietą 
profesijų tarpe. Ir šiame skai
čiuje nėrą priskaityta tie, ku
rie išleidžia muz'ką, išdirba ar 
pardavihėja’ hiūzikalius pirki
nius. Yra skaitomi tiktai tie^ 
kurie aktualiai dirba muzikos 
produkcijoj už algą.

Putras sarpalJus

CLASSIFiED ADS
I .................... m—...-—i ■ ■ i n i

CL ASSIFIED ADS

$5.75 
$6.00 
$6.00 
$4.75

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stfeet

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGENAS — PARSIDUODA 
TAVERNA pigiai, pardavimo prie
žastis—liga. 3842 So. Kedzie Avė.

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ 
—galiu pentyti, popieruoti, karpen- 
teriauti, boilerį prižiūrėti ir abelnai 
visą namų darbą. Esu patyręs teisin
gas, negirtuoklis ir vedęs. Kreip
kitės laišku A. C., 1739 South Hal- 
sted St., Chicago, III.

IEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas.

JOE AUGAITIS, 
1608 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Tel. Cicero 645.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA INSURANCE sa- 
iesmonų 2400 W. Madison Street, 
kambarys 332.

REIKALINGAS SHEARMONAS 
r Tourch men ir patyręs pagelbi- 

ninkas į Scrap Yardą.
2463 So. Loomis St.

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
dėl šeimyninės nesantaikos. Jus ga
lit pirkti šį pilnai įrengtą restauran- 
i už labai mažą sumą, ši vieta ran

dasi hotelio budinke, kur restauran- 
tas ištikrųjų reikalingas. Gali būti 
sutvarkyta ir išmokėjimais, štai jū
sų proga, jei veiksit greitai. Kreip
tis 1837 So. 49th Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA TAVERNA — ge- 
ras kampas. 3901 Archer Avenue. 
Geras pardavimo pamatas.

PARSIDUODA SHOE SHOP — 
išdirbtas biznis, pardavimo priežas
tis—liga, priverstas apleisti miestą.

3151 So. Halsted Street

Real Estate For Sale

šts ftitižfkos sezonūs Kaune1 
tai ištikrųjų ;būVč fcnpnras įna
mių muzikalių įvykių. Gal ma 
drąsiai sakyti, kad muzika “pa
dėjo Lietuvos vairią ant žemla- 
pio” — kaip kad sako tas ame
rikiečių išsireiškimas.

Dalyvaujant rusų baritonui J. 
Jūrenevui, kartu su Kipru Pet- 
rauskti, neseniai buvo pastatyta’ 
opera “Ai^a.” Vėliau sveečias 
dainihinkas pildė prirtčipalę ro- 
Ję operoj fBoris 'Godurioff.”

Gera sena patarlė, kad “kaip 
šakeLė nulenkta — taip, medelis 
ir auga,” ištikrųjų tinka Kas
to ir Leokadijos Sabonių muzi
kaliai šeimai ir ypatingai jų 
dukrelei Silvijai. Ji paveldėjo 
netik savo gabių tėvų talentą, 
meilę muzikai ir įvertinimą gra
žių dalykų gyvenime, bet ir jų 
darbštumą ir energiją. Darbas, 
ir tiktai darbas, rupi šiai jau
nai moteriai, ir kada tas darbas 
neša tokius pasisekimo vaisius, 
lai josios pastangos yra kele
riopai atlygintos.

Ir kaip ideališka, kaip gražu 
matyti tėvus ir dukterį veikiant 

įkartu, dirbant bendrai ir taip 
‘harmoningaL ^'&lį>u apie malo- j 
numą, kurį turėjau praeito ant
radienio vakarą, būdama radio 
stotyje, kurioje Peoples Fumi- 
ture Kompanijos valandoje Sa-; 
bonių šeimyna pildė muzikali 
programą. Dainavo jie tai solo, 
tai duėtūs, tai visi kartu.

BI& LUMP . .... $6.06
MINE RUN STAMBIOS
EGG"Z"""”""
NUT .............
SCREENINGS

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NA'KTj
Tel. KEDZIE 3882

ONA PELDŽIUS, 
po tėvais Mitchell

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus dirbti ant vištų farnios. Atsi
šaukite tarp 9 ir 12 Antradienio ry
te. $10 į mėnesi ir pragyvenimas. 
5734 So. Talman Avenue.

5 KAMBARIŲ PLYTINIS BUN- 
GALOW Marųuette Parke pusantro 
aukšto, stikliniai užpakaliniai por
čiai, 2 karų garažas—37% pėdos 
lotas, karštu vandeniu šildymas. 
Kaina $6250.00.

6525 So. Albany Avė.
PLANUOK VAIKŲ ATEITI!

Dirbk Chicagoj ir už $100 cash 
turėk puikią mažą farmą (kaip 9 
miesto lotai) priešais kietą kelią, 
elektriką įrengiama be išlaidų, arti 
mokyklos, 63-čios karų linijos. Tak
sai kraštutiniai žemi
Kaina $475.00. 1739 So. Halsted St. 
Box 590.

(užmiesty).

JANITORIUS ir žmogus viso
kiam namų darui, 1 kambarys, vir
tuvėlė ir maža alga 4058 Ellis Avė. 
Pašaukit Atlantic 4885 nuo 8 iki 2.

Help tvanted —Female
Darbininkių reikia

■ ? T - W A AĮ

B-
MM ji

Tai taip atrodo musų “Tylu
sis Petras” Sarpalius, kars da- 
ba'r ruošia spaudai kelis savo 
kurinius, tarp jų' Tulpės; Dudu 
Du; Kur Tavo Dainos; Gražios 
Akys, etc. Kažkas yra pavadi
nęs musų Petrą Sarpalių “Ty-

SUSIRINKIMAI
t 
i

■•■y- r..

Mat^ttettė Būrko Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo sūsirinkr- 
Mo dėl Velykų švenčių sekmadienį, kovo 28 d., iiėfrtrs. Ki
tas susirinkimas šaukiamas balandžio 25 d.

F. A-nis, Klubo Koresp

p m

VELYKOMS GĖRIMUS PIRKITE PAS 
JOHN GAURAS

Mifiiti gklftdas Užlaiko Diclžitfūsj Pasirinkimą Visokių Gėrimų 
MES PRISTATOME I JŪSŲ NAMUS.

MONARCH LIQUOR COMPANY 
3529 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7258

ii’l Ii'n ~| j 7-n iTi I I 11*^

PADEKITE MUMS
DRABUŽIUS NUSI

KRATYTI!
2000 NEATIMTŲ IR NIEKENONevAeTOTų

PRIMESTI 
ItR AIH Žlt

ANTANAS GRAIBUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 d., 2:00 vai. po pietų, 
1937 m., sulaukęs 66 m. amž., 
gitnę's Panevėžio apskr., Ska- 
piškio miestely. ....

Amerikoj išgyveno 30' metų.
Paliko didėliame nuliudime 

moterį Elzhip.įą,/ipo tėvais Lu- 
košunaitę, dukterį Bronislavą 
UžtUpienę, ir žentą Kazimierą, 
anūkę Aldoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 561 West 
141th St. Laidotuvės įvyks pir
madienį kovo 29 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų; į Dievo Apyei- 
zdos parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
ųž vėlioni.o(i&i^lą,.o iš, ten bus, 
nulydėtas | Kazimiero ka
pines.

Visi A. A.JAntano Graibaus 
.giminės,. draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paškutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, dtfkte, žentai ir 
giminės. į

!M Pa tarnauja ląį& dir. Laęha-^J 
’Wfcz ir Sunai, Tel. Canal 25115 i

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 23 d., 12:30 vai. po pietų 
1937 m., sulaukus 46 m. amž., 
gimus Tauragės apskr., Bata
kių parap., Beldainių viensėd.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Martiną, 3 sūnūs: Albert, 
Emil ir Oscar ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3307 Lituanica Avenue.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 27 d., 2:00 vai. po pietų 
iš' koplyčios bus nulydėta į 
Concordia kapines.

Viši’* Al A’.' Ona Geidžius gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
darbui, geri namai, gera alga, sa
vas kambarys, vaikas, nėra skalbi
mo. Sheldrake 9268.

SEIMININKĖ AR TARNAITĖ— 
20-35, atsakanti ir patikiama; gy
dytojaus namai, savas kambarys, 3 
šeimoj, asmeninis išsiskalbimas tik
tai, $8, liudymas. Haymarket 2211.

MOTERIS 30—45 namuos padėti, 
paprastas virimas, lengvas skalbi
mas, savas kambarys, $8—$9;

Ardmore 0662.

4*

VIENINTELĖ KRAUTUVĖ 
NETURIME SKYRIŲ

405 E. 61 gatve
ARTI SOUTH PARK

ATDARA: VAKARAIS IKI 9 V.
SEKMADIENIAIS IKI PO PIETŲ

■ AUGščIAU
PAMĖGINKIT ĮSIGYTI

1 PIGIAU

PARKWAY 
TAILORS

Nuliūdę liekame:
Vyras, sunai ir gimines.

Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

Financial
Finansai-PuEkoloH

PATYRUSI MERGINA AR MO
TERIS bendram namų darbui pri
žiūrėti kūdikį, lengvas skalbimas, 
būti, $7; Rogers Park 4389.

MOTERIS BENDRAM NAMŲ 
darbui, virti, maloni šeima, nėra 
skalbimo — savas kambarys, $8— 
$10. Telefonuok Rogers Park 5697.

OPERATORIŲ, PRESER1Ų IR EK- 
ZAM1NATORIŲ — patyrimas prie 
plaunamu dresių.

NELLY—ANN DRESS CO. 
2253 So. Halsted St. 3 aukštas.

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA GROSERNĖS IR 

BUČERNĖS biznis—Turi būt par
duotas į 5 dienas—Antano Dišiaus 
vieta, kuris dėl netikėtos mirties 
persiskyrė su šiuo pasauliu. Atsi
šaukite pas administratorių.

PAUL M. SMITH, 
4631 So. Ashland Avenue. 

arba 4177 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2235

PARSIDUODA MARŲUETTE 
PARKE

4 flatų, kampines namas $12,350.
3 flatų* po 5 'kartibarmSjj naujas
...................  $9600.

2 flatų 5 kambarių plytų veneer 
..... .......................................... $5500 

2 flatų medinis ...........   2950
Moderniškas cottage, apšildomas, 

su garažu ............................. $3000
Kitas medinis cottage ....... $2600

BRIGHTON PARKE
4 flatų kampinis, naujas mūrinis

ųąmas ..........     $9000
”2 flatų, naujas, 2 boileriai bunga- 

low stogas .....................    $5750
Arba mainysiu į bile ką.

2 flatų mūrinis, apšildomas po 6 
kambarius ............................. $5750

2 flatų po 5 kambarius mūrinis 
namas .................. ..... ............. $2,000

6 kambarių cottage, karštu van- 
kambariai 

$3200 
reikės 
patar- 
namų.

deniu apšildomas ir 2 
aukšte, taipgi apšildomi

Pirkite dabar, nes vėliaus 
mokėti brangiais. Teisingas 
navimas. Turime ir daugiau

KAZYS URNIKIS
4708 So. Western Avenue.

REIKALINGA VEITERKOS, gali 
būti patyrusi ir ne. Atsišaukite 

3206 So. Halsted Street.

JONAS FIMPAVIČIUS
Persiskyrė -su šiuo pasauliu 
kovo 22 d*, 4:00 Vai. ryto, 1937 
m., sulaukęs pusės amž., kilęs 
iš Vilniaus, Švenčionių apskr., 
Tverečių parap., Daktarų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Palikę dideliame nuliudime 

moterį Magdaleną po tėvais 
Kizilaitę, 2 dukteris: Anelę ir 
Virginia, sūnų Antaną, pus
brolį Adolfą, .Baužą ir jo žmo
na Petronėlę, pusseserę Anelę 
Belinienę, švogerį Antaną o 
T/ietuvoje seserį Marijoną, bro- 
brolį Juozapą’ ir 2 brolienes.

Kūnas pašarvotas 10506 Ed- 
brooke Avė., tel. Pullman 2533

Laidotuvės įvyks pirm., ko
vo 29 d., 8:30 vai. ryte iš na
mų į Visų Šventų parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos, pamaldos mž Velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Biįipavičiaus 
giminės, draugai ir-pažįstami 
esat hūoširdžiąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, dukterys, sūnus ir 
ghrtirtės.
Patarnauja laid. dir Lacha- 
wičz ir Sunai, Tel. Canal 2515

ANTANAS PARGAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 dieną, 11:45 vai. ry
te, 1937 m., sulaukęs apie 65 
m. amž., gimęs Mažeikių ap
skrity, Viekšnių parap., Žibu
kų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Barborą po tėvais Sa
vickaitę, 2 dukteris: Viktoriją 
Gužauskienę, žentą Juozą ir 
Bronislavą Rasiumienę, ir žen
tą Leoną, anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2145 W. 23rd St.

Laidotuves įvyks pirm., ko
vo 29 d., 1:30 po piet iš namų 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Antano Pargaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ’ laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: <
Moteris, dukterys, žentai 

giminės.*
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
wicz ir Sūnus, tel. Canal 2515

ir

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

Praneškite Lithuahian Building 
and Loan Asšociation, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III. 

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. P. SUROMSK1S and CO.
6551 So. Kedzie

Tel. Grovehill
PARDAVIMUI AK

moderną muro krautuvė, uždaryti 
porčiai, dviejų karų garažas už na
mų kainą. 6515 So. Ashland Avė.

Avenue. 
0306.
MAINYMUI

Furnish“d Rooms
RENDON kambarys vyrui arba 

vedusiai porai — garu apšildomas, 
telefonas ir visi parankumai. Tele
fonas Radcliffe 6144. Mrs. Alice 
Mitchell, 7755 S. Morgan St. 

For Reni_______
RENDON OFISAI, renda pigi, 

pietrytinis kampas 51 ir Ashland 
Avenue. Kreipkitęs 5101 So. Ash
land Avė., Tel. Boulevard 1700

RENDON KAMBARYS vyrui ar
ba vedusiai porai -— garu apšildo
mas, telefonas ir visi parankumai. 
Telefonas Radcliffe 6144.,

Miscellaneous
__ _ ______ . Įvairus______

Vartoti Automobiliai

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

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

Hemlock 0800.
PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and h.surande

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės

4631 SO. ASA^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

===^
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1 Lietuviškas Krupnikas-80 Proof JBjįįL LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT. SUKARSTA
. ARBAl’A, PASALINA SLOGAS.
LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVI. KURIE DAR NE
SAT GĖRĘ LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine& Liauor Co.
FRANK VIŽGARD, Savininkas 

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 
MES PARDUODAME TIK I TAVERNŲ S. TEN IR REIKALAUKITE. 

TAVERNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

1934 M. FORD SEDAN, radio ir 
šildytuvas. Turi paaukoti. White- 
hall 8000.

FurAiturę & Fixtures
RzTandaiJtaisai

$25,000 Naujii Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina* 

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

de luxe ......... ........................ $175
Atdara vak. iki 9*~Nedėlini iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Fanus for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 4., A^RŲ 
MA arti Irons, Michigan 
dirbamos, arti mokyklos. 
$1200.

. • - ' JOE YUODSNUKIS, 
611 Lewis St., Rockford,

FAR-
- 20 
Kaina

111.

NUOSAVYBES
RENDOS KĮLA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavasaryj žmones 
PĖRkA IR MAINO 
NAMUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musu apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame geią nuo
laida.



Susirinkime, kuriame daly
vavo 1,000 taksikebų. šoferių,’ 
nubalsuota vakar, ketvirtadie
ny, priimti pasiūlytas streiko
paliaubų sąlygas,

Išreikšta viltis, kad kaip 
šiandie streikieriai taksikebų 
šoferiai sugrįž praslinkus dau
giau kaip trims savaitėms lai
ko nuo tos dienos, kai Strei
kas prasidėjo.,

Tuoj po balsavimo advoka
tas Joseph M. Jacobs, streikie- 
rių legalis patarėjas ir tąrpi- 
ninkas, apleido Atlass salę, ku
rioj streikierių susirinkimas 
buvo laikomas. Jisai išsiskubi
no į miesto salę, kurioj alder- 
manų komisija ir kompanijų 
atstovai laukė žinių iš strei
kierių susirinkimo.

Nutarė Baigti Taksi- 
kebų Streiką

■ ...........“1 ........—r I .

Streikieriai sutiko paliauti)darbo * sekretorius p-lė Per- 
streikavę, kai anksčiau, tą pa- kins.

Juozai, Juozai ir jų 
vardo diena

Penktadieny, kovo 19 d., pri
puola Juozų vardadienis. Ka
dangi Chicagoj, ypač Bridge- 
ponto daly, daug Juozų yra 
gerų biznierių ir profesionalų, 
tai ketvirtadienio vakare dau
gelis jų buvo sveikinami muzi
kantų, giminių, draugų bei pa
žįstamų. Tarpe kitų buvo svei
kinami šie: Juozas Aleksa, 3339 
S. Morgan St. (Pakery)’, ir jo 
duktė Josephine, šokėja; Juo
zas Bagdonas, 3244 S. Halsted 
St. (Express); Juozas Balchu- 
nas, 3200 Lowe avė. (Meats); 
Juozas F. Budrikas ir jo žmo

jti ketvirtadienio rytą, taksike
bų kompanijos pirmą kartą su
tiko pripažinti šoferių uniją, 
pavadintą The Midwest Taxi 
Privers.

Galutina sutartis tarp strei
kierių ir kompanijų ketvirta
dieny nebuvo parašyta. Strei
kieriai sutiko paliauti streiką 
remdamiesi šiais pagrindiniais 
prižadais: 1 — kad jie bus pri
imti atgal darbui be persekio
jimo ir be išskyrimo; 2 — kad 
kompanijos pripažįsta taksike
bų šoferių uniją; 3 '■— kad bus 
paskirta taryba iš penkių as
menų visiems šoferiams ir kom
panijų ginčams išlyginti ir kad 
į tą tarybą įeis du atstovai nuo 
šoferių, du4 kiti nuo kompani
jų, o penktas toks asmuo, ku
rį paskirs Jungtinių Valstijų 

na Josephine, didžiausi biznie
riai lietuviai Chicagoje; Juozas 
Bartkus, 3139 S, Halsted St.— 
Tavern; Juozas Baranauskas, 
3800 Emerald avė. — Tavern; 
Juozas Bradelis, 3210 S. Hals
ted St. — Tavern; Juozas Kau
nas ir Josephine Dambrauskas, 
3223 S. Lituanica ave.‘; Juozai, 
tėvas ir sūnūs Gedvilai, 818 W. 
33 place; Juozas Evinskis, 34ith 
& Halsted St. — Tavern “ (jo 
duktė Josephine groja akordi- 
ną); Juozas Katauskas, 751 W. 
32 St. — Barber; Juozas Ma
žeika, 3232 S. Halsted St. — 
Barber; Juozas Laukis, 3352 S. 
Halsted St.; Juozas Leasis — 
Krautuvė vyriškų rūbų, 3427 
S. Halsted St. (jo duktė Jose-

phine gera akordinistė); Jose- 
phinė Palionis,‘3203 S. Halsted 
St. — Tavern; Joseph Rachu- 
nas, 3137 So. Halsted St. — Ta
vern; Juozas Rūta, 3267 So. 
Halsted St. —Tavern; Joseph 
Shukzdo, 936 W. 35 pi. — Ta
vern; Juozas Smilgis, 4459 So. 
Halsted S t. — Tavern; Juozas 
Martin, 4949 S. Halsted St. —- 
Tavern; Juozas Jucius, 815 W. 
51 St. — Tavern; Juozas Ado
maitis, 6011 So. Halsted St. — 
Tavern; Juozas Kiaud, 6101 S.
State St. — Ta'vern; Juozas 
Skutas, 4816 Wen'tworth avė.
Juozas Valužis, 36 ir Lowe avė. 
— Tavern; Josephine Gulbinie
ne, 29 ir Emerald avė.

Malonu, kad šįmet Juozai 
turtingesni ir vaisingesnį, negu 
pernai. Tai rodo, kad laikai po
vai gerėja. —Joe L. Grushas.

Irgi prieš prez. Rooseveltą

Ir kas šiandie nėra suido- 
9 

mintas vyriausio šalies teismo 
klausimu? štai vaikiozų būrys, 
pasivadinęs Wheaton Reds, bės- 
bolo jaukto nariai pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui laišką 
su protestu, kad jo pastangos 
pakeisti šalies vyriausio teismo 
sąstatą esąs pasikėsinimas “pa
neigti musų liuosybę”. Matote, 
ir bėsbolo lošėjai susirūpino 
“liuosybės išlaikymu”.

Paduos apeliaciją dėl 
forklozavimo

114 namų tų savininkų, ku
rie gavo paskolas iš Home Loan 
Owners Corporation, namai ta
po forklozuoti, kadangi ije. ne
pajėgė sumokėti pripuolamų 
jiems mokesčių. Tačiau tų savi
ninkų advokatas gavo leidimą 
apeliuoti forklozavimą į augš- 
tesnį iteisipą.

. . »< x.
NAUJIENOS, Chicago, III.
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Nauja Laisvamanių 
kuopa

Labai stiprus, ryžtingi lietu
viai laisvamaniai susirinko pe
reitą sekmadieni (kovo 21 d.) 
Lietuvių Audit. ir, po trumpų 
prakaitėlių bei diskusijų, susi
būrė į naują Lietuvos Laisva^ 
iranių Etinės Kultūros Draugi
jos kuopą, iš eilės jau 5-tą 
Jungtinėse Valstybėse.

Valdybon apsiėmė ir išrinkti 
tapo: T. Kučinskas, pirm., Al. 
Margeris, šekr., | ir M. Klebo
nas, ižd.

Nutarta tuoj surengti pra
kalbas ir, taip sakant, koncer
tėlį, kad vis aipramogai davus 
gyvą ir švelnų koloritą. “Tė
vas” Dubickas sakėsi kalbėsiąs 
apie Amerikos lietuvių laisva
manių istoriją, Al. Margeris — 
trumpai, bet tir dideliems ir 
mažiems suprantamai, apie dia
lektinį materializmą, be kurio, 
jis sako, nė vienas laisvamanis 
negali turėti šviesios bei tikrai 
laisvamaniškos' galvos, o T. Ku
činskas sakėsi, dar pagalvosiąs, 
apie ką jis kalbėsiąs.

Visų susirinkusiųjų bendra 
nuotaika buvo labai pakili, daug 
žadanti; moderniškai tariant, 
“naujo kraujo” pilna. Ir atro
dė, kad šitie vyrai (moterų ne
buvo) visos žemės jeigu ir ne
pajudins, tai vis dėlto Ameri
kos kontinentą, ypač tą jo plo
tą, ant kurio išdidžiai stovi 
garsusis lietuvių Bridgeporlas, 
gerokai supurtys.

Al. Margeris.

Nusižudė WPA darbininkas
■ ■■ .*- . y,;’ ,

John Blask 46 metų, WPA 
darbininkas, įšoko į Chicagos 
upę nuo Lake gatvės tilto ket
virtadienio ryte. Blask pasken
do.

LAIKAS UŽSISAKYTI VIETA LAIVE
• • ' —...........................

šiais metais nepaprastai daug 
amerikiečių rengiasi važiuoti 
Europon.' Visi laivai, kurie 
plauks per juras tarpe gegužio 
ii- pabaigoje liepos mėnesio, 
yra užpildytu ir negalima nė 
už jokius pinigus gauti vietų. 
Lietuviai laivakorčių agentai * 
yra susitarę tarpe savęs rengti* 
ekskursijas Lietuvon ir yra 
užėmę vietas &nt sekančių lai
vų:

Gegužio 12 d. laivu “Aąuita- 
nia” — Naujienų ekskursija.

Gegužio 16 d. laivu “Europa” i 
— Liet. Agentų Sąjungos eks-j 
kursi j a.

Gegužio 29 d. laivu “Grip- 
sholm”. ■

Birželio 19 d. laivu “Beren- 
garia”.

Liepos 2 dieną laivu “Grip- 
sholm”. ir liepos 21 dieną lai

Cicero tą šeimininkavimą. Bet kažin, 
ar patys republikonai yra kiek 
geresni už demokratus?

♦ ♦

' Jonas Pilkis vėl Ciceroje. Jis 
'atpirko valgyklą iš p-nios Va
laitienės.

Penkiolika metų atgal jis už
sidėjo Ciceroj, Liitosybės na
me, valgyklą. Palaikė ją kele

Namų savininkai sujudo ty
rinėti augštas vandens kainas. 
Tuo reikalu . jie turėjo masinį 
susirinkimą, kuriame svarstė 
klausimus, barėsi ir tarėsi kaip 
dalykų padėtį pataisyti. Bet ar 
padarys ką, tai kitas ' klausi
mas. Vandens departamento 
atstovas pareiškė, kad reikia 
mokėti augštos vandens kainos 
koliai taps išlygintas nedatek- ,

tą metų ir pardavė kitiems, gi 
pats įėjo į didesnį biznį ir sėk
mingai veitėsi. Tačiau, kaip 

II , daugelį kitų, taip ir jį depre
sija suspaudė. Jos pasėkoj p.

Bet kada taps išlygintas tas Pilkis sugrįžo vėl į Cicero, 
nedateklius? Yra juk žinoma, — “N.” rašė jas.
kad politikieriai pinigams la- --------- ------------------------------
bai godus ir kad jie pajėgia 
vis naujų reikalų išlaidoms su
rasti ir dėti taksus ant tak
sų.

Dabar pas mus republikonai 
/smarkiai kritikuoja demokra- 
itus ir nurodo demokratų pras- 

vu “Statendam”.
Bet kiekvienas laivakorčių 

agentas yra priverstas nors 3 
savaites prieš išplaukimą pra
nešti keleivių vardus ir sumo
kėti depozitą ant užimtų kam
barių. Laivų kompanija paliuo- 
s,uotus kambarius parduoda ki
tiems. Vėliaus užsisakantys jau 
gauna tokį kambarį, kuris nuo 
kitų atliko, arba visai gali ne
gauti.

Todėl norintys važiuoti su 
čia paminėtomis ekskursijomis 
prašomi iš anksto užsisakyti 
vietas laivuose, kad vėliaus ne
reikėtų pasitenkinti tik tomis 
vietomis, kurios atlieka. Je'gu 
keleivis sumokėjęs depozitą, vė
liau atsisakytų važiuoti, tai sa
vo pinigų nepražudo.

Naujienų Laivakorčių
Skyrius.

R. and R.
RADIATOR & B0DY

COMPANY
Įsteigta 1920

Radiotorių, Fenderių ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas.

3572-74 ARCHER AVENUE
Lafayette 7688-89

H. C. Reichert, Jr.—J. F. Reuther, Jr.

Penktadienis, kovo 26,1937
' **“į » « « ■ j1 ■'11T

Trys žuvo automobiliu 
nelaimėse .

Trečiadienį, kovo 24 dieną, 
automobiliai užmušė tris žmo
nes, kurie ėjo skersai gatvę. 
Tarp žuvusiųjų huvo Mrs.* Eli- 
zabeth Bostowsky, 75 metų, 
1107 Washington street, Evan- 
ston. ’ 1

Neleido nusižudyti

Policininkai, daboj antys Na- 
vy Pier ryšy su taksikebų 
streiku, anksti ketvirtadienio 
ryte pamatė merginą skubinčią 
ežero link. Jie spėjo sulaikyti 
merginą kaip tik tą , momentą, 
kai ji rengėsi šokti į vandenį. 
Vėliau nustatyta jos vardas ir 
pavardė kaip Mary Aborsky, 23 
melų. Mergina atsisakė praneš
ti policijai savo adresą.

Peter Haas 64 metų susibarė 
su savo žmona Alice Haas ir
gi 64 metų, 3031 Sheffiled avė. 
Barnis kilo dėliai to, kad vyras 
girtuokliavo ir nėjo dirbti. Mo
teris barnius užbaigė tuo, kad 
prarijo nuodų ir mirė.

ATĖJO NAUJAS 
KULTŪROS 

No. 2
TURINYS:

Pasaulio Ūkio Dinamika
........... ...... ..... .. V. Stankevičius 

Taika, Karas ir Žmogaus Prigimtis
..........................Prof. V. čepinskas

Pasaka apie popų ir jo bernų Baldą 
................... ..... . A. S. Puškin

Audringas poeto gyvenimas
..................................V. Sklovskiij 

Adomas Mickevičius apie Puškinų.
Puškinui ............ . Sergej Eseriin

Taipgi įdomus straipsniai apie Po
puliari Mokslų. Naujų Knygų Ap
žvalga ir t. t. 144 puslapiai.

KAINA TIKTAI 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

N A U JI E NOSE

Chrysler Dirbtuvės Evakuotos - Texas Nelaimės Atgarsiai

JOHN L. LEWIS — In
dustrinių unijų vadas, ku
rio susitarimu su Chrys
ler, vakar liko evakuotos 
visos Chrysler dirbtuves 
Detroite. Bet negalės dirb
ti einant deryboms.

KETURI ŽUVĘ VIENOJ ŠEIMYNOJ. —Keturi kar
stai žuvusių New London, Texas, mokyklos nelaimėj 
vaikų, visi vienos šeimynos, nešami iš bažnyčios ir ga
benami į kapines laidotuvėms. Kadangi karavanų pri
truko, tai karstai buvo gabenami paprastais trokais.

MIEGA ŠEŠTUS METUS 
—Patricia Maguire, mergi
na iš Chicagos priemiesčio 
Oak Park, miega jau /šešti 
metai. Kairėj jos fotografi
ja prieš pat užmigsiant, ka
da ji buvo 26 metų amžiaus. 
Dešinėj —kada ji buvo 11 
metų

VISUR AŠAROS IR LIUDĖSIS — Visoje New Lon
don, Nexas, apielinkėje kiekvienose kapinėse matėsi 
būreliai verkiančių šeimynų, laidojant žuvusius mokyk
los nelaimėje savo vaikus ir kitus artimuosius gimines. 
Laidojimas žuvusiųjų tęsėsi tris dienas ir naktis.

MELDŽIASI UŽ ŽUVUSIUOSIUS — Minios žmonių susirinkę prie vienos New London, Texas, bažnyčių pa
maldoms už žuvusius baisiojoj mokyklos nelaimėje vaikus. Už bažnyčios matylis aliejaus ir naturalio gaso šuli
niai, kurie tai apielinkci atnešė turtą, bet kartu ir baisiausią nelaimę, nes naturalio gaso ekspliozija sugriovė mo
kyklą ir pasiėmė mažiausia 455 vaikų ir mokytojų gyvastis- . .

-KKSPLIOZIJOS MOKYKLOJ AUKA — Motina su kūdikiu šiuo automobiliu atvyko prie mokyklos pasiimti 
kitą, savo vaiką, bet tuo tarpu mokykloj ištiko ekspliozija, kuri nubloškė ant automobilio didelį cemento gabalą 
ir užmušė sėdėjusius.automobily motiną ir kūdikį.




