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Pranašauja šaltą 
pavasarį, vasa

rą ir žiemą

• • .

Kova tarp Federa
cijos ir industrinių 

unijų aštrėja

Ne Lietuva, bet Lenkija trukdo taiką Pa
baltijo kraštuose, sako Lietuvos užsienio 

reikalų ministeris Stasys Lozoraitis

•Selby
tiksliai
orą ir
ši žiema bu-

Max- 
išank- 
kuris

Federacija dedasi net ir su 
kompanijų ' unijomis. ■ Aliu- 
mino darbininkų unija atsi
metė nuo Federacijos.

KAUNAS, kovo 7. — Prieš 
kiek laiko Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Juozas Beck 
kalbėdamas Lenkijos sc-’-ni 
nusiskundė, kad Lietuva buk 
esanti kalta už neoficialį karą, 
kuris eina tarp Lenkijos ir Lie
tuvos.

Vakar į tą Becko kalbą at
sakė per radio Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris Dr. Sta
sys Lozoraitis, kuris paaskno 

. Lietuvos valdžios nusistatymą 
ir pareiškė, kad Lenkijos nusi 
statymas linkui Lietuvos visai 
neprisideda prie išlaikymo tai
kęs Pabaltijo kraštuose.

Lozoraitis sakė nenorys ati
daryti senas žaizdas, bet 
gi yra priverstas priminti,
Lietuvos ir Lenkijos k i virčiai 
prasidėjo gen. Želigovskiui už
griebus Vilnių. Už tą gen. Že
ligovskio žygį išpradžių Len
kija- nenorėjo prisiimti atsako
mybės, bet galų gale vis tiek 
maršalas Juozas Pilsudskis pri
sipažino, kad Vilniaus užgro
bimas buvo padarytas jo įsa
kymu. »

Išrodo, kad J»enkija ignuruo-

steigimo normalių ryšių su 
Lietuva, kuri nieko daugiau 
nenori kaip atgauti tai kas 
jai teisėtai priklauso.^

Lozoraitis sakė, kad Lietu
va noriai priėmė Lenkijos už
kalbinimą pereitais metais, ku‘- 
ris privedė prie derybų tarp 
šių abiejų šalių. Derybos bu
vo tęsiamos 
kad Lenkija 
persekiojimus 
krašte.

nežiūrint ir to, 
pradėjo naujus 
lietuvių Vilniaus

V1S- 
kad

Dėlei nepasiliaujančio lietu
vių persekiojimo Vilniaus kra
šte, jo, Lozoraičio, paskiausia 
pasimatymas su Becku nepa
gerino padėties.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė, kad dery
bose* tarp Lietuvos ir Lenkiu 
jos valdininkų apie atidarymą 
“mažojo pasienio susisiekimo” 
per demarkacijos liniją, priei
ta prie susitarimo ir demarka
cijos linija, kuri bu’vo uždary
ta per penkis menesius, bus 
atidaryta kovo 15 d. Tad ūki
ninkai, kurių žemę perkerta 
demarkacijos 'linija, vėl galės

i

SCENA Iš GYVOJO PA VEIKSLO,[ KU RIS- BUVO PASTATYTAS CHICAGOS 
stadione, ketvirtadienį vakare, paminėjimui Chicagos pirmojo šimtmečio. Šis vai

zdas parodo kaip Chicago atrodė pirm ne gu paliko miestas. Chicago gavo charterį 
kovo 4 d., 1837 metais. į Naujienų-Tribune Photo

dama tuoš '*faktušCnencrt4? atsi- dirbti* ‘savo v iahkCfe.

Sukilėliai vėl bom 
bardavo Madridą 

iš oro

Iškritęs radio mi
krofonas sudaužė 

didelį lėktuvą

visa vasara ir
•busią šalti, o

d. oras busiąs 
Bet paskui už-

CHICAG.O. — 
well, kuris gana 
sto išpranašauja 
išpranašavo, kad
sianti šilta, dabar pranašauja, 
kad pavasaris, 
ateinanti žiema 
labai šalta.

Iki kovo 21 
gražus ir šiltas,
eisią šalčiai. Busią sniego net 
ir balandžio mėn. Vasara irgi 
busianti gana šalta ir nebusią 
didelių karščių. O ateinanti 
žiema burianti tikrai labai šal
ta.

Iššaudė Amerikos 
legacijoj pasislė
pusius ethiopus

MADRIDAS, kovo 7. — Dar 
viena didelė dalis universiteto 
klinikos ligoninės, kurioj, bu
vo įsitvirtinę sukilėliai, sugriu
vo nuo nuolatinio bombardavi
mo artilerijos.

Sukilėliai ligoninėj 
visą mėnesį, bet jie 
išnaikinti.

laikėsi 
baigiami

jo apie-Pačiame Madride ir 
linkėse siautė daugiausia tik 
mūšiai ore. Sukilėliai iš lėktu
vų bombardavo Madridą ir jo 

* apielinkes ir daugelį žmonių 
užmušė ir sužeidė.
, ,Į šiaurvakarius nuo Madri
do ištiko smarkus mušis, bet 
sukilėliai liko atmušti.

SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 7. — Nustatyta, kad dide
lio United Air Lines lėktuvo 
nukritimo į įlanką priežastis 
buvo nukritęs nedidelis radio 
mikrofonas. Tas lėktuvas vas. 
9 d. nukrito San Francisco 
įlankon besiruošdamas leistis 
gretimame airporte. Kartu 
lėktuvu žuvo 11 žmonių.

Po ilgų tyrinėjimų, iš

Vengrija kovoja vi
sus.— radikalus 

.oir -fašistus^
BUDAPEŠTAS,- kovo 7. — 

50 armijos karininkų liko areš
tuota valdžiai bandant už
gniaužti fašistinį judėjimą 
Vengrijoje. Kartu, tyriami gan
dai apie iš užsienio, veikiausia 
Vokietijos, prisiųstus pinigui 
padarymui perversmo. .

Kartu Vengrija kovoja ir 
radikalus ’ ir prigrūmojo paša
linti iš vietos tuos policijos vir
šininkus, kurie neįstengs iš
naikinti radiklus.

atidėjo Ispani
jos Blokadą

LONDONAS, kovo 7. —In
ternacionalinis nesikišimo ko
mitetas savo susirinkime nuta
rė. atidėti Ispanijos pakraščių 
blokadą, kuri turėjo prasidėti 
vakar.

Blokada liko atidėta iškilus 
nesusitarimui klausime, ar tu
ri būti paskelbta blokhda ir 
Portugalijos pakraščiams, nes 
per Portugaliją eina amunici
ja ir ginklai Ispanijos sukilė
liams. - .

Vokiečiai organizuo
jasi prieš La

’ ■,i>;>'^*J[xuardia /

PARYŽIUS, kovo 7. — Gau
tomis žiniomis, italams Addis 
Ababoj pradėjus skersti ethio
pus, apie 700 ethiopų pasislė
pė Amerikos legacijoj. Italai 
jiems užtikrino pilną saugu
mą, bet kaip tik jie* išėjo iš 

, legacijos kiemo, tuojaus buvo 
iššaudyti. Pati legacija užda
ryta. Amerikietis 
italų sumuštas.

(Washingtonas 
• legacija uždaryta 

sumetimais).

misionierius

sako, kad 
ekonominiais

Arklių lenktynėse

su

Sukilėliai bombar 
davo laivą, užmu- 

. šė 6 žtnones
BAYONNE, Francijoj, kovo 

7. -1— Dvi moterys ir keturi 
vaikai liko užmušti Ispanijos 
sukilėlių kruizeriui Canarias 
bombarduojant ispanų paša- 
žierinį laivą Galdames, kuris 
su tremtiniais iš Bayonne gry- 
žo j Bilbao.

Laivas liko suimtas, o visi 
juo plaukę žmonės liko suki
lėlių areštuoti.

su
lankstyto mikrofono nustaty
ta, kad lėktuvas veikiausia nu
krito dėlei to, kad tas mikro
fonas buvo nukritęs už vairo 
ir lėktuvą surakinęs. Kaip spė
jama, lakūno padėjėjas, susi
žinojęs su airportu, bandė mi
krofoną pakabinti ant kablio, 
bet mikrofonas iškrito ir nu
krito už vairo. Tuo tarpu lėk
tuvas leidosi ir užkritęs mikro
fonas neleido vairui veikti ir 
lėktuvą ištiesti. Padėjėjas ban
dė mikrofoną išimti, bet ne
bespėjo -— lėktuvas nukrito 
įlankom

Bet ant naujų lėktuvų pana
ši nelaimė nebegalinti įvykti, 
nes nė mikrofonas negali nu
kristi, • negi jokis nukritęs 
daiktas nebegali surakinti vai
rų.

Premieras Daranyi sako, kad 
perversmo pavojus jau pradė
jęs.

Betgi tuo pačiu laiku Ven
grija palaiko labai glaudžius 
ryšius su fašistine Italija.

Chinija žudo raup 
šuotuosius

SHANGHAI, kovo 7. — Chi- 
nijos valdžia, kuri narkotų var
tojimą bando sirtstabdyti žudy
mu , nepagydomų narkotų var- 
totjų ir jų pardavėjų, dabar 
pradėjo žudyti ir raupsuotuo
sius žmones.

S
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio orę biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt
Saulė 

5:47.

giedra; šalčiau.
teka 6:15, leidžiasi

Italai nusigando 
savo mūviu

Kaip pranešama iš Chnton, 
Samshui mieste liko suimti 25 
raupsuoti žmonės, kurių 12 bu
vo su toli pažengusia liga ir, 
kariuomenės įsakymu, visus 
juos sušaudė. Niekurie iš su
šaudytųjų raupsųočių buvo mo
terys.

RYMAS, kovo 7.

Cechai paliuosavo
400 vokiečių

RYMAS, kovo 7. — Italai 
buvo pradėję rodyti muviuose 
užėmimą Malagos — “Mala
gos išliuosavimą”, bet po dvie
jų dienų staigiai uždratidė Vil
mos rodymą. Pasirodė, kad fil
mą aiškiai parudę, kad Mala
gos paėmime dalyvavo labai 
daug italų. Niekurie “sukilė
lių” armijos trokai dagi turė
jo Italijos armijos ženklus.

60 metų senis vede
15 m. mergaitę
V : .v....■

NEW YORK, kovo 7. — Pa
taikaujančios naciams vokie
čių organizacijos pradėjo or
ganizuotis tikslu nugalėti me
rą La Guardia ateinančiuose 
rinkimuose. Naciai dūksta dėl 
La Guardia pasiūlymo į “bai
senybių kambarį” busiančio] 
New "Yorke pasaulinėj parodoj 
pastatyti ir Hitlerio manekina, 
kaipo didžiausią baisenybę, grę
siančių pasaulio taikai.

PRAHA, kovo 7. — Iš prie
žasties 87 metų gimtadienio 
buvusio prezidento z Masaryk, 
dabartinis čechoslovakijos pre
zidentas Eduard Benes suteikė 
amnestiją ir paliuosavo iš( ka
lėjimo 400 vokiečių, kurie ka
lėjo už įvairius politinius nu
sikaltimus. ■

UMATILLA, Fla., kovo 7.— 
60 metų lemonų augintojas 
Reddick F. Scates apsivedė su 
15 metų high school mokine 
Dolly Butler, su kuria jis su
sipažino šešios savaitės atgal. 
Tai buvusi “meilė iš pirmo pa
matymo”. Mergaitės tėvai ve
dyboms pritarė.

Jaunasis kalėjimai!, 
jaunoji — namo

dalyvavo apie 
8,000 žmonių

Tuo pačiu laiku4 paskelbta, 
kad aštuoni jaunuoliai, nariai 
uždarytosios nacių partijos, li
ko nuteisti kalėj iman iki 15 
metų už šalies išdavystę. Vi
si nuteistieji yra studentai iš 
vokiečių apgyvento jų čecho
slovakijos sryčių.

į ■'____________ : ..

Aktorius prapuolė 
nuo laivo

.ROęKFORD, III., kovo 7. — 
22 metų jaunasis Sherman 
Rhodes liko uždarytas Winne- 
bago kauntės kalėjiman, o jo 
15 metų jaunavedė, Annabelle 
Thompson, liko pasiųsta pas" 
tėvus.

Jaunoji pasišalino iš Rock- 
ford. High School, kurią ji lan- 
kėt abu nuvyko į Belvidere, 
III. ir ten apsivedė. Teisėjui ji 
pasilakė esanti 18 metų am
žiaus. Jaunasis gi teisinasi- ne
žinojęs, kad Illinois įstatymai 
draudžia jaunesnių nė 16 
tų žmonių vedybas.

me-

STAMFORD, Conn., kovo 7 
—- Vakar savo namuose mirė 
plačiai žinomas gamtininkas ir 
pirmas direktorius New Yorko 
zoologinio daržo William F. 
Hornaday, 82 m. amžiaus.

LONDONAS, kovo 7. — An
glijos aktorius ir dramaturgais 
Frank Vosper, kuris gryžo iš 
Hollywood, prapuolė ant laivo 
Parik, prieš pat laivui atplau
kiant į Plymouth. .Prapuolę jis 
laike jam .suruošto atsisveiki
nimo pokilio.

Iš susektų žymių, jis išlipo 
iš pokilio ka jutos per langą ir 
ruošėsi gryšti į savo kajutą. 
Bet išlipęs per langą jis arba 
įkrito į jurą, arba pats į ją 
įšoko.

CHICAGO.' — šiemet iki ko
vo 1 d. pajamų taksais Chi- 
cagoje surinkta veik dvigubai 
daugiau, negu v buvo surinkta 
pernai per tą patį laiką, nors 
mokančiųjų taksus skaičius 
mažai yra padidėjęs.

kovoPANAMA CITY, C. Z
7. — Du armijos lakūnai už
simušė jų lėktuvui nukritus 
Pueblo Nuevo priemiesty.

WASHINGTON, kovo 7. — 
Kova tarp Amerikos Federaci
jos ir industrinių unijų (CIO. 
— Committee for Industrial 
Organization —Industrinio Or
ganizavimo Komiteto) darosi 
vis aštresnė, industrinėms uni
joms su kiekviena diena vis 
stiprėjant ir gręsiant nustelb- 
ti Am. Darbo Federaciją.

Federacija, norėdama nuga
lėti industrines unijas, pradė
jo derybas net ir su kompani
jų unijomis dėl bendros kovos 
prieš stiprėjančias ♦ industrines 
unijas, nors ta pati Federaci
ja pirmiau visomis priemonė
mis kovojo kompanijų unijas.

Aluminum Co. of Am., New 
Kensington, Pa., aliumino dar
bininkai nutarė atsimesti nuo 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir su visu4 iždu prisidėti prie 
industrinių unijų, kurios sie
kias! aliumino pramonę suor
ganizuoti. Federacija 
priežasties 
atsiskaityti 
savo iždą. *

Wisconsino Darbo Federaci
ja irgi linksta prie industrinių

iš tos 
pareikalavo uniją 
ir sugrąžinti jai

perDUSETOS. — Dusetose 
Grabnyčias į vyko tradicinės 
arklių lenktynės. Jos čia pra
dėtos rengti nuo sukilimo lai
kų. Tada, lietuvius ištrėmus į 
Sibirą, čia atkelti tušai pradė
jo ant Sartų ežero rengti ark
lių denktynes. Bet iš pat pra
džios likusieji negausus lietu
viai nugalėdavo rusus. Ta tra
dicija iššiliko ligi šių dienų. 
Tik dabar tos lenktynės daug 
platesnio pobūdžio. Joms reng
ti yra sudarytas nuolatinis ko
mitetas iš vietos ūkininkų, iš 
įvairių organizacijų ir įstaigų 
atstovų, šiemet komiteto pir
mininkas buvo agr. Butkys.

Rungtynėse dalyvavo 60 ark
lių, o žiūrovų susirinko apie 
8,000. Tiek žmonių šiose rung
tynėse dalyvavo pirmą kartą. 
Prieš pradedant rungtynes visi 
dalyviai iškilmingai pravažiavo 
miestelį ir nuvykę ant ežero 
pradėjo rungtynes. Prieš pra
dedant rungtynes ir ypač pra
dėjus, žmonių ta’rpe prasidėjo 
lažybos.

Pavakarėje rungtynės buvo 
baigtos. Pirmą vietą laimėjo 10 
arklių, antrą — 11 ir trečią — 
13. Pirmasis pasiekęs finišą per 
3,20 min. išrinktas Rytų Lietu
vos greičiausiu arkliu.

Tai ūkininko Svarnevičiaus, 
iš Obelių valsč. arklys. Per sa
kytą laiką arklys perbėgo 2 
anglų mylias. Jo savininkui 
įteikta 150 litų premija ir ke
lios asmeniškos dovanos. Svar- 
nevičius mažažemis, 5 ha savi
ninkas. Visi laimėjusieji bet 
kurias vietas apdovanoti.

-.14 kitos pusės, Amerikon 
Darbo Federacija . ruošiasi pa
skelbti boikotą ipdustrinėms 
unijoms. Paskelbus boikotą, 
Federacijos nariai atsisakytų 
naudoti ar liesti industrinių 
unijų pagamintas prekes, taip
gi nepripažintu tų i.'niju leibc*. 
lių.

Smarkus išsiverži
mai saulėj

PASADENA, Cal., kovo 7. 
— Astronomai sako, kad da
bar vyksta labai smarkus sau
lės išsiveržimai, kokių nebuvo 
per daugelį de^tkų metų. 
Taipjau nuolatos dau‘geja ir 
didėja saulės dėmės. Jos da
rosi tokios didelės, kad jas ga
lima pastebėti ir plika akimi, 
žiūrint per rūkytą stiklą.

Priežastis tų reiškinių neži
noma, bet dėmės veikia orą 
žemėje.

ST. JOHN’S, kovo 7. — Di
deliame masiniame susirinki
me priimta rezoliucija, kuri 
reikalauja grąžinti Newfound- 
land salai savyvaldą ir renka
mą valdžią, nes dabartiniai ko- 
misionieriai privedė šalį prie 
visiško susmukimo ir todėl tu
ri atšaukti.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 7. — Tirštoj migloj Golden 
Gatės įlankoj susidūrė pasa- 
žierinis laivas President Coo- 
lidge su aliejaus laivu Frank 
H. Buck. Abu laivai gerokai 
nukentėjo ir turėjo sugryžti į 
portą taisytis, bet žmonių au
kų nebuvo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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



s\<y\ X,yk ^'^Aperka kainomis
pjN^mmo \vy-\ęuį pigesni patarnavimą) ir, 
s—===| tuo pačiu, tiekia geriausiomis 

sąlygomis ir savo pirkėjams.hicagos
BIAMS

ivos ir valgių , 
Corporation» 

kurie vakar 
įves septinta- 
Streikas buvo 
ii darbdaviai

t-Acme Photo

MidvVest Stores yra veda
mos pačių, prekyboj patyrusių 
savininkų. Suprantama, kai
po tokie jie geriau" moka su
prasti savo pirkėjų reikalavi
mus ir duoda tinkamesnį pa
tarnavimą,—- geriausią prekę 
žemiausiomis kainomis. Tad, 
atsilankykite artimiausioj Midr 
west Stores krautuvėje ir pa- 
tirkit jų, ,turimas prekese.

šiandien Naujienose telpa 
Midwest organizacijos Skelbi
mas. Atidžiai permetus aki
mis lengvai galima įsitikinti 
kokias puikias jos duoda pre
kių vertybes. s Skelb.

TRUPINĖLIAI
’ *.* ‘A-. z-.?

Inteligentiškumo. pažymis 
pas žmogų matosi, kai jis ne
apkalba kitų žmęnįų ir neme
luoja.

Geriausia inteligentų draugią
ja, yra knygos, kurios nevarto
ja nešvarių kalbų, pretęrizij'ų, 
nė hipokriitizmo* - - - - , .4-

J 1 1 neseniai btivo padaryta savaranki
jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų • 

t ūdytojų, paskaitininkų, mokslininkų, irti.
pasisakė rūkų cigaretus, daugiau kaip 87*

t i • 1 x .

jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą i
To pamėgimo protingumą patvirtina p-l< 

kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filn 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl

> 1 ' * •

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščiu 

. ■ ■ 1 > ' ' ' 1 ■ 'i ’

priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toąstei 
gerkjės apsaugą. Luckies yra malonūs geri

(ff, V

<'i. m. i

’V 
.t:

/
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Lengvas L
‘It’s Toasted”-Jūs
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1739 So. Halsted St.

pasišalino iš Rock- 
School, kurią ji lan-

sako, kad 
ekonominiais

užmušti Ispanijos 
Canarias 

pasa- 
Galdames, kuris
iš Bayonne gry-

BAYONNE, Francijoj, kovo 
7. Dvi moterys ir keturi 
vaikai liko 
sukilėlių kruizeriui
bombarduojant irspanų 
žierinį laivą 
su tremtiniais 
žo j Bilbao.

Laivas liko
juo plaukę žmonės liko suki
lėlių areštuoti.;

.Selby
tiksliai 
orų ir kuris 
ši žiema bu-
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rūkytų stiklą.
tų reiškinių neži- 

dėmės veikia orų

Federacija iš tos

laiku4 paskelbta, 
jaunuoliai, nariai 
nacių partijos, li- 
kalėjiman iki 15

ir sugrąžinti jai

PANAMA CITY, C. Z
7, — Du armijos lakūnai už
simušė jų lėktuvui nukritus 
Pueblo Nuevo priemiesty.

įkrito į jurą, arba pats 
įšoko.

r- ■ •rS

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

naujienos
The Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

IM A UJ 0 E H ©!
The hithuanian Daily News

Eiltered as second-class matter March 7, 1914 at thc Post Office at Chicago, III 
\ under thc Act of March 3, 1879 >

VOL. XXIV Kaina 3c 
... ............. ... 1 . <

Lietuva Atsakė
Lenkijai

Chicago, III., Pirmadienis, Kovo-March 8 d., 1937

IŠ CHICAGOS SUKAKTUVIŲ IŠKILMIŲ

Ne Lietuva, bet Lenkija trukdo taiką Pa
baltijo kraštuose, sako Lietuvos užsienio 

reikalų ministeris Stasys Lozoraitis

a.žiA,

KAUNAS, kovo 7. — Prieš 
kiek laiko Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Juozas Beck 
kalbėdamas Lenkijos sc/'-ni 
nusiskundė, kad Lietuva buk 
esanti kalta už neoficialį karą, 
kuris eina tarp Lenkijos ir Lie
tuvos.

Vakar į tų BecF.o kalbų at
sake per radio Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris Dr. Sta
sys Lozoraitis, kuris paivškno 

. Lietuvos valdžios nusistatymų 
ir pareiškė, kad Lenkijos nusi 
statymas linkui Lietuvos visai 
neprisideda prie išlaikymo tai
kos Pabaltijo kraštuose.

Lozoraitis sakė nenorys 
daryti senas žaizdas, bet 
gi yra priverstas priminti,
Lietuvos ir Lenkijos kivirėiai 
prasidėjo gen. Želigovskiui už
griebus Vilnių. Už tų gen. Že
ligovskio žygį išpradžių Len
kija-nenorėjo prisiimti atsukc- 
mybės, bet galų gale vistiek 
maršalas Juozas Pilsudskis pri
sipažino, kad Vilniaus užgro
bimas buvo padarytas jo įsa- 
tymu. K \

Išrodo, kad ^enkiįa ignoruo
dama tuo§ 'faktuš^nenOYl' alsi-

V1S- 
kad

Sukilėliai vėl bom
bardavo Madridą 

iš oro
MADRIDAS, kovo 7. — Dar 

viena didelė dalis Universiteto 
klinikos ligoninės, kurioj, bu
vo įsitvirtinę sukilėliai, sugriu
vo nuo nuolatinio bombardavi
mo artilerijos.

Sukilėliai ligoninėj 
visų mėnesį, bet jie 
išnaikinti. <

Pačiame Madride ir 
linkėse siautė daugiausia tik 
mūšiai ore. Sukilėliai iš lėktu
vų bombardavo Madridu ir jo 
apielinkes ir daugelį žmonių 
užmušė ir sužeidė.
, ,Į šiaurvakariui nuo Madri
do ištiko smarkus mušis, bet 
sukilėliai liko atmušti.

Sukilėliai bombar
davo laivą, užmu- 

. šė 6 žmones

&M

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

Galbūt giedra; šalčiau.
Saulė teka 6:15, leidžiasi 

5:47.

steigimo . normalių ryšių su 
Lietuva, kuri nieko daugiau 
nenori kaip atgauti tai kas 
jai teisėtai priklauso...

Lozoraitis sakė, kad Lietu
va noriai priėmė Lenkijos už
kalbinimą pereitais metais, ku
ris privedė prie derybų tarp 
šių abiejų šalių. Derybos bu
vo tęsiąmos 
kad Lenkija 
persekiojimus 
krašte.

nežiūrint ir to, 
pradėjo naujus 
lietuvių Vilniaus

Dėlei nepasiliaujančio lietu
vių persekiojimo Vilniaus kra
šte, jo, Lozoraičio, paskiausia 
pasimatymas su Beck u nepa
gerino padėties.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė, kad dery
bose* tarp Lietuvos ir Lenkiu 
jos valdininkų apie atidarymų 
“mažojo pasienio susisiekimo” 
per demarkacijos linijų, priei
ta prie susitarimo ir demarka
cijos linija, kuri buvo uždary
ta per penkis mėnesius, bus 
atidaryta kovo 15 d. Tad ūki
ninkai, kurių žemę perkerta 
demarkacijos linija, vėl galės 
dirbti* ‘4šžlVo < fediktts.

Iškritęs radio mi
krofonas sudaužė 

dideli lėktuvą
SAN FRANCISCO, Cal., ko

vo 7. — Nustatyta, kad dide
lio United Air Lines lėktuvo 
nukritimo į įlankų priežastis 
buvo nukritęs nedidelis radio 
mikrofonas. Tas lėktuvas vas. 
9 d. nukrito San Frančisco 
įlankon besiruošdamas leistis 
gretimame airporte. Kartu su 
lėktuvu žuvo 11 žmonių.

Po ilgų tyrinėjimų,
lankstyto mikrofono nustaty
ta, kad lėktuvas veikiausia nu
krito dėlei to, kad tas mikro
fonas buvo nukritęs už vairo 
ir lėktuvų surakinęs. Kaip spė
jama, lakūno padėjėjas, susi
žinojęs su airportu, bandė mi
krofoną pakabinti ant kablio, 
bet mikrofonas iškrito ir nu
krito už vairo. Tuo tarpu lėk
tuvas leidosi ir užkritęs mikro
fonas neleido vairui veikti ir 
lėktuvų ištiesti. Padėjėjas ban
dė mikrofonų išimti, bet ne
bespėjo -— lėktuvas nukrito 
įlankon.

Bet ant naujų lėktuvų pana
ši nelaimė nebegalinti įvykti, 
nes nė mikrofonas negali nu
kristi, • negi jokis nukritęs 
daiktas nebegali surakinti vai
rų.

Italai nusigando 
savo mūviu

RYMAS, kovo 7.
buvo pradėję rodyti muviuose 
užėmimų Malagos — “Mala
gos išliuosavimą”, bet po dvie
jų dienų staigiai uždratidė fil- 
mos rodymų. Pasirodė, kad fil
mą aiškiai parędė, kad Mala
gos paėmime dalyvavo labai 
daug italų. Niekurie “sukilė
lių” armijos trokai dagi turė
jo Italijos armijos ženklus.

t

SCENA Iš GYVOJO PA VEIKSLO,( KU RIS- BUVO PASTATYTAS CHICAGOS 
stadione, ketvirtadienį vakare, paminėjimui Chicagos pirmojo šimtmečio. Šis vai

zdas parodo kaip Chicago atrodė pirm ne gu paliko miestas. Chicago gavo charterį 
kovo 4 d., 1837 metais. Į Naiijienų-Tribtme Photo

Vengrija kovoja vi
sus.— radikalus

■ '>. £ ir fašistais .
BUDAPEŠTAS/ kovo 7. — 

50 armijos karininkų liko areš
tuota .‘valdžiai bandant už
gniaužti fašistinį 
Vengrijoje. Kartu, tyriami gan
dai apie iš užsienio, veikiausia 
Vokietijos, prisiųstus pinigus 
padarymui perversmo. .

Kartu Vengrija feovoja ir 
radikalus ' ir prigrūmojo paša
linti iš vietos tuos policijos vir
šininkus, kurie neįstengs iš
naikinti radiklus.

Premjeras Daranyi sako, kad 
perversmo pavojus jau pradė
jęs.

Betgi tuo pačiu laiku Ven
grija palaiko labai glaudžius 
ryšius su fašistine Italija.

Chinija žudo raup
suotuosius

SHANGHAI, kovo 7. — Chi- 
nijos valdžia, kuri narkotų var
tojimų bando sustabdyti žudy
mu . nepagydomų narkotų var- 
totjų ir jų 'pardavėjų, dabar 
pradėjo žudyti ir raupsuotuo
sius žmones.

Kaip pranešama iš Chnton, 
Samshui mieste liko suimti 25 
raupsuoti žmonės, kurių 12 bu
vo su toli pažengusia liga ir, 
kariuomenės įsakymu, visus 
juos subaudė. Niekurie iš su
šaudytųjų raupsuočių buvo mo
terys.

----   — ——. Ą 

60 metų senis vedė 
' 15 irt. mergaitę

r,..'.. ,

UMATILLA, Fla., kovo 7.— 
60 metų lemonų augintojas 
Reddick T. Scates apsivedė su 
15 metų high school mokine 
Dolly 'Butler, su kuria jis su
sipažino šešios savaitės atgal. 
Tai buvusi “meilė iš pirmo pa
matymo”. Mergaitės tėvai ve
dyboms pritarė

CHICAGO. — 
well, kuris gana 
sto išpranašauja 
išpranašavo, kad 
sianti šilta, dabar pranašauja, 
kad pavasaris, 
ateinanti žiema 
labai šalta.

Iki kovo 21 
gražus ir šiltas, 
eisiu šalčiai. Busią sniego pet 
ir balandžio mcn. Vasarą irgi 
busianti gana šalta ir nebusią 
didelių karščių. O ateinanti 
žiema busianti tikrai labai 
ta.

ATIDĖJO ISPANI
JOS BLOKADA

LONDONAS, kovo 7. —In
ternacionalinis nesikišimo ko
mitetas savo susirinkime nuta
rė; atidėti Ispanijos pakraščių 

judėjimą blokadų, kuri turėjo prasidėti

Vokiečiai organizuo- 
7 japi prieš La 

v. Guardia ■

vakar.

Blokada liko atidėta iškilus 
nesusitarimui klausime, ar tu
ri būti paskelbta blokada ir 
Portugalijos pakraščiams, nes 
per Portugaliją eina amunici
ja ir ginklai Ispanijos sukilė
liams. - ■

NEW YORK, kovo 7. — Pa
taikaujančios naciams vokie
čių organizacijos pradėjo or
ganizuotis tikslu nugalėti me
rą La Guardia ateinančiuose 
rinkimuose. Naciai dūksta dėl. 
La Guardia pasiūlymo į “bai
senybių kambarį” busiančio) 
New "Yorke pasaulinėj parodoj 
pastatyti ir Hitlerio manekina, 
kaipo didžiausių baisenybę, grę
siančių pasaulio taikai.

Cechai paliuosavo
400 vokiečių

PRAHA, kovo 7. — Iš prie
žasties 87 metų gimtadienio 
buvusio prezidento /Masaryk, 
dabartinis čechoslovakijos pre
zidentas Eduard Benes suteikė 
amnestiją ir paliuosavo iš, ka
lėjimo 400 vokiečių, kurie ka
lėjo už 'įvairius politinius nu
sikaltimus. '

Tuo pačiu 
kad aštuoni 
uždarytosios 
ko nuteisti
metų už (šalies išdavystę. Vi
si nuteistieji yra studentai iš 
vokiečių apgyvento jų čecho- 
slovakijos sryčių.

Aktoriiiš prapuolė 
nuo laivo

LONDONAS, kovo 7. — An
glijos aktorius ir dramaturgas 
Frank Vosper,- kuris gryžo iš 
Hollywood, prapuolė ant laivo 
Parik, prieš pat laivui atplau
kiant į Plymouth. Prapuolė jis 
laike jam ,suruošto atsisveiki
nimo pokilio..
"s,Iš susektų žymių, jis išlipo 
iš pokilio kajutos per langų' ir 
ruošėsi gryšti į savo kajutų. 
Bet išlipęs per langų jis arba

• i JQ

Jaunasis kalėjiman, 
jaunoji —■ namo

ROCKFORD, III., kovo 7. — 
22 metų jaunasis Sherman 
Rhodes liko uždarytas Winne- 
bago kauntės kalėjiman, o jo 
15 metų jaunavedė, Annabelle 
Thompson, 
tėvus.

Jaunoji 
ford. High
kėj abu nuvyko į Belvidere, 
III. ir ten apsivedė. Teisėjui ji 
pasilakė esanti 18 metų am
žiaus. Jaunasis gi teisinasi- ne
žinojęs, kad Illinois įstatymai 
draudžia jaunesnių nū 16 
tų žmonių vedybas.

STAMFORD, Conn., kovo 7 
— Vakar savo namuose mirė 
plačiai žinomas gamtininkas ir 
pirmas direktorius New Yorko 
zoologinio daržo William F. 
Hornaday, 82 m. amžiaus.

CHICAGO.' — šiemet iki ko
vo 1 d. pajamų taksais Chi
cago j e surinkta veik dvigubai 
daugiau, negu v buvo surinkta 
pernai per tų patį laiką, nors 
mokančiųjų taksus 
mažai yra padidėjęs.

Pranašauja šaltą 
pavasari, vasa

rą ir žiemą

Iššaudė Amerikos 
legacijoj pasislė
pusius ethiopus

PARYŽIUS, kovo 7. — Gau-' 
tomiš žiniomis, italams Addis 
Ababoj pradėjus skersti ethio
pus, apie 700 ethiopų pasislė
pė Amerikos legacijoj. Italai 
jiems užtikrino pilną saugu
mų, bet kaip tik jie išėjo iš 

, legacijos kiemo, tuojaus buvo 
iššaudyti. Pati legacija užda
ryta. Amerikietis 
italų sumuštas.

(Washingtonas 
• legacija uždaryta 

sumetimais).

Arklių lenktynėse 
dalyvavo apie 
8,000 žmonių

DUSETOS. — Dusetose
Grabnyčias j vyko tradicinės 
arklių lenktynės. Jos čia pra
dėtos rengti nuo sukilimo lai
kų. Tada, lietuvius ištrėmus į 
Sibirą, čia atkelti rusai pradė
jo ant Sartų ežero rengti ark
lių denktynes. Bet iš pat pra
džios likusieji negausus lietu
viai nugalėdavo rusus. Ta tra
dicija iššiliko ligi šių dienų.- 
Tik dabar 'tos lenktynės daug 
platesnio pobūdžio. Joms reng
ti yra sudarytas nuolatinis ko
mitetas iš vietos ūkininkų, iš 
įvairių organizacijų ir įstaigų 
atstovų, šiemet komiteto pirt 
mininkas buvo agr. Butkys.

Rungtynėse dalyvavo 60 ark
lių, o žiūrovų susirinko apie 
8,000. Tiek žmonių šiose rung
tynėse dalyvavo pirmą kartą. 
Prieš pradedant rungtynes visi 
dalyviai iškilmingai pravažiavo 
miestelį ir nuvykę ant ežero 
pradėjo rungtynes. Prieš pra
dedant rungtynes ir ypač pra
dėjus, žmonių tarpe prasidėjo 
lažybos.

Pavakarėje rungtynės buvo 
baigtos. Pirmą vietą laimėjo 10 
arklių, antrų —- 11 ir trečią — 
13. Pirmasis pasiekęs finišą per 
3,20 min. išrinktas Rytų Liotu- 
yos greičiausiu arkliu.

Tai ūkininko Svarnevičiaus, 
iš Obelių valsč. arklys. Per sa
kytą laiką arklys perbėgo 2 
anglų mylias. Jo savininkui 
įteikta 150 litų premija ir ke
lios asmeniškos dovanos. Svar- 
nevičius mažažemis, 5 ha savi
ninkas. Visi laimėjusieji bet 
kurias vietas apdovanoti,

• Z "t . ■

SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 7. — Tirštoj migloj Golden 
Gatės įlankoj susidūrė pasa- 
žierinis liaivas President Coo- 
lidge su aliejaus laivu Frank 
H. Buck. Abu laivai gerokai 
nukentėjo ir turėjo sugryžti į 
portą taisytis, bet žmonių au
kų nebuvo.

Kova tarp Federa
cijos ir industrinių 

unijų aštrėja

WASHINGTON, kovo 7. — 
Kova tarp Amerikos Federaci
jos ir industrinių unijų (CIO. 
— Committee for Industrial 
Organization —Industrinio Or
ganizavimo Komiteto) darosi 
vis aštresnė, industrinėms uni
joms su kiekviena diena vis 
stiprėjant ir gręsiant nustelb
ti Am. Darbo Federaciją.

Federacija, norėdama nuga
lėti industrines unijas, pradė
jo derybas net ir su kompani
jų unijomis dėl bendros kovos 
prieš stiprėjančias .industrines 
unijas, nors ta pati Federaci
ja pirmiau visomis priemonė
mis kovojo kompanijų unijas.

Aluminum Co. of Am., New 
Kensington, Pa., aliumino dar
bininkai nutarė atsimesti nuo 
Amerikos Darbo Federacijos 
ir su visu iždu prisidėti prie 
industrinių unijų, kurios sie
kias! aliumino pramonę suor- 
ganizuoti.
priežasties pareikalavo unija 
atsiskaityti 
savo iždą.*

Wisconsino Darbo Federaci
ja irgi linksta prie industrinių

kito£ pusės, Amerikos 
Darbo Federacija ruošiasi pa
skelbti boikotą ipdustrinėms 
unijoms. Paskelbus boikotą, 
Federacijos nariai atsisakytų 
naudoti ar liesti industrinių 
unijų pagamintas prekes, taip
gi nepripažintų tų imi jų leibtt 
lių.

Smarkus išsiverži
mai saulėj

PASADENA, Cal., koto 7. 
— Astronomai sako, kad da
bar vyksta labai smarkus sau
lės išsiveržimai, kokių nebuvo 
per daugelį desėtkų metų. 
Taipjau nuolatos daugėja ir 
didėja saulės dėmės. Jos< da
rosi tokios didelės, kad jas ga
lima pastebėti ir plika akimi, 
žiūrint per

Priežastis 
noma, bet 
žemėje.

ST. JOHN’S, kovo 7. — Di
deliame masiniame susirinki
me priimta rezoliucija, kuri 
reikalauja grąžinti Newfound- 
land salai savyvaldų ir renka
mų valdžių, nes dabartiniai ko- 
misionieriai privedė šalį prie 
visiško susmukimo ir todėl tu
ri atšaukti.
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Namai ir Žeme
~ 'keitę nusistatymą. ir tik tuo- rioi .neįstengs pri^tąik|ti prie 

męt pradėjome čia ąpt vietos šiandienių sąlygų jos pra- Cicero

«

Federalės Valdžios 
Namai Chicagoje

Administration, tikslu suteikti 
bedarbiams naudingą užsiė
mimą ir sykiu atbudavoti bai
giančias supilti miėstb dalis, 
kurios miestui buvo visokių 
nelaimių, ligų ir kriminalis-

Federalė valdžia Chicagoje 
ir South Chicagoje sykiu _ _
šiuomi tarpu budavoja ketu- tų centrais. Sykiu bus duotas 

• riose miesto dalyse, viso apie pavyzdys kaip galima pastatys 
3370 butų. Pirmutiniai busiti pigius, praktiškus, paran- 
užbaigti ir padėti ant rendos kius namus. Vėliau gėl pats 
apie pabaigą gegužės mėnesio 
ir paskutiniai gal nebus baigti 
be pradžios sekančių metų. Iš 
viso valdžia tam darbui turi 
paskyrusi jau $23,250,000. Ma
nomą, kad iki užbaigimui toli 
gražu tų dar neužteks. Darbi
ninkų prię tų darbų dirba iš 
viso 2,237.

Ar užpildys stoką nuomų 
Chicagoje šie budavojami na-

miestas matys, kad verta nu
griauti senas apielinkes ir at
statyti panašiais namais.

—W. V. M-us.

jie buvo pradėti statyti, tose 
vietose būva ir seniau namai, 
nors pasenę ir nebetinkami 
gyvenimui, bet juose žmonės 
gyveno. Dabar statomiems na
mams valdžia jau turi beveik 
trigubą skaičių aplikacijų, 
kiek bus Imtų parendavimui. 
Buvusiųjų namų savininkai 
didžiumoje jau už gautus pi
nigus už žemę ir namus, nusi
pirko sau naujesnius, geresnė-i 
se apielinkčse. Be to, reikia at
siminti, kad kasdien yra nu
griaunama senų namų po ke
liolika, kurie nėra atstatomi. 
Valžios statomieji namai yra 
taikomi tai žmonių klesai, ku
rie neišsigali mokėti aukštes
nių rendų ir ten bus viskas 
įrengta kuo paprasčiausiai, 
svarbiausiai kreipiant domę 
į būtinus reikmenis bute: į 
šviesą, orą, ventiliaciją, šva
rumą, parankumą ir pigumą. 
Bus po griežta valdžios prie-, 
žiorą taip, kąd nebūtinai kul
tūringi n išmini nkjfi • galėtų 
k a i mypiškaj ' sugyventi. -

Kur jie randasi? Pirmas yra 
South Chicagoje. Vadinsis 
“Trumbull Park aparlments”. 
Kainuos $3,250,000; turės 462 
butus. Antras randasi šiauri
nėje miesto dalyje, prie Diver- 
sey ir upės. Kainuos $6,500,000 
ir turės 925 butus. Vadinsis 
‘Julia C. Lathrop homes”. 
Trečias randasi'prie Racine ir 
Roosevelt Road. Turės 982 bu
tus ir kainuos $6,500,000. Va
li inste Jane Addams houses”. 
Ketvirtas randasi prie 35-tos ir 
Cottage Grove avenue. Turės 
virš tūkstančio butų, bus nuo- 
muojamas tik negrams. Kai
nuos x $7,500,000. Vadinsis 
“South Park Cardens.”

Visas konstrukcijos darbas 
vra vedamas '‘“'Public Works

PAIN-EXPELLER < x

Apie Spulkas

Spulkų Ateitis

Mes lietuviai Chicagoje 
me dar naujais gyventojais, 
seniausieji vargiai išgyvenę 
iki 50 metų, o didžiuma nuo 
20 iki 35 metų. Iš pradžių 
beverk visi neturėjo tikslo čia 
ilgesniam laikui pasilikti, bet 
pabuvus keletą metų grįžti at
gal Lietuvon. Laikas, ypač pa
saulinis karas, didžiumai pa-

csa-

kurti pastovų gyvenimą. Tat, it 
. spulkos pas mus palyginamai 
yra gana, jaunos, o pati min
tis apie spulkų naudingumą, 
tvarkymosi , budus ir praktiš
ką patarnavimą visuomenei, 
dar iki šiol mažai dėl žmonių 
yra artima. Ypač kad viešos 
agitacijos pastangų nedaug bu
vo dedama tam darbui. Kiek 
jų yra ir ant kiek didelės ir 
turtingos, tai tik ačiū atski
riems spulkų darbuotoj ainsjir 
jų pastangom? kad jie ypatiš- 
kai žmonėms įkalbino ir pri
traukė į splkas prisidėjti. O 
antra, iki šiol nebuvo taip jaiu 
aiškaus ir reikalingumo spul
kų, kurių stoka visuomenė bu
tų taip aiškiai pasigedusi.

■ ■ ~ ' ■ 4 1 ■ , ■

Bet šiandien dalykai pasi
keitė. Išnykus bankams, kas 
kelintas blokas, nebėra kur 
parankiau ir saugiai pasidėti 
savo sutaupų, prisiėjus gauti 
paskolą ant perkamo arba per- 
finansuojamo namo. Bankuose 
jau nebegausime, ot, čią spul
kos kaip tik turi tuos patar
navimus suteikti visuomenei. 
Ir dabar jau noroms 
roms prisieis visiems 
spulkas susidomėti.

Tos spulkos, ką permato si
tuaciją, ir imasi išvystyti savo 
darbuotę, kad užpildyti ky
lančius pareikalivimus, maty
sime trumpoje ateityje išau
gančias į milžiniškas, milijoni- 

'nes organizacijas, o tos, ku-

žioplos geriausią ■ pix>gų savo 
gyvenime. . j..

Lietuvių Budavojinip ^kolį- 
nimo ir Taupymo i Bendrove 
(Naujienų Spulka), yra po val
stijos .ir FederaF Home Loan 
Bank kontrole, yra to banko 
šėrininkę, gyvuoja jau eile. 
tų, turi gerų ir atsakančių di
rektorių sąstatą, patyrusius ir 
darbščius viršininkus. Sekre
torius T. Rypkevičia ' randasi 

spulkos raštinėje kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro ir

. . . ■' ■ '• ■ 
suteikia visiems patarnavimą
visuose spulkos reikaluose,

• i kaip ypatiškaį, taip ir per lai
škus. —W. V. M.

"Ri * ' K ftH—|....... * i"

: . . . vi...
Į Cįčero parkų tarybą teks 

išrinkti dtf asmenys. Tos vie
tos skaitosi nepolitiškos, ba ta
rybos nariai dirba be algų. Ta
čiau kandidatų į tarybą ran
dasi tiek ir tiek.

Iš lietuvių dar nėra buvusiu 
parkų taryboj ne vieno. Bet 
dabar kalbama plačiai apie Jo
ną Pocių kaip kandidatą. Jis 
yra čia augęs, pažįsta politi
ką ir tam darbui butų tinka
mas. O kaip su Kimbarku? Jis 
yra vienas iš rimtųjų lietuvių. 
Aš tikiu, ateis laikas kai p. 
Kimbarkąs čia loš svarbią ro
lę ir bus lietuvių vadas. Taip 
ir turėtų būti ir juo grei
čiau, tuo geriau4.

Raščjas.
■■i"1"* yU "'""''į'»v!-i 111    

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. VVestern 
Avė.,. 2nd floor 

Hemlock 9252
< Patarpauju prie 

gimdymo namuo- 
,,.se ar ligoninėse, 

v- d u o du massage 
s electric t r e a t - 

ment ir magnę- 
tic blankets ir Ct.

♦ Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

: Dr. C. J. Šventiškas

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

GERKITE SKANŲ

y ■ I 1H lilii.iinifiiim.i I,,, I ■ I... ii. .1.1 ...I ■ .

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

neno- 
apie

.. Visose 
Vaistines©

x Chicago, III.—“Ąš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
1 nuo skilvio ligos air šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
" 1 rekOĮtietidiioU vįsierhs.—~Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykite 

jokių ' bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio
| BittericTVyną, kurs per 45 ’metus jau yra įrodęs, kad jis yra 

" tinkamiaušias vaistas nuo nevirškinimo; gąsų; blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rcs. 6515 So. Ręclnvell SL 
Telephone: Republic 9723 

. '*• i j

CHICAGOS IŠDIRBYSTĖS
Mes pristatome j visas laisniuotas 
vietas urmo (wholesale) kainomis.

Galite gauti nuo bačkos iki puses 
galono. Visos bačkos yra medinės.
^Patarnaujame bile laiku. -■, i

■’ iii. ?' šp,<; V L i' >V' ‘ ■'{ V (

: TONY
DIŠTRIBUTING COMPANY

1245 So. Michigan Avenue
Tel. VICTORY 4686

JULIUS
/'■.W

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

susitarimą. . " 
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

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

1 vjik. Nedelioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Te!.: Prospect 1930

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų - 

gaunamas tuojaus.
PAIN-EXPELLER

bonkutS tik 35c. ir 70c. 
visose vaistinėse.

Adresaa

------------------ PRASYK SAMPELIO DYKAI--------- - 
Trlner’a Bitter WIne Co. 8. Woll« St., Chlcapo, III. 
Prleiųsk man sampelj dykai

Vardas

s p ____ ' •

T« U PYKITE PINIGUS
TEN, KUR GAUNATE-

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING .\SSOCIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET

i

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į Old Gold Cigar&tų kontėstą 
įstojimo formų, prasme praneš
ti mums telefonu.

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

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

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĖ
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo' 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
6?tos lubos Tėl. CENtral 1840

Marque+te Park Ofisas:
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ. .

Telefonas PROspect 1012 •
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7—8 vak. šeštad:eniais nuo 3 iki 6 

vai, vakare ir pagal sutartį.

Phone Boulevard 7042 ‘

DR. C. Z. VEZEL’IS
. DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai -i

AKIŲ SPECIALISTAI

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

3 ^ėKfČitCKj.AlLL. i.-'-’-

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

DR. VAITUSH, OPT.
\ LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Laidotuvių į Direktoriai

4348 So. California Avenue

L J. ZOLP
1646 Wešt 46lh Street į Phones Boulevard 5203

J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

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

. ................. .... ’ ■ ..................- -- ------------ --------------- . / '

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue J Phone Yards 1138

• ■ -v ..... I ' .1.4 ■ ' t • V- . ■ •
..   ......................................................... ... .................... . . ....................... ■ i ■       . ........................................ r f  

A. MASALSKIS '
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

H l> I ' l * '''i' 'l‘; ' " ' ' 'i; "I   ' jlįu. ■' i‘ '   , 11 '„į. „į,į.. ■,  

' A. PETKUS .
1410 South 49lh Court Cicero Phone Cicero 2109

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

Telefonas CANAL 8500
.................................................................................. - ............................................... ............................. - ---------------------------------------- ■ ■■ -

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCEĮ1
> PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 
\ ’ ■ 

koplyčios visose

L I N I M E N T

Klausykite musu Lietuvškų radio programij Pirmadienio vakarais, 10:03 
vai. vakaro iš W.H,F.C. stoties (142(b K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

NARIAI 
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iii-- - • ■’ • •
Ambulance 

; Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

' VISOSE MIESTO 
DALYSE.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
ištaiso 

Akinių DirbtuvėAfišas ir
756 West 35th Street

, kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

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

PRADEK TUOJAU 
1ŠL0ŠK $109,000

Jus galite išlošti vieną iš 1,000 
piniginių prizų sudarančių $200,000 
suma įstodamas i Old Gold Kon- 
testą. Kontestas tik ką prasideda ir 
susideda iš paveiksluotų mįslių spren
dimu. Pradėk tuojau. ^Neatidėliok. 
Nueik pas artimiausį cigaretų dy- 
leri ir paprašyk Old Gold- oficialių 
Peveksluotų Mįslių DYKAI kartu 
su visomis taisyklėmis ir. kontėstą 
liečiančiomis, smulkmenomis. Seki
te instrukcijas atidžiai. Svarumas 
nesiskaito. Nėra čia jokių triksų nė 
gaud nių. Vien tik gabumas laimi, 
čia jūsų nroga visam amžiui tur-* 
tingu pasidaryti, ačiū Labiau-Su- 
Švelnintam OLD GOLD. Dabokite 
Naujienas dėl tolesnių pranešimų.

Skelb.

Reikalaukite DEGTINES
GYDYTOJAI IK DENTĮSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

i IŠ RUSIJOS
eserai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior .9454 ar Central 7464

Išlošk laimę Old Gold 
Konteste

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo
STRAIGHT

KENTUCKY 
BOURBON

DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
NATHAN KANTER

4707 SOUTH HALSTED STREET 
Visi Telefonai Yards 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUT ORIUS.

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Ąve. ' ■; Tel. Pullman 5703

” ~LAČHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plące Phonė Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street. y Tel. Pullman 1270

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

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

Tel. Seeley 7330 
-Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS *

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai, 
Nedėliomis nuo 10 iki J12

Nuo 10 
vai. po 
vakaroDR. V. A. ŠIMKUS, valandai dieną.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 iY nuo 7 iki 9 

vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted Si.

TeL Boulevard 1401
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis oeąal atitarti 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

i Tel. K<*nwood 5107 ' ■ ’ I i 1,1 ■ ' ■
,, . ..... M. I

Phone MIDWAY 2880

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

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

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

Skelbimai Naujienose’ 
duoda naudą dėlto, 

’arsinkites “N-nnše”; 12? “S “?uJtenos



Pirmadienis, kovo 8, 1937
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Nusavintas Žmogus
(Tęsinys)

— Tylėk, nesmagų prisiminti. 
Luošas likau ir tiek. Bet gi ne 
tiek, kad bučiau įstojęs į <tų ei
les, kurie monopolizavo visuo
menės mintį. Ne, vistik šito iki 
šiam laikui esu išvengęs. Tai 
čia jau mano apsukrumas.

—Na, tai bent čia turi šiokį 
tokį pasitenkinimu?

—Tylėk, — tvirtai atkerta 
jis man. —Nesityčiok iš sužeis
to žmogaus. Kas gali pasakyti 
dar kaip ateityje su manim 
bus. O kolkas sukuos. Matai, 
savo tarnybos viršininką paži
nau iki smulkmenų. Stengiuos 
kaip moku ir galiu jam patar
nauti. Tai-jis maniių patenkin
tas ir neverčia pas juos rašytis. 
O tos smulkmenos net šito
kios. Sakysim* aš ką nors savo 
viršininkui tokio nepaprasto 
pranešu. Jau aš iš anksto žinau, 
kad tokiais atsitikimais jis tuoj 
nori užsirūkyti. Čia jau mano 
pirštose papirosas sukasi, deg
tukas dega. Jam tai labai pa
tinka. Girdi, pats tai net iš 
anksto mano norus atspėji. Ar
ba štai ateina ruduo. Žinau, ma
no viršininką dideliu medžioto
ju esant. Tai aš iš ryto anksti

ateinu į jo kabinetą ir sakau:- 
“Ponas viršininke, šiandien tik
rai šaunus oras. Pas mane , jo
kių bylų nėra ir vargu kas nors 
ir klijent^ atsilankys. Gaila to
kią dieną čia praleisti!”

—Tai ką, nori išeiti? — lyg 
nepatenkintas sako mano virši
ninkas, — o aš jam labai kuk
liai atsakau:

—Ne, ponas viršininke, bet 
jei butų reikalas aš šiandien ga
liu jus visą dieną pavaduoti.

—Tai šitaip, — jis nusišyp
sojęs taria. — O kas bus jei 
ministeris paklaus? — susigrie
bęs klausia jis.

—O tai niekis, as rasiu ką 
jam atsakyti. Sakysim, na del- 
ko ponas viršininkas negalit sa
vo partijos reikalais išeiti, juk- 
dėl šito ministeris nieko nesa
kys, juk tai jūsų bendramintis.

Čia mano viršininkas tiek pa
sidaro familiarus, kad net man 
per pečius suduoda.

—Na, sako jis, — tai sėsk į 
mano .kėdę!

Ir sėdu, sėdu visai t dienai, o 
kartais net kelioms. Viršinin
kas man visai be baimės ke
lioms dienoms savo kėdę užlei
džia, nes jis gerai žino, kad aš

BUICK &
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTEĮ ’

806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS

SAVININKAS
F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.< = . .......

JEI
Nori Būti Graži
JEI
Nori Savo Groži

<u-

Paakstinti
Naudok

NIDA PUDRĄ
Jis palaiko veido odos natūrali švelnumą... 

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

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

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

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

f—“" —■■■ —— —• — ■— — —■ MM MM MM. MM MM MMM >aa**ai|

NIDA LABORATORIES,
1 A. G. KARTANAS, Sav., • , I
I 2555 West 69th Street, v |
| Chicago, Illinois.

Prašau atsiųsti man NIDA PUDRĄ (Face Powder)
<f50 centų vertės I

Varsos: DFlesh; □ Ivory; □ Peach; OBrunette; □ Dark Brunette ■
. ir NIDA LIPSTICK ........... .......... 50 centų vertės 1

Varsos: □ Orange; □ Raspberry; □ Strawberry; □ Vivid. |

. Viso ................  $1.00, be.t su šiuo l
kuponu, tik už .........................   750 I
(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.) .

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

I VARDAS ......... . ........................  |

I ADRESAS  .................  •—••••................... ......„...m--------- ------------- ...........— |

I MIESTAS ..............  ............ ...........VALSTIJA ........    ■
{■B • f MM ■■■ . MM ’ MB • MMl MM MMB MMM MMM ' • MM MM MM MM

iš jo nepąveršiu jos. Juk aš ne jų tarnauja... Ir jis kartais šei
mininko ūpo nepaisius laukuo
se dukiuoja, o juk žmogus ne 
šuo... O, o kartais dar labiau, 
kąip šunelis kenti ir urzgi...

-ABetgl, ; sakau aš jam, — 
galiipą kentėti, ir.,urzgėti ir vis 
dėlto kaip ką dirbti...

—Dirbti, tai gerai pasakyta 
ir paraginta... Ne, tokie kaip aš 
jau nedirbsim. Geriausia ką 
mes galime, tai dirbantiems pri
tarti ir gal, kada nors paremti. 
Juk, bičiuli fnano, suprask, jog 
esu jau luošas, perdaug kitų iš
semtas ir nudėvėtas. / Perilgai 
toji kaukė nešiota', juk pėdsa
kas turi likti. Jei kitaip butų, 
tai gyvenimas didesniu šuoliu 
pirmyn eitų. Musų viršininkai 
mus pūdo, kad jiems ramiau bu
tų gyventi. Mes jų tam pūdy
mui pasidavėm. Ir iš mus jau 
nieko, gero netenka laukti. Jau 
ir tai gerai, jei mes drąsiai į- 
vertiname savo pajėgas ir sa
vo padėtį, gerai, jei išmokome 
į save kritiškai pažiūrėti. ;Kita 
karta mus tik galės pavaduoti. 
Mes baigti žmonės.

šitokiu pesimizmu baigė ma
no' pažįstamasis pasikalbėjimų.

Mėginau dar jį raminti, įti
kinėti, kad dar galima daug kas 
veikti ir padaryti. Pa'galiau ir 
pats iš tolimesnio pasikalbėjimo 
įsitikinau, kad tai jau baigtas 
•žmogus. Tikrai jei dar galima 
ko laukti, tai tik bent tiek, kad 
kitiems dirbti nekliudyti, o kaip 
kada bent paremtų.'

Gaila, gaila to nusavinto 
žmogaus. O juk galėjo iš vi
suomenės sulaukti ko kito. Juk 
butą kadaise veiklaus ir gabaus 
'vyro. A

jų žmogus; O t dėl šitos priežas
ties aš ir tarnyboje laikausi. 
Matai, sėdėtų čia jų žmogus, 
prasidėtų tarpusaves ihtrigos, 
o dabar kaip sčdi svetimas vir
šininkui kur kas ramiau me
džioti. Juk butų savas ir tas 
medžioti užsimanytų. Kiltų kon
kurencija...

Tai šit už to viršininko pe
čių taip niekieno nepastebiamas 
ir laikaus.

Maža laikytis. Bet reikia mo
kėti ir galėti laikytis nepašte- 
biamai. Kaip tik pakilsi aukš
čiau, arba kas nors .tave ryš
kiau pastebės ir prasidės tuoj 
knisinėjimas. O kiek jis gauna 
algos? O kas jisai toks? Ar pri
klauso musų sąjungai? O kokia 
jo praeitis?—ir viso šito smal
sumo pasėkoje iš tarnybos at
leistas, kaipo nesugebąs jam 
pavestas pareigas atlikti! Nors 
naujai paskirtas, kad ir butų 
tikras pienburnis, vaikpalaikis, 
bet jis bus savo žmogus. O jei 
savo, tai suprantama ir mokąs 
visokius darbus dirbti. Svarbu, 
kad tik butų savas. Tokie lai
kai! — baigė tokiais žodžiais 
savo skundas mano bičiulis.

—Ką gi, visiems dabar .nelen
gva gyventi, — raminu savo bi
čiulį.-

—Oi, brolyti mano, kaip ne
lengva gyventi visiems tiems, 
kurie neturi tokio lankstumo 
vadovaujamai politikos kursui 
prisitaikinti! Kartais sąžinė to
kį kadrilį pradeda šokti, kad 
nebeišmanai žmogus kur pasi
dėti. Kartais sukandęs dantis 
kenti ir ašaras kaip pupas ry
ji... Na’, atleisk, tai jau senti
mentai, bet kaip geram bičiu
liui, tai ir tai norėjau pasiguos
ti. Juk įkyru visą laiką kaukę 
nešioti, ot kartais norisi j ą 
mesti į šoną ir taip atvirai pa
sikalbėti, pasiguosti. Lengviau 
palieka. Juk ir suniuks ir tas 
ne visuomet pabrukęs Uodegą 
laksto' ir tas ne vusuomet prieš 
savo šeimininką ant dviejų ko-

—Vistapats.
, (GALAS)
■M............ ....... .. ............................................................ n........ ■■■■ ..........  ■■■■

—Aš nuvirtau nuo arklio i 
molį ik ikelių.

—Tai buvai laimingas, 
neužsigavai. .

—Taip, bet aš nuvirtau į mo
lį galva žemyn.

Radionas
' ‘ i . . : • . • - * '

‘. U: U ' ■. -

Vienintelis Radio, kuris pagauna gerai Visas stotis. 
Budriko krautuvė vienintelė vieta įsigyti ar išmainyti sa
vo seną Radio ant 1937 metų tobulo Radio—RADipNA.

Budriko krautuvė pripildyta visais naujais • t

PHILCA, ZENITH, RCA VICTOR, t 
GEN. ELECTRIC RADIOMIS .

Duodama didelė nuolaida už seną Radio
" ' ’ , v’ * ’ .- ' - • , • • ••

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 7010—-7011

Budrik’s Furniture Mari
, 3347 So. Halsted St.

i BUDRIKO RADIO PROGRAMAS: V
WCFL, 970 kil. Nedėliomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.
WAAF, 920 kil. Petnyčiomis ir Subatomis > nuo 3:30 po p.
WHFC, 1420 kil. Ketvergais nuo . 7 iki ’ 8 vai. vakare.
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MUSŲ SKAITYTOJAI
(Skaitytojai kviečiami rašy

ti į šį skyrių* Padiiokite savo 
nuomonę s įvairiais klausimais.

* ' j gali-Rašykite trumpai kaip 
ma). ?
PAVARGĖLIAI — 
JIEMS NUOBODU

GERB. REDAKCIJA:

Mes lietuviai pacientai šios sana
torijos sergantiems džiova kreipia
mės su prašymu prie gerbiamos re
dakcijos “Naujienų”. Gal tamstos 
butut tokie geri susimylėti ant mu
sų pavargėlių, siųst mums vieną nu
merį jūsų laikraščio. Visi esame 
pavėrgę neturtėliai, nukamuoti džio
voj. Norėtumėm *ką nors pasiskai
tyti, ba nuobodu ,be jokio užsiėmimo, 
ęionąis. musų yra suvirš dešimts. Dar 
sykį prašome pono redaktoriaus Gri
gaičio neatsisakyti musų prašymą, 
už ką busime dideliai dėkingi. Dė- 
įęūi tamstoms ir dar sykį. Dėkui. 
Vardan visų,

—Felix Raginskas, 
White Haven, Pennsylvania 

Sanatorium.
(“Naujienos” bus jums siunčiamos.* 

Redakcija).

ima raketų, bet yra daug tokių mo
terėlių, kurips taip daro.

Pas mus sukinėjasi kelios mote- j 
rys, kurios visada kam nors rengia' 
parę. Jos eina pas biznierius ir ren
ka aukas: pinigus, visokius daiktus, 
kaip valgį ir kitką, bet labiausiai jos 
renka pinigus. Kartais jos prirenka j 
gana daug. Kai ateina laikas, tai 
tos moterėlės surengia parę. Pralei
džia ant jų apie trečdalį tų pinigų, 
kuriuos surenka, o visus kitus įsi-' 
deda į kišenių. Aš žinau kelis 
atsitikimus.

Kai tOs moterys surengia 
pafes, ir žmonėms nusibosta,
nieriai nebenori duoti daugiau aukų, 
tai jos kraustosi j kitas kolonijas, 
ir ten ‘‘biznį” pradeda iš naujo.

Tai purvinas ir negražus dalykas. 
Reikėtų tokius žmones paskelbti 
viešai, kad jie neišnaudotų kitų.

—Town of Lakietis.

tokius

kelias 
o biz-

KLAUSIA KODĖL 
NERAŠO APIE “PARIŲ” 
RENGĖJUS.

GERB. REDAKCIJA

Jus rašote apie visokius dalykus, 
apie užmušimus, nelaimes, apie pa- 
res, ir taip toliau. Bet kodėl jus ka
da nors neparašote apie tuos žmo
nes, paprastai moterėles, kurios ren
gia pares ?

Gal jums* nežinoma, kad tokių 
“surprizė parių” rengimas yra dide
lis raketas. Aš nenoriu sakyti, kad • 

visi “surprizė parių” rengėjai užsi-

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

DR. O’CONNELL.
232 SOUTH STATE ST.

'• 760 Madlson St.
3234 Madison St.
4002 Madlson St.
2567 Milwaukee Ar.
4002 Irvine Park

EVES. TILL t

6320 Cottaąe Grova 
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln At. 
6350 N. Clark St. 

ą—CLOSED SUNDAY

LEWIS KREDITŲ APSČIAI

NAUJI LEWIS PA 
VASARIO SIUTĄ!

gr Vyrų siuvėjų pa-
P siūti ir tiksliai
t1

Vyrų siuvėjų pa- 

pritaikiriti.’ 

į 12.95 
L Galite naudot i 3 

kreditu—Nėra ki
tokių išlaidų, Nė 
palūkanų.

LEWIS ŠILKO 
BLIUZĖS
$1.95
iki $3.95

DYKAI
Puikus kišeninis 

laikrodėlis dėl 
b La Pela
l DYKA]
k PRIE KOžNO 

SIUTO.

William A, Lewis
4716 S. Ashland Avė.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.Garsinkites "N-nose’

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo jūsų forriičių, piano arba 
štoro. Pristatėm anglis ir vežam daiktus į kitus miestus ir farmas.

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

YARDS 3408 HEMLOCK 5040

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą, receptą—80 Proof

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

International Wine&LiquorCo 
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

..       ' ,U.—.1.1—. I II ■■■■•■I»■■■.■               Į....^—1

DAILY BUSINESS DIDECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

jSįif skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojamr susirasti, kur galima nusipįrkti 
įvairią paprastą ir Aepcpraslų daiktą, intaisų ir reikme.ną. Jeigu ii telpančią čia skelbimų t 
negalite susirasti ko ieškot* pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jąs gausite informaciją, jeigu tik jų bus galima gauti.

o ANGLYS—COAL

u Poicahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

• , Smulkesni $7.15 tonas.

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

CONRAD
>/' FOTOGRAFAS

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

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

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS
POCAHONTAS Mine Run 4 tonai 
ar daugiau ,$7.00 už toną. Kitbs ,ang- 
lyjs. už toną:

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

ir Haking KE^TUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Okšaš.Express 4405 S. Fairfield Avė.

• SVETAINĖS
Southtown Ballroom

Gražios z Šokiams ir mitingams sve
tainės,' 'Virtuvė ir valgymui karnba- 

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

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai jgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.k.M.,.,M„ —. , .....— ,    /

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentrški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 
1 Tel. Lawndale 5727.. v ' . : r.- ’ ,

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro BĮ tena yra vienas iŠ ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai' yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1183.

639 West 18th St. 
CHICAGO. TLL .

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slot Street 
A. A. NORKUS, Savininkai.

Tel. Victory 9670,

• TAVERNOS
Tel. Hemlock 5421 - 

AW COM ON INN TAVERN 
Mrs. Vera Thomas,, Sav.

Žuvis penktadieniais—užkandžiai ir 
• 1 muzika šeštadieniais.

VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 
HEILEMAN'S OLD STYLE LAGER 

A L U S
6511 So. Kedzie AveM Chicago. III.

BILL’S TAVERN 
Mr. & Mrs. William Nainis 

(Chicagos Lietuvių Dr-još nariai) 
KEELEY BEER 

558 West 37th Street - 
(N. Ej. corner) 

IMPORTED &DOMESTIC DRINKS 
Telefonas YARDS 2704 

Chicago, Illinois.

OUICKLY

t/R/NE.
, fOR /OUR

’ELyES
fUCOMMtMHO

JOR 40 ¥! AU-,

TIRED 1

Garsinkitės “N-nose



P. CHRUŠČIOVAS
v

1i 'NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Pablished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street

$8.00 
4.00 

. 2.00 
1.50 

. .75 Paslaptis ir Kraujas
/ Išvertė K! AUGURAS

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagp
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914., at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Ganai 8500.

Užaakymę kaina:
Chicago je—paštu:

Metams
Pusei metų ....... .
Trims menesiams ............
Dviem mėnesiams ___
Vienam menesiui ............

Chicagoje per išnešiotojus: 
\ Viena kopija ...............
Savaitei ....................   18c
Menesiui  .....     75c

Suvienytose Valstijose, rte Chicagoj, 
paštu:

Metams ................ ............ $5.00
Pusei metų .r..’.............  2.75
Trims menesiams ................... 1.50
Dviems menesiams, ......   1.00
Vienam menesiui ...... ............. .75
Lietuvoje ir kitur ūžsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ................. .'..........  $8.00
Pusei metų ...........t.................  4.00
Trims menesiams ...».......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SLA. “SOLVENCY”

Pirmadienis, kovo 8, 1937

Londoną valdo darbiečiai
Rinkinius į Londono kauntės tarybą vėl' laimėjo 

Darbo partija. Šį kartą jos laimėjimas buvo dar dides
nis, negu prieš trejetą metų.

Iš 124 vietų taryboje darbieciams teko 75 (pirma 
buvo 69), o konservatoriai arba “municipialinės refor
mos partija” gavo 49 vietas (turėjo 55).

Liberalai nepravedė nė vieno atstovo. Komunistai 
ir fašistai taip pat nė vieno. >

Tokiu budu per ateinančius trejus metus socialis- 
tai-dąrbiečiai dar stipriau kontroliuos tą didžiausiąjį 
pasaulyje miestą.

Rinkimų kova, kaip praneša telegramos, buvo labai 
aštri.. Sakė, kad per daugelį metų Londonas nebuvo ma
tęs tokios smarkios agitacijos iš darbiečių ir iš konser
vatorių pusės. Reikia atsiminti, kad iki 1934 m. konser
vatoriai daugiau kaip per ketvirtadalį šimtmečio valdė 
Londoną. Dabar jie norėjo jį vėl atkariauti nuo socia
listų.

Bet, vietoje laimėjimo, konservatoriai susilaukė dar 
skaudesnio smūgio. Atmesdami juos, žmonės parodė 
kartu savo n^ą^pkaą^^ų^ 
džia. ' ■ t V L/L H J J h1-m t L

/ •

Bucharinas ir Bykovas
Dar dviem Rusijos bolševizmo šulam Stalino žval

gyba galanda peilį.
Telegrama iš Maskvos pranešė, kad šio menesio 5 

d. sovietų komunistų partijos centro komitetas išbrau
kė iš partijos “už priešpartini veikimą” Nikalojų Bu- 
chariną ir Aleksejų Rykovą. Juodų jau buvo įvardinti, 
kaipo “trockistiško sąmokslo” dalyviai, Piatakovo h;Ra- 
deko‘byloje, ir-sėdėjo kalėjime. ' ■ z

Taigi laukiama, kad ir jiem teks stoti į teismą, kar
tu su kokiais 15 ar 20 kitų “trockistų”, “sabotažnikų” k 
“fašizmo šnipų”. V ’ K

Kai buvo nuteisti ir sušaudyti Zinovjevas ir Kame- 
nevas, tai užsieniuose pasklido nuomonė, kad Stalinas 
norįs išnaikinti žydus. Bet ši versija neišlaiko kritikos, 
nes dabar aišku, kad giltinės dalgis sovietų Rusijoje 
skina visus, “be tautų ir tikėjimų skirtumo” — visus, 
kurie pasipina po kojomis Stalinui.

Bucharinas ir Rykovas yra tikri rusai — taip pat, 
kaip ir Piatakovas, kuris buvo sušaudytas pereitą sau
sio mėnesį, arba Sokolnikovas, kuris buvo nuteistas de
šimčiai metų į kalėjimą. r *

Juodu (Bucharinas ir Rykovas) buvo partijos na
riai dar iki pereito penktadienio, nors kalėjime juodu 
jau sėdi mažiausia pusantro mėnesio. Tokiu budu Mask
vos diktatūra triuškina ne tik “renegatus”, pašalintus 
išf partijos, bet ir partinius komunistus.

Tuodu asmenis, be to, buvo ne tik taip sau partijos 
nariai. Juodu užėmė aukščiausias vietas sovietų Rusijo
je ir viso pasaulio komunistų judėjime.

Bucharinas buvo vyriausias komunizmo teoretikas 
ir autorius mokslinių veikalų apie komunizmą, iš kurių 
mokinosi visa jaunesnioji komunistų karta Rusijoje ir 
užsieniuose. Kai Zinovjevas buvo išmestas iš Kbminter- 
no pirmininko vietos, tai ton vieton buvo paskirtas Bu
charinas. Jisai redagavo centralinį SSRS komunistų 
partijos organą "Pravda”, paskui redagavo oficialį so
vietų valdžios laikraštį “Izvestija”, ir buvo redaktorius 
iki pat arešto dienos. -

Rykovas būvo stambiausias sovietų politikas po Le
nino. Dar Leninui gyvam būnant, Rykovas dažnai jį 
pavaduodavo “liaudies komisarų (ministerių) tarybo
je”. O kai Leninas 1924 m. mirė, tai Rykovas buvo iš
rinktas komisarų tarybos pirmininku, t. y. premjerų, ir 
tas pareigas jisai ėjo per dešimtį metų..

Dabar Stalinas rengiasi ir juodu “likviduoti”.
Ar Bucharinas ir Rykovas gaus po kulką į pakau

šį, kaip Zinovjevas, Kamenevas ir Piatakovas, ar juo
du bus “tik” nuteisti į kalėjimą, kaip Radekas ir Sokol
nikovas, paaiškės, kai ateis jų byla.' Bus įdomu pamaty
ti, prie kokių niekšyščių juodu “prisipažins”.

Kaip buvo “Naujienose’* pe
reitą penktadienį > pastebėta, 
SLA. turtas jau siekia daugiau 
negu 2 milionų dplerių ir tas 
jo turtas su dideliu kaupu pa
dengiu jo atsakomybes (tai 
reiškia, jisai 
Reikia tačiau 
kuri pasitaikė 
je.

Tenai buvo 
SLA.
turėjo būti 145%.

“Tėvynė”, beje, paduoda dar 
tikslesnę skaitlinę, atseit — 
145.51%; r’;

Kad SLA. “solvency” per 
vienus metus laiko pakilo 40% į 
tai dalinai yra rezultatas pa? 
gerėjusios ekonominės krašto 
padėties.. Perimtos už skolas 
nuosavybės, kurios beveik ne
davė jokių pajamų (dainai neš
davo net nuostolius), dabar ne
ša tikrą nuošimtį; daugelio in- 
vestmentų vertė padidėjo.

Bet daug svarbesnė priežas
tis, dėl ko SLA. “solvency” 
taip “smarkiai pakilo, tai, be 
abejonės, nauja atskaitų dary
mo sistema, kurią įvedė naujas 
aktuaras (nes senasis aktuaras 
Gould numirė).

Pasididžiuodamas S. L. A. 
“triumfu”, Susivienijimo orga
nas neiškenčia nepadaręs savo 
partyviško šleivumo ir grau
džiai skundžiasi, kad praeityje 
buvę daroma aštrių priekaištų 
SLA. - ■ vaUovįfbei/1 4čį “yisdkįiį 
trukumų”"ir “voratinklių”. Bet 
jeigu tos kritikos nebūtų buvę, 
tai kažin ar SLA. butų- nuga- 
lėjęs tuos keblumus, su kuriais 
jam reikėjo grumtis, per pasku
tinius kelis metus?

O kar dėl trukumų, tai fak
tas, kad jų būva daug. > Dk ir 
šiandie ŠiisivienymaS ‘TurK tas 
“propertes” (“Vienybes”, De- 
venio ir k.), kurias su dideliu 
nuostoliu organizacija buvo pri
versta perimti.

Jeigu SLA. nariai nebųtų 
padarę galo tam šeimininkavi
mui, kuris buvo centre įsigalė

tai
bu-

yra “solvent”). 
pataisyti klaidą, 
'tame straipsny-

pasakyta, kad 
“solvency” yra 154%, o

jęs “prosperity” laikais, 
šiandie, vietoje “triumfo”, 
tų kas nors kita.

GAVO ĮKVĖPIMĄ Iš 
BELGIJOS

GARSINKI® “NAUJIENOSE"

Pačioje Belgijoje Darbe) par
tijoje dėl to einanti smarki ko
va; '

Kitoje citatoj e,De Brouckere 
“atsako” į klausimą apie Mask
vos bylas šitokiais žodžiais:
.. “Esu tos nuomonės, kad 

šis teismas (Radeko, Piat’a- 
kovo ir k.- byla) nėra, kliūtis 
vienybei.. Man, rodosi, Mask- 

... vos ;teisipą galima diskusuoti 
įraugišku ir prietelišku ke- 

. liu.” ’įĄ*
Tai šitai jums ir “atsiverti

mas”. De Brouckere, pasirodo 
nori darbininkų vienybės (o 
kada jis jos nenorėjo?) ir no
ri, kad Maskvos bylų klausimas 
butų diskusuojamas be piktu
mo — tartum, jisai kada nors 
pyko ir plūdosi!

■ t . ' ' '

Kodėl De Brouckere pasidarė
“geras”

“Laisvė” sumanė padaryti 
“geru ( žmogum” Socialistinio 
Darbininkų Internacionalo pir
mininką De Broucker (Belgijos 
senatorių), kurį pereitą vasa
rą visa komunistų spauda lais
tė pamazgomis — už tai, kad, 
jisai kartu su Internacionalo 
sekretorium Dr. Adleriu pa
siuntė Maskvai telegramą dėl 
Zinovj evo-Kamėnevo bylos. Tuo
met De Broucker buvow“darbi- 
ninkų tėvynės priešas”, , “troc7 
kistiškų niekšų užtarėjas” ir 
kuone “pasamdytas fašizmo 
agentas”.^

Betx dabar jisai j‘a'u yra la
bai geras vyras. Jisai, girdi, 
pritaria' darbininkų vienybei, 
stoja už kovą prieš fašistus ir 
net mano, kad galima “drau
gišku budu’* diskusuoti Mask*- 
vos bylas.

Kokiu budii įvyko šitas In
ternacionalo pirmininko “atsi
vertimas? O gi vė: ’

Ilolandijos komunistų orga
nas įdėjo pasikalbėjimą su Dę 
Brouckere. Ištraukas iš to pa
sikalbėjimo persispausdino koks 
nors Kominterho leidinys. Pa
skui iš to leidinio paėmė iš
traukąs cen tralinis Amerikos 
komunistų organas. Pagalios, 
iš šito organo porą citatų pa
davė “Laisvė”.

Vienoje citatoje Dę Brou
ckere' sako; kad kovoje su fa
šistais; Belgijos darbininkai tu
ri vienytis. Bet —

“Kaip ši vienybė bus pra
vesta gyvenimai!, sunku nu
matyti.” , • ’

Mes galime pasakyti, kad De 
Brouckere’o nusistatymas dar
bininkų vienybės klausimu ir 
jo pažvalga į Maskvos bylas, 
kokie buvo pernai metais, to
kie, yra ir šiandie. Kodėl gi ko
munistai dabaY bando įsikabinti 
į jo skvernus?

Nu-gi todėl, kad Belgijos 
Darbo partijoje prasidėjo frak
cijų kovos — ir komunistai 
jaučia, kad čia jiems, gal būt, 
pasiseks “pasinaudoti”.

Atsimenate, kas dėjosi, kuo- 
piet apie metai laiko atgal su
sikirto Amerikos Socialistų 
partijoje . Th^asp?,1 ’jjra^ję’- 
frakcija -su' Onelarfe Vserl'ąjA 
gvardija” ?

Juk komunistai buvo tuomet 
pasidarę karščiausi Thomaso 
“draugai”, lie gyrė jį, jie rek
lamavo tliomąsiečių srovės 
“laimėjimus”; komunistų- va
das Browderi^ ^važinėjo kartu 
su Thomas'u ir rengė “draugiš
kus” debatus. Vienu laiku 
“Daily Workerio” špaltose bu
vo daugiau rašoma apie “drau
gą Thomasą” ir jo “revoliuci
nę” srovę, negu apie komunis
tų partiją.

Viskas ėjo puikiai; Atrodė, 
kad tuč-tuojaus įvyks “revo
liucinio Amerikos proletariato 
susivienymas”, susiliejus “tik- 
riemsiems” socialistams po 
Thomaso Vadovybe su “yienin- 
tėliais” darbininkų vaduotojais 
po vadovybe Browderio/ Bet 
•aiit nelaimės, Thomas, sėkmin
gai suskaldęs Socialistų parti
ją ir pasidaręs absoliutišku 
partinės mašinos bosu, atsuko 
komunistams nugarą.

Dabar komunistai spiaudo 
ugnim ant Thomaso ir Socialiu 
tų partijos. Ji, girdi, įklimpo į 
“trockizmo balą”. ,

Visai tokią .pat taktiką bel
giškoji Kominiterriė Sėkcija 
šiandie bando pavaitoti linkui 
Belgijos Darbo partijos.

Pamatę, kad’tenai kilo nesu
tikimų tarpe partijos ir socia
listinio jaunimo organizacijos 
ir, paTtijos viduje, tarpe Spi- 
vaak’o srovės ir Vandervelde-De 

f * ■

Brouckere srovės, komunistai 
bando pasidaryti sau politiško 
kapitalo. Jie laižosi prie De 

‘ Brouckere^o (kurį neseniai chu
liganiškai plūdo) ir stengiasi 
įvaryti kylį tarpe “dešiniosios” 
ir “kairiosios0 darbiečių frak
ciją. '

—-   —.—............. .... ......
Jau, žinoma, ųtikrai ne 

tam, kad galėčiau ką nužudy
ti.

Įžeistas jo jėga, viš dar 
jausdamas skausmą toje ran
kos vietoje, kurią laikė jo rep- 
liška ranka, aš nepatenkintu ir 
urzgančiu tunu mečiau jam 
klausimą:

— Ir kas jums galvoje, kaip 
aš. elgiuosi ir ką aš noriu da
ryti. Juk tai tik mane liečia?

Visai ne!.. Tai liečia mus
Tu- 
or- 
ofi- 
Tai 
bu-

- Urickis.
pradėjau 
jį tinka’

Kur jie taiko

Iš tų komunistų intrigų prieš 
Belgijos Darbo partiją “Lais
vė” ir gavo įkvėpimo pagirti 
Socialistų Internacionalo pirmi
ninką, — ųors još'rašinys yra, 
kaip sakoma, tik “dešimtas van
duo nuo kisieliaus”; ji pati 
lemtai nenusimano, kodėl De 
Brouckere staiga iš “fašistų 
agento” pavirto geru žmogum.

Bet '“Laisvė” mano, kad tą 
Belgijos komunistų strategiją 
(diriguojamą, žinoma', iš Mask
voj) galima pelningai pavartoti

ji
i ,

b

Kur 
-4

(Tęsinys) - -
. Pirmoji nuo grabo ėjo gedu

linga^ drabužiais apsirengusi 
Marija k Diaman. Ją vedė po 
rankos kita moteris. Aš ją 
tuoj pažinau. Tai buvo Izabelė 
Duero, gražuolė ispanė, žinomo 
turtuolio Rulevo meilužė. Da- *bar ji darė naują karjerą—pas 
komisarus. s

Nykus, lėtas, mirštantis var
pų skambėjimas darė nejaukų 
įspūdį. Ketvertas arklių susto
jo prie nedidelės rausvos cerk
vės. Aplinkui viskas buvo bal
ta.

Kažkur tolumoje girdėjosi 
laidojimo giesmes.

Iš sustojusio automobilio 
greitai išlipo žmogus ir nusi
ėmė skrybėlę. Pro auksinius a- 
kinius žibčiojo pastabios, nera
mios akys. Jis perbraukė ranką 
per rausvus plaukus, skubiai 
žengė pirmyn ir atsistojo prie 
cerkvės durų.

.—žiūrėkite—įtarė Leontje- 
vas.—Tasai rausvų plaukų vy
ras su akiniais ... žinote, 
kas jis per vienas? ,

— Vienas iš jų?
— Tai
Primerkęs akis, aš 

artintis, kad galėčiau 
miau apžiūrėti.

— Jus iš proto išsikraustė
te, — nerangiai sušnibždėjo 
man į ausį Leontjevas 
jus velnias!, neša?

-L. Įdbniui' '■
— Sustokite! Nejaugi jus 

nežinote, kad kaip tik šiuo 
momentu čekistai mus visus 
stebi.

Aš sustojau.
Kaip tik tuo momentu be

veik šalia Urickio aš pastebė
jau ženią. Ji stovėjo nuliūdu
sį, juodais drabužiais ąpsireh- 
gusi, — lyginai taip pat, 
ir Marija Diaman.

Kažkokia nesuprantama 
stumtelėjo mane pirmyn. Bet 
tuo pačiu metu kažkieno tvir
ta ranka sulaikė mane.

XIX.
PASIKALBĖJIMAS TELE

FONU SU ČEKĄ

— Areštuotas! — dingtelė
jo galvoje mintis. Trumpą lai
ką paliovė širdis plakusi, o 
raumenys neįmanomai išsitem
pė. Stengdamasis išsilaisvinti 
iš tiesiog geležinių gniaužtų, 
aš truktelėjau pirmyn. Tuščios 
pastangos! ,

Tūtoj;! aš atsigręžiau. Kampč- 
tame Leontjevo veide ryškiai 
matėsi tvirti skruostų kaulai. 
Jis pribiygtinai žiurėjo į ma
ne. Aš girdėjau jo balsą:
/— Nė iš vietos! Nė žings

nio ! ' * ;
— Kas su jumis? — paklau

siau aš nustebęs.
— Neleisiu!

v — Ar čia koks kledėjimas.z. 
Kas jums pasirodė?

—- Tai nesvarbu. Bet jus pa
miršote, kad čia jųš ne vie
nas. ‘ ' *; < , ;■ ' N ’

— Nejaugi jus galėjote pri
leisti, kad aš...

— Nieko neprileidau.
Mes pažengėme kelis žings

nius. Leontjevas pradėjo: .
— Jus elgiatis taip, kaip są

mokslininkas. Kuriems galams 
jus smarkiai pasidavėte pir
myn? ’’

------- =.-^L-.=r-7.-.7=rr. = 
lietuviškoje politikoje. Ji giria 
senatorių De Brouckere, norė
dama parodyti, kokie blogi esą 
“dešinieji socialistai”, o ypač 
“Naujienų” redaktorius Grigai
tis, kuris “drįsta” turėti savo 
nuomonę apie sovietus ir “tei
singumą**.

Aną dieną komunistai bandė 
šitam tikslui pavartoti Katalo- 
mją, p dąbąr\— Belgiją. 
‘ Tai < toks yra jų “gęmis”.

kaip

jėga

visus. Ir pirmiausia mane, 
rėkite galvoje, kad jus — 
ganizacijos narys, o be to, 
cialiai esate mano globoje, 
štai aš jums įsakau, kad
tumėte atsargus. Supratote?

—< Klausausi! I
t— Paskui, susiraminęs, aš 

aiškinu Leontjevui:
— Nesuprantu, kodėl jus su

sijaudinote. Aš tik norėjau pri
eiti prie savo sesers.

—- Evgenijos Ivanovuos ? O 
kur jus ją matote?

— štai ten... šalia jos...
— Vadinasi, toji dama juo

dais drabužiais apsirengusi — 
tai ji? •

Man pasirodė,. kad jis nebai
gė savo kalbos. Nejaugi jis su
prato ar žinojo ženios jaus
mus Vartaševskio atžvilgiu ? 
Be to, ar tai buvo galima pa
vadinti meile? Iš viso, kas at
sitiko tarp tų dviejų žmonių? 
Ir kodėį.> aš ni^ko nepastebė
jau, nieko pehužiurėjau, nie
kuomet savo mintyse nesuar
tinau tų dviejų vardų?

— Dieve mano! Skaisčioji, 
šventoji Ženia ir jisai!...

Urickis vis tebestovėjo 
cerkvės durų. Liūdnai, 
sveikindami v suskambėjo 
pai. Senukė, kuris stovėjo ša-

prie 
atsi-
var-

lįą manęs, tąrč:
—‘ Tuoj išneš.
Aš paėjau į priekį ir pasi

rinkau kiek atokesnę vietą.
Kapas Vartaševskiui buvo 

iškastas čia pat, netoli švento
riaus tvoros/ Storų virvių pri- 
laikonąas, metalinis grabas, pa
skutinį kartą sužibėjo dienos 
šviesoje ir nusileido į duobę. 
Pradėjo užkasti duobę. Netru
kus baltoje aplinkoje išaugo 
nedidelis rudas kalnelis. Ties 
kapu verkdama kukčiojo mote-, 
ris. O ją palaikė ir tarsi sten
gėsi nuo žemės pakelti kitos 
dvi: ženia ir Izabelė Duero. Jos 
rupihosi verkiančia Marija Dia- 
man.

Paskui aš mačiau, kaip į sir- 
piltą žemės kalnelį įkalė kry
žių. Jis buvo irgi baltas, o su
sikryžiavimo vietoje matėsi 
kažkoks paradas.

Nepažįstamas man žmogus 
militariškoje uniformoje, eida
mas nuo kapo sustojo prie 
Leontjevo ir kažką jam į ausį 
sušnibždėjo. O po to jis greit 
nuėjo sayo keliais.

Leontjevas paaiškino:
' — Jam iš anksto prirengė 

kryžių ir parašą... Žinote, ko
kį? —r “Pulkininkas Konstan
tinas Vartaševskis, kuris žuvo 
nuo išdaviko rankos bekovoda
mas dėl laisvės ir liaudies reir 
kalų”... Ir čia nuo melo, nesu
silaikė!

— Taip... Melu papuošė net 
kryžių...

Ir staiga neįmanomai sunki 
ir slegianti našta užgulė ma
no krutinę. Pasidarė baisiai ny
ku, lyg kažkoks kamštis atsi
rado gerklėje ir sulaikė kvėpa
vimą. t

■ Aš priėjau prie sesers, leng
vai apkabinau ją ir draugišku 
bei liudnu tonu vos įstengiau 
pratarti: ’

■— Nusiramink, 
klysti... Tu
Jis nevertas tavo ašarų.

B irs

ženia!.. Tu 
neviska težinai...

Daugiau

Po Eilute Kasdien>

(Ižkirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit
gražų eilių

* *

Esmu aš ant svieto
Kaip paukštelis viena, 
Giesmeles sau giedu 
Aš per kiauras dienas.

Turiu kanibarėlj
Ne suvis taip mažą, 
O prie pat langelio 
Ir sodnelj gražų.

Mėgstu ten žiūrėti
Kaip paukšteliai gieda, 
Kaip skraido' bitelė 
Apie puikų žiedą.

rinkinj).
Arba "kaip sutemsta 
Ir mėnuo pakyla 
Paukšteliai sumigę 
Visur ramu, tyla.—

Kada nei vėjelis 
Medžių nelinguoja, 
O linksmi paukšteliai 
Dainų nedainuoja.

Sėdžiu prie langelio 
Žiuriu j aukšytbę 
Mintyse aš jaučiu 
Gamtą, jos galybę.

Stella Judvaitis, Chicago, 111. 
(Ryt,. daugiau)

SVARBI PRELEKCIJA
APIE TROCKININKŲ BYLĄ IR 

SUŠAUDYMUS MASKVOJE
Skaitys

Dr. P. GRIGATIS
Naujienų Redaktorius

TREČIADIENY.!,

Kovo-March 10, ’37
CIIICAGOS LIET. AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Št.

Pradžia 7:30 vai. vak, Įžanga asmeniui—15c
.............-n. II. '........ I ...................... . ..................................... . ....................... | .

Dr. P, Grigaitis išaiškins prelekęijoje visus 
bylų faktus, nurodydamas ar yra i pagrindo 
įvairiems gandams, kurie dabar paplitę 
spaudoje ir tarp žmonių.
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir iš

girsti žingeidžią ir svarbią prelekcija.. 1
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Laidos Politikierių
t*

Mėgsta Eiles Rašyti
Toli į rytus, nuo didžiųjų 

Chicagos lietuvių kolonijų, ties 
2814 E. 89th Street, gyvena ga
bi lietuvaitė, p. Stella Judvaitis. 
šiandien skyriuje “Po Eilutę 
Kasdien” telpa jos eilės.

Ji yra viena iš daugelio lie
tuvių, kurie bando rašyti eiles. 
Kai kurie iš jų atsiunčia savo 
kurinius j “Naujienas”. Jeigu 
yra galimybė, jie patalpinami 
aukščiau suminėtam eilių sky
riuje.

Kiti skaitytojai yra ragina
mi pasekti p. Judvaitės pavyz
džiu ir priduoti savo eiles.

Kodėl .SSRS valdžia su
šaudė Zinovjevą, Kamene- 
vą, Smirnovą, Mraškoskį, 
Piatakovą ir visą eilę kitų 
pagarsėjusių .pasaulyje ko
munistų? ,r b <

Kodėl buvo - nuteisti de
šimčiai metų kalėjimo gar-r 
siausias sovietų žurnalistas. 
Radekas ir buv. sovietų 
ambasadorius 
vas?

Kode! yra

Sokolniko-
f

suareštuoti
buv. Kominferno pirminin
kas Bucharinas, buvęs So
vietų Ukrainos prezidentas 
Rakovskis ir buvęs Lenino 
pavaduotojas liaudies komi-

■**

sąrą taryboje Rykovas? -
Ap teisingi buvo nuteistų

jų / bolševikų, prisipažinį- 
mai?

Šituos ir dauąelj kitų įdę- 
mių klausinių.. aiškiiąs savo 
paskaitoje, apie trockistų 
bylas, Maskvoje “£Ia^jienų’’ 
redaktorius P. Grigaitis.

Paskaita įvyks trečiadie
nio vakare, kovo 10 d.y Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje 
(didžiojoje salėje). Pradžia 
7:30 vaj. vakaro. Įžanga 15 
centų.

Po paskaitos bus atsaki
nėjimas i klausimus. Visi 
yra kviečiami atsilankyti, t, 
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Paleidžia darbi 
ninkus

4* ■ ..'i— - ,

CHICAGO. - Rock Island 
gelžkelio dirbtuvės, kur taiso 
tavprinius vagonus, randasi 
prię <124 gatvės ir Ashland 
avenue. Dirbo jose virš > 300 
darbininkų. / Dabar daugelį at
leidžia iŠ darbo ir gal dirbtu
vės visai užsidarys. ,

Darbininkas.

pabaigų 
susilaukė

Taxi Susisiekimas Sunkiai Suvažinėtas 
Chicagoje"Supa 

raližuotas
Lietuvis Antanas 

Antanaitis
daugeliui 

ati- 
siuvimo

Siuva Northsidei
fĮ pereitų metų 

Northsidės lietuviai 
naujo biznierio.

Vincentas Briedis,
gerai žinomas chicagietis 
darė rūbų valymo ir 
įstaigą, ties 1452 N°rth Leavitt 
Street, visai netoli Masonic 
Temple, kur Chicagos Lietuvių 
Draugija laiko susirinkimus.

V. Briedis turi dukterę Biru
tę, kuri rūpinasi namais, ir su- 
nųv Albertą. Albertas dienomis 
dirba American Electric Co. 
raštinėje, o vakarais mokosi 
inžinierystės.

Lietuvaitės “Five 
Ten Girls”

“Five and Ten Ce 
“Woolworth” krautuvės yra 
perdėm amerikoniškos — ir at
mosfera, ir išvaizda ir judėji
mu, kuris jose retai kada' ap
miršta.

Viskas taip “amerikoniška”, 
kad niekas nesitiki tarp krau
tuvės vedėjų ar tarnautojų pa
matyti lietuviškų veidų ar iš
girsti lietuvių kalbą.

Bet pasirodo, kad net ir di
džiausioj Woolworth krautuvėj 
Chicagoje, lietuvis nemokąs 
anglų kalbos, nepražūtų. To
kiam į talkų ateitų net kelios 
jaunos ir gražios lietuvaitės, 
kaip Paulina Kalninis, Irene 
Statkus, Helen Stumbrisi ir vie
na “Ann”, kurios pavardės ne
buvo galima ant greitųjų suži
noti. Visos keturios tarnauja 
“Five and Ten”, kuri randasi 
prie Madison ir Washington 
gatvių.

Paulina Kai ainis yra iš 
Brightafr Paiko, if gyvena ad
resu 4126 South RockweŲ st* 
Irene Statkus, marųuettep’arkie*- 
te, 6611 South Rockwell avė. 
Iš Brighton Parko 
“Ann”, o Helen 
rytas važiuoja 
Rosekindo.

Šoferiai įsteigė savo uniją; 
įteikė reikalavimus sam

dyto jams.

Nelaimės kaltininkas bandė 
pabėgti.

and

yra ir 
Stumbris kas 
darban net iš

Gabus Jaunuolis.
Prieš keletą metų iš Lietu

vos Amerikon atvyko jaunas 
vyrukas, Juozas Poška.

Greit išmokęs pavyzdingai 
valdyti anglų kalbą, jis dabar, 
kaip 
“public relations man” rašo 
“copy” (rekliamą ir žinias) pp. 
Jovarausko ir Bertulio Roose-

*. "r "■ • ’• • '•

velt Furnitūra Baldų įstaigai, o 
liuoslaikiu redaguojančia gimu
siam jaunimui skirtą, anglišką 
dvisavaitinį laikraštį, fįįjauni- 
mas’Vjaunuolis J. Poška . yra 
vienas iš' to žurnalo steigėjų.

įgudęs Amerikoniškas

Du Lietuviai Nuteisti 
Kalėjiman

VIENAS VAŽIAVO GIRTAS, 
ANTRAS — PLfišE.

2,200 taxi antroji

susiorganizavo

Taxi-šoferių streikas’ Chica 
goję suparaližavo taxi susisie 
kimų Chicagoje.

Prasidėjęs penktadienį, strei 
kas išsiplėtė, taip kad dabar 
iš nepilnai 4,000 taxi, operuoja 
nepilnai 500.

Streikan, išėjo dviejų did
žiųjų bendrovių tarnautojai.
Yellovv Cab Coinpany ir Chec- 
ker Cab 
turi apie 
1,500.

Šoferiai
unijų, kurių pavadino, Mid- 
west Tąxi Drivers Union. Jos 
vardu, šoferiai įteikė reikala
vimus bendrovių viršininkams, 
prašydami derybų tų reikala
vimų svarstymui.

Streįkierjai nori: ,,
1-4 Unijos pripažinimo;
2. 50% nuo įplaukų už ke

leivių vežiojimų;
3. Viso gazolino, aliejaus ir 

taisymų iš bendrovės;
4. Apmokėtų atostogų ir ar-

bitracinės tarybos ateities gin
čų sprendimui. /

Dabar šoferiai gauna 37%% 
nuo įplaukų ir turi mokėti 
pusę už gazolinų ir kitas reik
menis.

Pinigų1 Taupytojams 
nutarė mokėti 4%
Keistuto Loan and Building 

Association No. 1, 840 West 
33rd St., šią savaitę direkto
rių susirinkime nutarė mokėti 
pinigų taupytojams 4%. '

Nėra abejonės, kad tūkstan
čiai lietuvių dar ir dabar tau
po pinigus senatvei ir kito
kiems svarbiems reikalams. 
Bet už taupomus pihiguts da
bartiniais laikais nedaug temo
ka nuošimčių. Vienok Keistuto 
Loan and Building Association 
No. 1 nuo dabar visiems pini
gų taupytojams mokės į me
tus 4%.

Tai yra gera žinia. Ir taupy
tojai pinigų turėtų pasinaudo
ti šia gera proga — taupyti 
ten, kur gauna didesnį nuošim-

Komercijos žvalgias.

Apiplėšė Lietuvį 
Vaistininką
Atėmė nuo jo $60

ENGLEWOOD, — Į vaistinę 
ties 63čia ir Carpenter gatve- 
mis atėjo juodveidis pirkėjas. 
Bet “bepirkdamas”, jis staigiai 
atkišo revolverį į vaistinės ve
dėjų, Juozą Gumuliauską, ir at
ėmė nuo jo $60 pinigais. Vagis 
pabėgo..

Miesto teismas n,uteisė 34 
metų Juozų Bružų, 5525 South 
Halsted sL, atsėdėti dešimts 
dienų kalėjime, už tai, kad 
girtas važiavo automobiliu.

Kriminalis teisėjas Benja- metų iki gyvos galvos, už api 
min Epštein. nuteisė . Antaną plėšimus. s

X

Petrų į Joliet kalėjimų, nuo

McKinley Parako jaunuolis 
automobiliu vakar sunkiai su
žeidė 60 metų lietuvį, Antanų 

.Antanaitį.
Nelaimė įvyko netoli sužei

stojo namų, kurie tandasi ad
resu, 5518 South Winchester 
avenue. ‘ s

Automobilio vairas buvo 
rankose La Velle E. Bolin, 25 
metų, nuo 3621 So. Honore 
Street.

Po nelaimės, jis bandė pa
bėgtu Nuvažiavo apie blokų, 
bet ten jį prie šaligatvio pri
varė kitas nežinomas žmogus, 
kuris įvykį matė.

Vakar keturi žmonės žuvo 
automobilių ,nelaimėse. Vie
nas Williąm Preib, 6500 Lafa- 
yette avė., užsimušė įvažiavęs 
į telefono stulpų, prie 102-tros 
14 Michigan avenue.

Šįvakar Bartkų šei
myna, klausykitės
Apart gražaus muzikališko 

programo, šįvakar įvyks tre
čias epizodas “Bartkų šeimy
nos” oro bangų pasakos, iš 
WHFC stoties (1420 k.) kaip 
10:00 v. vak. Programe daly
vaus ir pirmininkas Standard 
Federal Savings įstaigos, Jus
tinas Mackevičius, kuris atsa
kys į įvairius klausimus apie 
šių lietuviškų finansinę įstai
gų. Klausymai yra, , tie kurie 
buvo prisiųsti pųo klausytojų. 
Jeigu turite bile kokį klausi
mų meldžiu prisiųsti į Stand
ard Federal Savings and Loan 
Ąss’n. ąf Chicago, adresu 2324 
S. Leavitt s t., Chicago.

Šįvakar sužinosite ar Tėvas 
Bartkus apsiima sėvo šunui 
Broniui, (kuris yra Phimberys 
Advokatas) už pagelbininkų 
remontuoti turtuolio Corling- 
tono vasarnamį, Wis. giriose. 
Apteikėme vienų laiškų nuo 
p-nios “Faižęnės”, kuri rašo, 
kad Bartkų šeimynos pasaka 
jų labai ' suinteresuoja dėlto, 
kad yra beveik tokie kaip, 
kad , įvyko jų gyvenime,. kuo
met sūnūs baigė mokslus”. 
Daugelis kitų lietuvių jaučia 
taip pat. Nepraleiskite nei 
vieno epizodo. (sp.)

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

t. • •

Steve ĮCopas, 27, su Helen 
Fecske, 22^

r Carmęn Silvati, 24, su Julia
Pilyalis, 21. <

Albert Paul, 27, su Anne 
Sptainis, 21.

GAVO DIVORSĄ:
Charles J. Vilkas nuo Cath- 

eririe Vilkienės.

Garsinkites “N-nose”

Chevrolet gamyba 
pilnai atgijo

Sieksis 6,000 gamybos į dienų
• ‘ .•Toki, tad yra nusistatymai 

tos didžiules Chevrolet karų 
bendrovės, Gamyba po streiko, 
Sako bendroves pranešimas, 
šuoliais žengia pirmyn — į pir
mykštį gamybos aukštuma. At
sidarė ja'u ir tos dirbtuvės, ku
rios netįęsioginįai dėl streiko 
buvo priverstos užsidaryti.

Gamyba, toliau sako tas pats 
pranešimas, siekiasi visomis iš
galėmis savo tikslo, o tai bū
tent 6,000 vienetų į dienų. At
seit, bendrovė tikisi per visas 
savo dirbtuves, kurios yra' išsi
draikiusios pų visą šalį, pada
ryti tiek automobilių į dienų. 
Mano peršokti net savo praei
tų metų lapkričio mėnesio re
kordų;

Užsakymai šiemet, taipgi, 
nuostabus esą. Jau dabar ben
droves atstovybės yra padavu- 
sios apie 'šimtą tūkstančių ka
ry užsakymą, Tikimasi užsaky
mus da. skubiai išpildyti ir jau 
artimiausiomis dienomis naujų 
karų savininkėms pristatyti.

Skelb.

.nori, kur tik galim#,, išlyginti 
visus nesusipratimus derybose 
ir; kpnferencijose. Ir streikas 
yra pavartojamas tik' kaip pa
skutinė priemonė reikalavi
mams laimėti, kada samdytojų 
užsispyrimas ) priverčia darbi
ninkus griebtis streiko priemo
nės^

Šis. priėmimas darbininkų at
gal i darbų liudija taipgi, kad 
unija šiandien yra- pasidariusi 
(tiek tvirta, jogei jos spaudimas 
veikia į samdytojus: Ir skal
byklų darbininkai bei darbinin
kės, kad įie dar tvirčiau susi- 
orgahizuots, tai pajėgs page
rinti savo padėtį tokiomis pat 
ąrba panašiomis priemonėmis.

Lokaįas 46-tas yra dėkingas 
skundų komitetui už koopera- 
vimų ir. hž pasitąrnavimą. Jų 
sėkmingos pastangos likviduoti 
ginčą taikiu budu parodo ver
tę Laundry Workers unijos, 
kuri yra' Cricagos Darbo Fede
racijos dalis ir kuri yra dalis 
viso? Amerikos darbininkų ju- 
dėjitno. ,

Rytoj rytų bus palaidotas 
Thomas J. O’Grądy, 14-to war- 
do atstovas legislaturbje. Jis 
mirė šeštadienį, St. Luke ligo
ninėje, nuo širdies ligos.

Buvo artimas žmogus guber
natoriui Homeriui.

PersonaT 
Asmenų Ieško

■■ • COAL
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIEŠ ANGLIS

BIG JLUMP ..................
MINE RUN STAMBIOS
EtKkZZZZZZZ”..
NUT ..............................
SCREENINGS ............

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

$6.00

$5.75
$6.00
$6.00
$4.75

TON.

TON.
TON. 
TON. 
TON.

PAIEŠKOJIMAS
Našlys, vyras pusės amžiaus, ieškau 

moters dėl apsivedimo tarpe 35-45 
metų amžiaus. Butų gerai, kad butų 
laisva, Turiu gražų namą ir gražioj 
vietoj'; gerą darbą. Katra mylėtų 
gražų šeimynišką gyvenimą rašykite 
laišką dėl smulkesnių žinių. Naujie
nos, Box 580.

•.....  1 I I I............ —>

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Į

CLASSIFIEDADS
■ x .

i

Skalbyklų unijos 
veikla

Dėka pastahgų Chicagos 
Darbo Federacijos skundų ko- 
njiteto, ginčas tarp Internatio
nal Laundry W6rkers unijos lo- 
kalo 46 ir Hanson’s Wet Wash 

' U 'V ‘Laundry, lietęs pašalinimą kai 
kurių darbininkų už veiklą uni
jos interesaose, tapo likviduo
tas taikiu budū. Samdytojai su
tiko priimti atgal darbui pava- 
rytus darbininkus. ; j

šis skundų . komitetas kartu 
su skalbyklų unijos viršinin
kais laikė konferencijas kai dėl 
darbininkų priėmimo darbui, at
gal. Konferencijose atsiekta su
sitaikymo.

Likvidavimas- šio ginčo ne
šaukiant streiko rodo, kad uni
ja neieško be reikalo kivirčų, o

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

PARSIDUODA taverna — 4 bow- 
ling alleys — šokių sale. Vidutinė 
randa. Bellwood 7533. t

Rado Moteriškės
Kūną Šulinyje \

Nežino, ar nusižudė ar buvo
nužudyta.

Apie dvi mylias nuo Chica- 
gos priemiesčio Peotone, III., 
šulinyje buvo rastas kūnas 32 
metų moteriškės, Luella Kle
mam! Cody. Šulinys randasi 
jos tėvų, Peter Klemannų, ulty 
j e, kur velionė gyveno su savo 
vyru, Louis’Cody. Jis yra Whi- 
tįng Refining Company darbi
ninkas, Harvey, III.

Išėjęs į darbų jis paliko 
žmonų sveikų ir gyvų. Parėjęs 
namo, vėlai vakare, rado jos 
kūnų.

Ar moteriškė nusižudė, per 
neapsižiūrėjimų įkrito į šulinį 
arba buvo nužudyta—nežinia.

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

BRIDČEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

Tel. Victory 4965 <_• ’

Help VVaiHed—Malė
Darbininkų Reikia ,

- ■ -. ................ ,,, . . . ,
DĖL SIUVĖJO, KLYNERIO, skal- 

bykloš šapa — vidurmiesčio hotelio 
apylinkė — puiki , proga—pardavi
mas ar partneris—žema randa. 6 N. 
Dearborn, antras aukštas.

REIKALINGAS PATYRĘS, tei
singas žmogus dirbti daržovių ir 
uogų ukėjė. (Esu lietuvė).

< Mrs. Collins,- R. 2, Box 255., 
Buchanan, Michigan.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, savas kambarys, nėra viri
mo, $6.00 pradžioj. Kamėnear, 1908 
Chase Avenue, Rogers Park 3353.

-........ ............ ............... . .. - ■* ; '

MERGINA NAMŲ DARBUI ma
žoj šeimoj, nėra virimo, nė skalbi
mo, Savas kambarys, geri namai, 
$6.00. Independence 7349.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų darbui, savas kambarys, 
vana, geri namai, $8 iki $10.

Rogers Park 7530.

Laikinai; Pamišęs 
Užpuolė Mote

riškę
metųLaikinai pamišęs, 24

Chicagos unįyęrsiteto gabus 
studentas, Edward Largent už
puolė ir sumušė moteriškę. 
Prišokęs prie vienos Rosabel- 
le Leistra-, ties 6128 Ellis avė., 
jų parmušė ir pabėgo.

Largent yra vedęs ir gyvena 
adresu, 6021 Drexell avenue.

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšiės gėrimų. *•' 
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesa)e* kainomis.KAZIMIERAS STASIULAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 6 d., 2:30 valandą rytą, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šiaulių. apskr., Šiaulėnų 
parap., Daujočių kaime.

- Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko didęliąjne nuliudime 

Brolienę Barborą Navitskienę 
ir jos šeimyną./

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Amer. Tautiško Kliubo', kurie 
rupinąsi t laidotuvėmis.

Kurias pašalvėtas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avenue. Laidotuvės įvyks 
Utarninke, kovo 9 d., 8 vai. 
ryto, iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parap, bažnyčią, kurioje atsi- ' 
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtus į Šv. Kazimiero kapines

Visi AT A. Kazfrniero Stasiu- 
laičio • giminės, draugai ir pa- 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse! ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame, ' ;
Brolienė ir šeiįnyna. 

Patarnauja . Jaid. dir. S. 
Mažeika, Tel. yards 1138.

P.

i

Pirkite savo apfelinkči- 
krautuvėse

’ • z • » 1 . v ’
- ---------------------------------- ----------- ... ■ —. ?................................ I-L

3__________ ________

■ t ' ■

LOVEIKIS “a”uTL U V Ll I1IU Visas Pasaulio 
........... . Dalis.

KVIĖTKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street
į Tel. BOULĘVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYHTTE5800

M.

Pristato | Valgyklas Visokios tų 
šios mėsas. Restaurantų aprūpi 
nimas ,MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2
---1 .. .. .

........... 7
"'A, ■ ' 'į ■ '

Visi Nainy Savininkai Prisirašykite Prie
BRIGHTON PARK LANDLORDS

BUREAU ASSOCIATION
B. R, PIETKIEWICZ, manager

2608 West 47th Street

...IX

. Chicago,

REIKALINGAS VYRAS GELŽGA
LIŲ yardui už formaną. Turi būti 
patyręs ir turėtų liudymus. Amer
ican Salvage Co., 2635 West Taylor 
St., Tel^Nevada 6440.

...... (T?.* ....į .i....... nf.... ■■ -r-

Help vvanted—Female •

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

Sunnyside 9167.

Situation Wanted
Darbo Ieško

VIDUTINIO AMŽIAUS ŽMOGUS 
ieško darbo kaipo Šančius arba apie 
Apie namų^. ar (tavernoj.. Taipgi ga
liu dirbti ant 'fermos.' Pradėsiu^už 
mažą algą. Blaivus, < atsakomingas 
žmogus. Atsišaukite, Naujienos, 
Box 581. , *

REIKIA PRESO MERGINOS pa
tyrusios dry cleaning įmonei.

2807 jMontrose Avė.

MERGINA NAMŲ DARBUI ma
žoj šeimoj; savas kambarys; gera 
alga. Webster 3319.

Earms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU 245 AKERIŲ FAR- 
MĄ. Gali pirkti 85 akeriug su bu- 
dinkais, arba 165 su budinkais, arba 
visą—70 mylių nuo Chicagos—labai 
giįlra žėm&—miškas—parduosiu . la
bai'pigiai. Kreipkitės prie savininko.

JOE RUPSIS, R. 3, Box 178. 
Ųa Porte, Indiana.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui; prižiūrėti kūdikį, $6.00 

Armitage 3407.
M

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, geri namai, lengvas 
skalbimas,1 $8—$10. Sunnysįde 0435.

PATI GEROJI VIETA, ARTI 
MIESTO; 142 akrai turtingo molio; 
lygi, dalinai ariama; upeliai; gausūs 
gamintojas; geras miškas,, žemi tak
sai, nė dulkių, nė potvynių, pigu. 
JOHN SCHAEFER, Greenland, Otto- 
nagon County, Michigan..

Vartoti Automobiliai Partners Wanted .
Pusininkų Reiki*

1936 M. PLYMOUTH SEDAN 
radio ir Šildytuvais $495.00.

NEWBERRY MOTOR SALES
1025 North Clark.

su . PAIEŠKAU PARTNERIO i Ta, 
verną. Birznis gerai eina. Turiu 2 
biznius; vienam per sunku.

634 West 59th St.
Financial

Finansai-Paskolos

KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto— nėra mokesnio 

Rando^s-^notos—algos—skolos—Gro- 
čery Biloš—visų rūšių bilos—grei
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN CREDIT 
SERVICE.

79 West Monroe, Phoriė State 5922,

Real Estate For Sale *
2 FLATIS, 5 kambarių; 2 karų 

tauro garažas; $8500. ne agentams. 
4849 Fletcher St, Ist apartment;

*. ' ’ ' « . J? / • " • *- L-
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REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.00 iki $5,000.00.

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

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 80x12$ Mar- 

ųuette Parko apylinkėj, kaina, $875 
Willow Springs namas \ sii dideliu 
lotu ir tukime kitų bargenų.

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

Jfemlock 0800. /

FARMA—160 AKRŲ. Lake Coun
ty, Michigan. Mainys į 4 ar 6 fla- 
tus south sidėj. Farpieris čia vienai 
savaitei, ateikit ir su juo pasikal- 
bčsite. 6840 So» Campbell Avė,

Furiiiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai ‘

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

Tel. BOULEVARD 2800 " 
Perkam, parduodami ir mainom na
mus, lotus, biznius ir fermas; in£iu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
jikitcs

4631 SO. ASHLAND AVĖ. ■ 
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish 
_________________ :________ —t

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir' Amerikoniški 

kaurai \................J $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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

INCOME TAKSUS ir SOCIAL 
SECURITY RAPORTUS 

prisitaikant prie valdžios 
' reikalavimų

J. P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius

3241 So. Halsted St.
Phone "CAEUMET 7358

Teikia informacijas ir užveda . 
šystemas



Nužudė Žmoną Ir 
Pats Nusišovė

Šiurpus įvykis Brighton Parko lietuvių, 
Dišių šemynoje

BRIGHTON PARK — Brigh- dęs, iš krautuvės atbėgo Al
ton Parko gyventojai šiandien bert Vasiliauskas'. Radęs mo- 
nekalba apie niekų kitų, kaip tinų dar gyvų, skubiai jų iš
tik apie baisių tragedijų tur- , gabeno į . Southtown ligoninę. 

Dišių šeimy- Bet ir ji už valandos laiko 
mirė. Albertas Vasiliauskas 
yra velionės Dišicnės sūnūs iš 
po pirmo vyro.

Dišius gulėjo ant grindų 
vienmarškinius. Iš to atrodo, 
kad jis buvo pasirengęs eiti 
gulti. Bet dėl kaž kokios prie
žasties staigiai nusprendė ir 
žmonų nužudyti ir sau pasi
daryti galų.

Dišių 6 metų sumis, Antanas 
gal dar ir dabar nežino, kad 
jis yra nešlaitis. Tragedijos 
metu jis gulėjo lovoje su mo
tina. Išgirdęs šūvį, kūdikis 
pabudo, bet nesupratęs kas at
sitiko, apsivertė ant kito šono 
ir vėl užmigo.

tingų biznierių 
nbje.

ŽiĄones ‘ skelbia visokias 
nuomones, visaip galvoja apie 
tos> tragedijos priežastis. Ko
de! Antanas Dišius nušovė sa
vo žmonų ir pats nusišovė?

Sako,. kad šeimynoje buvo 
ginčai; sako, kad velionis Di- 
šips buvo ligonis. Bet dalykas 
gal teišsiaiškins šįryt, koro- 
nierio tyrinėjime, kuris įvyks 
J. F. Eudeikio koplyčioje, 
4605 South Hermitage avenue. 
A Vėlai naktį, iš šeštadienio į 
sekmadienį, vėlionis Antanas 
Dišius atėjo į kambarį kuria
me miegojo jo žmona, Emilija, 
Paleido vienų kulka tiesiai i 
jos kaktų, antrų į savo. Krito 
negyvas vietoje.

n !■» m III IU« >I I< —pil

kius ginčus._Be to, Dišius,bu
vęs ligotas. <
. Bute, apart Dišių šeimynos, 
irz, Vasiliausko, laikž kruvino 
įvykio buvo ir įnamis, Liudvi
kas žadeikis. Jis samdėsi ten 
kambarį. Paklaustas, kode! 
Dišiai ginčydavosi, Žadeikis 
pasakė nėžinųs.

Antanas, Dišius buvę apie 
44 metų amžiaus, Dišienė, 
apie 42. Albertas Vasiliauskas 
yra 20 metų jaunuolis.

Po inkyesto, šiandien kūnai' 
bus perkelti į J. Liįilevįčiaus 
koplyčių, 4348 South Califor- 
nia avė. Iš čia, greičiausiai

Gelžkeliečių Unijos 
Kvfeęia Darbdavius 

į Derybas
Reikalaus 20 algų pakėlimo;

diena deryboms ^-4 kovo 29

Chičagos gelžkelių*viršinin
kai gavo kvietimus / iŠ 16 gelž- 
keliečių unijų sąryšio atvykti j 
konferencijų kovo 29 d., Mof- 
rišon viešbutyje

Unijos ’ .^ukia konferencijų 
derėtis su darbdaviai dėl 20%

nuos $107.50, o į abi puses — 
$192.00; turistine klesa, j vie
nų pusę — $141.00, o į abi pu
ses — $261.00. Prie šių Kainų 
dar reikia pridėti $5 valdžios 
taksų.

Laiko jau liko neperdaugiau- 
siai, kad tinkamai prisirengti, 
todėl patartina be atidėliojimo 
atsįlankyti į “Naujienas” išpil
dyti aplikacijas dėl dokumentų 
ir užsisakyti vietų ant laiyo,
nes anksčiau užsisakę gausite ma. 
geresnes vietas. A A

Naujienų Laivakorčių
Skyrius.

■ ;...X—

Cicero
Lietuvių Namų Savininkių 

kliuba susirinkimas

Lietuvių Namų Savininkų 
Kįiubo susirinkimas įvyks an
tradieny, "Kovo 9 dienų, Liuo- 
sybės svetainėje 8 valandą va- 
kare> Malonėkite visi kliubie- 
čiai dalyvauti susirinkime ir 
kaimynus atsivesti į susirinki-

. .y ’ r ‘

PfrmaįieniĮy kovo. B, 1937

mums, kaip namų savininkams. 
Opus yra valdininkų išlaidumo 
klausimas, vandens bylos sto
vi ne paskutinėje vietoje, ran
dasi kitų svarbių reikalų. Tai
gi atsilankykite į šį namų sa
vininkų susirinkimų rimtiems 
klausimams apsvarstyti.

— K. VaL

ketvirtadienį, įvyks Įaidptuvės.' .likutinėje sa-
A f ' VO' konvenęijoJeSkuri pasibaigė 

Apart kitų, Įųidotuvėmiš| triimpų laikųT atgal Chicagoje, 
rūpinasi Petras DišiuS^ Vėlįo- gelžkėliečiai, nutarė, tokio pake
nk) brolis, ir Auna Šukienė, 
velionės sesuo.

Vos Nepaskendo
Penki Jurininkai

Jie ramiai miegojo, ,o laivas 
' skendo .

limo reikalauti. . .
Gelžkelių valdybos, pagųl įs

tatymus,' privalo atsakyti j dar-' 
bininkų kvietimų konfercncijon 
į 30. (dienų; , / v

Mirė Policisto Pa
šautas Jaunuolis

6

Jūsų Vardas ir
Adresas

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

100 KON VERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Vakar rytų atsikėlęs, jis 
klausė savo pusbrolio, “Kur 
Mama, kur Daddy?” Albertas 
Vasiliauskas jam atsakė, kad 
jie “mufuojasi į kitų vietų gy
venti.” Nusiraminęs, berniu
kas išėjo gatvėn žaisti su savo 
draugais. Neturėjo nei ma
žiausio supratimo apie trage
dijų, kuri įvyko prieš jo, mie
go užmerktas, akis.

Dišiai buvo turtingi ir seni 
Brighton Parko biznieriai. Jie 
užlaikė
krautuvę, adresu, 4454 South 
Rockwell 
krautuvės 
tragedija įvyko.

Albertas Vasiliauskas tik 
tiek pasakė, kad per kelias sa
vaites Dišiai turėdavo smar-

valgomųjų

Prisiųskit money orderi 
arba čekį.

■ • NAUJIENOS
\ 1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Street. Užpakalyje 
buvo jų butas, kur

Ties Consumėrs ,Qoal /prie
plauka. prie E. South Water 
Street, stovėjo laivas. Po ke
lionės, jame miegojo penki ju
rininkai. ' > ; •

A '■.,•6 A 
•x Darbininkai anglių sandėly
je pastebėjo, kad laivai skę
sta.- Sukėlę triukšmų, jie paža
dino miegančius jurininkus. Jie 
vos spėjo išsigelbetiį kai lai
vas tuoj nuėjo dugnan./ ;

LietuvonGegužės 12 
M

,T0WN OF LAKE. — Ap
skričio kalėjimo ligoninėje mi
rė 17 metų jaunuolis, John Cie- 
zopka, 4844 S. 'Sėeley avenue.

Jį mirtinai pašovė policistas, 
Edward Smurowski iš New 
City nuovados.

Ciezopka buvo žinomas kai
po vagilis. Jis buvo pašautas, 
kai bandė pabėgti nuo policis
to. Tasai norėjo, jį pakamantinė
ti apie vogtus daiktus, kuriuos 
jaunuolis parsinešė namo, pe
reitos savaitės pabaigoje.

Visiems yra aišku, kad mes 
dabar stovime nei kaip, kai 
musų Improvement klubas ta
po pakridytas. Niekas dabar 
su lietuviais nebesiskaito, o 
praeity buvome pirmoj vietoje 
politikoj, taipgi ir visuose ki
tuose reikaluose.

Dabartiniu laiku yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGAUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

PIRMUTINĖ PAVASARINĖ NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

Rengiasi Aplankyti 
Apskričio Ligoninę

Šiandien, kovo . 8. d., Lietu
vių Moterų Piliečių Lyga ren
gia ekskursijų i apskričio ligo^ 
ninę. Moterys yra raginamos 
šia proga; pasinaudoti^ nes ligo
ninę pamatyti yra,, labai įdo
mu. Smulkmenas žiūrėk prane
šimų skyriuje. J ,A\ A

Kaunu pasieksi! į septynias
'• . . ; ! „A*. ...

A .' ' •
Kadangi daugelis 'atsilankiu

sių į “Naujienas’’ išreiškė pa
geidavimą išvažiuoti Lietuvon 
pradžioj e gegužes mėnesio, tai 
Naujienų, laivakorčių skyrius 
susitarė su Cunard White Star 
linija ir paėmė laivų • “Acąuita- 
nia’’ gegužės 12 dienai. Tai yra 
didelis 45,647 tonų įtalpos lai- 
vas? kuris' perplaukia juras į 
6/^ienas?^ W •,

' Cherbourge Keleiviai išlips ir 
gelžkelių per a2!U valandas pa
sieks Kl‘al0 :̂ a . Reiškia, per 
7 dienas,A, skaitant .nuo New 
Yorkę, pasiekš * Lietuvų.

ši’ kelionė,, . nuo „N^v Yorko
iki Klaipėdai, 'trecia klesa, kai- 31 centų į valandų.

Berniukai Laimėjo
Streiką Evanstone
Western Union pakėlė algas 

išnešiotojams

11 berniukų •— telegramų 
išnešiotojų Western Union 
agentūroj, surengė streikų. Ne
trukus po streiko paskelbimo, 
berniukų atstovas pradėjo de1- 
rėtis su darbdaviais ir gavo ne
menkų algos pakėlimų. Vietoj 
22 centų, berniukai dabar gaus

LIETUVON
Geg'užės 12 d. 1937 

CUNARD WHITE STAR LAIVU 
“AQUITANIA”

Skubinkitės su dokumentais ir tuojaus užsi- 
• ■ sisakykite vietą, ant laivo.

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

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

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

Laivakortės iš New Yorko į J<laipėdų trečia klesa į vie
na pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street 

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

Ir Jaunieji Streikieriai Laimėjo--Ispanijos Vargai

DIRBS Už GERESNI ATLYGINIMĄ — Plieno pra
mone šeštadienį oficialiai paskelbė pakelianti darbi
ninkams algas 10 centų į valandų. Paveikslas kairėj, pa
bodo plieno darbininkų prie darbo. Dešinėj, plieno lie
jyklos krosnis. ’ ' ■ A'«'*':‘

NAUJAS IŠRADIMAS MOTĖRŲ PLAUKŲ TAISY
MUI — Naujas aparatas moterų plaukų taisymui, kuris 
šiomis dienomis pasirodė rinkoje. Kelias dienas atgal 
aparatas-'padarė “debiutų” plaukų taisytojų parodoje, 
Chicagoje. '

IŠSIGIMĖLIO SESUO IR 
talkininkė — Norma Gat- 
to, suimta New Yorke su 
broliu Howard Magnussen, 
kuris išgėdino ir nužudė 4 
metų kūdikį.

PRANEŠA APIE ŽEMĖS DREBĖJIMUS — “Seismo- 
‘ grafas” — įdomus aparatas, kuris tiksliai užrekorduoja 

žemės drebėjimus bet kurioje pasaulio dalyje. Jis paša- 
ko kur vyksta drebėjimas, ir koks jis stiprus.

/ ČIGONAI PER PRIEVARTĄ A- Didelis nuošimtis 
Ispanijos gyventojų kraustosi iš vietos į vietų, nerasda
mi kampelio, kuris butų saugus nuo bombų ir kulkų. 
Pilietinis karas juos begalo suvargino.

MŪŠIAMS NUTILUS — štai, sukilėlių stovykla: lai
ke laikinų paliaubų mūšiuose. Valgo gerus pietus, lošia 
“šaškėmis” ir kitais žaidimais ir 'pasakojasi* kiek; kuris 
nukovė>Io  j alistų

JŲ TĖVUS MUŠĖ —Strei- 
; kierių vaikai, kurie trumpų 

laikų atgal Chicagoje žiurė
jo kaip milicija mušė Jų 
streikuojančius tėvus.

IRGI “SĖDI” — Vienoje 
dirbtuvėje, Chicagoj, kur 
kilo ‘ “sėdėjimo’* streikas, 
darbininkams “simpatizuo
dama” atsisėdo ir jų įmyli
ma katė.

JAUNI STREIKIERIAI— 
Kaip Chicagoje, taip ir 
daugelyje kitų Amerikos 
mieštų streikavo arba te- 
bestreikuoja 'telegramų iš
nešiotojai Western Union 

ii r Postai bendrovėms.




