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Vėl Smarkus Mūšiai 
Prie Madrido

■/ B - f , • » ■

Sukilėliai visomis jėgomis puola sostinę iš 
Guadalajara pusės ir paėmę tris miestus

TŪKSTANČIAI TONŲ LEDO

AVILA, Ispanijoj, kovo 9.— 
Sukilėlių pulkai, nežiūrint 
smarkaus lietaus, pradėjo verž
tis į Guadalajara provincija, 
puldami visomis jėgomis Ma
dridu. iš naujos pusės.

Po labai smarkių atakų jie 
užėmė tris miestelius — Cas- 
tejon \de Henares, Mirabuęno 
ir Madellona ir dabar artinasi 
prie valdžios fortifikacijų Al- 
madrones, apie jo mylių i šiaur
ryčius nuo Madrido.

Sukilėliai prie šio ofensyvo 
jau senai / ruošėsi, tik jutos su
laikė sniegas, lietus ir šal
čiai. '

Kituose Madrido t frontuose<
yra gana ramu. Sukilėliai su
stiprinę savo pozicijas į rytus 
nuo Jarama upės, pietryčiuose 
nuo Madrido.

Sukilėliai suėmę lai
vą su Amerikos 

ginklais
ARCACHON, Franci j o j, ko

vo 9. — VienintŠHš išlikęs ne
suimtas jurininkas iš.,Ispanijos 
lojalistų prekių laivo Mar Can- 
trabico, sako, kad tas laivas 
buvo sukilėlių kruizerio Cana- 
rias buvo torpeduotas, apšau
dytas, uždegtas ir, pagalios, su
imtas.

Tas laivas plaukė1 iš New 
Yorko ir Meksikos su $2,700,- 
000 vertės ginklų kroviniu. Jis 
buvo tas laivas, kuris spėjo iš
plaukti iš New Yorko prieš 
pat Jungt. Valstijų valdžios 
uždraudimų parduoti ginklus 
Ispanijai. Iš New Yorko jis 
nuplaukė į Meksiku, kur pasi
ėmė dar daugiau ginklų ir amu
nicijos ir išplaukė į Ispaniją. 
Tarp kitko jis vežėsi šešis lėk
tuvus ir daug amunicijos.

Bet pasak to jurininko, įplau
kiant į Baskų įlanką jį paste
bėjo kruizeris Canarias, kuris 
laivą torpedavą ir pradėjo į. jį 
šaudyti. Vienas šovinių laivą 
uždegė. 10 jurininkų ,šoko jū
ron ir prigėrė. Vėliau šoko jū
ron dar du jurininkai, kurių 
vienas prigėrė, o kitą (pasa
kotoją) išgriebė franeuzų žve
jai. Sukilėliai suėmė laivą ir 
nuvilko jį į San Sebastian uo
stą. Suimta ir 150 jurininkų, 
jų tarpe keli amerikiečiai.

(Kitos žinios- betgi tvirtina, 
kad laivas paskendo ir kad 
su‘kilėliai neįstengė jį suimti. 
Iš kitų šaltinių tvirtinama, 
kad negalėjo žūti visa amuni
cija, nes buvo sudaryti planai 
kitiems laivams pasitikti .jį ju
roje ir paimti pas save dali to 
laivo krovinių).
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Italai • padeda sukilėliams.
MADRIDAS, kovo 9. — Lo- 

jalistų vadas gen. Miaja sako, 
kad ištisa italų divizija, veda
ma Italijos generolo, padeda 
sukilėliams pulti lojalistus 
Guadalajara fronte. Tie Itali
jos kareiviai atvyko į Ispani
ją vasario 22 d.

Sukilėlių' ofensyvas ten te
besitęsia ir nors lojalistai la
bai atkakliai ginasi, tečiaus jie 
buvo priversti f pasitraukti ir 
apleisti tris miestelius.

Tai yra šeštas sukilėlių smar
kus ofensyvas nuo to laiko 
kaip jie 'apgulė sostinę lapkri
čio 8 d.

Guadalaraja mušis pamaži 
vystosi į visuotiną ofensyvą. 
Pranašaujama, kad mušis per
simes į kitus frontus, ypač į 
EI Padro miškus, į šiaurę nuo 
miesto. 1 <A

Francija ieškos di
delės paskolos ap

siginklavimui
PARYŽIUS, kovo 9. — šian- 

diė ar rytoj Francį jos • parla
mentas įgalios valdžią. sukelti 
didelę paskolą Franci jos apsi
ginklavimui. Galbūt paskolos 
suma nebus nustatyta ir val
džia užtrauks tiek paskolos, 
kiek ji galės gauti. Palūkanos 
ir pardavimo sąlygos nebus 
nustatytos iki paskutinės mi
nutės.

Naujas sėdėjimo 
streikas Waukegane 
— lietuvių šeimynoj

WAUKEGAN, III., kovo 9.— 
William J. Zupki/s, taverno sa
vininkas ir prezidentas Homer 
Dąhringer American Legion 
Post, susilaukė didelių' šeimy
ninių nesmagumų, jo žmonai 
Irenai paskelbus sėdėjimo 
streiką sayo namuose virš ta
verno. O paskelbė ji streiką, 
dėlto, kad jis niekad’ laiku ne
pasirodydavo pietums. Jį sa
ko: z

“Aš sėdėsiu naąiuosė iki jis 
sureguliuos mano darbo valan
das ir ateis valgyti, kada aš 
pakviečiu jį valgyti.”

Bet Zupkus krapšto galvą ir 
skundžiasi:

“Aš negaliu laiku valgyti.* 
Aš turiu4 atsižvelgti ir į savo 
publiką.”

Tad dabar abu sėdi, viena 
dėl neatėjimo laiku valgyti, o 
kitas nesulaukdamas pietų.

Kuris jųdviejų laimės sėdė
jimo streiką tik ateitis — ar 
alkis — parodys. , b

NEW YORK, kovo 9. — Su7 
streikavo astuonių apartmenti- 
nių namų West ‘Sddėj aptar
nautojai, jų tarpe ir elevato
rių operuotojai.

BURBAN'K, Gal., kovo 9,' — 
Lenkijos valdžia nupirko še^ 
šis Lockheed “Electra” pasa- 
žierinius lėktuvus savo oro li
nijoms. Keturi bus. tuoj aus iš
siųsti, o kiti du lėktuvai bus 
išsiųsti ateinantį mėnesį.
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Chrysler Dirbtu
vės Uždarytos

--- ------------- ---------- ------------------------ - - -Į

Visos Chrysler dirbtuvės Detroite uždary
tos streiko. Streikieriai neįleido dagi pa

ties prezidento. Derybos tęsiamos.

NIAGARA KRIOKLYS, TIES NIAGARA FALLS, N. Y. IR KANADA. • VANDUO
* ■ . ' » . 4

sunešė tiek daug ledo, kad vietomis ją siena siekia 60 pėdų- Krioklyj nebuvo tiek 
ledo per daugelį metų. z , Naujienų-Acme Photo

Chicagoje buvo jau
čiamas žemės dre

bėjimas
Tai pasikartojimas ,to patiėš 

žemes drebėjimo, kokis išti
ko Ohio valstijoj savaitė at
gal. ;

CHICAGO. — Užpereitą nak
tį, 11:45 vai., Chicagoje apie- 
linkės Valstįjosę buvo jaučia
mas nestiprus, žeipeš^ drebėji
mas, kuris paėjo, kaip mano
ma, iš Ohio valstijos. /

žemės drebėjimas buvo jau
čiamas visoje Chicagoje, taip
jau Indianoj, Michigane, Ken- 
tucky, Ohio, W. Va., Milwau- 
kee apieilnkėj, taipjau mažoj 
daly Kanados. .
' Manoma, .kad tai buvo pasi
kartojimas lo paties žemės 
drebėjimo, kokis ištiko Ohio ir 
apielinkės valstijose savaitė 
laiko atgal. Ir tada jis buvo 
jaučiamas tose pačiose valsti
jose, ką ir dabar.

Niekur tas žemės drebėjimas 
didesnių nuostolių nepadarė. 
Bet kaip tada, taip ir dabar 
smarkiausia jis buvo jaučiamas 
Anna, O., apielinkėj, kur buvo 
nuversti kaminai. Dabar irgi 
ten nugriuvo naujai atstatyti 
kaminai. <

Spėjama, kad žemės drebėji
mas ištiko pasikėlus požemi
nėms uoloms žemės slUogsnių 
persilaužime šiaurinėj Ohio 
daly. Gal kartais galėjo atsi
liepti ir užvakar ištikęs ne
smarkus žemės drebėjimas San 
Francisco apielinkėj.

Dabartinis žemes drebėjmas 
buvo jaučiamas net iki Ro- 
chester, N. Y.

STREIKASŪHICA- 
GOS TUNELY

CHICAGO. — Vakar kilo sė
dėjimo streikas Chicagos pože
miuose. Sustreikavo apie 400 
prekių iškrovoj ų ir 50 -motor- 
manų, kurie operuoja požemi
nius elektrikinius traukinius, 
kuriais yra pristatomos pre
kės iš stočių vidurmieščio di
džiosioms sankrovoms. Tokių 
požeminių kelių Chicagoje yra 
62 mylios. Jutos operuoja Chi- 
cago Tunnel Co. ir Chicago 
Waręhouse Terminai Co. Strei- 
kieriai pasiliko sandeliuose ir 
savo traukiniuose. Jie priklau
so Amerikos Darbo Federaci
jai. ■' . :

IŠ LIETUVOS

UŽDAROMI ŪKIO 
DR-JOS SKYRIAI

> ■ I .

- VILNIUS. — • “Vilniaus Ry
tojus” praneša, kad Švenčionių 
Storasta sulaikė veikimą Lie
tuvių Ukioį draugijos Juoda
galvių ir Bernotų skyrių ir-už
darė .an)<s4įaų. sulaįkytutosiųs 
tos draugijos- Likopių ir Adu
tiškio skyrius. , .

Breslaujos apskrities Storas
ta uždarė ’ Lietuvių Ūkio drau
gijos Uspniųuskyrių, Breslau
jos valsčiuje, šio skyriaus už
darymas motyvuojamas .tuo, 
esą skyrius nebuvęs veiklus ir 
nerodęs vilties, kad savo vei
kimą pagyvinsiąs ateityje.

Ir taip blogai — ir taip ne
gerai. Kai skyrius veiklus, tai 
jis u4ž tat, kad veiklus -— už
daromas, o kai skyrius neveik
lus — taip**pat uždaromas.
Konfiskuotas “Vilniaus Ryt.” 

9 Nr.
“Vilniaus Rytojaus” sausio 

29 dienos numeris buvo mie
sto Storastos įsakymu konfis
kuotas. Laikraštis išėjo pavė
lavęs, 9-a numeriu.

Busiąs pakeistas Vilniaus 
vaivada?

Lenkų spaudoje pasirodė ži
nios, esą dabartinis Vilniaus, 
vaivada L. įBocianskis busiąs 
greit perkeltas į kitą vaiva
diją. Į Vilniaus vaivadas kan
didatu4 yra minimas dabartinės 
Voluinės vaivada Juzefskis.

Konfiškuotas ir “Jaunimo
' Draugas”

. .
Vilniuje leidžiamojo jaunuo

menės laikraščio ' “Jaunimo 
Draugo” šių metų trečias nu
meris miesto Storastos įsaky
mu buvo sukonfiskuotas už 
straipsnį: “Nelietuviai kunigai 
ir musų jaunimas”.

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

Giedra, biskį šilčiau, uj 
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo ,18°.
Sau4lė teka 6:12, leidžiasi 

5:49.

Gręsia pigiųjų mo
terų rūbų siuvėjų 

streikas
40,000 medvilnės rūbų siuvėjų 

sustreikuosią keturiose val
stijose.

CHICAGO. — Pabaigoj šio 
mėnesio bus< paskelbtas strei
kas 40,000 siuvėjų, kurios dir
ba prie pigiųjų medvilnės mo
terų rūbų keturiose valstijos^. 
— • Illinois, Wisčonsin, Indiana 
ir Michigan. Vien Chicagoj 
streikas palies 7,000 darbinin
kių. i ’ ' . >

Apie gręsiantį streiką pa
skelbė masiniame - susirinkime 
David Dubinsky, prezidentas 
International Ladies Garment 
Wprkers unijos.

Kova bus vedama už panai
kinimą nepakenčiamų darbo 
sąlygų — prakaitinių — med
vilnės siuvyklose. *»■) >- ' ■ • •, •. •

Pasak Dubinsky, dirbančios 
medvilnės siuvyklose mergai
tės ' uždirba tik $5 savaitėj. 
Valstijų įstatymai, kurie nu- 

:statp 10 valandų darbo dieną, 
yra' nuolatos laužomi. Bus rei
kalaujama pripažinimo linijos, 
kolektyvių'' derybų, minimum 
algų, sureguliavimo darbo va
landų, lygesnio išdalinimo dar
bo ir panaikinimo darbo šešta
dieniais ir sekmadieniais.
, ■ - ------------------------------ ;-----

Turtuolis nusižudė

NEW YORK, kovo .9.—šok
damas po požeminio kelio trau
kiniu4 nusižudė turtingas Wall 
gatvės brokeris pulk. Frank 
B. Keech, kuris yra apkaltin
tas už sudeginimą keturi me
tai atgal savo puošnių rūmų 
’f’uxedo Bark dvare. Jis buvo 
77 • m, amžiaus.

;1j' > • ‘l . ■ r /■ ; 1

NUBAUDĖ 50 PREKYBININ
KŲ IR . PRAMONININKŲ

. KAUNAS. — Už nestandar
tinių muilų pardavinėjimą, sė
lenų, plytų, duonos ir kt. pre
kių kairių kėlimą, nestandarti
nių, plytų gamybą, kainų ne- 
pažymėjiiiią ir nesuteikimą rei
kalingų žinių. Kainų tvarky
tojas šiomis dienomis nubaudė 
apie 50 prekybos ir pramonės 
įmonių savininkų iF vedėjų. 
Kainų tvarkytojo baudos sie
kia iki 200 lt. z . » *

DETROIT, Mich., kovo1 9.— 
Nors, Chryslerio korporacija ir 
tęsia derybas su automobilių 
unija, bet visos jos dirbtuvės 
Detroite yra strėiko uždary
tos. Užsidarė dirbtuvės ir nie- 
kuriuose kituose miestuose, 
nes negauna reikiamų dalių iš 
Detroito.

Del streikų Chryslerio ir 
Hudson dirbtuvėse nedirba 
67,000 darbininkų.

Abiejose kompanijose strei
kas yra kilęs dėlei kompanijtj 
atsisakymo pripažinti uniją 
vienintele darbininkų atstove 
per šešis menesius laiko ir kai
po su tokia derėtis darbo va
landų ir algų klausimais.

Chryslerio dirbtuvės yra 
taip stropiai piketuojamos, 
kad pikietuotojai neįleido į 
dirbtuvę ir paties prezidento 
Keeler. Tasis taip įsižeidė, kad 
pareiškė: “Nub dabar jie tu
rės reikalą su teismais”.

Unijos viršininkams ėnie il
gą laiką iki išlygino tą nesu
sipratimą ir kada jis ^ntfrą 
kartą atvažiavo j dirbtuvę de^

Trys unijos kovoja 
dėl atstovavimo ge

ležies darbininku
CHICAGO. — šiuo laiku ei

ną smarki kova tarp trijų uni
jų dėl atstovavimo geležies ir 
plieno darbininkų — kuri tų 
unijų tuos darbininkus suor
ganizuos ir tuto juos atstovaus 
derybose su kompanijomis.

Viena jų yra industrinė ge
ležies, plieno ir cino darbinin
kų unija, kuri jau* senai dir
ba geležies darbininkų labui. 
Kita yra kompanijos unijos, 
kurios dabar bando užmaskuo
ti save, neva atsipalaidoti nuo 
kompanijų ir net pakeitė sa
vo vardą. Trečia unija yra 
taip vadinama “nepriklauso, 
ma” — Steel Employes Inde- 
pęndent Labdr Union, kuri dar 
nesenai susitvėrė ir veikia 
daugiausia Chicagos apielinkė- 
jeY .

Pastaroji, “nepriklausoma” 
unija, kad paveikti darbinin
kų ir įgyti jų palankumą, iš
reiškė neva nepasitenkinimą 
dabartiniu’ algų pakėlimu ir 
pareikalavo iš Carnegie-IUinois 
Steel Corp. pakelti algas dar 
12 nuoš. Ji remia savo reika
lavimą tuo, kad industfinės 
unijos iškovota^ algų pakėli
mas yra permažas, nes dabar 
darbininkai gaus už 40 vai. 
darbą kiek mažesnę algą, ne
gu gaudavo už 48 vai. Be to 
ši “unija" reikalauja bent 16 
vai. viršlaikio į savaitę su pus
antros mokesties.

Carnegie komp. sutiko tar
tis ir su šia “unija”, bet savo 
atsakymo į jos reikalavimus 
dar nedavė. x

ST. LOUIS, Mo., kovo 8. —• 
Walter W. Ritter, 48 m., in
žinierius iš Dayton, O., liko nu
trenktas elektros maudynėje 
vietos hotely. Nelaimė ištikę 
įkritus į maudynę elektros 
lempai. ' '

ryboms su4.unijos atstovais, tai 
pikietuotojai be trukdymo jį 
praleido.

Chrysler korporacija, kaip 
matyt, yra pasiruošusi ilgai ko
voti su darbininkais, nes ji sū
stabdė visus užsakymus reik
menų ir, kaip matyt, ruošiasi 
gamybą sumažinti.

Tuo tarpu streikai GenerąĮ 
Motors dirbtuvėse yra užsibai
gę. Jie buvo kilę Flint, Mich., 
Chevrolet ir Fisher Body dirb
tuvėse, be unijos žinios^1 Bet
gi iškilę ' nesusipratimai liko 
greitai išlyginti ir darbininkai 
gryžo į darbą. Derybos su Ge
neral Motors irgi tęsiamos.

Packard Motor Car Co. dirb
tuvėj ' kilo inžinierių streikas. 
Jie reikalauja algų pakėlimo.

Viso šiuo laiku Detroite 
streikuoja apie 75,000 darbi
ninkų. Gubernatorius Murphy, 
kuris padėjo sutaikinti General 
Motors streiką ir kuris dabar 
atostogauja Floridoj, ruošiasi 
skristi atgąį į Detroitą bandy- 
ti^sutaikinti Chrysler streiką.

JlįĮI |l --

Iii. atstovų butas 
priėmė “Utilities” 

taksus
SPRINGEIELD, III., kovo 9.*

— Atstovų butas šiandie 113 
balsų prieš 26 priėmė Horner- 
Adamowski bilių, kuris u4ždeda, 
3 nuoš. prekių taksus ant vi-, 
suomenės aptarnavimo įmonių.
— public Utilities (gaso, elek-t
tros ir t.p.), kuriuos buvo pa
naikinęs. valstijos augščiausias 
teismas. '

Dabar bilius pasiųstas sena-, 
tui patvirtinti.

Savaitė atgal tas pats atsto-’ 
vų butas buvo bilių atmetęs, 
bet per tą laiką politikieriai su
sitarė ir dabar bilių priėmė. 
Manoma, kad dabar bilių tuo- 
jaus priims ir senatas.

PARYŽIUS, kovo 9. — šian
die mirė Francois Arago, 75 
m., senas Francijos diploma
tas ir atstovų buto vice-prezi- 
dentas.

•PITTSBURGH, Pa.', kovo 9. 
*— Savo skurdžioj dviejų kam
barių bakūžėj rastas nužudy
tas Peter Liebach, 80 m., vie
nijąs, kuris nors ir skurdžiai 
gyveno, bet šiaip buvo turtin
gas žmogus.

f PILDOME

1936
INCOMĖ TAX
BLANKAS
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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



NAUJIENOS, Chicago, D!

Taurintas,

ADVOKATAI

Pereitos Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
——«Wi m ■' hh.wwr^ww*» .i ........ .......... ...

streiko nedirbo 1,200 darbinin

nuo

8939

LIETUVON

Kiti Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAITABAKO KRAUTUV

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

(koplyčios visose

Tcl. Pullman 5703

Reikalaukite DEGTINES

Phųne Monroe 3377

Visose 
Vaistinėse

Windsore įsisteigė komitetas 
darbininkų organizavimui

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

, Modelis 
tamsta

Apkaltino audinių bcn 
drovę pelno slėpimu

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Likvidavo baldų dirbtu 
vių streiką Toronte

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

lošimui nuo vieno cento iki de 
šimties dolerių. JStreikuoja Amerika, 

- pradeda streikuoti 
ir kanadiečiai

STRAIGHT
KENTŪCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

Pastebėtina, kad veik nėra jo 
kios į galimybes krautuves apru

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

susitari mą. 
-a- j ___ 4. ______ ■

LAFAYETTE 8016

OTTAWA, Ont. — Valdžia 
apkaltino stambią audinių ben- 
drovę, Dominion Textile Co., 
pelno slėpimu. Užrašydavo per
daug’ dideles sumas nuo dirbtu- 
vių apkainavimo.

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

Dailininkas: ^Tamsta pasi
vėlinai, Aš jų užbaigiau. Vis
kas ko dabar reikia, tai ark
liui paskutines kojas padaryti

S. M. SKUDAS
718 Wcst 18tlĮį „gtreet

Aš girdėjau, kad 
pieši ‘Daina medŽiok- 

Gal reikalingas mode-

o kas viršaus —

JOSEPH J. GRISK
> LIETUVIS ADVOKATAS

Telephonei Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Roekwell SL 
Telephonę: Republic 9723

Slfiso Tel. Virginia 0036 
encę Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: -

2—4 ir nuo 6—8 vat vakaro 
Rezidencija

SOUTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos—9—10 A. M. ‘ 
NedSlioj pagal sutarti

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

Tel. LAFAYĖTTE 0727

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 Brųnsvvick 0597

Ypatingas “sėdėjimo 
streikas

Fordas štato naujų dirbtuvę
Fordas ištikrųjų statys “bo- 

dy” dirbtuvę. Inžinieriai jau 
matuoja žemę. Dirbtuvei pasta
tyti bus praleista 6 milionai do
lerių. •

Taipgi ir Chrysler Corp., Ca- 
nados pusėje, pareiškė, kad di
dins dirbtuvę, kur gaminami 
motorai. Ikišiol viskas buvo at
vežama iš Detroito.

Anglai ir vaikai '
Kitos tautos turbut tiek ne

užsiima vaikais, kaip anglai. 
Windsore, prie didžiausios gat
vės yra’ įrengta svetainė vai
kams, kur kas šeštadienį juos 
lavina šokti, dainuoti ir groti. 
Organizacija C.C.F. kas mėnesį 
surengia atnatorių vakarus vai
kams.

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

'■ MONTAUBAN LES MINĖS. 
Que.z200 kasėjų Tetreault 
cinko ir švino kasyklose pa
skelbė streikų. Jie reikalauja 
25 centų j valandą. Ikišiol gau
davo po 12Vsc; •

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

—------ —prašyk sampkuO . pykai
TvInerV BUter Wfn« Co. «-M S. Well» 8*., Chfearo, UI. 
Prisiusi* man ėampeli dykai

Vardas "r.;,. .———• ...................................................

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

WINDSOR, ONT. — DidieT 
siems streikams aprimus Det
roite, jie pradeda pereiti į Ca- 
Lados pusę. Windsore jau įvyko 
keli datbliLnkų mitingai ir yra 
atidarytas ofisas pramonių or
ganizavimui. Organizavimą ve
da detroMiečiai. žinoma, veikia 
ir vvindsorieČiai.

Pirmiausiai jie pradėjo orga
nizuoti Kelsey Wheel Cd. Nese
niai sustreikavo Oshewoš G. M. 
dirbtuvė. Darbininkai paskelbė 
“sėdėjimo” streiką, bet jis bu
vo likviduotas taikiu budu. Da- 
bar eina cLryboj.

Kovo 1 d., Sarnla mieste su
streikavo 110 darbininkų Point 
Edward Foundry. Po trijų die
nų, bendrovė suorganizavo virš 
du šimtu mušeiKų in streikierius 
išvaikė. Nors mušeikų buvo dvi
gubai, bet jie į kailį gavo dau 
giau, negu streikieriai. Mušeikų 
tarpe buvo 16 sužeistų, o strei- 
kierių — keturi. Buvo sužeis
tas ir lietuvis darbininkas, Pet
ras Žilinskas, gerai pažįstamas 
VVindsoro ir Detroito gyvento
jams.

Pereitai motais buvo pa
skelbta, kad net trys dirbtuvės 
darys kulkas, bet dar nei viena 
nepradėjo. Tik viena Odjeburi 
Steel Co., taisosi prie darbo, 
šiomis dienomis nupirko vadi
namą “džonkjardį” ir mašinų.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street b Phoncs Boulevard 5203

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel. j — Hyde Park 8395

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard ,4139

LIETUVI
■' Inkams pranešimas

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vKk. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų T®1.: Prospect 1930

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus •' 
OFISAS IR ‘ REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
« Tel. Lafayette 8016

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

Tom Taylor
18 menesių 

senumo

PORT ARTHUR, Ont. — To- 
ny Dimo, miesto samdomas na
ras, paskelbė ir laimėjo “sėdė
jimo” streiką, kuris ištikrųjų/ 
ypatingas. Užsivilkęs naro rū
bus, jis nusileido 30 pėdų, j Su- 
peTior ežerą apžiūrėti vanden- 
tekio vamzdžius. Darbą aitlikęs 
atsisakė iškilti viršun tol, kol 
miestas nepakels jo algos. Sku
biai sušaukę konferenciją, mies
to viršininkai Dimo’s reikalavi- 
mą patenkino.

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12
Rez. Telephonę1 PLAZA 24«9

Tr.4. Muk Km. v.*, ra. <x.W 
Smarkus Ištrynimas *— 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
iinomas lietuvių šeimoms 

. jau per tris gentkartes. .

No. 4346—PRAKTIŠKA SPORTO 
SUKNELĖ. Parinkit tvirtą ir gražų 
dviejų spalvų materiolą šiai sukne- 
liai. Ją pasisiudinsit į keletą valan
dų. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę. ,

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

Uždarinėje pinigų lošimo 
vietas

Detroito policija neseniai “ap
valė” kelias pinigų lošimo įstai
gas. Bet ir musų policija pasi
rodė gabi. ‘ •

Šiomis dienomis ji podarė 
kratą ir uždarė Michigan kliu- 
bą. Tai buvo didžiausias “gem- 
bleriavimo” namas Windsore. 
Pas mus tas taip įėjo madon, 
kad visi “poolroomiai” užsiima 
pinigų lošimu. Visur yra stalai

TORONTO, Ont 
savaitės pabaigoje buvo likvi
duotas baldų pramonės streikas, 
dėl kurio 15 dirbtuvių turėjo 
užsidaryti, Streikavo arba dėl

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pfrtu, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomia.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

usti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių ‘ karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
•rmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
las. Speciaiė 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 Av.

Phone Boulevard 7589

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510 1

K P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį. /

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

j Marque*te Park Ofisas:
5322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vai, vakarę ir nagai sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Cydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų,’ metęrų it vaikų l»agal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. /

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Chicago, I1L—“A§ vartoju Trinario Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu Širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susaiina Pavlus”. Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Btttafio Vynų> kurs per 45 metus jau/yra įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, netarnaus miego ir panašių negaliavimų.

Dr. Charles Segal
I OFISAS
4729 So.' Ashland Avė.

2-ros lubos
CHICAGO, ILL. , 

’ OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ndo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis' nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Arenue 
Tel. Virginia 11,16 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

Mrs. Anelia K. Jarusz Dr. C. J. SvenciskaS
DBNTISTAS

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFFELD ‘AVE.

Telefonas

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 

ife?' nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto- 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek kos, laikykite pilną jų išteklių.

TAUPYKITE PINIGUS 4^ 
TEN, KUR GAUNATE ^*

ŠI SPULKA YRA NARYS FĖDERAL HOME LOaN BANK 
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V. RYTO IKI 8 V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN
; ' AND SAVING ASSOCIATION . 

1739 SOUTH HALSTED STREET

P. J. RIDIKAS
3354 Šo. Halsted Street Boulevard 4089GALIMA GAUTI VISOSE_ . ,

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 Sa'Halsted St 
■■ >J! '■•CHLGAGO.. ILL- ' ‘

1 . '*/i\ ' ‘ 1 D

;N AU JIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

1 Telefonas CANAL 8500

Gegužės 12 d. 1937 
CUNARD WHITE STAR LAIVU

' “ACĮUITANIA” ■
Skubinkitės su dokumentais ir tuojaus užsi- 

sisakykite vietą ant laivo.
Iš New Yorko j Cherbourgą per 6 dienas, 

o iš ten per 27 valanda j Klaipėdą.
Pamatysite Paryžių, Berliną ir kitus miestus be jokių 

EXTRA IŠLAIDŲ!
2^0 svarų bagažo galite vežtis veltui

’ reikės primokėti po 4c .už svarą
Laivakortės iš New Yorko į Klaipėdą 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.

Netinkama
į.aiį.i,'r.-;.toaw

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
t Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis
ištaiso

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

Valandos: nuą 10 iki 4-, nuo 6 iki £ 
Nedėliomis pagal Nutartį.

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massageį 
elęctric t r e a t - 
ment ir magno- 
tic blarikets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos n t’*' 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

. Nedėliomis pi gai sutartį • .
Rez. 4910 MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE ■ 
PATARNAVIMAS

• Dieną ir naktį ■ 
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............
Mieros ...................... per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
. ... ......... .........-......................   i»W

L I L ■'U i u:.. €
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Vaikų Darbo Klausimas
vietose,Kova už pataisą prie kon- tokiose pavojingose 

stitucijos, kuri liečia vaikui kaip kasyklos.
darbą, šiemet gal pasieks augš- 
čiausią laipsnį.

Pataisos rėmėjai ir jos prie
šai deda visas pastangas pa
daryti įtaką t tose valstijose, 
kurių legislaturos susirinks 
1937 metais ir kurios dar ne
užtvirtino šios pataisos. Tokių 
valstijų yra devyniolika.

Kai rašyta šis straipsnis, 
Kentucky valstija ką tik už- 
gyrė kalbamą 
jau dvidešimt 
taip padariusi.

Tačiau*, kad
sa j įeitų galion, reikalingas yra 
jos užgyrimas net trijų ket-įstątylnas tapo pri- 
virtadalių visų va stijų. Beiš-jmįas igjg metais, o antrą kar-

pataisą — tai 
penkta valstija

kalbama patai-

mėgino 
pramo

nės pavojų, tačiau valstijų le- 
gislatUros nepajėgė išrišti pro
blemą. Net ir šiandien devy
nios valstijos leidžia 14 metų 
vaikams dirbti fabrikuose., Gi 
dauguma valstijų beveik neta
ri reguliavimų kai dėl samdy
mo; pavojingiems. darbams jau
nuolių amžiuje nuo 16 iki 17 
metų.

Atskirų valstijų nesugebėji
mas apsaugoti vaikus priver
tė kongresą net du kartus iš
leisti visai šaliai įstatymus, 
kurie lietė vąikų darbą. Pirmą

■ Atskiros valstijos 
Apsaugoti vaikus, nuo

kia, dar trūksta vienuolikos 
valstijų užgyrimo.

• * ■ 4

Pati pataisa nedraudžia vai
kų darbo. Ji tik suteikia kon
gresui galią “apriboti ir drau
sti darbą asmenų jaunesnių 
kaip 18 metų”.

Atsišaukdamas į gubernato
rius 19 valstijų,-kurios iki šiol 
dar nesvarstė kalbamos patai
sos prie konstitucijos, prezi
dentas Rooseveltas ragino juos 
darbuotis užgyrimui pataisos. 
Jis įrodinėjo kaip svarbu yra 
kongresui turėti teisę sustab
dyt! vaikų išnaudojimą.

Net ir buvęs prezidentas 
Herbert Hoover, republikonų 
partijos vadas, remia patai
są.

Ne visuomet Amerikos isto
rijoj matėme tokį nusiteikimą. 
Ankstyvoj Amerikoj, kai dar
bo buvo daug, o darbininkų 
neužtektinai, vartota visos jė
gos darbams dirbti, nepaisant 
kokius darbininkus statyta 
darbui. Vaikams teko atlikti 
dalis darbo. (

19 šiintųiečio. vadžioj# t vai
kai sudarė beveik pusę visos 
darbo pajėgos Amerikos audi
ny čiose. Vaikų darbas padidė
jo įvedus mašinas. Vaikams te
ko dirbti ilgus valandos, kar
tais jiems tekdavo dirbti net

tą 1919 metais. Jungtinių Val
stijų vyriausias teismas išne
šė sprendimą, kad abudu4 šie 
įstatymai buvę priešingi šalies 
konstitucijai, ba kongresas ne
turėjęs teisės priimti tokius į- 

, Kad fedėralč vald- 
kontroliuoti vaikų 

tenka pravesti pa- 
šąlies konstitucijos,

statymus. 
žia galėtų 
darbą, tai 
taisa prie 
kuri suteiktų šią tėisę kongre
sui. Tokią pataisą prie konsti
tucijos Jungtinių Valstijų kon
gresas ir priėmė 1924 metais. 
Pataisa tapo pasiųsta atski
roms valstijoms užgirti.

Pasirodė griežta opozicija 
pataisai, ir iki 1932 metų ją 
teužgyrė tik šešios valstijos. 
Užėjus depresijai aiškiai pasi
rodė, kad geriau darbus duoti 
suaugusiems, o ne vaikams. Ir 
vėl prasidėjo judėjimas atgai
vinti šią pataisą. , »

NRA kodeksai nusakė apri
bojimus vaikų darbui. Daugu
moj valstijų kodeksai nusta
tė, kad gali dirbti , pramonėj 
vaikai ne jaunesni kaip 16 me
tų, o pavojinguose užsiėmimuo
se ne jaunesni kaip 18 metų. 
Į trumpą laiką vaikų darbas 
veik išnyko didžiausiose pra-, 
monėse. Kai vyriausias teismas 
paskelbė NRA esant priešingą 

^konstitucijai, tai vaikų darbas

pramonėje vėl pradėjo sparčiai 
'plėstis. - /

i Didžiausio pasipriešinimo šiai 
pataisai rodę asmenys ir orga
nizacijos, kurio bijo, kad ši
tokia pataisa Jungtinių Valsti- , ?
jų kongresas galėsiąs valdyti <>rau»J „ vardad^nio proga. 
40,000,000 jai.'nuolių amžiuje'' Smagu buvo matyti, kad jis 
iki 18 metų. Kai kurios ukinin- turi daug draugų. P-nas Stu- 
kų grupės taipgi yra priešin- paras vaišino juos skaniais ge^ 
gos pataisai, ba ūkininkai ta-{rimais,o p-nia Stuparierič ska
po įkalbėti, kad vaikai bus nia vakariene, 
draudžiami gelbėti tėvams dar
buose prie namų, ir ūkių. Pa
galios yra 
ninkai, kurie 
jie ‘nenori, kad 
imtų iš vaikų 
vaikams teises 
naudingais”.

Tie žmonės, 
pataisą, mano, 

‘čia priekaištai 
fantastiški. Pataisa juk sako,|nt 

I 

kad neduoda kongresui jokios 
galios kištis į mokyklas.. Kon
gresas niekuomet nebandytų 
“kontroliuoti” jaunesniąją 
gentkartę arba tvarkyti dar
bą, kurį vaikai atlieka aplink 
namus ar ūkį. Yra svarbu, jie 
sako, kad kongresas sustabdy
tų perankstų vaikų darbą pra
monėje, kai toks darbas grū
moja jų išsivystumui į norma
lius vyrus ir moteris.

Buvęs prezidentas Calvin 
Coolidge, kurio administracijos 
laiku pataisa buvo priimta, 
perstatė dalyką sekamai:

“Musų įvairios valstijos tu
ri skirtingas normas, arba jų 
visai neturi, kai dėl vaikų dar-

Linksmos varduvės

Praėjusį trečiadienį, kovo 
trečią dieną, pas p. , Kazimie
rą Stuparą susirinko . daug

Pp. Stuparai yra pažangus 
priešingi pramoni-i(larbuotoi.ai. chka?os. Hetuviįj 

samdo vaikus: —rae gyvenime. Pra-
kongresas at-,<lc!° rodytis musų viešajame 

“Dievo duotas':^™®. p£ .Stupari} 
dirbti ir buti!<luktc.?-|c L;.lhan- J1 Ste- 

jponavicių radio programų dai
nininkė, viena iš Kaimiečiu 

kurie stoja už į Kvarteto. '
kad suminėti! T .v. .i Ir PP- Steponavičiai atsilan- pataisai ytai _ v. , <tI . . v. . ,, k ike trečiadienį su kaimiečiais” 

pasveikinti Kazimierą. “Kai
miečiai”, padainavo, o p-nia 
Steponavičienė paskambino 
pianą. Ir visi linksmai pralei
do laiką. ' • •

Apie 12 valandą nakties sky- 
rėmčs važiuoti namo, linkėda
mi Kazimierui ir visai , jo šei
mynai ilgiausių metų.

— Suzana Čepulienė.

“Kongresas privalo ttfrėti 
galią parūpinti vienodą istaty- 
mą, kurs apims visą tautą mu
sų jaunuomenės apsaugoji
mui.

“Jaunų vaikų vieta yra mo
kyklose, o ne fabrikuose, kad 
rytojaus vyrai ir moterys ga
lėtų pasiekti t gyvenimo;į augė
lesnį 'laipsnį ir kad^tau^^į^y^ 
tų pilietybės augėlesnę nori
mą.”

ŠAUKIAMAS DIDŽIUm Kongreso metu įvyks ir Lietu- f
LIS LIETUVOS GY

DYTOJŲ KON
GRESAS 

. . t . *

Eik Lewis Madų keliais, Kur | 
LEWIS KREDITU APSČIAI I

suvažiavimas. NAUJI LEWIS PA 
VASARIO SIUTAI

> '■‘'i

r

JEI
Nori Būti Graži
JEI .
Nori Savo Groži

■ ■ v

Paakstinti
Naudok

NIDA PLDRĄ
Jis palaiko veido odos natūrali švelnumą... 

apsaugo nuo prakaito skylelių užsikimšimo . . . 
prašalina groži darkančiusbruožus... šimtai lie
tuvių NIDA PUDRA jau naudoja. Ir tu, gražioji 
ponia ir panelė, NIDA PUDRA pabandyk.

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

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

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

Paskutiniuojp Rietu Lietu1- 
voje pasireiškė vis didesnis 
judėjimas sveikatingumo ir 
prieinamesnes medicihos paA 
gelbos teikimo srityje. Prie 
šio darbo gana gyvai priside
da ir gydytojai. Įvairiems 
sveikatingumo ir medicinos 
plėtimo klausimams svarstyti, 
kovo mėn. 21 d. Kaune šau
kiamas didžiulis vipos Lietu
vos gydytojų kongresas. Toks 
kongresas tiesa, bus. jau nc- 
pirmas. Paskutinis gydytojų 
kongresas buvo prieš keleris 
mėtus. J dabartinį 'kongresą 
yra pakviestą udaug Lydytojų 
ir iš kitų Baltijos valstybių. 
Numatoma, kad šis kongresas 
užtruks tris dienas. Jame Dr. 
K. Grinius padarys pranešimą 
apie kovą su džiova, prof. P. 
Avižonis — apie, klaidingus 
akių gydymus, prof. J. Oželis
— apie teismams medicinos 
ekspertų parengimą — prof. J. 
Mažylis — apie beveikiškumo 
klausimus Lietuvoje ir t. I.

' : GERKITE SKANŲ

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

Galite gauti nuo bačkos iki puses 
galono.; Visos bačkos yra medinės.

Patarnaujame bile laiku.

JULIUS & TONY
DISTrIBUTING COMPANY ,■ 

Michigan Avehuė
Tek VICTORY 4686JULIUS BASKIS 

TONY ANDREWS

L

V

Dabar Greitai 
Nuramina Meuritis 

. Skausmus
’------------------- ------- -----r

Bayer Tabletės 
Tirpsta veik Ūmai
Tikro BAYER ASPIR- 
IN tabletė ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra
deda veikt. Įdėjus Bay- 
er Aspirin tabletę j 
stiklinę vandens ir kai 
ji tik spėja pasiekti 
dugną ji tuoj ištirps
ta. Kas atsitiks stik
linėje .... atsit i k s ir 
jūsų skilvyj.

LEWIS ŠILKO 
BLIUZĖS

?1.95
iki $3.95

DYKAI
Puikus kišeninis 

laikrodėlis dėl
La Pels
DYKAI

PRIE KOŽNO
SIUTO.

Vyrų siuvėjų pa
siūti ir tiksliai 
pritaikinti.

?12.95
Galite naudot i s 
kreditu—Nėra ki
tokių išlaidų, Nė 
palūkanų.

Labai Skubiai Pagelb'ai Pirkit

Kada jus kankina neuritis skausmai, 
jus tada ieškote skubios pagelbos<

Tikro Bayer Aspirin tabletė duo
da greitą pagelbą dėlto, kad ji iš
tirpsta veik urnai, vos spėjus sudrė
kti (žiūrėk paveikslą viršuj).

Iš to seka—kad jus paimate tikro 
Bayer Aspirin tabletę ji pra
deda tirpti voš tik spėjus nuryti. 
Tokiu budu ji yra pasiruošusi veikti 
urnai . . . galvos, neuralgijos ir ne
uritis skausmai palengvėja tuojau.

Štai delko milijonai niekad ne
klausia aspirino tik apsirino vardu, 
bet, visuomet sako “BAYER 
ASPIRIN” ir stengisi ji gauti. »

Pamėginkit. Jus tikrai pasakysit, 
kad tai stebėtinas daiktas.

William A. Lewls
4716 S. Ashland Avė.

bW
Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT Jį 4
Sąlygos Į SAVAITĘ * ■

DR. O’CONNELL
232 SOUTH STATE*ST.

760 Madison St.
3234 Madison St.
4002 Madison St.
2567 MUwaukee Ar.
4002 Irv:

EVES.

6320 Cottage Grore 
6240 S. Halated 
4619 Broadway 
3138 Lincoln A v. 
6350 N. Clark St,

9-CLOSED SUNDAY

IKč UŽTU’B ZINą
2 'pilni OKČ 
tuzinai
Tikrumoje
1c Tabletė.

IEŠKOKIT BAYER KRYŽIAUS

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.
I   ■ - -_____________________________ __ —————

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkrausimo jūsų forniČių, piano arba 
štoro. Pristatom anglis ir vežam, daiktus į įeitus miestus ir farmas.

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

, YARDS 3408 , ' Hf.MLOCK 5040

OLD COLD ISMOKES
1 ■ 1 1 • i .H, ;■ .

■ ■■ . /-A-r' . V'. _ >

Imą PRIZĄ SUMANUMO KONTESTE L

*

i

Thte contest, in ils entlrety, copyrighted 1937 by P. LorilUrd Co.. Ine.

cen

AntraJat

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

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

Varsos: (JFIesh; □ Ivory; □ Peach; □ Brunętte; Q Dark Brunette 
,ir NIDA LIPSTICK ..................... 50 centų vertės

Varsos: OOrange; □Raspberry; O Stravvberry; CjVivid.

Viso ..... ......... .
kuponu, tik už

$1.00, bet su šiuo

(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.) - 
(Pinigų nesiųskit, sumokėkite juos paštininkui, kartu su keliais 

tais už persiuntimų, —kai gausite užsakytus kosmetikas).
VARDAS ..... .................

K' į t f. . i

OlS sujaudinantis kontestas yra Nurengtas Dvigubai-Švelnių 
Old Gold išdirbeju.

Tai cigaretas, kuris padarytas iš prizinio derliaus tabakų^ 
puikiausias, kokį tik jūs esate ragavę.
. / Tai cigaretas, kuris nesudreksta, nenuvesta; palaikomas 
100% šviežus bile klimate; kiekvienas pakelis apsaugotas 2 
užvalkalais^ dvilinkų Cellophaneu.

Cigaretas paremtas Dviguba-Pinigų-Grąžinimo Garantija. 
Stokite į šį kontestą dabar — rūkykite geresnį cigaretą.., 
visados šviežią, dvigubai-svelnų... ir LAIMĖKITE TURTUS!

1,000 Stambiu PINIGINIU PRIZŲ . 

Sudarantis $200,000.00

Gaukite Mįslių ir Kontesto Taisykles VELTUI
OLD GOLD CONTEST Data............................... .

P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.

Tamcos: Prašome prisiųsti man visas ofidales Mįsles 
išleistas su link diena, kartu su pilnom taisykl&n. Čia 
įdedu štampas prisiuntimui.

t

Vardai
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'NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Ėxcept Sunday 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Inc.

1739 South Halsted Street

— - m .......-r-
Trečiadienis, kovo 10, 1937

by

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

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 8c 
, 18c

75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovS, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.
,, , «L.V <„ ,....„...į.............   bjMiijmi:.-.' i ,i ",;,i .

Užsakytno kaina:
Chicago je—•paštu:

Metams
Pusei metų ....-------- ----
Trims menesiams ______
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija .......___ .....
Savaitei
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų ___.....__________  2.15
Trims mėnesiams' --------------- 1.50
Dviems mėnesiams ............  1.00
Vienam mėnesini   *....— .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ...........     $8.00
Puse! metų ....... m... ..«.••••. 4.00
Trims mėnesiams .............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Pasirodė kas esą
New Yorko merui La Guardia pasakius, kad nacių 

“fiurerį” reikėtų pastatyti parodos baisenybių kamba
ryje, kaipo pasaulio taikos ardytoją, Vokietijos valdžia 
įteikė protesto notą Jungtinių Valstijų valdžiai. To ne 
gana, Vokietijos laikraščiai pikčiausiais žodžiais išplū
do Kew Yorko merą ir išniekino Ameriką — jos žmo-do Kew Yorko merą ir išniekino Ameriką 
nes ir jų kultūrą.

Daugelis amerikiečių mano, kad rudmarškiniai Vo
kietijos valdovai žiauriai elgiasi tik su savo valdiniais, 
gindami savo diktatūrą. Tie amerikiečiai yra linkę ti
kėti, kad Hitleris ir jo gauja yra draugingi Amerikai, 
taip kad Amerika gali juos traktuoti, kaip džentelme
nus.

Bet tie ‘ nacių spaudos plūdimai Amerikos adresu 
parodė, ' kad pas vokiečių rudmarškinius jokio padoru
mo nėra. Jie nesisarmatija apie visus Amerikos žmo
nes kalbėti, kaip žemiausios rųšies jonvaikiai.

Gaila, kad Hitlerio valdžia buvo pakviesta dalyvau
ti New Yorko parodoje. Butų geriau, kad jos agentai 
nė kojos nekeltų į šią šalį. Gal būt, po La Guardia pra
kalbos jie susipras, kad jie čia nepageidaujami.

“Kriminališka propaganda”
Teismo reformos priešai grasina Roosevelto admi

nistracijos nariams ir net pačiam prezidentui, kad jie 
busią patraukti tieson už propagandą.

Vienas senatorius (Bennett C. Clark, demokratas, 
iš Missouri valstijos) iškėlė aikštėn, kad baudžiamųjų 
įstatymų 201 skyrius draudžia Jungtinių Valstijų valdi
ninkams ir tarnautojams vartoti pinigus, kuriuos pa
skiria valdžios reikalams kongresas, laiškams, telegra
moms, telefonui arba kitiems dalykams su tikslu pada
ryti įtakos į kongreso narius, kad jie balsuotų už arba 
prieš kokį nors įstatymo šumanymą.

Kas nusikalsta, atlikdamas veiksmą, draudžiamą 
šituo įstatymu, tas gali būt nubaustas $500 pabauda ir 
kalėjimu iki vienų metų. •

Senatorius Clark ir jo vienminčiai dabar sako, kad 
tą įstatymą peržengia generalinis prokuroras1 Cum- 
mings, vidaus reikalų sekretorius Ickes, pašto viršutine 
kas Farley ir WPA administratorius Hopkins, kurie 
valdžios lėšomis spausdiną ir siuntinėją ąavo kalbas, 
pasakytas per radio, už Roosevelto sumanytą teismo 
perorganizavimą.

Tam pačiam įstatymui nusidedąs ir pats preziden
tas, nes ir jo' kalbas perrašinėja ir mimeografuoja tar
nautojai, kurie ima algas iš federalinio iždo.

Taigi agitacija už teismo sąstato pakeitimą jau pa
sidarė “kriminališka propaganda0. Trūksta tiktai dar 
to, kad prezidentas Rooseveltas kartu su jo kabineto 
nariais butų apkaltinti, pasirehiiant kurios nors valsti
jos “kriminalinio sindikalizmo” įstatymu.

Darosi pikta, matant, kad į šitų “teisėtumo sargų” 
eiles pateko ir kai kurie vadinamieji liberališki senato
riau — Wheeler, Burke, Johnson ir kiti. Jie nesijaučia, 
kad jie dirba atžagareivių darbą.

suomet maniau, kad svar
biausias darbininkų organiza
torių uždavinys tai . orga^ 
nizuoti darbininkus ir ginti 
jų reikalus. Nuo to laiko, kai 
aš esu C. I. O. pirmininkai, 
mes suorganizavome apie 20 
tūkstančių darbininkų. Wis- 
vonsino pramonėse, vyriausia 
automobilių ęlaHų, metalo ir 
mašinų gamyboje.j Aš nore- 

. čiau Žinoti, kiek suorganizavo 
broliai Henry Ohl, Jr., J. J. 
Handley, J. F. Friedrick ir kL 
ti mano kolegos' Generalinėje' 
Vykdomoje Taryboje, kurie 
taip stengiasi mane išspirti 

•lauk.”- ; .
Kenkia Darbo Federacijos/ 

politikai ' ' x

Henry Ohl, Jr., -atrėmė tuos 
Costellb priekaištus, nurodyda
mas, kad šiš ginčas tarp Wis- 
consino Darbo Federacijos ir 
Costello neturi nieko, bendro su 
klausimu apie industrjnes uni
jas. Ohl sako, kad visa beda su 
Costellb tai — jo. susigiminia- 
virn-as su komunistais, kurie 
smelkiasi į darbininkų judėjimą 
ir jį dezorganizuoja. r

Henry Ohl, Jr., yra Darbo 
Federacijos prezidentas Wis- 
consine.

Jisai kaltina Costello, kad šis 
kartu su komunistais sumanė 
šaukti į Madison politišką kon
ferenciją darbininkų reikalais, 
ignoruodami teisėtas darbinin
kų unijas Wisconsine ir-darbi-• 
ninkų-farmerių partiją. Tarpe 
konferencijos kvietėjų įdėta ir 
Costello vardas. Ohl sako:

■ -i—“Generalinė Vykdomoji Ta
ryba nori, kad visi/žinotų, jo- 
gei mes žiūrime į šitą pas
kiausią sumanymą, kaip į ne
autorizuotos grupės pasikėsi
nimą uzurpuoti teises, (pri
klausančias teisėtai darbi- 

, v . . V .
ninku organizacijai.”
Iš šito^ginco matome, kad or

ganizuotieji AVisconsino. darbi
ninkai yra labai griežtai nusi
statę prieš komunistus ir jų vi* 
sokias nekalto vardo konferen
cijas.

POVILO KARAZIJOS , 
IŠTRĖMIMAS

Lenkų vyriausybė ištrėmė-iŠ; 
Vilniaus krašto Povilą Karazi
ją, “Kultūros” draugijos pirmi
ninką. ' ’

Oficiališkai jisai ištremtas dėl 
to, kad jis neturėjo Lenkijos 
pilietybės. Bet “Vilniaus žodiš” 
mano, kad jo Ištremitnas yra 
glaudžiai susijęs su prlešlietu- 
viška dabartine akdja.” ' , > /

“P. Karazijos ištrėmimas,” 
sako pažangiųjų Vilniaus lie
tuvių laikraštis, Vyra labai 
didelis Vilniaus lietuviams, 
ypač; kairiemšiems, nuostolis 
ir smūgis. Tais keliais lietu
vių širdžių negalima paveržti,

' z į

nes tremtinio vargau tai tų 
vargai, kuriems j iš dirbo ir 
su kuriais dirbo.”

NAUJA MASKVOS BYLA 
BALANDYJE?

Telegramoje iš Maskvos, ko
vo 6 d. vienas Kanados laikraš
čio korespondentas, A. E. Kil- 
len-Johnson, praneša: .

* . ■ ■ • •' s?

į^mi iii .«TWiA*i<N»UllM*iX
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KENOšIETį KALTINA DĖL 
KOMUNIZMO

Wisconsin valstijos Darbo 
Federacija reikalauja, kad E- 
mil Costello pasitrauktų iŠ tos 
Federacijos valdybos. Jisai yra 
kaltinamas tuo, kad jisai daly
vauja komunistų veikime.

Emil Costello yra Wisconsino 
legislaturos narys, išrinktas 
Kenosho mieste, ir Wisconsino 
Darbo Federacijos Generalinio 
Vykdomojo' Komiteto narys. 
Ta’ip pat jisai yra C.LO, komi
teto pirmininkas VVisconsipe.

Pereitą šeštadienį Federacl- 
cijos valdyba savo susirinkime 
nutarė visais balsais .prieš vie
no* Costello balsų, kad Costello 
t.uri rezignuoti iš valstijos Dar
bo Federacijos valdybos, o jei
gu ne, tai jisai busiąs teisiamas 
už komunistišką veikimą ir pa
šalintas. Costello atsisakė re
zignuoti. Jisai pareiškė, kad 
Federacijos valdyba kabinasi 
prie jo dėl to, kad jisai veikia 
industrinio organizavimo komi
tete (C.LO.).

“Gal būt aš esu naivus,” 
tarė kenoshietis, “bet aš vi-

“Už kelių savaičiį, gal ba
landžio mėhesį, prasidės kita 
‘byla! Sovietų Rusijoje. Ko
kie ilvideMmt buvusių Žymių 
bolševikų stos prieš Sovietų 
teisingumo įstaigą, uoliai iš
pažins savo nuodėmes, ir 
draugo Petersono .latviškas ’ • A.
ekzekucijos būrys atliks savo 
šiurpų darbų*
“Užsienių spauda, gal būt, 
išpu^ didelį burbulą pa
našiai, kaip kad ji darė su 
Kainenėvo-ZihoVjevo ir Piata- 
kovo - Badeko - Sokblnikovo 
bylomis, ir skaitančioji pub
lika stebėsis, kas Čia atsiti
ko. ' ■>!

“Nuėmus visas dramos de
koracijas, šis ‘krizis,’ kuris 
dabar vyksta Sovietų Rusijo
je, savo esmėje yra niekas 
kita, kaip koizh knį Žut-but 
Komunistų partijos viduje.”
Priešingų frakcijų vadai esą 

Stalinas ir Trockis. Stalinas ntb- 
galėjo Trockį, bet nedrįso su
šaudyti, bijodamas, kad gali kil
ti pilietinis karas. Ąnot minė
tojo korespondento, dabartiniai 
masiiii*ai “trockistų” areštai ir 
sušaudymai Rusijoje liudija, 
kad Trobkio šalininkų buvo 
daug. Jeigu Stalinas butų Troc
kį nugalabinęs, tai,tikrai butų 
kilęs pilietinis karas, kuris gal 
butų pražudęs i bolševikų val
džią. . . ■

Kunigo ir mužiko
> , laiškai

v '   |V' -i.i4n .

Kretingos vienuolyno ‘pirmi
ninkas, gvardijonas kun. Alo
yzas Janušaitiš, vienai mote
riškei parėše šitokį laiškų:

“Gerbiamoji Ponia.
“Žinodamas Gerbiamosios 

gerų širdį,, u tpjdėl kreipiuosi į 
Gerbiamoji,įjP.pnia prašydamas 
šv. Vincentu a Paulio D-jos 
Kretingos skyrius rengia lab
darybės vakarų 6 d. sausio 5 
citrinas ir arbatžolių su ,20 
^močiųkąį^.^itęj’brpdu”. ‘ ,

'■ < 1 • -rfi
• 'J. '

Iš šito kleboniško jovalo 
negalima aiškiai suprasti, ko 
j,iš iš tos lųoteriškes • prašė. 
Taisant Šit 
pataisysi.

• ne- 
Jeigu, daleiskim, 

po žodžiu “prašydamas” padė
si tašką, o taškas ten reikalin
gas, nes pasibaigia sakinys, tai 
ko tuomet .klebonas prašė? 
Parengimas irgi sumaišytas su 
“citrinom”, “blterbrodais” 
(sandwičiais) ir kitais galais. 

Išeina taip kaip anb kaimie* 
iio “groniata”:

“Brangus tėveliai *. Kiaulės 
kurias man davėt visos išdvė
sė tik pasiliko vienas patšas 
Jūsų Liudvikas”. v

Laiškai biįįtų buvęs - tąisyk- 
liškai parašytas, jeigu jis butų 
pridėjęs keturis sintaksės žen
klus—

Taigi Liudvikas, sukerta kle
boną, nes jis sayo laiške aiš
kiai pasakė, kad jo kiaulės iš
dvėsė. Tik negerai padarė, 
kad tėvų ir savo vardą sumai
šė su kiaulėm.
l.»i.kA^>a*.4iWi*i 4 i Ii,N ■ifci, iii, ,1 II llui.i. '

' ‘ \ ’i j...

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingm

Mi.ijl,j .yiĮįiįi oi. i į; ii. į , •< ..ft.fri r

i/\. o k įsiusiu o i i

išnešiotojai užsirakė ir po cigarų. Jie pasijautė dideli 
vyrai. Bet kai kuriems drebėjo kinkos, pagalvojus apie 
lai, kų tėtis sakys, kai jie pareis namo ,“po slręiko”. 
Bet viskas pasibaigė laimingai, kai streikas buvo grei
tai likviduotas. Nauj^eiių-Tidbune .Photo

»kiį|l|ll.l,i.-i1lllĮ»n ^1 iį „j,,,, ........ ............ ........................................... |||I|||Į—II..,

P. CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AUGURAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS
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Garsiai skambėjo mano žing
sniai tuščiame Pasaže, kur sa
vo laiku gyvenimas virte virė. 
Kokia laimė! Telefonas veikė. 
Aš susijungiau.

- Paprašykite prie telefono 
nepaprastosios komisijos ’ pir
mininką.
? Atsako:

— Tuoj.
Tuoj po to:
— Aš kalbu.
— Kas?
— Urickis... Kas priei tele

fono? 1 '
—- Prie telefono — Petro

grado karo, apskrities vyriau4* 
šioj o štabo slaptas bendradar
bis Brikinas.

» Į telefoną kalba ironiškas 
Urickio balsas:

— Vienok koks jūsų nepa
prastai skambus titulas!

Aš lyg įsižeidęs karštai at
sakau: ■

— Titulą suteįkė darbinin
kų ir valstiečių valdžia.

Kokiu reikalu jus skam
binate man?

štabe aš patyriau, (kad 
Leontjevas areštuotas ir kad 
jus manęs ieškote.

— Na, ir kas?
— O kadangi aš žinau, jog 

nesu niekuo nusikaltęs, tad ir 
skambinu.

— Tokiu atveju atvažiuoki
te. Aš žemai įsakysiu jums iš
duoti pasus.

Tąsyk aš statau ironišką it 
daug reiškiantį klausimą:

— Pasakykite, draugas Uri- 
cki, ar man bus reikalingas 
apklotas ir kiti dalykai?

— Tais j dalykais visai nesi
rūpinkite/ n Galite neimtu Ne
bus kliūčių i išeiti.;

Susimąstęs aš- išeinu į Nev
skio prospektą.

■— Kuo aš rizikuoju? Statau 
ant kortos 
ieško? Tik 
sų nužudė

viską ir nieką! Ko 
Zverevo. Jis iš tie- 
ir Tamaševskį ir 

pulkininką, Konstantinų Var- 
taševskį... Taip, Zverevui nela
bai butų paranku susitikti su 
UrickiuL. Bet Brikinui?.. Kas 
pažįsta Brikiną? Be nužudyto
jo Feofilakto, jį žino tik vie
natinis žmogus — Leontjevas. 
Jam tik vienam tėra žinoma 
paslaptis, kad Brikinas ir yra 
tas pat Zverevas, kuris...

Dar kartų aš statau pats sau 
klausimų: \

— . Vadinasi, eiti?
Ir atsakau:
— Be jokios abejonės. Kito

kios išeities nėra. Juk 1 dabar
tiniu momentu į Urickis laukia 
ne Zverevo, o Brikino.

SVARBIOS ŽINIOS 
APIE OLD GOLD 

MĮSLIŲ KON- 
TESTĄ

mieste, kitataučių apgy- 
apylinkėse Old Gold Mįslių 
ko n testo sukeltas entuzia

zmas kas savaitę dįdeja, prisidedant 
tūkstančiams naujų kontestantų prie 
taip vadinamo “Post-of-Gold” $100,- 
000 pirmojo prizo ieškojimo. Dar te
bėra laikas įstoti j šj taip daug žin
geidumo' sukėlusį kontesįą musų 
žmonių tarpe, o ypač organizacijose 
kur Old Gold Mjslių Paveikslai yra 
išdalinti Naujienoms bendradarbiau
jant. . i

Pamanykit! $100,000 pirmasis pri
zas ir 999 sumoje1 $100,000. Pataria
me Nąujienų skaitytojams, jei dar 
nesate įstoję j šj kontestą, pasisten
gti tai padaryti ir nepraleisti šios 
progos. Laimėjimui dar pakankamai 
laiko.

Jums reikia tik nueiti j artimiau
sių cigaretų krautuvę ir paprašyti 
oficialių Old Gold Mjslių Paveikslų 
ir taisyklių su paaiškinimais apie 
kontestą. Jei negalėtumėt tų mįs
lių gauti savoj krautuvėj, tai pasiųs- 
k t Naujienoms savo prašymą, čia 
gausite skubiausj patarnavimą. Seki
te instrukcijas ir bematant jus Įei
site j kontesto paslaptis. Tad, lai
mingų pasėkų.

Musų 
ventose 
$200,000

Sėdu į tramvajų. Privažiuo
ju. Įeinu ir pranešu, kas aš 
per vienas.

— Eikite į laukiamąjį kam
barį!

Lipu pakopomis į antrą 
aukštų ir atidarau duris: aš 
— pačiame koridoriaus vidu
ryje. Prieš mane — buvusiojo 
Petrogrado policijos viršininko 
priimamasis kambarys. Ir da
bar kambarys tam pačiam tik
slui tarnauja, tik čia jau ki
tas šeimininkas.

šalia manęs 
durys, kurios veda Į Urickio 
kabinetą.

Kambaryje datfg žmonių. 
Jų veiduose aš pastebiu kaž
kokį nežmonišką baimę ir ver
gišką nusižeminimą.

Aš prieinu prie sargybinio 
pareigas einančio čekisto ir pri- 
sistatau:

— Brikinas!
—- Tuoj, j v.
Mane veda į kampinį kabi

netą. h
Ir susyk aš pažįstu ruda

plaukį žmogų, kuris pro auksi
nius akinius prisimerkęs su di
džiausiu atsidėjimu stebi, 
lia jo sėdi kažkoks kitas 
ras. AŠ jo nepažįstu.

Urickis atsiremia krėslo 
lošo. ’ , ,

Urickio kabinete
—Ir dabar aš viską atsime

nu taip, tarsi tatai atsitiko tik 
vakar. Gyvenime tenka išgy
venti tokie įspūdžiai, kurie nie- 
kuoriiet iš atminties neišdyla, 
įgyti tokios .žaizdos, kurios nie
kuomet negyja. Tai neišgydomi 
nerviį sukrėtimai.

Pasakysiu jums daugiau: juo 
labiau tolinasi nuo manęs toji 
diena, kada aš peržengiau čekos 
slenkstį, juo ryškiau vaizduoja
si visas paveikslas, tie akimir
kos išgyvenimai, tas baimės, 
ryžtingumo ir nuolankumo jau- -

kampines

vy

st-

smų mišinys. Kiekvieną kartą, 
kai aš tatai prisimenu, mano 
Širdis susispaudžia Ir pradeda 
smarkiau plakti. Įsivaizduokite 
sau, dabar aš daug ko ir nesu
prantu :

—Pirmiausia, kaip aš galė
jau ryžtis su Urickiu pasimaty
ti? Vadinasi, eiti į žvėries guo
lį ir užtrenkti duris? Kur rasi
te pasaulyje žmogų, kuris pats 
sau spąstus taiso? Niekur! Do
vanokite man, jeigu aš dabar, 
pasakodamas apie tas valandas, 
neįstengsiu savo susijaudinime 
paslėpti...

Urickio stalas stovėjo ties 
manim prie sienos. Jis buve 
pro langą einančios šviesos ap
šviestas. Užstodamas kitą lan
gą ramiai sėdėjo nepažįstamas 
žmogus. Tai buvo Čekos tardy
tojas, kuriam tekdavo ypatin
gai svarbus reikalai.

Žalsvos Urickio akys tiesioj 
verte vėre. Tas žvilgsnis primi 
nė plėšrų žvėrį. Iš jo elgesio ii 
manidtų aš tuoj pajutau, ka< 
jis rengiasi pulti savo auką 
Auka, tai — aš.

Aš įkvėpiau daugiau oro, kaų 
tai daro žmogus, kuris rengias 
šokti į juros gelmes... Užpaka 
lyje užsidarė durys... Aš pasi 
sveikinu... Labai mandagiai i 
tylėdamai jie nusilenkia. Ran 
kos pamojimu Urickis duodi 
ženklą, kad atsisėsčiau. Aš at 
sisėdu ties tardytoju.

Dvi poros akių įsiskverbia 
mane. Jos stengiasi pašalinti vi 
sas kliūtis ir iškelti aikštėn vi 
sa tai, kas paslėpta mano šie 
loję.

Urickis prataria:
—Na, tai labai puiku... Kai 

jus greit atvykote! Tur bui 
skubėjote ?

Iš didelės sidabrinės dėže 
tardytojas siūlo papirosą. A 
užsirakau. Leidžiu durnus ir v; 
sas susitraukiu į susuktą spj 
ruoklį.

—Labai malonu su jumis si 
sipažinti, — sako tardytojas.

Jis žiuri į mane ramiu, lai 
kiančiu žvilgsniu.

-—Tai gal pradėsime pokalb 
—tęsė jis žodžius. — Pasakyk 
te: ar jus seniai jau einate vj 
riausioj štabo bendradarbio pai 
eigas ?

Bus Daugiau

Po Eilute Kasdien
(Iškirpkit Šias eiles -r pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkinį).
Kad aš turėčiau tvirtą valią
Kad širdį degintų ugnis,— 
Kaip švelniai vesčiau aš j kelią 
Tuos, kur pakliuvo j usnis!...

Kad mane mūzos numylėtų ,
Kad duotų lyros akordus,— 
Su kokia meile jie auklėtų 
žmogaus geruosius jautimus!...

E. Steponaitis.

SVARBI PRELEKCIJA 
APIE TROCKININKŲ BYLAS IR 

SUŠAUDYMUS MASKVOJE
Skaitys .

GRIGAITIS
Naujienų Redaktorius 

' e'"
TRECIADIENYJ,

Kovo-March 10, ’37
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted St.
*. . . , ,, .Tyf.v ............. . . _ ...------------- .------------r-.;.............................

Pradžia 7:30 vai. vak, Įžanga asmeniui—15c

Dr. P* Grigaitis išaiškins prelekcijoje visus 
bylų faktu?, nurodydamas ar yra pagrindo 
įvairiems gandams, kurie dabar paplitę 
spaudoje ir tarp žmonių.
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir iš

girsti žingeidžių ir svarbią prelekciją.
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
(

assaa.

Lietuvių 
Kolonijos 
Kanadoj

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

Kanados Lietuvių Žinių ir naudingų intonhaci-

valdžios Pašalpa Be
darbiams - po 8 cen- 

tusįDiena!

Kanadietės * • i —•Linkėjimai
ai Lietuvai

Katalikai pučiasi 
prieš torontiečių pa

Toronto, Ontarto provincijos 
sostinė, yra labai panašus Chi- 
cagai keliais atžvilgiais. Abu 
miestai stovi prie ežerų (Chica- 
ga prie Michigan, Toronto prie 
.Lake Ontario), abu pagarsėję 
dideliais ir gražiais parkais; 
kaip Chicago, taip ir Toronto 
turi pažangias aukštojo mokslo 
įstaigas. University of Toronto 
atsipalaidojo nuo atžagareivišžų 
ryšių 1849 metais, nepraėjus 
nei septyniems metams nuo į- 
si steigimo.

Taip kaip Chicago, taip ir To
ronto yra didelis pramonės, o 
daugiau biznio centras. Tų 
dviejų miestų didžiosios nelai
mės, ir tos panašios. Taip kaip 
Didysis gaisras sunaikino di
desnę dalį Chicagos, taip pana
šiai tragiškas gaisras balandžio 
19, 1904 metais, sunaikind To
ronto biznio ir pramonės dist- 
riktą. '

Toronto pergyveno daug var
ge kol tvirtai atsistojo ant 
kojų ir ėmė augti j antrą di- 
džiausį Kanados miestą. Toron
to gimė 1749 metais. Jį įsteigė 
frafteuzai, dabartinio miesto 
vietoj pastatę fortą ir sandėlį, 
kuriame perkmainiauta su indė
nais ir traperiais. Užėjus anglų 
okupacijai 1756 metais, jiesu- 
griovė fortą. Bet Toronto atsi- 
steigč ir ėmė urnai augti. 1793 
metais, pirmasis Kanados gu
bernatorius Sir John Graves 
Simcoe davė fortui vardą York, 
ir perkėlė į jį provincijos par
lamentą iš Niagaros. 1834 me
tais York vėl buvo perkrikšty
tas į Toronto ir inkorporuotas 
miestu.. Taigi, kaip ir Chicago, 
Toronto yra apie šimto metų 
senumo. (“Toronto” — indėnų 
kalboje reiškia “sutikimo vie
ta”).

Bet panašumas dar nesibai
gia. Chicago yra Amerikos lie
tuvių, o Toronto — Kanados 
lietuvių sostinės. Toronto yra 
ir veikliausia ir gyviausia lie
tuvių kolonija Kanadoje. Iš jos 
kyla didžiuma sumanymų, ku
rie paliečia kanadiečių tautinius 
reikalus ir gerovę.

Toronto gyventojų turi apie 
650,000, o su priemiesčiais — 
apie 1,100,000. Yra galimas 
daiktas, kad netrukus Toronto 
paliks milioniniu miestu, nes 
miesto valdyba svarsto suma
nymą visus priemiesčius inkor
poruoti.

Didžiausia Toronto pramone 
yra rūbų siuvimas, taipgi pirš
tinių, kepurių ir kailių gamyba. 
Metalo pramonė užima antrą 
vietą. Vietos plieno dirbtuvės 
gamina mašinas, motorus, ka
tilus, įrankius, lokomotyvus, au
tomobilius, tiltus ir tam pana
šiai.
• Be to, yra daug muzikos ins
trumentų, popieros dirbtuvių, 
lentpiuvių, spaustuvių ir elekt
ros įstaigų. •

Pramonėje, ir biznio įstaigos^ 
dirba 238,757 žmonės: vyrų — 
170,693, moterų — 68,064.

Stambiausios Toronto įmonės 
yra sekamos:

The T. Eaton Company (sam
do 20,000 darbininkų dirbtuvė
se ir departamentinėj krautu
vėj), Massey-Harris, Dunlop, 
Goodyear, Gutta Percha, Sei- 
berling ir General Rubber Com
pany gumos įmonės; Swift, 
Gunn, Harris ir Davis mėsos 
bendrovės; Ford Motors, Gene
ral Steel Wares, General Elec-

“K. L. ž.” reikalu, 
N-nos” noriai sutiko 

kanadiečiams puslapį

reikalu
TORONTO, ONT. — Abejo- 

j u ar kas nors iš Kanados lie
tuvių — "‘Naujienų” skaitytojų, 
galėjo nepastebėti permainos 
Kanados Lietuvių žiniose, pra
eitos savaitės, 3 d. kovo mėn. 
laidoje.

Tik atsivertusi “K. L. ži
nių0 puslapį, pajutau žiūrinti j 
kaž ką skirtingo, nepaprasto... 
Antgalvis K. L. ž., uždėtas di
delėmis raidėmis per visą pus
lapio plotį, ir visas puslapis pa
švęstas išimtinai kanadiečiams; 
tik viename kampe įdėta p. 
Kartano reklama, įtartum pa
puošimui musų puslapio. Aš 
linkiu, kad kanadiečiams skirtą 
puslapj, o jei mes kai kada ap- 
lankysim Chicagą, tai pasi
stengsime -aplankyti ir p-ną 
Kartaną. j

Bet iš kur ta minėtoji per
maina? Kai praeitų metų -vasa
rą buvo kreiptasi i “Naujienų” 
dienraštį, 
tai gerb. 
skirti
kiekvienos savaitės trečiadienį. 
Kanadiečiai — Toronto lietuviai 
tuojau po to pradėjo nusistaty
tąjį darbą vykinti ir greitu lai
ku susilaukta korespondentų ir 
iš kitų Kanados vietų. Labai 
dažnai “Naujienos” turi skirti 
dali g daugiau, negu vieną pus
lapį “K. L. ž.” i (ypač kada ka
nadiečiai susipyksta, tai jų ko
respondencijos keleriopai pail
gi...) ir kartais net trijuose pus
lapiuose prisieina ?K. L*žinių 
ieškoti. Gerb. “N-nos” , teikėsi 
netik tą viską toleruoti — duo
di daug daugiau vietos, negu 
buvo prašyta, bet jos paskyrė 
specialų musų žinioms vedėją.

štai kodėl praeitą trečiadienį 
K. L. žinios padarė į mus natb 
ją ir malonų įspūdį. Tai dar ne 
viskas. Gerb. “K. L. žinių” ve
dėjas, būdamas gabus laikrašti
ninkas ir -augštesnio mokslo 
vyras, nutarė kanadiečiams at
eiti į pagelbą ir įvedė K. L. Ž. 
savo kolumną, kurioje paduoda

Toronto Lietuvių 
Protesto Rezoliucija 
Lietuvos Valdžiai

jų apie Kanadą ir jos lietuvius.
Gerb. Kanados lietuvi, “Nau

jienų” . skaitytojau, man trūks
ta žodžių išreikšti padėką, kuri 
priklauso “Naujienoms.” “Nau
jienos” per ilgus metus buvo ir 
yra geriausias laikraštis, tei- 
singiausis informuoto jas ir lie
tuvio sielos gaivintojas! Tad 
nebūkime neregiai ir bejaus
miai, už gerą atsilyginkime ge
ru. Lai kiekvienas kanadietis 
—“Naujienų” skaitytojas, para
gina savo draugus užsirašyti 
“Naujienas.” Jeigu kiekvienas 
iš musų gausim tik po vieną 
naują “Naujienų” skaitytoją, 
tai ir tuo mes jau parodysim, 
kad įvertinam “Naujienų” pas
tangas suteikti progą kanadie
čiams dalyvauti spaudoje - ir 
šviestis; bet juk\ daug bus ir 
tokių, kurie daugiau kaip po 
vieną prenumeratą gaus. Tad 
į darbą naujieniečiai, dėl “N.” 
ir Kanados Lietuvių Žinių” gė
rovės !

Apie Lietuvą
“The Toronto Daily Star” 

ketvirtadienio, kovo 4, laidoje, 
radau tokį aprašymą: —Išgirs
ta apie Lietuvą. Toliau sekė: 
“The Runnymede Travel club,” 
susirinko Mrs. Remvick-Bell na
muose, su pirmininke Mrs. W. 
D. Noyers. Miss Nora Belcher 
laike labai įdomią paskaitą apie 
agrtkuliturinę reformą ir ekono
minį progresą Lietuvoje.

Atrodo, kad pasaulis Lietuva 
įdomaujasi ir mato reikalo lai
kyti paskaitas: /kaipo apie vieną 
iš pavyzdingų šalių.

Permaina
Praeitos savaitės “K. L. ž.” 

buvau pranešusi, kad SLA 236 
kp. ruošia vakarą 14 d. kovo. 
Bet dėl tam tikrų komplikaci
jų, vakaras atidedamai po Ve
lykų, o vietoj to, ruošiama va
karienė, kuri įvyks 20 d. kovo 
mėn., 949 Dundas strėet. Bilie
tai platinami iš anksto. Juos 
galima gauti pas kp. nartus.

—<Frances.

Mes Toronto lietuviai, susi
rinkę paminėti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo devy
nioliktąsias sukaktuves, vasario 
16 dieną, 6 Denison Avė., To
ronte, reiškiame gilią pagarbą 
visiems kovotojams ir žuvu- - 
siems už Lietuvos nepriklauso
mybę ir Lietuvos liaudies lais
vę. ’

Ištiesdami ša'vo brolišką ran
ką musų broliams Lietuvoje, 
pasižadam ginti Lietuvos nepri
klausomybę, jeigu kas ją mė
gintų sunaikinti, ir padėti at
gauti kovojančiai Lietuvos liau
džiai demokratinę laisvę. Kad 
sustiprinti Lietuvos nepriklau
somybės saugumą, reikalinga 
Lietuvos liaudžiai glaudi vieny
bė. Tatai griežtai reikalaujame 
Lietuvos tautininkų valdžios, 
kurt išdraskė liaudies vienybę, 
tuojau suteikti Lietuvos liau
džiai spaudos, žodžio, siisi^įnki-

tric, Aluminum Company, Ro- 
gers Radioj Campbell Soup Co.» 
Colgate-Palmolive Peet Compa* 
ny, Lever Brothers, Thor Wa- 
shers ir Easy Washers.

Toronto turi devynis kasdie
nius laikraščius, vienut savaite 
nį, ir tris radio stotis.

Kriminalistai geriau gyvena 
nei valdžios šelpiami 

Žmonės.

LONDON, ONT. — Ontario 
provincijos nekurtose vietose 
valdžios pašalpa yra tokia men
ka, kad jau menkesnės ir nega
li būti.

Londono miestelio bedarbiai 
iš valdžios pašaipos aguna po 
nam šeimos nartui.

Kingstono kriminalinio kalė
jimo kaliniai geriau yra maiti
nami ne kaip bedarbiai, nes tie 
kriminalistai į dieną gauna try
likos centų vertės maistą, o sy
kiais ir daugiau, taip, kad kalė
jime geresnis pragyvenimas ne 
kaip bedarbių eilėse. 

• ' ' ’■ ' •' ''

Vienas Londono gyventojas 
pasakė: “aš geriau padarysiu 
kokį nebūt prasikaltimą ir ei
siu į kalėjimą, nes ž.nosių, kad 
alkanas nebusiu.”

Tokiai padėčiai esant, nusi
kaltėlių skaičius žymiai auga ir 
tie nusikaltėliai ne iš. ko kito 
atsiranda, kaip tik iš skurdaus 
gyvenimo, neš žmogus skur
džiai gyvendamas nustoja lyg
svaros ir dažnai pakrypsta i 
blogąją pusę. Kada darbininkų 
ekonominės sąlygos pagerės, tai 
ir prasikaltėlių skaičius suma
žės ir tada Kanados buržuazijai 
jau nereikės kaltinti . ateivius, 
kurie su tuo nieko1 bendro ne- r 
turi. ' —<

JAU kelintį metai, kaip mes, 
lietuviai, dėl įvairių priežas
čių apleidę tėviškę, minim 16 d. 

vasario rtepriklatisomybės atga
vimo šventę, gyvendami svetur.

19 metus paminėjome su lin
dėsiu, jog dar vis nepasikeitė 
reikalai ftiusų tėviškėje. Tiek 
musų besiblaškančių po sveti
mos žemės kampus, tiek Jūsų 
likusių žudynių ir , vaitojimų 
krašte — ir vienų ir kitų daug 
pergyventa. Kada skaudus pan
čiai veržia musų tėviškę^ mes iš 
toli nekartą tiesiame pagelbos 
ranką, kad sustabdyti plėšruo- 
sius arus, laistančius tėviškės 
žemę nekaltu brolių krauju. 
Mes visą \ laiką sekame Jūsų 
žingsnius ii įvairių įvykių bei 
aprašinėj imu' Jūsų koresponden
tų Amerikos spaudoje. O ištik
tųjų jie sugabiai rašo! Rodos, 
niekuomet nenusibostų skaity
ti jų -aprašinėjimų. Dėkingi esa
me, kad nesigaillt laiko pasida- 
’inti su mumis savo vargais ir 
bėdomis. Nors iki šiol džiugi
nančio dar nieko pas Jus negir
dėt, bet kuomet parašysit apie 
savo laimėjimus, tuomet ir mu
sų krūtinėse širdys drąsiai su
tvaksės. Kuomet matysime Jū
sų laimėjimus, tuomet nors 
kad ir toli atskirti nuo Jūsų, 
jausimės su Jumis- ^e‘ 
lių metų laikotarpį daug su
brendo $usų . jėgos, daug paro
dėt pasiryžimo nors mirdami

iviusų išeivių gyvenimas ir 
nėra laimėmis klotas. Užtai ir 
norisi pasidalinti su Jumis min
timis, ir nors kebais žodžiais 
pasikalbėti. Neapsakomas išsi
ilgimas Jūsų, mus tebekahkina 
ir noras matyti Jus laisvus ir 
patenkintus gyvenimu — tei
kia mums vilties. Per šiuos ke
lius metus gyvenant svetur, 
mus irgi daug ko gyvenimas iš
mokino, daug įgijome patyrimo, 
todėl ir gelbėti Jums išsilais
vinti iš skaudžių pančių esame 
pasiryžę to, kol busite laisvi. Ir 
anksčiau ar vėliau tarsite savo 
žodį Lietuvos liaudies reikalais. 
Gal šių žodžių ir neteks Jums 
Skaityti, nes plėšriųjų inkvizi
torių rankosna patekusi spau
da dažnai žūna. Bet, tikiuosi, 
gal pasiseks kaip nors perskris
ti okeaną šioms mano mintims. 
Už kelių mėnęsių, kuomet jau 
bus pavasaris, kada žaliuos pie
vos ir musų pilkasermėgiai tė
veliai pradės arti laukus, gal 
jos pasieks Jūsų bakužių šiau
dines pastoges. Tuomet, skaity
dami, suprasite musų norus ir 
tai, ko linkime Jums.

Su šiais žodžiais liekuosi, lin
kėdama Jums ištvermes ir pasi
ryžimo! Kuomet nestigs ištver
mės ir pasiryžimo, tuomet ir 
laimėjimas bus Jūsų pusėje. O 
laimėjus, naująjį gyvenimo .ke
lią švies laimės spinduliai.

—-Rūta.

Atsisakė bendrai švęsti nepri
klausomybės iškilmes

Rep. XX. gydyti tėvynės žaizdas. Toronto.

TORONTO, ONT. — Lietuvos 
nepriklausomybės 19-kos metų 
sukaktis buvo minėta dvejapa. 
ir atskirose vietose. Toronto L. 
R. L. D. A. sukaktį minėjo 16 
d. vasario, kaip kad išpuolė. O, 
kadangi tai buvo antradienio 
vakare, tai publikos neperdau- 
giausiai atsilankė, bet komite
tas vienok turėjo dar ir pelno, 
kuris buvo skiriamas Lietuvos 
politiniams kaliniams šelpti.

Tenka pažymėti, kad aukš
čiau suminėtas komitetas buvo 
pasiuntęs savo delegatą ir pas 
Toronto liet, katalikus, kad ir 
jie prisidėtų prie bendro Lietu
vos npriklausomybės minėjimo, 
bet jie 'vis dar pučiasi prieš pa
žangiausias organizacijas, ku
rios, žinoma, A. Smetonos švo- 
gerinės, klikos negarbina.

Bet, Toronto liet, katalikai 
yra po Romos katalikų kon ro
le, taigi jie ir apšvietą semia iš 
katalikiškų laikraščių, kurie A. 
Smetonos švogerinę kliką garbi
na, ir sako, buk ji Lietuvoje" 
net stebuklingą pažangą pada
rė.

Taigi, jie ir nesutiko prisidėt 
ptle bendro Lietuvos nepriklau
somybės apvaikščiojimo, bet 
rengė patys 20 d. vasario. Dėl 
jų programos čia neminėsiu, 
nes p. T. Jokubynienė praeitos 
savaitės “Naujienose” jau yra 
rašiusi. ž-kas.
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Pirk NAUJĄ CHEVROLET
TA VIENINTELĮ PILNAI ĮRENGTA KARA — TAIP ŽEMAI ĮKAINUOTĄ

mų ir organizacijų laisvę, kad 
visi galėtų laisvai šviestis ir or
ganizuotis dėLsaVo teisių ir ne
priklausomybės gynimo.

Reikalaujame paliuOsuoti vi
sus politinius kalinius, kurie 
buvo nuteisti už tai, kad orga
nizavosi savo reikalų gynimui ir 
demokratinės tvarkos atstėigi- 
mui Lietuvoje.

t
Pažymime, kad tik atsleigus 

liaudies laisvę ir demokratinę 
tvarką Lietuvoj bus galima iš
vaduoti Vilnių iš po Lenkijos 
imperialistų jungo ir laiduoti 
Lietuvos savarankiškumą.

Varde paminėjimo dalyvių,
Toronto Lietuvių Komitetas" 

Lietuvoj Demokratijai 
Atste ’gti.

Protestas Lenkijos 
valdžiai

Toronto lietuviai, minėdami, 
devynioliktąsias Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
tuves, reiškiame griežtą protes
tą Lenkijos vyriausybei, prieš 
persekiojimą Vilniaus krašto 
lietuvių, uždarinėjimą lietuviš
kų draugijų, skaityklų ir mo
kyklų, ir reikalaujame gražinti 
Vilniaus ir kitus užgrobtus lie
tuviškus kraštus Lietuvai.

Varde paminėjimo dalyvių, 
Toronto Lietuvių Komitetas

Lietuvoj Demokratijai 
Atsteigti.

, , ■>................ .I.— .J-.... — ,r„: .... ..... .

Garsinkitės “N-nose”

NAUJAS AUKŠTOS 
KOMPRESIJOS VALVE- 

IN-HEAD INŽINAS 
NAUJI ALL - SILENT, 
VIEN PUENO BODIES 
(Su TVirfo Plieno Tufret 

Viršų ir Uniateel 
Konstrukcijos) 

NAUJAS DIAMOND 
CROVVDS SPEĖDLINE 

STVL1NG ' 
PAGERINTAS GLITUS 

KNEE - ACTION 
VAŽIAVIMAS • 

(Be extra mokesČitj)
GeneraL Motore Išmokėjimo ' 
Planas—-ttiėn'eainiąis , mokės? 

čiais pagal išgalę.

33S

Įsigykit abu-
ARKLIŲ PAJĖGĄ ir 

I EKONOMIJOS VIRSGNlJ

Jus gaunate visą naudą ~ jus nieko neau
ki) jate - kai perkate Naują 1937 Chevrolet. 

į su nauju Aukštos Kompresijos

PATOBULINTI 
HYDRAUUC 
STABDŽIAI 

(Su Doubk * ArticuUted 
Brake Shoe Linkage)

Head Inžimi

roit ECONOMICAL IR ANSI’O R T ATIOJf

ROLET MOTOR D I VISION 
General Motors Sales Corporation

DETROIT, MICH1GAN

APSAUGOS PLATE 
STIKLAI APLINK 
(Be extra mokesčio)

TIKRA FISHER NO 
DRAFT VENTILACUA

SUPER SARE 
SHOCKPROOF
VAIRAVIMAS

*Knee-A.ction ir shockproof 
vairavimas • ura tik prie 
Mastei De Luxe modelių.
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Diena Iš Dienos

rašė-

Chicago, III.

ir ne

IŠ DARBO LAUKO

TOLIMIEJI DRAUGAI YRA JŪSŲ KAIMYNAI
J. BiČiusas, 1214 N».

bargenu mokesnio dydžiu, kuris

Radionas

DAILY BUSINESS DIRECTORY
daugiau į pietus nuo

Laidotuvių Direktoriai

• TAVERNOS

PONTIAC

• RESTAURANTAI

Milda Auto Sales

Susirašinėja 
Prezidentu

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Lietuviai kiekviename 
warde, kiekviename < 
precinkte

(Pasinaudokite 
veikia

Juk Lietuvai daug žmonių dirbo. 
Yra daug ir moterų ir vyrų, kurie 
pasišventė, kad nepriklausomybę iš-

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

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

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

BILL’S TAVERN 
Mr. & Mrs. William Nainis 

(Chicagos Lietuvių Dr-jos nariai) 
KEELEYjBEER 

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

IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 
Telefonas YARDS 2704 

________ Chicago, Illinois.________

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS. Savininkas

Tel. Victory 0670.

remonto arba visiško nugrio
vimo; •

Bendrai, Amerikai reikalin
ga 18.71 milijonų naujų namų 
miestuose ir miesteliuose, 0 
4.9 milionų naujų namų for
mose.

Bet dešimt milionų žmonių 
sėdi be darbo, tartum jų dar
bo pajėga šaliai butų visai ne
reikalinga.

Paieško j imąs :j; žmogus, kurs 
pabėgo nuo pačios ir vaiko dvi
dešimt metų atgal, prašomas at
siliepti. Jo vaikas nori žinoti 
kur tėvas britvl padėjo.

į Surinko John r aižo, Jr

Long Distance
po 7-iu kas vakarų ir visą sekmadienį)

Chicago. ■— James Petrillo, 
Chicagos muzikantų lokalo 
prezidentas sako, kad 60,000 
šalies muzikantų pritaria su
manymui boikotuoti kompani
jas, kurios dirba rekordus 
gramofonams, jeigu tos kom
panijos nesutiks tokiams re- 
kordavimo sąlygoms, iš kurių 
muzikantai turėtų daugiau 
naudos.

BUDRIKO RADIO PROGRAMAS:
WCFL, .970 kil. Nedėliomis nuo 7 iki 8 vai. vakaro.
WAAF, 920 kil. Pėtnyčiomfs ir Subatomis nuo! 8:8b po p.
WHFC, 1420 kil. Ketverges nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Magdė: Ar 
jau buvo?

Onytė: Taip
Magde: Tai skubinsiu pasi

dabinti, nes ir pieno išvežioto 
jas greitai bus.

— Surinko J; Faiza Jr.

visas „• stotis

Kada atsiminsite savo ne
santį draugą, ar giminaitį, pa
imkite telefoną. Keletas cen
tų ir keletas minučių suves jus 
į krūvą tokiam vizitui, kad 
džiaugsitės abu. Pamėginkit šį-

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis1 ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

mums prisiuntė sekamo turinio 
laišką:

“Aš keletą sykių esu rašęs 
Prezidentui Rooseveltui įvai
riais klausimais ir kiekvieną 
kartą gaunu atsakymą. Perei
to mėnesio 27 dieną parašiau 
Rooseveltui, kad aš pritariu jo 
dedamoms pastangoms kąd kaip 
nors pažaboti Augščiausiąjį 
Teismą, kad pastarasis nekliu
dytų šalies gaivinimo. Tą pačią 
dieną pasiunčiau po atviru kę ir 
abiems Illinojaus valstijos se
natoriams, ragindamas juodu 
padėti Prezidentui Rooseveltui 
sutvarkyti teismą. Prezidentas 
Rooseveltas davė atsakymą, 
kad gavo mano laišką, bet se
natoriai nieko neatsakė, — tur 
būt “too busy” ką nors bendro 
turėti su paprastais piliečiais.

“Jeigu Jus manote ir prita
riate Prezidentui Roosevetlui 
jo kovoje su teismu, prašau šią 
žinutę įdėti į “Diena iš Dienos” 
skyrių ir kitus paraginti, kad 
panašiai pasielgtų.” —R.

Pųpahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiai $7.40 tonas 

Smulkesniu $7.15 tonas.

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

VVashington, D. C. — Ame
rikos Darbo Federacijos pil
dančioji taryba neseniai lai
kytame savo posėdy instrukta
vo prezidentą William Greerią 
sušaukti įvairių 
skirai veikusių, ūkio darbinin
kų organizacijų konferenciją. 
Šios konferencijos tikslas bus 
apsvarstyti galimumą sutverti 
bendrą Agrikultuoros Darbi
ninkų Tarybą.

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. Slst Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS KURAITIS 
SAVININKAS

F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
* 1900 South Kedzie Avenue

Tel. • Lawndale 5727.

PERDAUG SMETONOS
ANT PAŠTO ŽENKLŲ

GERB. REDAKCIJA:
Aš gaunu nemažai laiškų, iš Lie

tuvos. Aš pastebėjau, kad ant be
veik visų pašto ženklų yra Smeto
nos veidas.

Kažin, ar jis mano, kad tiktai jis 
vienas didelis žmogus Lietuvoje, ku
rio veidas gali pasirodyti ant žen-

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
V '

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

Los Angeles, Cal. — Kalbė
dami apie mokytojus kai kurie 
lietuviai gal yra linkę priskai- 
tyti juos “ponams”. Kitaip 
betgi žiuri į save patys mo
kytojai. Ir štai šiomis dieno
mis mieste Los Angeles pen
kiolika Kalifornijos universi
teto profesorių dalyvavo kon
ferencijoj tos valstijos moky
tojų federacijos, kuri yra Da
lis Amerikos Darbo Federaci
jos. Tarpe kitų konferencijai 
kalbėjo International Long- 
shoremen’s Association (dokų 
darbininkų unijos) narys Al- 
mer Bruce. Well — universi
tetų profesoriai ir dokų dar
bininkai svarsto bendrus rei
kalus. — V p.

Radio, kuris pagauna gerai

Vakar šiame skyriuje 
meK kad nėra Chicagoje to 
wardo, nėra nei precinkto, ku
riame negyvena lietuviai.

Kad persitikrinti, jog nepa
melavome, pasitrankykime po 
Chicago (aplenkdami žinomas 
lietuvių kolonijas.); paieškoki
me “atsiskyrėlių,” kurie gyvena 
paskendę tarp anglų, airių, len
kų, švedų ir kitų tautų apgyven
tuose warduose.

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

Visur kalbama apie biznio 
ir pramonės atgijimą. Bet 
Amerikos Darbo Federacijos 
statistikos biuras praneša, kad 
1937 metų pradžioj Jungtinėse) 
Valstijose buvo 10,041,000 be
darbių. Ir reikia žinoti, kad 
šio biuro informacijas žinovai1 
skaito konservątyviškomis, at
sargiomis.

Dešimt milionų žmonių šaly 
sėdėti be darbo. O tuo tarpu 
vienas žymiausių šaly našumo 
(efficiency) inžinierių, WaĮter 
N. Polakow, nurodo štai ką:

7% visų šalies šeimynų ne
turi savo namų;

36% visų šalies namų yra 
kur kas prastesni, negu gyve
nimo normos reikalauja; jie 
yra urvai ligoms, krimina- 
liąms nusikaltimams, piliety
bės paneigimui;

52% visų Amerikos namų 
yra senesni nei 30 metų, reiš
kia, jau reikalingi pagrindinio

Washington, D. C. — Pasta
ruoju laiku čia laikyta susi
rinkimas, kurį sušaukė New 
Yorko Taryba Ekonomijos 
Klausimais. šiame susirinki
me padėta pamatas vajui prieš 
samdytojų tendenciją neimti 
darban žmonių, kurie sulaukė 
35 metų arba senesnio am
žiaus. Panašus vajus jau yra 
varomas New Yorko valstijoj.

New Yorko Taryba Ekono
miniais Klausimais taipgi yra 
pasiuntusi Jungtinių Valstijų 
kongresui prašymą padaryti 
tyrinėjimą, kodėl samdytojai 
paneigia 35 metų ir senesnius 
darbininkus, vyrus ir moteris, 
kurie ieško darbo.

žodį nuo širdies, čia gali viską išrei
kšti kas tik tau ant liežuvio galo 
ateina ir redakcija nei prie sienos 
stato, nei į teismą traukia; atvirkš
čiai, dar ačiū pasako. Galiu galvą 
guldyti, j kad didesnes demokratijos 
visame sviete nerastum. Man taipgi 
patinka “Padaužos”, kurie paskuti
niuoju laiku tiesiog stebėtinai. su
rimtėjo 'ir savo “lekcijomis” gali su
dominti net ir rimčiausius žmones; 
Matot, gerb., kaip nėra reikalo uiti 
ir padaužų, nes jie kartais išsivysto 
i pavyzdingiausius sutvėrimus.

Aš taipgi palaikau minti to pilie
čio, kuris sake kad laikraštis be 
paveikslų atrodo kaip kantičkos. 
Man patinka Lietuvos koresponden
tai. Man patinka, kad talpinamos 
apysakos, žodžiu, man patinką vis
kas, kas spausdinama tik nepatinka 
kad ne viskas talpinama. Pavyzd
žiui, pasitaiko, kad koks prietelius 
panori atsiskaityti su savo priešu 
(o gal draugu) ir jis išilgai per sa
vo koresp. vardina žmogaus pavar
dę, kartais net labai negražiai žmo
gų apšmeiždamas ir po koresp. savo 
pilnos pavardės nepasirašo. Man, 
rodos, kad spaudoje kaip ir sporte, 
turi būti tam tikros- taisyklės, ku
rios žmogaus garbę apsaugotų. Jei
gu kaltinamasis statomas akyvai z- 
don viso svieto, lai ir tas purvo 
drabstytojas nebijo savo veidą pa
rodyti. čia kaip tik gerb. Redakci 
ja galėtų pareikalauti, kad tokie 
asmenys po korespondencijomis pa
sirašytų savo pilną pavardę.

Maria F. Yokubinienė.
Toronto, Kanada.

JUOZAPAS
UDEIHI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

William Green Amerikos 
Darbo Federacijos pildančio- 

tarybos vardu išleido atsi- 
Federacijai 

organizacijas, 
atėjęs laikas, 
vienėtos dai;

sios 
šaukimą į visas 
priklausančias 
Green sako, kad 
kai Federacijos 
kartą privalo pareikšti ištiki
mumą Federacijos principams, 
pasaulėžiūrai ir taktikai. O 
grūmodamas neklaužadoms 
Green pareiškia: Amerikos 
darbo Federacijos pildončioji 
taryba nepakęs kitos tokios or
ganizacijos, kaip Amerikos 
Darbo Federacija.

Ta “kita organizacija”, ku
rią Win. Green turi omenėje, 
vra Komitetas Industriniam 
Organizavimui arba C. I. O. 
Faktas yra, kad ypač po Ge
neral Motors streiko C. L O. 
uždegė Amerikos darbininkų 
vandentuvę ir viltis. Kilo ne
tik didžiulė streikų banga pra
monėse, kurių darbininkai bu
vo iki šiol neorganizuoti. Pa
čios Federacijos vienetų eilėse 
vis garsiau reiškiama pritari
mo ir vienur kitur net lokalai 
viešai užgiria C. I. O-

(Skaitytojai kviečiami rašy- rą, be jokių falsifikacijų, mintį 
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gali-

Pasukę į Mkhigan avenue, 
netoli 12-tos kampo užtiksime 
kaip ir lietuvių “koloniją”—po 
vienu stogu. Ties 1245 Sou|th 
Michigan avenue randasi dide
lis mūrinis namas, kuris pri
klauso lietuviams J. Račkiams- 
Name įrengtas viešbutis, kuria
me kambarius turi keli lietu
viai.

Toliau į pietus, netoli Michi
gan ir 24-tos yra valgykla, ku
ri priklauso lietuvių Stonių šei
mynai. Pasukę į šiaurę, “anoj 
pusėj upės” rasime M. Lęšį, 24 
W. Huron street. Netoliese gy
vena M. Rudauskas, 54 E. Di- 
vision Street. Kiek tolėliau į 
šiaurę 
Dearborn St.

Toje apielinkėje randasi ir 
Lietuvos Konsulatas. Konsula
tas turi nuosavus namus ties 
100 E. Bellevue Place. Ten yra 
ir raštinė ir konsulo Dr. Bag
dono gyvenamieji kambariai.

Toli šiaurėje, Portage Park ir 
Dunning apielinkėje gyvena A. 
Bulaw, 3907 N. Nordica avė., ,A. 
Daukša, 4134 N. Menardi avė., 
J. Mažeika, 3243 N. Narragan- 
sett avė., biznierius J. Tumosa, 
3250 N. Nagle avė.

Gretimame Irving Parke gy
vena C. Kairiai, 5128 George 
Street, V. Cepulevičius, 5017 
Cullom avė., L. Nizinskas, 4027 
Elston avė., V. P. Mockus, 3424 
N. Kolmar avenue, St. Warp- 
nik, 3952 Dakin avenue, C. Kai- 
ris yra Chicagos Lietuvių Drau
gijos valdybos narys ir kr.au* 
čių unijos atstovas.

Dar toliau'į šiaurę, Jefferson 
apielinkėje, gyvena' J. Bachunai 
5547 South Austin Boulevard, 
p. M. Mack, 4819 N. ftenneth 
avenue, B. Waropnickas, 6047 
N. Keeler avenue, P. Zigmont, 
4653 Milwaukee avenue.

Iš Jeffersono patraukę tie
siai i rytus, netoli ežero kran
to, užtiksime lietuvius J. Juo
zaitį, 3823 Greenview avenue, 
S. Rupertą, 4201 N. Winches- 
ter avenue.

Mylią 
šios vietos įvažiuosime j Lincoln 
Parko apielinkę, kur gyvena 
L. Burba, 1200 Beden avenue, 
J. Ješkevičius, 2430 Southport 
avenue, ir Anna Mitchell, 639 
Dewey Place.

(Bus daugiau)

«32 soLong Avb
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MUSŲ SKAITYTOJAI

Vienintelis
Budriko krautuvė vienintelė vieta įsigyti ar išmainyti sa- 
vo seną. Radio ant 1937 metų tobulo Radio-r-RADIONA 

Budriko krautuvė pripildyta visais naujais

PHILCA, ZENITH, RCA VICTOR, 
GEN. ELECTRIC RADIOMIS

i . ■' . ' ■ ’ ■ \ .

Duodama didelė nuolaida už seną Radio

tintų’ Valstijų kongresas-panai- 
kino įstatymą, kuris reiįkhla- 
vo, kad kiekvienas mokytojas 
ir mokytoja kartą kas menuo 
gaudami algą, prisiektų Jbge: 
jie nemokino auklėtinį 
skiepijo jiems komunizmo

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&Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

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

per Telefoną
vakar. Jus patirsite, kad užmie
sčio pašaukimai yra skubesni, 
aiškesni ir pigesni negu tai yra 
buvę, bet kada pirmiau, ir'kad, 
tai yra tiek pat lengva kaip ir 
pašaukti kampinį krautuvninką.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Blteris .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 

larsinkitės “N-nose’CanaI

TIKRA DEMOKRATIJA
GERB. REDAKCIJA:

Kad man Naujienos, patinka, taį 
tame jokių abejonių būti negali: nes 
kas> man nepatinka, aš tuč tuojaus 
:u tuo atsiskaitau.

iki šiol at- Ka«p .r kiekvienam skaitytojui, 
man vieni straipsniai patinka ge
riau ąž kitus, bet labiausiai man 
patinka šis skyrius t. y. “Mysų 
Skaitytojai”, nes Čia gali užtikti tik-

G&RB. REDAKCIJA:
šiuo noriu paačiuoti Jums už 

Jūsų laišką iš kovo 5 d. Malonu 
matyti, kad ir Jus stengiatės padėti 
Lietuvos gyventojams, teikdami ži
nias kaip geriau pasistatyti namus. 
O tų statymų yra gana daug, nes 
Lietuvos valdžia tebeskirsto kaimus 
į vienkiemius.

L.. Apolis,
Chicago, III.

ledo nešiotojas

JOS. F. BUDRIK, Ine
/ 3417 South Halsted Street

Tel. Boulevard 7010—7011

kovoti, ir kad Lietuvai gero pada
ryti. Bet apie juos nieko negirdėti. 
Jeigu jie dar nemirę, tai arba bijo 
patys prasižioti, arba sėdi kalėji
muose. O kiti, irgi matyti, bijo apie 
juos ką nors pasakyti.

Butų gerai, kad Lietuvos pašto 
viršininkai atsimintų tuos žmones, 
kurie Lietuvai darbavosi ir išleistų 
pašto ženklų, kad juos pagerbti.

Smetona Lietuvos žmonėms tur 
būt•' jau begalo nusibodo. Laikraš
čiuose ten visur pilna “Tautos Va
das”, “Tautos Vadas”. Apie tą 
“Tautos Vadą” turbut visą laiką 
■Raiba ir per radio. Negana tj, je gu 
kas gauna laišką, tai “Tautos Va
do” veidas ant ženklelio vėl jam 
lenda i akis.

F J 0
Į B
f 0



i

Trečiadienis, kovo 10, 1037

SKERDYKLOS, TELEFONU BENDROVE 
PAKELE ALGAS

Mėsos darbininkams pridėjo po 9 centus 
valandai; telefonų darbininkams 

$25-100 metams
120,000 Amerikos mėsos pra

monės darbininkai ir 20,000 te
lefonų bendrovės tarnautojų 
vakar gavo algų pakėlimus.

Keturios didžiausios sker
dyklų bendroves paskelbė, kad 
pakelia darbininkų algas 9 cen
tais valandai.

Tos bendrovės ir jų darbi- 
ninlyj skaičius seka:

Wilson and Company — 20,- 
000 darbininkų;

Cudahy Packing Co. — 12,- 
000 darbininkų;

Armour and Company — 35,- 
000;

Swift and Company — 27,- 
000.

Tos bendrovės skubiai pakėlė 
algas, norėdamos užbėgti už 
akių streikams Chioagoje ir ki- 
toše vietose. Keli streikai vis
gi kilo. Buvo pavojaus, kad jie 
prasiplatins po visas mėsos 
įmones Amerikoje. .;

vaites; po tris savaites atosto
gų gaus moterys, išdirbusios 15 
metų, ir vyrai, išdirbę 20 me-

Bell Telephone Company Illi
nois valstijoje pakėlė savo 20,- 
000 algas dviejais milionais. 
Tai išeina po $25—100 metams 
kiekvienam darbininkui.

■ • r

Nei aukščiau suminėtose 
bendrovėse, nei itelefonų bend-1 
rovėj nėra unijos. Darbininkai 
suorganizuoti į “kompaničnas” 
sąjungas.

. 51Taxi streikas
Taxi streiko padėtis nepaki

tėjo. Streikieriai nenusileidžia, 
bet nenusileidžia' nei bendrovių 
viršininkai. Šiandien 4š Wrish- 
ingtono atvyks federalis abitra- 
torius, kuris bandys suvesti de
ryboms abiejų pusių atstovus.

Miesto teisėjas Green vakar 
pareiškė, kad jisai išduos va- 
rantus prieš policistus, kurie

Wilson and Company vakar be priežasties s kabinsis prie 
taipgi paskelbė naujų atostogų streikierių ir juos stumdys ir 
planų savo tarnautojams: dar- uždarines kalėjimuose, 
bininkai išdirbę du metus — tvirtino, 
gaus savaitę atostogų; išdirbę Checker Cab bendroves papir-
penkis metus — gaus dvi sa- ko policistus.

Jisai
kad Yellow Cab ir

Lietuvos Išeivių Jau
nimo Neprigulmingo 
Ratelio vakaras pa- 

sisekė pilnai

3 vai. p. p. “Mildos*’ svetaines 
adresas—3142 So. Haisted st. 

—Juozas J, Kaunas.

Streikas Chicagos 
Šienikų Dirbtuvėje

_ NAUJIENOS, Chicago,III.

z.emeš 
Drebėjimas 
Chicagoj

Retas “svečias” aplankė Chi
cagos miestų.

Naktį, iš pirmadienio į antra
dienį, visame mieste drebėjo 
žemė. / ■ •
t Drebėjimas tęsėsi per kokias 
dvi minutes. Seismografai — 
(žemės drebėjimų rekordavimo 
instrumentai) Chicagos univer
sitete parodo, kad drebėjimas 
prasidėjo'24 sekundes ir 45 mi
nutes po vienuoliktos.
. Nelaimių nebuvo. Buvo žmo
nių, kurie nei, nežinojo, kad 
įvyko Chicagai nepaprastas da
lykas. Namuose barškėjo lan
gai, barškėjo indai ir> drebėjo 
grindys, o kai kur nuo lubų 
nubyrėjo pleišteris.

Bet atsirado) žmonių, kuriems 
drebėjimus įvarė baimės.. Vieni 
šaukė poliicjų, pranešdami, kad 
į jų butus įsilaužė plėšikai, ir 
kad jie stumdo baldus po kam
barius. Kiti šaukė pagalbos 
tvirtindami, kad įvyko eksplio- 
zijos etc. v

Tas pats drebėjimas buvo 
jaučiamas visose rytinėse vals
tijose ir pietinėj Kanadoj.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

bet galiu spręsti, kliubo narės 
stfgabiai veikiu Jaunesnės už
tina, Vietas ir darbuojasi.

Yra nutarimas, kad nuo šio 
j ubiliej aus butų padvigubintas 
Lelijos kliubb narių skaičius. 
Be abejones, kliubietėms tas 
nutarimas, pavyks išpildyti. 
Kliubas turi dUr gražų skaičių 
pirmųjų narių ir darbuotojų, 
tai p-niaš Bųlsevičjenę* .Syrvi- 
lienę, Varnienę, Valonienę ir 
keletu kitų. O iš jaunesniųjų 
— Kiškunienę, Kaupienę, p-nių 
Blaesing ir kitas. P-uia Blae- 
sing eina kliubo prezidentės 
pareigas. ' **

Parengime dalyvavo nema
žai vyrų -v biznierių; Pažinau 
ŠiuVis — Balsevičių, Kdmanau- 
skų, Kaupų, Ridlauskų ir Vil
kų; pastarasis turi biznį Ar
cher avenue apidlinkėje, praei
ty yra buvęs cicčrietis.

- . ' J
Iš Cicero nuo Raudonos Ro

žės kliubo atstovai dalyvavo: 
B. Senonis, p. Zalatorius, K; P. 
Deveikis; pašaliniai — V, Stan
kus, Zableckis ir keletas ponių, 
Lelijos kliubo draugių.

Baltos Lelijos kliubas tapo 
pirmiau sutvertas, negu Baltos 
žvaigždės ar Raudonos Rožės, 
Tarpe kliubų visų laikų buvo 
taika. Vieni kitų darbuotei pri
tarė. \Kli ubai išaugo dideli na
rių skaičiumi ir tvirti finan
sais. žinomų, f vyrai visur ak
tyvesni, agresyvesni yra, tad 
jų kliubai išaugo didesni, ne
gu Baltos Lelijos kliubas, kurs 
neskaito savo narių šimtais. 
Tačiaus Baltos Lelijos darbuo-

to jos yra pilnai patenkintos 
savo darbo pasekmėmis jr vei
kia gražioj nuotaikoj. Veliju 
joms pasisekimo, tolesnėj jų 
darbuotėje. f

—? K. P.. Deveikis.
----- ---- ę— —— — -... ■ -......

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems^-V^stuvėms-*- 

. Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks whojesale kainomis.'

JUOZAPAS PASERPSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 9 d., 10:10 vai. ryto, 1937 
m„ sulaukęs 48. m. amžiaus, 
gimęs Liudvinavo mieste, Ma- 
riąmpolės apskrity.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį, sūnų Juozapą, 
dukterį Albiną, posūnį Daniel, 
podukrą Evelyn, brolį Petrą, 
seseris: Julijoną Daujotienę ir 
Kastanciją Budrik, švogerį Ka
zimierą Daujotą ir Rapolą 
Budriką, pusbrolius, pusseseres 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas S. Skudo 
koplyčioje, 718 (W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Šeštadienį, 
Kovo 13 dieną, 8 v. ryto iš kop
lyčios-į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vė- 
lionįo sielą, o Iš ten bus nuly- . 
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Paserps- 
kio gihimes, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame*
Moteris, Sūnūs, duktė, posū

nis, podukra ir Rimines.
Patarnaują laid. dir. S, M, Sku- 
dofi, Tel. Monroe 3377,

Pristato j Valgyklas Visokios rū
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Haisted St..

Tel. VICTORY 2031-2

COAL
ANGLYS! ANGLYSI
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

$5.75
$6.00
$6.00
$4.75

n

TON.

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

IR

EGG ................
NUT ...j...........
SCREENINGS

PRISTATYMAS MIESTE
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

CLASSIFIED ADS
’ T-i -.... r-rr *

tlelp vv'anted—Malė
Darbininkų Reikia

f 
*****

JMR *NMk

CLASSIFIED ADS
.. ..................................................  A

STOGDENGYSTĖ •
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGĘPORT ROOFŲNG CO< 
3216 So. Haisted Street / 

TeL Victory 4965

Financial
Flna^sai-Psskoloii

kolektąvimas vistu* 
NĖRA kolekto— nėra mokesnio. 

RandOs—notos—-algos—skok)s-XiTO- 
cery Bilos—visų rūšių 
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN 
SERVICE. 

79 West Monroe, Phone
. ... ...
REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 

gičių nuo $1000-00 iki $5,000.00.
Praneškite Lithuanian Building 

and Loan Association, 1739 South 
Haisted St., Chicago, III.

bijos—grei- 

CRĖPIT 

Statė 5922.

mor-

Vartoti Automobiliai

1936 M. PLYMOUTH SEDAN su 
radio ir šildytuvais $495.00.

NEWBERRY MOTOR SALES 
1025 North Clark.

Busmess čhances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA taverna — 4 bow- 
ling alleys — šokių salė. Vidutinė 
randa. Bellwood 7533. •

ATYDA! PARSIDUODA GRO- 
SERNĖ, Kendžių ir Icecream biznio 
vieta seniai išdirbta. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

Šaukite Victory 5206.

PARSIDUODA BUčEBNĖ ir GRO- 
SERNĖ, biznis išdirbtas per 20 me
tų ir visokių tautų apgyventa apy
linkė. 2201 West 21 Place.

Praeitų šeštadienį, kovo 6 
d., Hollywood svetainėje įvy
ko Ratelio pirmas metinis ba
lius. 

\ *-* k* <
Publikos susirinko virš 2(X) 

taip, kad apie 10 v. v. nebuvo 
galima nei pereiti. Iš to maty
tis, kad visuomenė pritaria 
ratelio veikimui — parengi
mams. Atsilankė geras būre
lis musų profesionalų, senų vi
suomenes veikėjų ir čia au
gusio jaunimo.

Buvo einami rateliai, polkos 
su figūromis, skrajojantis paš
tas ir tt. Publika jautėsi la
bai patenkinta. 

t •

KtiolinksmiaUsioj nuotaikoj 
vakarėlis užsitęsė net iki 2 v. 
nakties. O tada, dainuodami 
“eisim broleliai namo, na
mo”1, linksmai pradėjo skirs
tytis. '

Ratelio parengimas pasisekė 
visaią atžvilgiais. Liks gra
žaus pelno.

Prie progos pranešu, kad 
ateinantį sekmadienį* kovo 14 
d., jvyks Ratelio mėnesinis su
sirinkimas ‘Mildos’ svetainėje

Darbininkai ^at^sčdo”

Walter Albin, 25, su Emily 
Sobon, 23.

Paul Pasko, 24, su Mary 
Berys, 25.

Ed Stanisį 23, su Auna War- 
nigus, 22. > -

Lenkių metų mirties sukaktuvės

• AtA.

POVILAS P. PILKIS
K jUJlū . '

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

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant ūkės; geras vyras malonėkite at
sišaukti po antrašu: 1101 So. Alba- 
ny, Jonas šalvaitis .

sėdo” BuHon-Dixie Corpora
tion dirbtuvėje, prie 1001 S6. 
Kostner avenue. Jie reikalauja 
algų pakėlimo ir darbo valan
dų sutrumpinimo.

Burton-Dixie bendrovė 
mina šienikus.

Lelijos Ou- 
bo sidabrinis jubi

liejus

■f 31
i siįįįįįįį.
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Cicero

Raudonos Rožes Kliubas 
šiasi Včlykų parengimui, 
zikantai pasamdyti už šimtų 
dolerių. Jaunieji komitetai de
da visas pastangas parodyti ką 
jie gali. Jie sakosi sutrauksią 
tokią minią jaunuomenės, ko
kios Liuosybės svetainė dar 
nėra mačiusi. Aš pilnai tikiu, 
kad jiems tai pavyks padary
ti.

Kliubo piknikas įvykę 13 die
ną birželio Stickney Grove par
ke. — K. P. D.

ruo-
Mu-

Praėjusį sekmadienį, kovo 7 
dienų, Walter Neffo svetainė
je įvyko parengimas ir pami
nėjimas 25 metų sukaktuvių, 
kai gyvuoja Baltos Lelijos kliu* 
bas. Tai nėmažas laikotarpis/

Tad ir susirinko gražus bū
rys kliubiečių ir draugų —; 
Baltos ir ■ Raudonos Rožės 
žvaigždės kliubo narių. Visi 
pasipuošė baltomis lelijomis.

Baltos Lelijos narės vaišino 
svečius. Nors apie Lelijos kliu- 
bų daug nežinau ir pirmų kar
tų jo parengime tėdalyyavau,

LOVEIKIS ^"“ea LUl.LIIIIV Visas Pasaulio
----------—— Dalis.

KVIETKININKAŠ
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

. ir Pagrąbams V 
3316 So. Haisted Street

. BOULEVARD 7314

Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
kovo 10 d. 8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoje. Malonėkite 
pribūti laiku ir aitsiveskite po vienų naujų narj nuo 18 m. 
iki 25 m. —Valdyba. w ...,v -

Brighton Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas jvyks 
ketvirtadieny, kovo 11 d. 7:30 vai. vakare Gramonto sVet., 
4585 S. Rcckwell st.. Būtinai visi nariai dalyvaukime, nes 
daug yra politinių reikalų aptarti, tarp jų rezoliucija parė
mimui prez. Roosevelto sumanymų reformuoti Supreme 
Court, kas yra labai svarbus ir remtinas dalykas.

Kliubo Valdyba/
4.

Joniškiečių L. ir K. Kliubas rengia 
Silkių Vakarienę Su Šokiais 

PRIE GEROS MUZIKOS.
Nedėlioj, Kovo-March 14 d., 1937

J. JUŠKOS SVETAINĖJE, 2417 W. 43rd St.
Pradžia 4 v. v. dėl narių veltui įžanga ir vakariene—^dei 

ne narių—25c tikietas.
Visus nekviečia Rengimo Korųisija.

JADVIGA KUDOBA, 
po tėvais Sapliutė > 

s Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 7 dieną, 6:35 vai., vakare, 
1937 m., sulaukus 47 metų am
žiaus, girnius Lietuvoje* ViD 
niaus gub., Švenčionių apskr., 
Tverečiaus parap., Didėja Sąla 
kaime. - c

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Palikp dideliame nuiludime 

vyrą Alfonsą, 2 dukteris' Apa- 
' loniją ir Bernice, 3 pusbrolius 

Petrą ir Valentas Krasnickai 
ir Petras Snar'ąkas ir Gerijo- 
tai, Detroite pusbrolį Jurgį 
Saplį ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoje seserį Pauliną.

Kūnas pašarvotas randasi 
10101 SO, La Šalie St. Laido
tuves įvyks ketverge, kovo 11 
d., 8:30 vai. rytą iš namų į 
Visų Šventųjų parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos. pamaldos už vėlionėsz 

> sielą, o iŠ ten bus nulydėta į 
Šv. Kaziniiero kapines.

Visi A. A. Jadvigos Kuda
bienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvęsė ir 
suteikti jai paškutinį patarna
vimą ir. atsisveikinimą.

Nuliūdę liekanje,
Vyras, dukterys ir, giminės. 

Patarnauja laid. dir. J. Ba
džius, Tel. Ganai UJ74.;
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Mirė Kovo 11 d., 1932 m., pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Lietuvoje paėjo iš Raseinių Ąpsk., 
Nemakščių parap., Mijvičių kaimo. 
tPoli’ko dideliame ^nuliudime* «no- 

i ną Jozefiną ir dvi dukteris, He
leną ir Christiną—-ir kitų / gimi-> 

; iiių.
Atminčiai Ą. A. Povilo P. Pil

kio penkių metų mirties sukak
čiai bus laikomos gedulingos Mi
šios, Gimiino Pąpelės Švenčiau
sios parapijos bažnyčioje, Mar- 
ųuette Parke, Kovo 11 d., 1937 
m., 7:30 vai, iš ryto.

.. Brangus musų vyre ir tėveli, 
ilsėkis ramiai šioje šaltoje žeme
lėje amžinastyje —• Mes tavęs 
neužmiršime pąkol gyvi busime, 
Ilsėkis ramiai pakol mes pas ta
ve ateisime. 4

Kvieęiarhe visus gimines ir 
pažįstamus išklątisyti šv. Mišių 
ir vėliaus atsilankyti į musų na
mus po antrašu 6334 South West- 
ern Avenųę.
'Nuliūdę:

MOTERIS IR DUKTERYS.

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
vyriškiį drabužių — naujų ir senų, 
Negirtuoklis. 4146 Archer Avenue.

REIKIA BODY IR FENDER pa
tyrusio vyro,' j4406 ’ So, » 'Western 
Avenue. •.„ 

. ■ WIĮį Į > |ll ~i« , n. »

tieip Aantėd—b eniait» 
Darbininkių reikia

PATYRUSI PRESO MERGINA 
oleaning įmonei 4700 Woodlawn, 
Drexel 6100,

REIKIA VEITERKOS su ar be 
patyrimo. Gera alga. 5141West 
Cermak Road;

REIKIA MERGINOS, savas kam
barys ir vana, mažas apartmentas, 
$6.Q0 pradžiai. Briargate 4951.

PATYRUSI MERGINA 20-30 na
mų darbui ir virti, 2 vaikai, būti, 
lįudymas, $9.00. Sheldrake 4732.

REIKALINGA PATYRUSIŲ VEI- 
TERKŲ, geros valandos, nedėldieny 
ir šventadieniais nereikią dirbti. 
$9.00 savaitėje. Tel. Boulevard 0127.

-r—■ z. .............................

MERGINA PATYRUSI \ BEND
RAM nąmų darbui, geri namai, nėra 
skalbimo, $7.00. Vincennes 10333.

PARSIDUODA TAVERNA su šo
kių sale ir 2 flatis bpdinkas — nėra 
leaso ant tavernos — naujos dirb
tuvės — pinigų dirbėjas dėl atsa
kančio asmens. Naujienos, Box 584, 
1739 So. Haisted St. f

m iiku.i       į.. ..ųi-ri., , . ■

PARDAVIMUI RESTAURANTAS, 
išdirbtas per daug metų. Renda ne
didelė. Lysas geras. Priežastį pa
tirsite ant vietos. Naujienos, Box 
583.

Furnished Rooms—VVaiited
i leHso Kambario

PAIEŠKAU KAMBARIO, be val
gio prie mažos ir blaivos šeimynos 
Brighton arba Marquette Parke. 
Atsiliepkite laišku, Box 582.

rarms for Kale 
Ūkiai Pardavimui 4

PARDUOSIU 245 AKERIŲ FAR- 
MĄ. Gali pirkti 85 akerius su bu* 
dinkais, arba 165 su budinkais, arba 
visą—70 mylių nuo Chicagos—-labai 
gulta žemė—miškas—parduosiu la
bai pigiai. Kreipkitės prie savininko, 

JOE RUPSIS, R. 3, Box 178.
La Porte, Indianą, t

TIKRI BARGENAI 
PARSIDUODA lotas 89x125 Mąr- 

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

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

Hemlock 0800.

Antanas ir Emilija Dišiai
, (Ji—pirmu vyru Vasiliauskienė)

Pefsiskyre su Šiuo pasauliu netikėta mirtimi kovo 6 dieną, 11 
valandą vakaro, 1937 m„ sulaukę pusės amžiaus; /Emilija gimus 
Panevėžio apskr,, Subačiaus parap., Pajuodžio kaime, Antanas— 
taipgi Panevėžio apskt., Pompenų parap., Varakiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Antanas paliko dideliame nuliudime dukterį Aldoną 14 metų, sū

nų Antaną 6 mėtų, posūnį Albertą/Vasiliauską 20 metų, 2 brolius: 
Petrą Chicagoj Jr Mikolą Binghamton, N. Y., seserį Orią ir švo
gerį Juozapą Štikius iy jų šeimą, pusbrolius—Joną Dišių ir jo 
šeimydą ir Ju$ūną Stasiūną ir moterį Oną, o Lietuvoj 4 sesęris.

Emilija paliko dideliame nuliudime 2 sūnūs: Albertą Vasiliaus
ką ir Antaną; jDišiu it podukrą Aldoną, pusseserę Marcelę Ta- 
mašąuskięnę ir jos šeimą, o Lietuvoj seserį Marijoną Vagulienę 
ir Šeimą. , ; .

Kūnas pašarvotas J, Liųlevičiaus! koplyčioj, 4348 So. California 
Avė., o gyveho 4454 So, Rockvvell St. Tel. 0457.

LaidotuvėsTįvyks Kėtvirtadiėnį, kovo 11 dieną, 8 vai.'ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Paneles šv. parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos iiž velionių sielas, o iš ’ ten 
bus nulydėti į. šv. Kazimiero kapines. v ' • v

Visi A. A. Antano ir Emilijos Dišių giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jiems paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lįekame.f
Duktė, Sunab Posūniai ir kitos Gimines,

Laidotuvėse patarnaują laidotuvių direktorius T, LiuleviČius, 
Telefonas LAFAYETTE 3572.
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Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie 
BRIGHTON PARK LANDLORDS 

BUREAU ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, manager 

2<>0« West ITlh Street Chicago

PATYRUSI MERGINA ar mote
ris namų darbui, būti, nėra vįrimo, 
Rogers Park 5772.

OPEBEITORĖ PATYRUSI prie 
šilkinių bliuskų—geras mokestis. 
212 So. Franklin, 6-as aukštas.

MERGINA AR MOTERIS leng
vam namų darbui, 3 suaugę, savas 
kambarys, šaunus namai.

\ ' Irviną 4083.
? ‘Kriiiture '<& Fixtiires

Rakandal-Itaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ijr Amerikoniški 

kaurai    $15—$20—$25
$150 Amęr. Orient kaurai $8Q—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

de luxe ..................    $17$
Atdara vak. iki 9—Nekėlioj iki 5 v. v, 

RAPP STORAGE FURNITURĘ 
5746 So. Ashland Avė.

.—................ ..........................
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PILDO
INCOME TAKSUS ir SOČIAU 

SECURITY RAPORTUS 
prisitaikant prie ' valdžios • 

reikalavimų

J. P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius 
3241 So. Haisted St, 

Phone CALUMET 7358
Teikia infęrmacijas ir užveda 

systemas

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, pardubdam ir mainom na
mus, lotus, biznius įr farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
nąmų pardavimui arbą mainymui ųž 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus ktėU' 
pki-tes

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

— »  ■'■!'.t.............. ... ■■■V-J " ! .m nyitf

SAVININKAS PARDUODA 4-rių 
apartmehtų muro kampinį budinką 
—penktąs flatas beismente; 4 karų 
garažas. Triangle 6387. 7400 Indiana 
Mack.

5JSSSSS

NUOSAVYBES 
RENDOS KILA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pa vasary j žmones
PERKA IR MAINO
NAMUS. '

NAUJIENŲ 
GAUSINIMUS 
VISI SKAITO...

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodama <er« nuor 
laida. -

3t=
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Šįvakar P. Grigaičio Paskai
ta Apie “Trockistu” Bylas

Paskaita Įvyks Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, 7:30 vai. vak.

Nikolai 
Bucharin

Aleksis I.
Rykov

redaktorius“Naujienų
Grigaitis šįvakar skaitys labai 
įdomia paskaita apie “Trockis- 
tų” Bylas Maskvoje.

Paskaita įvyks Chicagos Lie- dainuos Stasys Rimkus, 
tuvių Auditorijos didžiojoj sa
lėje, 3133* South Halsted st. 
Prasidės 7:30 valandą vakare. 
Įžanga bus tiktai 15 centų iš
laidų padengimui.

P. Grigaitis palies bylų rei
kalą iš visų pusių. Jis atsakys 
į klausimus, kuriuos tos by
los sukėlė pas įvairius žmones:

Kodėl sovietų valdžia sušau
do Zinovjevą, Kamenevą, Pia- 
takovą ir daug kitų garsių ko- 
mi/nistų?

Kodėl žurnalistas Padėkas 
buvo nuteistas kalėjimai!?

Kodėl yra suareštuoti Bu- 
charinas, Bykovas ir Rakov- 
skis ?

Ar teisingi buvo nuteistųjų 
bolševikų prisipažinimai?

Kaip prisipažinimai buvo iš
gauti, kodėl “prisipažino?” etc.

Po paskaitos 'prelegentas at
sakinės į klausimus.

Laike pertraukos paskaitoje

Visi lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti.

Pirkite savo apjelink 
krautuvėse

NAUJIENOS, Chieago, III. •
....... i .. ............. . . ....................į „.............■ >.,■. I l .......... ....

Negali Merginos Pa
matyti, Turi Jai Lai

škus Rašyti
Didelės Marguetle Parko 

jaunuolio bėdos.

MARQUETTE PARK. — 
metų jaunuolio Frank tVclch, 
(>510 So. Artesian avenue, f>ė> 
dos yra didelės.

22

na>, Arlene Daniels, 19, 6325 S. 
Aberdeen strecl.

Norėdamas “žaizdas” užglo
styti, jaunuolis merginos atsi
prašinėjo, bažijosi, kad ’ atei
tyje bus geresnis, etc. Bet mer
gina buvo nępcrkaibama.

jo nusileisti. Tada mergina 
pasišaukė talkon policiją. To* 
ji jaunuolį suėmė ir nutempę 
pas teisėją Hermos miesto 
teisme. > j

Hermos uždraudė jam lan
kytis pas merginą, bet pasa-> 
kė, kad gali jai rašyti laiškus. 
“Tik žiūrėk ką rašai!” teisėjas 
perspėjo nelaimingąjį kava-r

Mirė Troko Perva
žiuotas Berniukas
BRlGHTON PARK — Bel- 

mont ligoninėje mirė 9 melų

s. - 7; :L ■. ■ "'...į. >'?» '‘ ' L'. ■■

berniukas1 ČilrĖ Jojitišon, 3140 Velioniai paliko dukterį Ąl- 
Addison Street. Jis pakliuvo doną, Į4 metų, sūnų Antaną, 
pb t rok u- bežaizdamas lieš 6 metų, ir posūnį, Albertą Va

siliauską. Pirmadienį korone
ris Nadlierny kamantinėjo 
šeimyną apie tėvų ginčus, ku
rie privedė prie jų mirteis- 
Jis Vasiliauską smarkiai barė 
už Išsisukinėjančius atsaky
mus į klausimus.

Vienoj vietoj, paklaustas 
kodėl molina ir patėvis nesu-7 
tikdavo, Vasiliauskas atsakė,

Z • ■ '■ ■ ■ ■ j ’ ■ •po t rok u- bežaizdamas 
Archer ir Kcdzic avenue kam
po. Tyoką valde Augusi Krie- 
semint, 3213 Osgood Street. 
V- z ;

Ryto j Ryta Įvyks An- 
tano irEmilijos Di

šių Laidotuves
•?

Minios kain^ydį} rengiasi dedy- 
Vauli apeigose.

Rytoj rytą fragingai žuvę 
briglitonparliiečiai,, Antanas ir 
Emilija Dišiai bus palaidoti.

Ju kūnai .bus pakasti šv. 
Kazimiero Įjapinesėt Laidotu
ves prasidės is laidotuvių di
rektoriaus J,;.Lįulevičiaus kop
lyčios, adresu '4348 South Ca- 
lifornia avenue. Nekalto Pra
sidėjimo bą^n^čibje įvyks ge- 
dulingos pamaldos.

Dišiai mįnę gyčiai šeštadie
nį naktį, i Įejęš* į žmonos kam
barį, vėlioms ją nušovė ir 
pats nusišovė. Ta i įvyko, adre
su, 4454 South Rockwell st., 
kur Dišiai t-urė.jo krautuvę ir 
kur gyveno. ?

Laidotuvėse rytoj rengiasi 
dalyvauti visi Dišių kaimynai, 
Jie dar ir šiandien tebekalba 
vien apie baisią tragediją, ku
ri įvyko taip netikėtai.

jo jauny s tęs.”

Malonėkite pranešti
NORTH SIDE. — Sausio 27 

dieną šių metų sukako vieni 
metai laiko kai mirė Juozapas 
MisiiAs. Jis buvo chicagiečiams 
plačiai žinomas kaip rimto bu
do žmogus, pasidarbavęs Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoje

MALONUS SKAITYTOJAU!
Pats perskaityk ir parodyk savo vaikams ar drau

gams OLD GOLD Cigaretų apgarsinimą, kuris telpa 
šios dienos, laidoje. Paragink, kad jie Įstotų i OLD 

f GOLD KONTESTĄ—gal jiems pasiseks būti laimėtoju. 
Kontesto taisyklės paprastos, jeigu jas atydžiai per- 
skaitysit ir stengsitės suprasti. Kas nebando—tas nie
ko neatsiekia...

Trečiadienis, kovo 10, 1937
ir Lietuvių Socialistų Sąjungai Argyle Street, 
ir dirbęs Metropolitan Life Inr 
surance kompanijai..

Jį užmušė automobilis, ku
riuo važiavo girti ir neatsar
gus žmonės. Kaltininkai pabė
go nuo nelaimes vietos. Jie 
nesurasta iki šiol.

Prieš nelaimės įvykį Juozas 
Misius buvo padavęs auksinį 
laikrodėlį lietuviui laikrodinin
kui pataisyti. Laikrodėlį Mi
sius paliko pas laikrodininką 
Bridgeporte. Reikėjo išvalyti 
’aikrodėlį ir naują pružiną Įdė
ti. Ant laikrodėlio yra žymė— 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj albumas ir Lietuvos žirg- 
vaikis. Po albumu parašas - -
Juozas Misius: ūkyje staiga

Kas turi tą laikrodėlį arba mas. Sudegė iki pat pamatų, 
kurie žinote apie jį, ipalone- 
kite pranešti
Misiaus seseriai sekamu adre- Macauley gyvena prie 131, 
su: Ona Allen (Aleknas), 2322netoli Kean avenue.

Chicago, III. 
Laikrodėlio pataisymo iškab
ėjai bus apmokėti.

— Senas Petras.

Neteko Namu Auksi 
4^ 

nių Sukaktuvių 
Diena

Bet. iškilmės įvyko
Vakar Wiliiam ir Mary Ma- 

cauley, Palos Parko gyvento
jams, buvo auksinių sukaktu
vių diena.

Seneliams besirengiant į su
kaktuvių iškilmes giminaičio 

užsidegė jų na-

Bet iškilmės Įvyko. Gaisras 
velionies Juozo jų nesutrukdė.

| ------------------------------------- ę ■' “—  “ ---------------------------

Paskandino Ispanijos Laivą Su Amunicija

SUKILĖLIAI PASKANDINO LOJALI TŲ AMUNICIJOS LAIVĄ — šis paveik

laiko J<aip Chicagoje vyksta taxi streikas. Didžiumaz 
šoferių streikuoja, bet atsiranda ir streiklaužių. Du iš
jų yra, John Paladina (kairėj) ir Fred Ross.

• Naujienų-Acme Photo

slas buvo nutrauktas ties New Yorko, kai Ispanijos valdžios laivas su karo reikme
nimis “Mar Cantabrico” (dešinėj) išplaukė iš uosto. Biskajaus įlankoje, prie Ispa
nijos, laivą pąskandino sukilėlių kreiceris “Cantarias”. įgula buvo išgelbėta.

Naujienų-Tribune. Photo

REKORDINE ŠEIMYNA — Goderich, Ont. vietos gyventojai Mr. ir Mrs. James 
Masse neseniai švente vestuviė/26-tas sukaktuves. Per tuos 26-is metus jie susilau

SUIMTI — Taxi streikie- 
riai ir mušeikos, kurie buvo 
suimti Chicagoje už riau
šes. Fred Johnson (prieša
kyj) skundėsi teismui, kad 
mušeikos jam perskėlė gal
vą.

kė 21 kūdikį. Visi yra gyvi ir sveiki, šeši jau daro sau gyverfimą, bet 15 dar tebegy ' 
vena tėvų pastogėje. Paveikslas parodo Masse’s <su visomis “burnomis”, kurias jie 
turi penėti- z Naujienų-Aęme Photo

SUSIDŪRĖ LAIVAI — Skylė šone laivo “President 
Coolidge”, kurią pramušė “tankas” Frank H. Buck. Lai
vai susidūrė San-Francisco įlankoje, Californijoje.

Z'ę' Naujienų-Acme Photo

Na.ujienų-Tribune Photo

“BAISENYBIŲ” MUZIE
JUI — New Yorko majoras 
La Guardia pasakė, kad N. 
Y. parodos “baisenybių” 
skyriuj reikia išstatyti Hit
lerio stovylą. Jos neilgai rei
kės ieškoti. Hamburge ran
dasi Hitleris nulipdytas iš 
vaško. i | fĮ5W]

UŽBAIGĖ SĖDĖJIMO 
streiką ligoninėje — Mrs. 
Mildred E. Agness, kuria 
pečių laike sėdėjimo strei
ko buvusio vyro krautuvė
je, Roshester, N. Y. “Su
streikavo” reikalaudama 
alimonijos. Bet “streikas” 
netrukus pasibaigė. Mote
riškė įpuolė isterijon ir 
buvo nugabenta ligoninėn.

MIEG A NTI GR A ž UOLĖ 
— Oak Park, III., mergina 
Patricia Maguire, kuri 
“miega” šešis metus, susir
gusi keista “miego” liga. Šis 
paveikslas buvo trauktas 
prieš “užmigimą”. Mergaitė 
tuo laiku buvo 17 metų am
žiaus, vos baigusi aukštes
nių mokyklą.
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The First and Greatest Lithuanian Daily in America

■ NAUJIENOS .
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Prezidentas Ragina Gelbėti 
Konstituciją Nuo Teismų

Prezidentas Rooseveltas aiškino šaliai 
reikalą reformuoti teismus ir apginti 
pačią konstituciją nuo teismų sauvalės

Chrysler Reikalauja Injune
tiono Prieš Streikierius

................... .................. ....

Chrysler prašo teismo pašalinti iš dirbtu
vių streikierius, bet tęsia derybas su unija

WASHINGTON* kovo 10. — 
Vakar vakare prezidentas Roo- 
seveltas pasakė kalbų per ra
dio- >•visai šaliai, visą kalbą pa- 
šyęsęĮamas teismų klausimui. 
Tai buvo prezidento atsaky
mus tiems kritikams, kurie j į 
puola dėl jo pasiūlytų federa- 
hnių teismų reformų ir paaiš
kinimas visai šaliai kodėl teis
mus reikalinga reformuoti.

Prieš kiek laiko prezidentas 
pasiūlė reformuoti visus fed-e- 
ralinius teismus, priskiriant 
prie kiekvieno pasenusio teisė
jo po vienų jaunesnį teisėjų, 
kad tie teismai butų veikles
ni. Dabar' sulaukęs 70 m. tei
sėjas ir ištarnavęs 10 metų tu
ri teisę pasitraukti iš teismo 
su4 pilna alga. Bet tik nedau
gelis teisėjų ta teise naudoja
si. Tečiaus dėl neveiklumo pa
senusių teisėjų labai kenčia 
teismų veikimas, bylos užsitę
sia ir nesulaukiama greitų nuo
sprendžių.

Bet ypač ąštrių ginčų su
kėlė prezidento pasiūlymas 
pritaikinti 'tas- pačiai Reformas 
ir augščiausiam teismui, pri
skiriant prie jau sulaukusiu 
toli virš 70 m. šešių teisėjų 
dar šešis teisėjus, kad tuo įne
šti į teismų nauja dvasią, “jaus
lių kraujų”.

Prezidentas savo vakarykš
tėj radio kalboje buvo atviras 
ir atvirai išdėstė reikalų to
kios reformos. Jis priminė pe
reito ketvirtadienio kalbų, ku
rioj jis išsitarė, kad Amerikos 
valdžios forma yra- trijų ark
lių jungas. Ir valdžia gali- tik
sliai veikti tik tada, kad vie
nodai traukia visi trys ark
liai.. Dabar du arkliai — egze- 
kutyvė ir legislatyvė valdžia
— traukia sutartinai, bet tre
čias arklys — teisminė valdžia
— 'netraukia bendro jungo.

> i > Pereitoj i depfesi j a aiškiai 
parodė reikalą naujos ekono
mines santvarkos, reikalą di
delių ekonominių, reformų. ,Ir 
kada valdžia bandė tas refor- ' j •
mas vykinti, bandydama padėti 
visiems gyventojų sluogsniams, 
ypač darbininkams? ūkinin
kams ir biznieriams ir bandy
ti jiems užtikrinti ekonominį 
saugomą, tai valdžiai kelią pa
stojo augščiausias teismas, ku
ris pradėjo savaip aiškinti 
konstituciją ir trukdyti visą 
valdžios veikimą. Pats teismo 
pirmininkas Hughes yra pasa
kęs: ‘‘Mes prisilaikome konsti
tucijos, bet konstitucija yra 
tokia, kaip teismas jų išaiški
na”. . ‘

. Pasak gi prezidento, teismas 
tankiai neprisilaiko konstituci
jos dvasios ir konstitucijų sa
vaip -iškraipo, įterpdamas į ją 
asmenines teisėjų pažvalgas- ir 
tuo teismas pavirto lig ir tre
čias — ir tai augščiausias — 
kongreso butas,, kuris s gali pa
naikinti teisėto kongreso rfuo* 
sprendžiu s.

I

Tad reikia pačių konstituci
jų gelbėti nuo tokio teismo, 
reikia tokio teismo, ku4ris pąts 
laikytųsi konstitucijos, kaip ji 
yra parašyta ir jų nekraipytų 
savotiškais aiškinimais.

Prezidentas siūlo tai pada
ryti padidinant augščiaiisįjį 
teismų iki 15 narių. Tai -pilnai 
sutinka su konstitucija, nes 
kongresas turi pilnų galių nu
statyti teisėjų skaičių.

Prezidentas užsiminė ir apie 
įvairias siūlomas konstitucijos 
pataisas susiaurinimui teismo 
galių. Bet, sakė prezidentas, 
imtų labai ilgas laikas iki bu
tų susitarta dėl tokios patai- 

ti| valstijų ratifikuota. O tuo 
tarpu4 gyvenimas nelaukia, ša
lis yra reikalinga skubių eko
nominių reformų, jei norima 
išvengti naujos dar didesnės 
depresijos, kuri gali ateiti, jei 
nieko nebus daroma, gal už me
tų, kitų. Todėl ir reikia veikti 
skubiai, reikia greitai moder
nizuoti augščiausįjį teismą, 
kad jis sutaptų sų.^ laiko dva
sių • ir išlaikytų Amerikos de
mokratiją.

“Jus ir aš atliksime savo da
lį”. šiais žodžiais ^prezidentas 
ir baigė savo kalbą:

S BLOKAS 
AUŠČIAUSIAME 
to teišmo reor-z 

______ dabar eina smarki - 
kova tarp Prezidento Roose- 
velto šalininkų ir atžagareivių. 
Kongrese. >

ATŽAGAB
AMEB1KO!

Justice Van Devanter Naujienų-Acme Photo

Justi.ee Bu.ller,

’ ‘ • * * • ........................ ....

Šnipai sekė sukilė
lių suimtąjį loja-' 

listų laivą
ARCACHON, Franci joj, ko

vo 10. — Pablo Boo, gal vie
nintelis išsigelbėjęs jurininkas 
laivo Mąr Cąptabrięp, ^ųrįysų- 
ėmė

Senato komitetas 
svarsto teismų 
reformavimą 

■ “4. r
WASHINGTON, kovo 10. — 

Senato teisminis , Jcomitetas 
šiandie pradėjo viešą svarsty
mą prezidento Roosevėlto pa
siūlyto federalinių, teismų, 
įskaitant ir augščiausįjį teis
mų, reformavimo, s

Svarstymai bus vieši ir bus 
kviečiami pasisakyti . visi se
natoriai, kurie tijį nori ^kal
no pasisakyti dėl prezidento 
pasiūlymo, r

• w . y— ■ ' ■' -........ '

Lietuvos auksas

-na- 
me

nkos, sako, kad laivo kapito
nas lik,o sušaudytas vidury At* 
lantiko, nes buvo nužiūrima, 
kad jis palaiko ryšius su su
kilėliais ir praneša jiems apie 
laivo kryptį.
' Kapitoną/ sušaudžius laivą 
komanduoti prisiėmę jo padėt. 
jėjas ir nukreipė jo kryptį:; 
vieton plaukti per Gibraltarą 
nuplaukė į Baskų įlanką, kur 
bandė save užmaskuoti ir per
si vardijo į anglų laivą.

Bet išrodo, kad sukilėliai ge
rai žinojo laivo kelių ir kur lai
vas randasi. Kaip išrodo, šni
pai jį sekė iš pat New Yorko 
ir davinėjo Sukilėliams tikslius 
nurodymus^ 

t ■ f :

Laivas nėra paskendęs. Jį 
suėmė sukilėliai ir dabar jį 
velka į savo uostų. Visi buvę 
įguloje ispanai liko sukilėlių 
sušaudyti. Išliko gyvi, tik ame
rikiečiai ir italai, kurie yra 
suimti. . ■ / j •

Siūlo kastruoti lyti- 
nius nusikaltėlius

• ; U--- ------- - - . ’ '■ <

’SPRINGFIELD, Ilk, kovo
10. — Atstovų biVto teisminis 
komitetas rekomendavo priim
ti bilių, kuris kastruotų (atim
tų vyriškumų) lytiniems iiUsi- 
kal^ėlianis po antfo nusikalti-

Juštice McReynoldš.
„ .„A-...—--.— .»■— -.■ ■■■ .. ■> į ■■■■ 
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8 valstijų konferen
cija dėl potvynių 

kontrolės
< JEFFERSON CITY, Mo., ko
vo 10.— Gubernatorius Stark 
paskelbė, kad ateinantį penk
tadienį, 6t./ Louis prasidės aš- 
tuoniy. valstijų konferencija

DETROIT, \Mich., kovo1 10. 
— Automobilių darbininkų uni
ja jau4 baigia derybas su Ge
neral Motors. Beliko išspręsti 
tik algų klausimas, šeštadieny 
šaukiamas yra darbininkų at
stovų suvažiavimas sutartį ra
tifikuoti.

Bet baigianties deryboms 
su General Motors, prasideda 
smarki kova su Chrysler kor
poracija, kuri išpradžių nors 
ir noriai sutiko tartis su uni
ja, bet dabar nenori unijų pri
pažinti savo darbininkų atsto
ve.

1 Dėlei Chrysler korp. užsispi- 
riiho likd paskelbtas streikas 
visose Chrysler dirbtuvėse ir 
visoš jos dirbtuves liko užda
rytos.

šiandie Chrysler korp. nuėjo 
dar toliau: ji atsikreipė į teis-
, v ■ .

CIO PRIIMS VISAS 
UNIJAS

mų ' prašydama injunetiono 
prieš streikierius. Ypač ji pra
šo teismo išvaryti tūps strei
kierius, kurie jos dirbtuvėse 
paskelbė sėdėjimo streiku

Bet tuo pačiu laiku Chrys
ler nenutraukė derybų su uni
ja ir bando jas tęsti toliau. 
Tečiaus kompanijai atsikrei
pus į teismų ir pareikalavus 
prieš uniją injunetiono, unija 
irgi /tuoj aus atšaukė tas kon- 
cesijas, kurias ji buvo pada
riusi .kompanijai.

Unijos atstovai sako, kad 
Chrysler vistiek turės nusilei
sti unijai, nes unija dabar at
stovauja 95 nuoš. jos darbininr 
kų. . į;

Streikas Hudson dirbtuvėse 
irgi tebesitęsia, irgi kompani
jai nenorint pripažinti unijų 
vienintele darbininkų atstove.'

SUKILĖLIAI VĖL 
ATMUŠTI

a

’ J Frakcija ieškos 
WW,000

rencijoj dalyvaus Kentucky, 
Illinois, West Virginia, India
na, Arkansas, Pennsylvania, 
Ohiojr Missouri valstijos, ku
rios labiausia' kenčia nuo Mis- 
sissippj/ ir Ohio upių potvy
nių.:,

WASHINGTON, kovo 10. —
- industrinio prganizavi-

MADRIDAS, kovo 10. — Su- 
ikileUąi, kurie visomis jėgomis

PARYŽIUS, kovo 10. —, Par-
* -f •- ■ . p . . . ..

lamentas eina prie galutino 
priėmimo biliaus, kuris įgalios 
valdžių užtraukti $479,850,000 
paskolų. ' šalies apsiginklavimo 
reikalams. :

i. '"/-y ■■ ■ • . • .

Žudėsi pralaimėjusi

< ' '■* ■ v '• ' '■ , ' Ik ■ , ' J

N užudė mergaitę

DETROIT, Mich., ,kovo 10. 
-i Savo kieme Hamtramck

•prĮemiesty rasta išgėdinta ir 
'nužudyta . Bernicė Onisko, x 17 
metų mergaitę/. , įį

Pdlicijąi sujudus tyrinėti 
žmogžudystę ir Wayne kauntei 
paskyrus $1,500 atlygįninio už

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

* > ■ . • V-

•

Rotos prieinamos —
Del informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

: . r
Į mT.1,1 .ai. ■! I ........ .... .

KAUNAS. — Lietuvos ban
ko aukso fondas vasario 15 'd. 
siekė 76,61 milijonų litų; už
sienių valiutų -r- 3%40 milijonų 
litų; banknotų t apyvarta — 
109,55 m ii. litų. Banknotų pa
dengimas auksu sudalę 69,9 
o auksu ir užsienių Valiuta— 
73%. . ' B*; •

- Vai-MASKVA, kovo 10. 
džios priešininkai yra kaltina
mi net sabotažavimo oro ra
portų. Izvestija paduoda žinia 
iš Archangelsko, kad vienas 
lėktuvas sudužo, o kitas buvo 
priverstas nusileisti, nes viena 
radio stotis padavė klaidingus, 
pranešimus opie ortą.

Mussolini išplaukė 
apžiūrėti italų ko

loniją Afrikoj
GAETA, Italijoj, kovo 16. — 

Mussolini šiandie dideliu krui- 
zeriu išplaukė dešimties dienų 
'vizitui į Italijos koloniją Af
rikoj — Libya, kurių Itąlija 
įsigijo 10 metų atgal.-

•Pirmiausia Mussolini, kaipo 
laivyno ministeris Tobruke pa
darys peržvalgų ten stovinčių 
didelio Italijos laivyno. Paskui 
jis atidarys naujų 1,250 mylių 
vieškelį Libya pakraščiu ir ap
važiuos visų kelių automobiliu4. 
Tripoli jis apsistos' 4 dienoms' 
ir pasakys svarbių politinę kal
bą. Po to jis, jau kaipo karo 
ministeris, padarys ir kariuo
menės peržvalgą.

< NEW: YOBK, kovo 10.
Profesionalė golfiųinkė Bea- žmogžudžio ? suėmimą, mergai- 
trice Gottlieb, apie 36 m., ban
dė nusinuodyti, pralaimėjusi 
bylą sU Carey Phelan, 44 mj, 
kurį j i kai tino j os išgėdinimu. 
Ji kaltino, kad Phelan, buvęs 
boksininkas, ją. išgėdino mote
rų kambary jo hotelio, kur ji 
buvo! apsistojimu Teismui jį iš
teisinus ji už poros valandų 
išgėrė nuodų ir dabar be są
monės, kritiškoj padėty' guli 
Queen’s ligoninėj. . . ;

■-MILTGN,. Mar kovo 9. — 
Garaže ąavo tėvo (automobily 
rasta ; negyva Miss Olivę M. 
Lavvrence, 22 m; Dar griežę 
automobilio ' radio. Jos! veidas 
ir drabužiai buvo, aptaškyti 
krauju. • 

7

tės motina Cecilia Onisko ga
vo laiškutį nuo nežinomo žmog
žudžio, kuris prisipažystaV :nų- 
žutięs mergaitę už: pasiprieši
nimą jam> ir sukandžiojimą jo 
rankų ir veido. Dąbar, jis, gir
di, išvažiuojąs i kitą valstijų.

-T, - r.,-. ■ t ■Z'- • ' - --------- - ----

New York valstija 
atmetė vaikų dar

bų pataisą

T

T;
■■

; A

ALBANY, N. Y., kovo 10. 
— . • Nežiūrint gubernatoriau^ 
Denman raginimų, Nęw Yor- 
•ko valstijos atstovų butas 102 
baisais prieš 42 po trijų va
landų ,debatų atsisakė ratifi
kuoti pataisą. prie federalinės 

’konsGtučijos, kuri panaikintų 
vaikų darbų:

CIO _
mo komitetas — nutarė V’- Guadalajara sektore, po 
.vo tarną nr.iimti yisas>A>UJUia&»r 
kurios tik išreikš pageidavimą 
prie Jo prisidėti — lokales, ną- 
cionąles ir valstijų. Tito budu 
■industrinės unijos kuria lig ir 
savo; Federacijų, kuri susidės 
iŠ-atskirų unijų, kaip kad yra'.jėgas ir sukilėlius įstengė su- 
Amerikos Darbo Federacija.

Industrinių unijų komitetą? 
.'nutarė tuoj&us pradėti organi
zuoti audinyčių darbininkus, 
ypač pietinėse valstijose. 

' . _ ____ ____ _

Vokietijoj įšalę 5 ir 
pusę mil., lt. Lietu- 

vos pinigų
KAUNAS. — Lietuvos fir- 

mos prekyboje su Volfietija 
atsiskaito klyringo budu—mo
kėjimai Vokietijai įnešami Lie
tuvos ’ 'bankan, o mokėjimai 
Lietuvai — Vokietijos bankan- 
vėliau1 bankai atsiskaito. Ta
čiau vokiečių firmos Lietuvos 
prekybininkams arba firmoms 
duoda krecjitan ilgesniam lai
kui, o vokiečių firmos, pirkda- 
frips Lietuvoje, ’ greičiau atsi- 
skaitančios. Taigi, dėl ilges
niam laikui duodamų kreditų 
ir susidaręs apie 5%2 mil. lt. 
skirtumas, kurtis dabar yr£ 
“įšalęs” Vokietijos banke. Ta
čiau Lietuvos- Vokietijos pre
kybos sutartis numato, kąd 
įvairibs klausimus, sųsijusių‘3 
su prekybos sutarties vykdy
mu, sprendžia mišri komisija. 
Taigi, Jdyringiniams atsiskai
tymams sureguliuoti vasario 
20 d. ir į vykstąs pirmasis miš
riosios komisijos posėdis.

^^9 JMS x su
laikyti, Sukilėliai j čia sutrau- 
’kė apie 16,000 Italijos kariuo
menę su visais vėliausiais gin
klais, turėjo daug tankų, bet 
ir lojalistai sukaupė didesnes

laikyti. Tad nepasisekė dar vie
nas sukilėlių ofensyvas.

Tečiaus padėtis tame 
tebėra pavojinga, nes 
liai turi dideles jėgas 
rus ginklu's. Juos atremti lo- 
jalistai mobilizuoja 100,000 ka
reivių armijų. Smarkus mūšiai 
tebesiaučia visu frontu, nors 
sukilėliai jau nebeįstengia ver
žtis į priekį, kaip buvo per pa
starąsias dvi dienas, kada jie 
paėjo net 12 mylių.

fronte 
sukilė- 
ir ge-

___ . t ..? y į

Banditai Meksikoj 
nužudė 18 žmonių
MEXIC0 CITY, kovo 10.— 

Gautomis čia iš Guanjauto ži
niomis, 
banda 
Burras 
žmonių.

ginkluota 250 banditų 
užpuolė Zangarro 
dvarus ir nužudė

ir
18

BRITAIN, Conn ko-NEW
yo 10. — Du vienvardžiai, John 
Gęnlon, 77 ni. ir John Conlon, 
75 m., abu artimi draugai , ir 
abu kolektoriai vienoje ir to
je pačioje bažnyčioje, pasimirė 
yįęnas po kito už kelių valan
dų ir bus kartu palaidoti.

HAMMOND, Ind., 
—- Ajnerican 
pakėlė algas 
nuoš.

Steęl 
nuo

kovo 10.
Foundries
18 iki 33

' te

Chieagai irt apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja; ų

Apsiniaukę;: nedidelė permai
na temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe- 
21°. 
leidžiasi

ratura Chicagoje buvo 
Saldė

5:51.
teka 6:10,

Kompanijos unijos 
nenori Darbo
Federacijos

' PITTSBURGH, Pa., kovo 10 
.Carnegie-Illinois Steel Corp. 

kompanijos unijos nariai at
metė pasiulyma susidėti su 
Aiperikos, Darbo Federacija ir 

’bėndrai kovoti industrines uni
jas.

V Baldwin rezig
nuosiąs

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

LONDONAS, kovo 
Politiniuose rateliuose 
ma, kad premieras

10. — 
kalbą-

4 .* ■ Stanley
■Baldwin rezignuosiąs pabaigoj 
gegužės mėnesio ir jo vietų už
imsiąs Neville Chamberląin, 
dabartinis iždo kancleris.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Ofjsas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedęlioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.

Justi.ee


... F

NAUJIENOS, Chicago, III

CLEVELANDO 6630 So

kmilkM dVA

Tėl. Office Wentworth 6330

4631

Vardas

nud

AVĖ3039

Kiti Lietuviai Daktarai
Lehktytieš

Laidotuvių Direktoriai

TAUPYKITE PINIGUS 
TEN, KUR GAUNATE

Visose 
Vaistine

VįiAč b&šlžyiteėjb 
sihlnkai.

,‘nO ■

Ciėero -
Lietuvių

Laidotuvių 
Dtfėkftrft 
Asociacijos

ik chirUrgAs 
Rcžidertclja

5 AVft. 
TE 8016

galiu širdingai 
s”; Nudarykite 
ftkitą

kad Jik Vfi

NATHAN KANTER

Ofidti Tėl, Virginia. 0936 
Rrsidence Tek BEVERLY-

čikfiia,Li
sikratyti saVb engėjais.

Ir ką dabhf ąnės mateifi^

GYDYTOJAI IR DEiSTISTAt 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

5lh and, tialsted Sts. 
os ftft 1-8 ttiio 6:80-8 

Nntfėlfrųnis Orgni sutartį . 
1610 SO. MICr ‘

Tel. Kėnivdbi

Patarnauju prie 
gimdymo namūb- 
se ar ligottlftfcsė, 
duodu massAge 
electeic t r e a t -

r- _______ AVENUfc
fa). 15516 Sb. RovkMB ,£L 
Tėtephoiie: Repdblife 9723

STRAI.GHT
KENTUCKY

BOURBON- '
DEGTINE

AmbūUhtė 
PatAtnavi- 
inas Dieną 
ir Naką

Moterims ir mer 
gihbms patari
mai dovanai.

i sĮbkiioįa 0LD GOLD 
Paveiksluotų Mįslių 

01d Gblcl Ciįamiį kontestą 
prašome pranėš-

likb iškeitei bylOS; Jfe yS kalti- 
nšftii kHiį Icdlinitį šukdbštiymu 
ir Viftušltį

arti 47th Stretet 
Valandos ftuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Molėtoj VMfcų lift ^dVteja 
.. 6900 So. Halsted St 
Valandos i—-4 po pietų, 7—8 v. vak 

Iš&kyrus sėtedortiiš h kubatemis.

4605-07 So. Hefmitagrė A Ve. 
4447 South Fairfield Avftftle

Tel.*- LAFAYeTTE 0727

kurioš krautuvės pirkėjai galėtu 
jų pateikalauti. .Todėl Justo pačių 
bastėhgos Čft dali^ pad'eš. Gi 
mus. , gavę iŠ jūsų pareikalavimą, 
pasistengsime juos pasiųsti su 
specialiu paslu.
„ Be t 
tai; ka< 
hėbutų 
kos, I

Jbi'g
GIGĄ“ 
ir į i 
įstojimo for: 
ti mums Vėl

PastebėtiriA, 'kad Vfeik nėra jo 
kitos galimybės l<ra,dt\i\dėš „aĮn-u 
pinti pilnu . Paveiksluotų, Mį^lit 
klbkiil, ar išankstO , huspeti kiei

Miesto ofisas
Kamb. 1431-14 34—Tel, Central 4
Naftto ofisas—3323 Sd. Halštė___
Valandos vakarais bud 6 iki 8:30

Tel. Bouievard 1310
Ketvirtadieniais fr Sekto)-,vdiėhftiš - 

> pagal sutartį.

Chicago, Ilt.
nuft skilvio ligos ar šiaip neyirškinimjo 
rekomenduoti visiems.-r-" ~ 
jokių bandymų su kitais Into 
Bitterio Vyną, kurs per 45 tolsti 
tiųkamiausiąs vaistas nuo nevin 
galvok 'slrtiddėjfrhd, totoramauš toV

p-—----— PRASYK S A TM

Kalbant apie
A pabrėžti tas 
n k&tfelikų 

labiau nei

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

■t.vi

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

ŠA N BLVD. 
5107

“dangaus karalyste”, o sten
giasi kaip galima gražiau gy
venti šiame “marnasčių” pa
saulyje.

Taigi, milijonieriai aukoja 
dideles sumas pinigų tam, kdd 
—švelniai tariant—galėtų pa
pirkti dvasininkus, kurie paskui 
atkakliai giha tų milijolnerib 
interesui. Juk tai nchUgiii- 
čijami faktai. Kai kyla koVa 
tarp dvasininkų ir kapitalistu 
tai dvasininkai daugiausia pa
laiko kapitalistų pusę. Taiįj 
buvo praeityje, taip yra ir da
bar, o išnaudotojų palaikysiu

eina gatvę, kur visada yra di- 
dSlil jUdėjlbias, tai šuViaftis pa- 
sigtedbs Šilo nemažas sąj ūdiji. 
Žiį'dSeš B&gb Į vilas puses, ne
žinodami, kas čia atsitiko.

Didelis gaisras
Kent, O.—Per penkias valan

das Miltbft Kheifel tVdbėisyjfe 
siatite ^AisraS; padarytlahiAs ittH 
žisilfeiį ftub&teifiį’. Maų taikė 
trdbMyte aštebhi'dš 1<HU- 
tv?\4s it tiaišHs
buVb ttek Įtek ’ teito'
šallMiS UghiAgėste iŠ kiltį kplik- 
kiiiiiį

Ptifeš kibk laiko liko ištehlks 
fĄsa dbt 3-čib
' r-4* r <TyT*> ■

Nė£raš Abtelėšė liėtUValt^
Negras plėšikas Sriė Ė. 4T 

ir Payne Avė. grūmodamas

Tom Taylor
18 mehfesių 

senuftto,

Clement J. Svilow
AbV'OKATAŠ

33 N(). La ŠALLE STREET t 
6-tos lubos Tėl. ‘cENtVhl 1846

Marguose Park Ofisas; . 
63Ž2 SOUTk IVEStfeR^ AVĖ.

Vėlefoitas PROsbect) 1012
Antradieniais ir ketvirtadieniais nup 
i—8 vak. ScštAd’eMaiS nub 3 ,ikl 6 
-...^A3lAJCEdWve Jx na gal. feutąętU...,

Bažnyčios ir milijonieriai —Lietuvių Kultūros 
Darželio ŠąjuiigOš b'a’zaFa§.—AutW&bilių ne
laimės didėja.—Kalinių riaušės.—-Didelis gais
ras.—Naujas įstatymas. Mirimai.

A. Montvid, M. D. 
'įVėst Town Štate Bank Bldg.

v 2408 V est Midisdn Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tfel. Bėelėy 7330
Naftų telefonas Briirts^ick 6597

DR. HERZMAN 
iš ruSIJos: < 

žinomas per 31 
j^dytojafc fehi- 

chroniškas ligas 
moterų ir vaikų pakai, nau-

LR. VAITUSIL DPT.
\ LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai 
Palėhgviiia akių įtempimų, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaiidėjinio, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
IWb, skaudaibą akių karštį, utitalisd 
trumparegystę ir tblirėgystę. Briteh- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sii 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
Ta’s. Sp'ecialė aty‘da atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kreivos Akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 r. Nr- 
dėlio'j nuo 16 iki 12 v. dienų.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
bę.ąkįnin. Kajnos pigiau kaip UirmA 
4712 Šrthth Ashland A v.

Phone BouteVaYti 7589

A. A. SLAKIS
- Advokatas

111 W. W^šhihgton Št
Robm "37

Vai. 9 ryte ikj, 5 Vai. vakare 
Ofiso Tel. Central 4490

DR, A. J. MANIKAS 
r kHYStciAxVSŪkGEON 
Office 4076 Archer Ayfehuė 

Tel. Virginia 1116 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p.

Office & Residence 2519 W; 43rd St 
Tel. Lafayette 3061 

Kasdien; išskyrus Skrudą. 
Sekma'dieriį ŠtisitarUs

Gerai lietuviais 
įlietus kaipo pAtyrėS g 
PdrgAs if akUšėHs.

Gydo staigius ir 
vyrų, u;™.., i. £-a--r . v-r 
jaūsiūs nitetbdi’is X-RAy ir kitokius 
elektros prietąisus. . <4

Ofisas iv Laboraotrija;
i604 \v. i8th St., ft’etbtt Morgai Si.

Valandos hub J.U—12 pictiį ir 
nuo 6.iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. CŠfta! 3110
Rėzidencijds t‘eTfefortai:

Superior 9454 ar Central 7464

Telefonas Yajrds 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHtAkb A^E.

Ofiso yalapdos:,.
Nuo 10 iki 12 dlėift, 2 iki 8 66 6^16
7. iki 8 vai. Nedėl. nuo. 10, iki 12 

Rez. Telephone PLAĖA >2400

eina šū taife, kurie per’ šimt- 
! piečius biauriadsib bu'du išĄait-' 
dojd ir Škri'Audė darbo žmonas 
bei neturtin^tfe valsliėčiuš. Va
dinasi, ranka ranką mazgoja. 
Su turčiais ir didžiūnais Ispani
jos kunigai buvo glaudžiai "su
sirišę, tų turčių reikalus jie da
bar ir ginA-.

Ir jhigb ar koks
kitas AiiteHkdš milijonierius 
'aukoja ŠteihbikŠ ^iiHiįRš pinigų 
katėllite bUŽhyėtei’, f tAi jis tatai 
Jaro tktti tiktis sUik’ėtimais. 
Tie miiijbhtei’tei į’ėtei žibo, kad 

< a taliklį; tehyčU ktčhįsis gin
ti jų teigta; tetai ji ir 
daro. DR. STIUROl.'IS

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

V xk. Nėdėlibj bafcM šUtarfįft 
ftiisO Tėl.: ŪoutėVaM 7820 . .

Nėftų Tel.: PrO^pbct 1930

, Phone Ganai 6122 ...
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS ife CHIRURGAS 
2201 West 22ft«l Sffeet

ValUAdbS: nuo 1=3 ir 7=8 
Seredomis Jr nedel, pagal sutartį 
Rez.6631. So. Calilornia Avenhe

Tėftrohas Rėpnbftc 7068

K.P.GUGIS
AbvbKATAS

127 N. .Dearborn . St. 
11-2

V . tPBNTlSTAS
WlBG VALANDOS: 10 v. r. iki V 

vnl. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

’ am š.
Telefonas

Ispaniją, rei- 
fakths, jog 

bAžh.yčia buvo 
įsigalėjusi labiau nei kurioje 
kitoji šalyje, Na, ir kokios pa- 
sekfneš? O pasekmės buvo te
kios, kad žmoftės Ispanijoje 
kėritė di'džiąufeį škiirdĄ. Jie bū- 
vo maitinami visokiais prieta- 
His. Inkvižieija' tfeA išžhdė 
tukstančiuš ir tiikktebčius 
žftioniy. 1

Ką darė kuhigai? jie bUVo 
susigrobę upie vteną t’tečduli 
visos šalies turtu. JTerrtš ■‘ftiėjkb 
ntetriikO; o tūb tarpu rtiilijb- 
nai žmonių per visą s&y'O gy 
venitną neturėjo.progos sdčiai 
ir žmoniškai paV^lgyti. Kai to-

Teko nugirsti, kad tarp vie
tos lietuvių biznierių eina tik-; 
ros lenktynės, kad butų gali
ma šauniau didžiųjų ežerų pa
rodoje pAsirotįyti. Yrą bęnt k*eU 
lietuviai, kurie norėtų ?teri Lu
nius atidaryti. Tik kai kurie 
jų bijosi, kad kartais vietoje 
pelno nepasidarytų nuostoli^

Kiek žihau, Jonas Brazabskaš 
jau susitarė su Kaziu 'Obelie- 
nu tėl atidarymo šaunios au- 
dės parodoje.

Pažiūrėsime, ar kiti lietuviai 
galės su jais susilyginti.

Religija palaiko ir milijonieriai

Mūsų kolonijoje ViėhOs. lie
tuviškos bažnyčios klebonas 
per pamokslą pareiškė, kad ka
talikybę ir katalikų bažnyčia 
palaiko ne vieh tik neturtingie
ji ir bemoksliai, bet ir milijo
nieriai. Girdi, ir riiilijonieriai 
atsiverčia į DteVų ii po rrtirtiės 
tikisi išganymo. Sako, jauna
sis Rockefeller aukojęs mili
jonus dolerių* tam, kad butų 
galima stijungti visto pasaulio 
katalikus, ir kad kituose pa
saulio kraštuose neiškiltų to
kių dalykų, kaip. Ispanijoje. 
Esą, kai katalikai tarpsavyje 
palaikys glaudžius ryšius/ tai 
niekas neįstengs jų nugalėti.

Tačiau tas dvasininkas ne
siteikė paminėti, kodėl tasai 
milijonierius taip karštai re
mia katalikus ir katalikų baž
nyčią. Apie tai, kas atsitiks 
su jūo, kai jis-mirs, milijonie
rius vargu jau labai galvoja. 
Bet jis tikrai gerai žino, jbg 
daugeliu atvejų religija pade
da jam mulkinti darbininkas: 
O taip yra deb to, kad dvasi-

KL. JŪRGELIONIŠ
. ADVOKATAS 1L_..
Š407 Ldftė Ale. Tek Yardš 2516

DR. G. SKRNER
18 AKIŲ GYDYTOJAS 

Tėh Yardfc 1829 
PHVdiko Akinius 

' Kreivas, Akis 
>■ . ' ištaiso

Afftąs ir Ąkjnių Dirbtuvė 
756 $5th Street / 
kampas HAlSt’ėd Št.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki J 
Nedclioiniš phgial kUtArtį.

leiskite mums, priminti 
UtekilUftėt krautuvėje 
r, tMd Gnid Uigairetų,sto- 

laikykite .pilną jų išteklių.

Ė N OŠ 
Chicago, 111.

Dr. Charles Sega!
. . OFISAS

4729 Šo. Ashland Avė.
, 2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo,\7 Iki 8:30 vąl. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. ;

Phone MIDWAY 2880

Tėl. BodlėVarti 6914 taĄ it
Ofiso vAiandos; nbo 2 iki .4, Kuo 7 

iiki 8:30 v. Nedėl. nuo 10,iki. J2^ųi

DR. S.
GYDYtOJi

3335 S<Halsted St
' CHfCAGO, ILL. >

T i' -i koplyčios visose V y
•I—T sZ czi 1 chicag’os dalyse
klausykite mūšų Lietuvškų radįo programų Pirmadienio Vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš 1V.H.F..C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET e 

Viši Telefonai Yards 0801.
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUti 

Ofišrt Valėhdct:
2—4 it nuo 6—3 vai. vakaro 

Rezidencija
SOUTH CLAREMONT 
Valandos—9^—io A- M. 
NėdČlio] pagal sutari

Phone Bouievard 7042

DR. & Ž. VEZEL’IS 
bENTIŠTAS

i 4615 še. Ashland Avn.

maity tę. Atertięs iš j tos Dai
gus, jis pabėgo.

Adv. P. J. Keršis lankėsi 
ChicA^ojė

I^rieš kiek laiko buvo ntoYy^ 
kęs į Chicago adv. P. J. Keršis. 
Ch-goje jis turėjo Atlikti kai kū
nuos bizhib rėikalUs.- Ta pf'ogti 
jis aplankė ir savo sėhiiš ėratl- 
gus bei pažįstamuš, šu kUriAiš 
draug'ė laftkė VAlpaVaisto ūhi- 
versitėtą.

Gimtadienio Minėjimas

Vasario 14 d. pohų Staūpb 
namuos* įvyko gražus poky
liukas p4oš Statkienės giftita- 
dienio proga. Kadangi ponai 
Staupai yra veiklus ir drau
giški žmonės, tai ir draugų 
daug turi. Pokyliuke dalyvavo 
gražus būrelis draugų, kurie 
įteikė poniai Gtaupieūei puikią 
dovaną. Tai buvo tikras Siur
prizas, nes p-ia Staupiene nie
ko Apie tai nežinojo.

kiek teko patirti, tai to po
kyliuko sumanytojos buvo po
nios K. Mulviniene,« K. Magi- 
lienė ir dar kelios kitos. _

Skelbimai Nhujinftose 
duoda ndūdą dėlto

ars-nkitfe

DR. A. J. Shimklis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,. 

VAI.: nuo 2 iki 4 V. p. 6- K 6Uo 7 
iki 9. v.» vak. TrečiadiePftis ii* 

Sekmadieniais sūsįtąrųs 
OP1SAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield AW.
Tel. LnfiiyHte SMt***’

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTUJAŠ ife CHIRURGAS

Valandos. nv*\ 2 iki 4 ii* nuo, 7 įki 9 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel, Bouievard 1401

Ofiso Te! PoTilevard 591.3
DR. BERTASH 
'756 Wėšt 35th St. J

Cor. į 
DfiSo va'

MAžAtes ,
Lietdviy kulteVos Darželio 

Sąjungos bazaras tesėsi per tris 
dienas. I^ėr visas tas dienas 
žmonių atsilankė pusėtinai daug. 
įviAiHiį (i’diktiį te ' ba-
ždbtii' bliVO šU’riftktą ĮhVsė'tinai 
kfew-. b^ikte bU^b gibte Mt iš 
kite kbfohijte biivb teks 

jįldbŪš p^tetefeiBAŠ; tdi te žmo- 
buklė pasidarė ntobė^aken- hfcs Dlkbhiį te fešitetefetį hesi-

tai liaudis pasiryžo at- gailėjo. Neblogą bizni darė ir 
b Arą s. Rtoikte tūd ihabytiį .jbg 
Hkš gtežOŠįeted. /

I Katalikų baŽhyM isittftijbje AtiMafeiHlį'ftelMttiėš8 ŽUW 
' dąu žmonių

jiįįo' shifeib Į d; ŠidV^Abtie 
automobilių nelaimėse žuvo jau 

žmbileš'.. ^ėVhAi pfcf te
laikotarpį buvo užmušta tik dvi- 
dbšiBt RfetiteL/Vėmusi,. Mn 
metais autofnobilių helainiesė 
jau žuvo beveik dvigubai ‘dau
ginto ii'ė1<ate

Us=Vaam 19 
d. Maitottlhį'; i RalĖjiine 
Rifo ■ kftda keli kaliniai 
bAiiii® iš ir

iiiaWh'. "W mOk vtettaš 
kaiW& lite’ 'tiutate ik teys 
sūftkiai :

batai- kkiiftiains

LIETUVIAMS TABAKO KRAIITIIV
■ • cinkams Pranešimas

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V. RYTO iki 8 V.

I.ITIII AMAN RulLDING, LOAN 
AND SAVING AŠSOCfA’riON 
1739 SOUTH KALSTEI) ŠTltEET

1 ..... 1 "■■■ "■■■■ 1 ............

Reikalaukite DEGTINES

/ EKSKURSIJA
LIETUVON

Gegužės 12 d. 1937 
CUNARD WHIT1E ŠTAR LAIVU 

“AQUITANIA”
ŠkUbinkltŠS ‘sU ddkUfhentais ir tuojaus užsi 

šisakykite vietą ant laivo.
Iš Ncvv Yorko į Cherbotirgą per 6 dienas, 

o iš ten pet 27 valandą į Klaipėdą.
"Pamanysite Paryžių, Perliną 

,/ . ( . . I$LA\DŲ!
r >220 švarų bagažo’galite vežtis Veltui', o kas'-yiifeai&M^- 

reikės primokėti po 4c už svarą.
Laivakortės iš XTeW Yorkto į Klaipėdą trečia kl'ėsd į vie

na jitisę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 ShUth Halsted Street 

Atdara kasdien nito 8 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Sekma dieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

L IIIII į j ii IĮ ĮIII.I'P—W H 10" ■t' 'ijĮ i|,i||Į|!|j||i|i|,»iiii|«»11 ■' ............... ........■■lt""." H'i.pi

y'— —‘----rv----- T1* T-'-’ ......."Ty-7.-.- e..... ........ -..V-Į.-7'................—.1 - "i,|' .

___________,,. .._______ ______...........................................................

ffia$ Kaivo Skiivrd Yuisfas
Aš vartoju Trinerio BiltėHd Vjftą vJ’šUbitiet

■Mrs.T'Sūsanną J’tri
’ ' Wiš.

seniausia ir Didžiausia 
LAIDOJIMO [STAIGA

John F. Eudeikis
YAibdtUVlŲ DIREKTORIUS "

AMBULANjCE

PATARNAVIMAS ■Dieną ir nAktj 1
Viši Tfefefonai YARDS 1741-1742

•%■ ■■ U''-'
’ 1 ''i'?t' ‘ FE’Vyi ■”lj. k;#®,!}1'

„turimL .
KOPLYČIAS., 

VISOSE MIEŠTU
DALYSE.

........................  ■ - • - --------------------- -r.-

Tti G"
;. ,, .............

rtKritG!' ■IldiflEKblkrb
10734 S. Michigato AVė.

IK o
'' ' w:

tėl. PulbiHh 5703
I

2314 West 23rd Place
SKYRIUS:, 42-44 Ęast 108th St

Z IR f

reet. v ; • .

SŲNŲŠ. , ..z.'''
Phone čahaį 2515 

.»> PnUmin... 1'270
1 ........ . . ,S.P.M2
I Š310 Lituariica Avenue■ t ’*'L’ z ♦•MM* MV’*' 4'.ų! ■**. t 2* ?

YŽEIIL A '
Phbnfe Yards 1138 t • ib-ivr »A’- •■'"f t* * • /

1 J. LIULEVICIUS
4348 S o. Galifornia Avenue Ph'oh’ė Lafayėtte 3572

1 ’ A. MAS
3307 Lituanica Avenue

AIŠKIS
PDtohe Bouievard 41'39

1 A l‘I<
1 1410 South 49th Gourt C

:tKU!
Cicero

g

Phppe Cicero 2109
i p f pi
1'3354 So, Halsted Street*

C'l • *» * -j * •» *- t u . * "k v ...

DIK^i
bouievard 4089

1 . , I. J.ZOLP
1046 \Vešt 46th Street Dhončs Boiilevard 5203

■ _-L* r--rr.tr r-.—. f-f- . , -~L.- __ ..

1 ■ " S; M; S)
718 Wesl 18(h Street

KUD^
• f

,1 • , • . i,

i____

kS
I■bonė MoArO-e 3377
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Ketvirtadienis, kovo 11,

CLEAELAHD ir OHIO ŽINIOS
♦ z'

RECEPTAS UŽKIE-
TĖJIMUI PABAIGTI' v

$310,090 bedarbiams šelpti
■ ■ b /.• ■

Cuyahoga apskritis gavo 
bedarbiams šelpti.

(Tąsa nuo- 2-ro pusi.) 
naujas įstatymas, kuris reika
lauja, kad visi balsavimo bu- $310,090 
dėlių prižiūrėtojai turi mokė-!Tiek pinigų liko paskirta vasa-
ti skaityti įr rašyti. Iki šiol rio mėnesiui. Sausio mėnesį 
Cuyaogo apskrityje to nebuvo (bedarbiams šelpti buvo paskir- 
reikalaujama. Todėl įvykdavo 
daug suktybių, kadangi pri
žiūrėtojai teisindavosi nemokė
jimu skaityti ir rašyti. Jei da
bar balsavimo metu įvyks ko-

ta $77,000.
Reikalauja pagalbos

Okulistai (akių daktarai), 
kreipėsi į gubernatorių, kad 

kios klastos, tai prižiūrėtojai (tasai sutvarkytų Ūkinių pri
bus atsakingi

Jauni nusikaltėliai bandė 
pabėgti

Mansfield O,—čia yra pa
taisos namai jauniems nusikal
tėliams. Prieš kiek laiko toje 
įstaigoje kilo didelis bruzdė
jimas. Mat, keli nusikaltėliai 
bandė pabėgti.. Įstaiga ir dabar 
sustiprintos sargybos saugoja
ma.

rinkimo ir pardavinėjimo kai
nas. Jie sako, kad stambiosios 
krautuvės veda “unfair” kon
kurencijų,—parduoda kostume- 
riams 
tenka 
keti.

Kas

už tiek, kiek okulistams 
patiems už akinius mo-

. , f

kalbama apie naująjį
laikraštį

A š , j a u porų kartų m įnė j a u, 
kad pas mus netrukus planuo- 

Yra ir valstijos milicijos, jama išleisti laikraštis. Iš kai 
kuriai jsakyta šauti į tuos nu- kurių" teko girdėti, kad tai bu- 
sikalteliiĮS, kurie bandys pabėg- 
ti. . : •’

■ V - ■* -i’- '

r x i'Pakėlė algas 
7 ■ (

Aluminum kompanija pakė
lė algas savo darbininkams. 
Kompanija samdo apie dvylika 
/šimtų) darbininkų, 
busiu pakelta apie 
šimčių.

Tenka pažymėti, 
landė yra tik tos 
skyrius. Kompanija viso turi 
apie keturiolikų dirbtuvių įvai- 
riifose miestuose ir šamo apie 
dvidešimt tūkstančių darbinin
kų.

Sako/ Kad 
dešimt nuo-

kad Cleve- 
kompanijos

MADOS
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visai jaunas 
vos 43 metų amžiaus.

Juozas čepukas (3604 E. 
53 St.) mįrė sulaukęs 66 m‘3- 
tų amžiaus. Palaidotas liko 
Highland Park kapinėse. Velio
nis Amerikoj išgyveno 33 m.

:• ' : - L ••

Sumažėjo nusikaltimų skaičius 
k*1 j-' • , -»,* ■ -į •'Policijos departmentas pa

skelbė raportų, kad per 1936 
metus nusikaltimų (plėšimų ir 
vagyščių) skaičįįiš sumažėjo 
visu penkiolika ' nuošimčių pa- 
lygin.ti'su ,1935.metais.

Vadinasi, pagerėjo laikai ir

kiekviena moteris gali apsaugoti 
savo šeimą puo paprasto vidurių 
užkietėjimo, atsargiai planuodama 
valgius. Dažnai vidurių užkietėji
mo ligos būna dėl stokos “rupumo” 
valgiuose.

Gausiai tiekia “rupumo” Kellogg’s 
ALL-BRAN. ,

Daug jdomių būdų yra <ALL- 
BRAN valgiams gaminti. Kaip ga- j 
tavus valgyti javinius su pienu . 
Smetona; vaisiais arba medumi, ar
ba daryti bandutes ir duonai — dė
kite i griddle cakes, salotas ar sriu
bą, taipgi ir -j kitus javinius.

Žiūrėkite tik, kad visi šeimos na
riai gautų po du kupinu šaukštu m?sikaltimų skaičius sumažėjo 
kasdieną ir užmirškite tas ligas, ku
rios yra ■ nuo vidurių užkietėjimo.
Rimtesniuose atsitikimuose duokite 
tris kurtus dienoje.

Jus taipgi galite užmiršti* piliu
les ir vaistus, ko niekis nemėgsta 
—ir tai, kas taip dažnai neduoda 
pageidaujamos pagelbosj jei ^loza 
nedidinama.

Kellogg’s ALL-BRAN tiekia vita
minus B ir padeda viduriams sus
tiprėti. ir geležies kraujui. Parsiduo
da pas visus krautuvininkus. Kel
logg in Battle Creek padarytas ir 
garantuotas. ' ./ '

(Sk.)

ar;
dė-

Dirbtinis ežeras
Jeigu prezidento, Roosevelto 

sumanymas Įįuš. priimtas, .tai 
netrukus tarp. įJlevelando ir 
A krono ■ susilauksime didelio 
dirbtinio ežero Cuyahoga upes 
slėnyje. 'Šia ko, kad reikėsią apie 
vieno,: milijono. dolerių, kad bu
tų; gailina^ išpirkįį ’ iš Tarmerių 
žemę tam 'čzeruiT

; ? -—Jonas Jarus

siųs “poterių” laikraštis. O tai 
todėl, kad jį daugiausia kuni
gai remia. ‘

i

Na/ netrukus pamatysime, 
kaip tas ląikraštis atrodys.

Draugijoms žinotina
• \

Lietuvių Kultūros Sąjunga^ 
prašo visas draugijas, kad bir
želio 20 nerengtų piknikų. Mat, 
tų dienų sąjunga tuTės savo 
pirma pikniką visiems gerai 
žinomoje vietoje, By-Heck dar- v ze.

Naujas kunigas
Taip sakant/ ir vėl liko išleis* 

tas būrys “dvasiškų piemenų”, 
atseit', kunigų. Iš viso kunigais 
įšventinta 28. Tarp jų yra ir 
vienas lietuvis, būtent, B. J. 
Bartis. Pirmas, mišias jis lai
kys, rodosi, naujoje parapijo
je.

iHDj ; /
N O R L £

Seniau musų lietuviškos pa
rapijos turėjo po vieną kuni
gą. Dabar jos jau turi po du 
ir net po tris. O tuo tarpu ave
lių skaičius mažėja. Tur būt, 
likusioms avelėms- dar trum
piau teks vilnas kirpti. ■'

Apkraustė Stonio valgyklą
Nakties motu per užpaka

lines duris įsįbriovė piktadariai 
į Stonio valgyklą. Jie išnešė 
už kalias dešimtis dolerių ci- 
.'garetų ir gėrimų. zir gorimų.

Giltinė siaučia 
trumpą laika pas musPer 

pasimirė keli lietuviai. Jonas 
Jasaitis (10311 Sophia Avė.) 
mirė turėdamas 63, metus am
žiaus. Velionis Clevelande iš
gyveno 44 metus. Paliko žmonų, 
sūnūs ir daug kitų giminių. 
Palaidotas biYvo su bažnytinė
mis apeigomis. - . '

11 Į J į č
Tarnas Kolka mirė • vasario 

i q

MORGE
SKALBYKLĄ

■ Su naujuoju spaudimą
■ indįkuojančiu ringeriu 
f netik kad taupo laiką, 
' bet ir jūsų baltinius-

Ši skalbyklė tikrumoj 
per savo ilgų metų naii-‘ 
dingų tarnystę —

• •• , '/fe ’

PATI SAVE
IŠSIMOKA —

- ' .1.1 . ,

Dvi skriaudos
P-lė Lyną Sku'rta 25. metų, 

‘19 North Sąę^aųiento boule- 
vard,: susirado darbų prie Di- 
vision ir Graiid 1 gatvių, kur 
dirbama radio smulkmenos.

Išdirbo mergina savaitę ir 
vieną dienų. I^ovo 2 dieną, 
prieš patį ėjimą fnamo ji valė 
mašinų. Paspaude elektros 
knipki, kad mašina pasikeltų. 
Tačiau mašina, ąžuot pasikel
ti, nusileido žemyn ir sutriuš
kino merginos pirštų. Dakta
ras nupiovė pirštą. .

Antra ar trečią, dienų po šio

<■ i

r
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JIMUI Suknelė. Naujas, margas ma- 
teriolas kaip tiktai pritiks šiai gra
žiai sukenelei. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę.

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

'So.' Halsted St., Chicago, III.

Pas mus taip pat rasite
NORGE Refrigeratorius bei Pečius-

. ..........    II ■■■«—

Pavyzdiniai Parlor Setai'—
Patogus, Gražus, Garantuotos Konstrukcijos/*
Visokiuose Stiliuose, Aptraukti Materija, Kurie Turi
Penkių Metų “Nuo Kandžių , i JO A >' jį"
Garantiją.
Specialė Kaina ...... ................ ■ vi w

..................M--—-.....   n-—
Įmainykite Savo Senųjų Karpetą

DAĘAR
KARPETŲ, nupirktos nupigintą 
savaitę bus atiduodamos 
už ..... ............4.;...;...................... .....

100 sekančią

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

Čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No.......... .....

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) 
___________ X

(Miestas ir valstija)

JŪSŲ KREDITAS GERAS

RooseveltFurnitureCojnc
2310 W. Roosevelt Road

M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Sav.

Telefonas — SEEley 8760

įvykio ta pati mašina, sakome, 
siiirynusi pirštų kitai merginai. 
O tai atsitikę dėl to, kad ma
šina esanti išgverusi.

Kompanija tur būt tiek ma
žai vertina darbininkių gyva
stį; ir sveikatų, kad pelno su
metimais verčia darbininkes 
dirbti prie lųašinų, kurios jau 
nebetinka darbui.

Skriaudų, kurių tos dvi 
merginos-aplaikė, vargiai kas 
Išlygins, nes sužalojimas jau
nam žmogui, vyrui ar mergi
nai, yra ypatingai skandi ne- 
laimč. * '

Merginos tėvai gyvena Loui- 
siana. Dabar ji galvų, suka,' 
ar sakyti tėvams apie ištiku
sių jų nelaimę, ar ne. Mergi-j 
na mano, kad nereikia sakyti.

Amerika yra madų šalis. 
Jeigu kokių madą' pasigauna, 
lai visi su ja “bovijasi”; k(d 
nusibosta. Ar.seniai čia visoj 
Amerikoj skambėjo italijoniška 
daina džinguliukai, o dabar 
visoj šaly išsiplėtė “sėdėjimo” 
streikai. 7Mados nė ekonomi
nių klausimu neaplenkia. .

GERKIT TIK GERA ALŲ

'■ jj.ę ,;k

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
v ’ t v \ I

Urmo (Wliolesale) kainomis pri
stato j alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street •
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

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

L M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

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

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

. YARDS 3408 \ ' HEMLOCK 5040

NAUJI LEWIS PA 
VASARIO SIUTAI

LEWIS ŠILKO
BLIUZĖS
*1.95
iki $3.95 Į

Eik Lewis Madų keliais, Kur 
LEWIS KREDITU APSČIAI

Vyrų siuvėjų pa
siūti ir tiksliai 
pritaikinti.

( *12.95
Galite naudot i s 
kreditu—-Nėra ki
tokių išlaidų, Ne 
palūkanų.

DYKAI
Puikus kišeninis 

laikrodėlis dėl 
La Pels
DYKAI

PRIE KOŽNO 
i SIUTO.

Miliam A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT £ 1
Sąlygos Į SAVAITĘ ■

DR.O’CONNELL
232 SOUTH STATE 'ST.

760 Madlson Si.
13234 Madlson St.
'4002 Madlson S t.
2567 Milwaukee Ar,
4002 Irvl

EVES.

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

____ 6350 N. Clark St. 
ILL 9-CLOSED SUNDAY

Garsinkites "N-nose'

Helen Jepson pasisako
kodėl Hi dėl savo balso pasirenka; Luckies

' » T .< V. u ? į 1 _ J . • . . ■

METROPOLITAN OPEROS
MEILI PRIMADONA SAKO

“Operos ir koncertų laikotarpyje 
mano balsas ir gerkle privalo nuolat 
būti puikiame stovyje. Tad, nors 
daugumą savo rūkymo ir atlieku, 
kada esu atostogose, man ytin svar
bu, kad savo cigaretų pasirinkime aš 
būčiau atsargi. >Aš rūkau Luckies, 
kadangi mėgstu jų skonį ir, kadangi 
aš jaučiu, kad pasielgsiu protingiau 
pasirinkdama dėl savo balso lengvą 
užsirūkymą.”

■ V

1

1

^Neseniai buvo padaryta savarankiškas 

jimas tarp profesionalių vyrų ir moterų - advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, daugiau kaip 87% pareiškę 
jog ypatiškai jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamesimo protingumą patvirtina p-le Jepson, 
kaip ir kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtais. Štai kodėl tiek daug iš

■ 1 ; 'j. ■ ■ ’/) ■ ’ ■ ’1 # -

jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzinančių 
priemaišų, išvalytų išimtino uIt’s Toasted” proceso 
gerkles apsaugą, tuckies yra malonūs gerklei.

tyrinę-

■F

SOV\

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINE”

Lengvas Užsirūkymas 
Toasted”-lūsu Gerklės L

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted ,Št.. Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago je-—paštu:

Metams ..............     $8.00
Pusei metų .... .............. ......... 4 00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Dviem mėnesiams .............. .. 1.50
Vienam menesiui .................... .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija .... ................   8c
•Savaitei ........................................ 18c
Menesiui x......... .......................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...............,......   $5.00
Pusei metų ........................... 2.75
Trims menesiams .................... 1-50
Dviems mėnesiams ...........  1.00
Vienam menesiui .................  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams   $8.00
Pusei metų į..........................  4.00
Trims mėnesiams ................ 2:50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Reikia Musu Paramos 
Prezidentui

Orderiu kar^u su užsakymu.
---------- r’ - - -

Parama Prezidentui
Šiame “Naujienų” numeryje dedame adv. Kl. Jur- 

gelionio atsišaukimą dėl,pagelbos prezidentui Ro ošė vel
tui jo kovoje už teismų perorganizavimą. Atsišaukimo 
autorius kalba, kaipo Lietuvių Demokratų Federacijos 
pirmininkas. 

■ t . \ ‘

Tačiau teismo reformos klausimas yra ne vienos 
partijos reikalas. Tai yra reikalas visų Amerikos žmo
nių, ir todėl “Naujienos” nuo savęs kreipiasi į plačiąją 
lietuvių • visuomenę su paraginimu paremti prezidentą. 
Šituo atžvilgiu “Naujienos” daro tai, ką ir dauguma 
darbininkiškų laikraščių Amerikoje.

Prezidento pozicija teismo klausimu yra aiški. Ji
sai nori, kad vyriausias krašto teismas nebūtų obstruk
cija socialinei įstatymdavybei, bet kad jisai eitų kar
tu su žmonių progresu, interpretuodamas įstatymus 
naujosios gadynės, o ne praeitų amžių, dvasioje.

Rooseveltas tatai išdėstė labai aiškiai savo dviejo
se kalbose per radio, ypatingai antroje kalboje, kuri bu
vo pasakyta antradienio vakare.. Toje savo kalboje jisai 
pareiškė: ;,V * • ą n

“Aš noriu — kaip ir visi amerikiečiai ne
priklausomų teismų, kaip kad yra konstitucijos au
torių sumanyta. Tai reiškia, kad Vyriausias teis
mas butų toks, kuris interpretuotų konstituciją 
taip, kaip ji parašyta, o ne keistų konstituciją, sauk 
vališkai naudodamasis savo teismine galia...” 
Šituo tikslu prezidentas pasiūlė kongresui priimti 

įstatymą, kuriuo paWemiant būtų galima skirtf naujuš 
teisėjus į Vyriausiąjį teismą, jeigu senieji teisėjai, su
laukę daugiau kaip 70 metų amžiaus, atsisakytų rezig
nuoti. i

Kai kurie to sumanumo priešai reikalauja, kad 
butų pravesta konstitucijos pataisa teismo reformos 
klausime. Bet konstitucijos pataisą pravesti imtų bent 
keletą, jeigu rie kelioliką, metų, o gal būt, ji po ilgų 
ginčų ir visai nebūtų priimta. Štai konstitucijos pataisa 
apie vaikų/darbą pramonėje' praėjo kongrese 1924 m., 
bet da ir šiandie jos patvirtinimui trūksta ašįuonių ar 
devynių šteitų pritarimo. Po trylikos metų ginčų ir ko
vos.

Socialinės reformos, kurios yra reikalingos Anieri- 
kos žmonių gerovei, negali taip ilgai laukti. Jeigu pre
zidentas Rooseveltas pasirinktų konstitucinio amend- 
mento kelią teismų sutvarkymui, tai jisai turėtų iki ga
lo savo termino • sėdėti, rankas sunėręs, ir atsisakyti 
nuo tų visų darbų, kuriuos jam ir kongresui pavedė at
liktu žmonės, balsuodami už “naujosios dalybos” pro- 
gramą, , :

Teismo sąstato atnaujinimas nepakenks demokra- 
tybeir bet ją sustiprins, ne užtrauks diktatūros pavojų, 
bėt jį pašalins.

> Tik įsivaizduokime, kad dėl “devynių senių” užsi
spyrimo per visą dabartinės administracijos terminą 
butų sustabdyta vykinimas tų reformų, kurios yra su
manytos ir milžiniška balsų dauguma principe žmonių 
užgirtos — darbo santykių reguliavimas pramonėje, pa- 
gelba ir apdraųda farmeriams, viešųjų darbų projektai, 
gamtos turtų saugojįmo planai ir t. t. —- kokią išvadą 
tuomet padarytų žmonės?

Ar jie tuomet nepasakytų, kad demokratinė val
džios forma yra netikusi? Ta forma, kurioje žmonių 
išrinktas kongresas ir prezidentas yra bejėgiai, viso 
krašto pareikšta valia neturi reikšmės!

Ar žmonės tuomet nepalinktų linkui demokratijos 
priešų, kurie skelbia, kad sėkmingai valdyti kraštą ga
lįs tiktai diktatorius, mes jokie “devyni seniai” jam ne- 
pastoja kelio? '

Taigi yra be galo svariau,, kad šioje kovoje tarp 
prezidento ir reakcininkų laimėtų prezidentas. /Reikia 
jam padėti.

Stambieji kapitalistai, didelių korporacijų advokotai 
ir visi tie’elementai, kurie kovojo prieš Rooseveltą pe
reitoje rinkimų kampanijoje, dirba išsijuosę. Jie daro 
mitingus, rašo rezoliucijas, siunčia laiškus ir telegra
mas kongresmanams ir senatoriams, protestuodami 
prieš Vyriausiojo teismo keitimą. Daugelis kongresų na
rių todėl mano, kad žmonės yra tam sumanymui prie-

'4

posed by President F. D. 
Roosevelt the issue is Pro
gresą vš Reaction.

We have voted for Presi
dent Roosevelt and Progresą. 
It is the people’s desire to 
go forward, no t backvvard. 
The Constitution should be 
interpreted in that spirit. 
The interpretation of the 
minority of the Court find 
the Constitution in agree- 
ment with the desires of the 
people and of their Presi
dent. .In this respect the’ 
Constitution need not be 
amended or changed. būt the 
antiguated and senite ideas 
of the reactionary majority 
of the Court mušt be chang
ed. ■ ’

Therefore we urge you »to 
stand by the people, to st'ahd' 
by our President and tp vote 
for the reforrn of the Su- 
preme Court as proposed by 
President F. D,~ Roosevelt.

Yours respectfully, 
Prašau visą draugijų, kuopų 

ir* organizacijų pasiųsti tokius 
laiškus7 savo senatoriams ir ki- 
tiems senatoriams be atidėlio
jimo. Ypatingai reikia; tokių 
laiškų iš Maryland, Massachu- 
setts, New Yorko ir MiehigaUo 
valstijų. Pavieniai žmonės irgi 
gali tokius laiškus rašyti.

Z X

Kl. Jurgelionis, 
Liet. Demokratų Federacijos 

Pirmininkas.

Brooklyn, N. Y

Jie

Prezidentas F. D. Roosevelt
Dabar atėjo reikalas subrustl 

ir paremti musų prezidentą F.1 
D. Rooseveltą , jo kovoj už 
Augščiausiojo Teismo pakeiti
mą.

Kol teismo didžiumą sudaro 
seniai reakcionieriai, kol teis- 
mas dabartiniaiųe sąstate gali 
atmesti visUš prezidento ir 
kongreso naudingus da^bb žmo
nėms 1 sumanyfttas, ■ tol žmonių 
išrinktas kongresas palieka be
jėgis ir tolesnis jo dalbas yra 
neįmanomas. Kas iš to, jeigu 
kongresas vėl sumanytų ir pri
imtų kad ir geriausius darbo 
apsaugos įstatymus, sumanytų 
pagelbą farmeriams ir bedar
biams, kuomet tikrai žinoma',’ 
kad dabartinis AugščiausiaS 
Teismas tuos visus įstatymus 
atmes, ?

(Prezidento Roosevelto suma-; 
nymas prie kiekvieno senio tei
sėjo, jeigu jis nerežignuos, pri
dėti jaunesnį pažangios min
ties teisėją —- pakeis • teismo 
sąstatą konstitucijos leidžiamu 
budu. Konstitucija tuomet bus 
išaiškinta taip, kaip ją aiškino 
dabartinio teismo pažagesnė 
mažuma. Tas faktas, kad trys 
ar keturi dabartinio teismo tei- 
s-Čjąi beveik niekad nesutiko su 
reakcionierių, didžiumos kon
stitucijos aiškinimais, aiškiai 
parodę, kad konstitucijų galima 
išaiškinti naujos gadynės dva
sioj ir kad konstitucijos gal bu t; 
nei nereikia keisti. Vietoj keis
ti konstitucijų, reikia tik pa
keisti Augščiausiojo Teismo są
statą, vietoj reakcionierių pa
skirti teisėjais pažangius žmo
nes. ■ (

Toks teismo pakeitimas tuo- 
jaus atidarys kelią, kurį Ame
rikos žmonės sau numatė, iš
rinkdami prezidentą Roosevel
tą šios šalies vadčvu. Per se
noj 6 teismo kelmą dabar žmo
nės negali nei žingsnio žengti 
į-priekį.

Visi, kurįe priešinosi Roosę- 
velto išrinkimui, dabar į šoko 
priešintis jo surpanymui p'akęife-' 
ti Augščiausiąjį Teisipą. Visos 
reakcijos jėgos dabar veikia ir 
bombarduoja senatorius jr kon- . r
gresmaiiug laiškais ir telegra- 
mbniis reikalaujant, kad. jie at
mestų prezidento Roosevelto su-

’ "'r,w “ '' 1 1 —..... . 1 .
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manymų.. ; Tos reakcijos j ėgos: 
jau paveikė į keletą demokra
tų partijos senatorių. Tie sena
toriai buvo išrinkti tik ačiū 
tam, kad Rooseveltas buvo iš
rinktas. žmonės juos rinko tik 
Roosevelto obalsiu tęsti kovą už 
žmonių geręyę toliaus. Dabar 
tie senatoriai t jau atsuko nu
garą Roojsey^įtui, jąu nebeina 
toliau, bet, ^ina atgal. Tai yra 
jų prasįžengįipas prieš žmones. 
Ir jiems tą peikia priminti.

Tarp tokių atgal pasukusių 
Senatorių šiandien priešaky sto
vi sekami:

..1

Šen. Burton K. Wheeler, 
dem. .iš Montanos

Šen. Edwąrd R. Burke, dem, 
Nebraskos
Šen. Royal S. Copeland, dem.
New Yorko , z.
Šen. Dąvid I. Walsh, dem. iš 

iMassachusetts
Šen. Bemett C. Clark, dem. 

įš Missouri
Šen. josiah W. Bailey, dem.
North Caro Ii na

Šen. Mi'llard E. Tydings, dem.
Maryland.
Visi šitie senatdriai sako da-. 

bar prakalbas prieš Roosevelto 
sumanymų modernizuoti Aug- 
ščiausiąjį Teismų. Jie kalba ne 
tik savo valstijose, iš kurių 
rinkti, bet visur Amerikoje 
per radio.,

Visos organizacijos, kurios 
veikė u,ž Ręoseveltų, ir visi 
žmpnes, kurie už j j balsavo, da
bar tuojau turi paradyti savo 
nepritarimą tiems senatoriams, 
o savo pilnų pritarimą preziden
tui Rooseveltui ir jo sumany
mui pakeisti-, Augščiausiąjj 
Teismą. Visus,s kurie, bendra
darbiavo! su mumis renkant 
prezidentą Rooseveljtą, kviečiu 
į barbą. Rašykite laiškus savo 
Valstijos senatoriams,, o taipgi 
augščiaus suminėtiems senato
riams iš kitų valstijų, '

Laiškus senatoriams reikia 
adresuoti sekamai:

is

18

iš

iš

iš- 
ir

č Hon. (senatoriaus vardas) 
Senate Office Building* 
yVashington, D. C.
Laiško turinys gali būti pa 

našus j sekamų: ' ...
Dear Senator: < ?

In the matter ,of the Su> 
preme Court A’-eform as pro- ii«u,; į ....................... ...................................................... ...................................... ...

M

Šitai reakcionierių propagandai atremti visi pažan
gus žmonės privalo sukrusti — ypač darbo žmonės, ku
rių balsai suteikė Rooseveltui pergalę paeitą lapkričio 
mėnesį, . ... ‘v

Nepaprastai sėkmingas 
bankietas

Kovo 6 d. Gtand Paradise 
svetainėje įvyko Amerikos Lie
tuvių Kongreso vietos skyriaus 
bankietas-vakarienė. Pirmą kar
tą vietos lietuvių pramoga bu
vo tokia sėkminga. Publikos - 
svečių bankiete buvo apie 350. 
Tatai liudija, kad Amerikos lie
tuviai šį Amerikos lietuvių 
kongresą nuoširdžiai remia. Jo
kia organizacija iki šio laiko 
nesugebėjo tiek daug publikos 
į tokį bankietą sutraukti. Ban- 
kieto metu buvo ir programa, 
—sudainuota kelios liaudies 
dainelės. Buvo ir trumpų pra- 
kalbėlių —i atstovų iš vietos or
ganizacijų. Visi kalbėtojai pri
tarė Amerikos Lietuvių Kong
resui ir jo Veikimui. Ant pat 
galo kalbėjo ir Rokas Mifcara. 
Apie šio "brolio kalbų būtinai 
reikėtų daugiau prisiminti. Man 
ta jo kalba labai nepatiko. At
rodo, kad R. Mizara' kalbėjo tik 
į savo partijos davatkas, visai 
užmiršdamas, kad Čia daugu
mas svečių buvo visai skirtin
gų minčių žmonės.

Visgi man atrodo,/kad komu
nistų vadai yra gana prasti di
plomatai ir savo tokiomis kal
bomis jie patys sau kenkia. Jei
gu laikas leis, manau, daugiau 
iš šio bankieto parašysiu.

Bet visgi bankietas puikiai 
pavyko. Po bankieto tarpusa
vio pasikalbėjimuose galima bu
vo patirti tą, tai sakant, viešą 
žmphių opinijų. Daugelis spren
džia tą neaiškų klausimų, kodėl 
socialistai šiuo reikalu bendrai 
dirba su komunistais, kurie ne
seniai sslkė, kad mes komunis
tai eisime prie demokratijos 
per socialistų lavonus, o dabar 
kitaip , kalba ir Rokas Mizara. 
Tautininkai šio bankieto nėrė- 
mė; na, čia jų nereikėjo, ir čia 
jiems ir vietos nebūtų galima 
buvę surasti.

Juokai

■Rytietis,

Arkliavagis kalbasi su teisė

Teisėjas: Kodėl pavogiai ‘a’rk-
V , . ■

Kaltinamasis: Poųš teisėjau, 
pe aš arklį payogiau, bėt jis 
manė pavogė.

Teisėjas:.Kaip tai?
Kaltinamasis: Aš norėjau 

perlipti per arklį, o jis mane 
nunešė.

— Surinko J. /Faiza Jr.

(Tęsinys)
Stengdamasis savo balsui pri

duoti paprastumo if teisingu
mo, aš atsakiau;

■ : J

—Nuo pat pradžios bolševi
kiškos revoliucijos.

—Tai labai gerai. Na, o ką 
jus veikėte iki musų revoliuci
jos?

Vieną akimirką pas mane 
svyravimas. Ką pasakyti? Ži
noma, as buvau vanasevskio 
padėjėjas. r>et juk tai buvo Zve- 
xevas, o aš — Brikinas. Ką gi 
as veikiau? Aš byiojui

—Nuo vasario menesio aš la
bai sunKiai sirgau.

—Abu — Urickis ir tardyto
jas — įeimpo. Kambaryje vy
rauja tyla, iš burnos aš leidžiu 
tris durnų kamuolius,
plaukia, supo j asi, virsta melsva 
juosta ir nyksta.

Tardytojas nutraukia tyla:
—O malonėkite pasakyti, 

jus pažinote Leontjevą?
Aš visai ramiai atsakiau:
—Taip. j
—Kokiu budu jus su juo 

sipažinote? -
—Tarnybos reikalais.
Lyg norėdamas mane pagau

ti ir nepaprastu klausimu nu
stebinti, tardytojas klausia:

—Pasakykite man Leontjevo 
tikrąją pavardę!

—Leontjeva's.
; —Tiktai?

—Taip. Aš pažinau. ji tik 
kaip Leontjevą.

—Argi jus nežinote, kad jo 
tikroji pavardė Gorianinas?

—Pirmą kartą girdžiu!
Tąsyk lipšniai man užduoda 

baisų, ' grumuoj-antj, lemiantį 
klausimų:

—Bet, gal būt, jus žinojote, 
kad Leonljevas yra mirusiojo 
anglų kapitono Froney agen
tas? . -

Užstoja triumfuojančia pau* 
za. Rudas žmogus palenkia gal
vą ir primerkia vieną akį. Vi
si laukia. Tuoj aš 
binsiu.

—Taip, aš tatai 
sakau aš tai tokiu 
kalbėdamas apie 
dalyką, pavyzdžiui, 
gėriau arbatą.

Urickis iš nusistebėjimo net 
iš krėslo pasikelia. Dešine ran
ka jis atsiremia į stalų. Kairią
ja ranka, kuri papuošta* žiedais, 
jis braukia per galvą, Jis pasi
lenkia į priekį. Jis nustebintas 
ir apstulbintas. Aš visas jėgas 
įtėmpiuy kad atrodyčiau ramus.

Urickis aiškiai, tarsi nieko 
nesuprasdamas, susimaišęs, su 
paslėptu piktumu išspaudžia iš 
savęs:

—Kai tai? Jus žinojote, kad 
jis — Froney agentas?. Ir jus 
su juo drauge dirbote?

—Taip.
—Kodėl jus nepranešėt man? 

Vadinasi, ir jus toks .pat paukš
tis?

Aš prašau:
—Leiskite atsistoti.
Aš .žingsniuoju dideliu ir pui

kiausiu kilimu. Paskui 
sustoju ties Urickiu ir 
jam klausimų:

—Pasakykite, draugas 
ki, kas aš per viekas? Jus ži
note?

-r-žinau.,
—AŠ buvau vyriausiojo štabo 

slaptas bendradarbis. Kaip jus

ar

su-

juos nuste-

žinojau — 
balsu, tars ' 

paprasčiaus
kad šįryt

staiga 
statau

Uric-

manote, ar man buvo privalu 
visas paslaptie užlaikyti?

Urickis klausosi su didžiau
siu atsidėjimu. Aš sakau:

—AŠ ne tik žinojau, kad Le- 
ontjevas — Froney agentas, bet 
ir buvau tuo labai patenkintas. 
Tik pagalvokite: musų priešai 
patys lenda' į tinklą. Nejaugi aš 
galiu kliudyti? Leonljevas juos 
vilioja, o aš eisiu ir išduosiu 
j j. Argi tai galima? Tiek man, 
tiek Leontjevui, žinoma, reikė
jo tais sąmokslininkais pasinau
doti...

Aš traukiu pečiais:
—Geras aš bučiau slaptas 

bendradarbis, jeigu apie tai bu
čiau pranešęs dagi jums! Juk 
tai butų reiškę įpusėjusį darbą 
numesti.

AŠ 1 baigiu:
—Įdomu, kaip jus būtumėte 

pasielgę mano vietoje, draugas 
Uricki ?

Urickis lėtai ir sunkiai atsi
sėda į krėslą. Jis pasuka ga.vą 
j langą ir sunkiai kvėpuoja.

—u, žinote, jus — taientin- 
jgas žmogus!...

Jo balse girdisi ne tai ironija, 
ne tai prisipažinimas. Jis baigia 
nusišypsojęs:

—Aš daug ką duočiau, jeigu 
jus sutiktute būti... mano ben- 
uradarbiu.

Tardytojas nutraukė jo bal
są:

—Kaip jus žiūrite j darbinin
kų ir valstiečių valdžią?

—Tatai aiškiai pasako mano 
Gurbas.

—Jus — partijos žmogus, ar 
ne? f

Tonu, kuris rodė aiškią, pa
nieką klausimui, aš atsakiau:

—Po to, ką aš esu padaręs 
darbininkų ir valstiečių val
džiai, visa inėra svarbu, ar aš 
priklausau partijai, ar ne. Gali
mas daiktas, aš klystu. Tačiau 
man rodosi, jog jei aš ir parti- 

j jai priklausyčiau, o nebūčiau 
nieko veikęs, tai butų daug blo
giau...

—Kas. jums yra žinoma apie 
Leontjevą?

—Apie jį nieko daug neži
nau... žinau tik tai, kad jis vi
sada buvo karštas sovietų val
džios šalininkas... bent man 
taip atrodė.

Tardytojas patrynė rankas ir 
nugarą atsirėmė i krėslo atlošą. 
Matyti, tardymas buvo baigtas. 
Mano galvoje dingtelėjo:’

—Štai. Prasidėjo! Kas bus 
dabar? j

Saldžiu, maloniu ir niekšišku 
balsu prabilo Urickis:

—Brangus musų drauge Bri- 
kinai! Nors jokios nuožiūros 
jūsų atžvilgiu ir negali būti, 
bet vis ,dėlto jus galite būti 
mums reikalingi ir — kas žino ? 
—tatai gali atsitikti labai greit. 
Aš tikrai nenorėčiau gu jumis 
atsiskirti. Todėl aš pasirengęs 
ešu pasiūlyti, kad jus pasiliktu- 
mėtė pas mus... _ _ ™

Jis paskambino. Tuoj pasigir
do beldimas j duris. Urickis ta
rė: \

—Prašau!
Įėjo aukštas, juodas ir su

džiūvęs čekos komendantas. Jis 
išsitempė lyg kokia styga ir 
laukė įsakymo. Urickis pareiš
kė:

Bus Daugiau
*

ro Eilute Kasdien I
A ,    7. T   ................... ............ ...........i
(IŽkirpkit Biąs eiles -f pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

i gražų eilių rinkini).

SSdžiu ant kranto. Ažuols kuprotas;
Lanksto išlėto savo šakas ...
Skliautas apkibąs fniplom akučių, 
Retkarčiais skaldo žvaigždčs žaibais, 
Kas ppt puikybę! . . . Kjla Plejada,;
Arkturas, Vega leidžias šiauriop.

Va, Andromeda, Va, kur, Pegasas, 
Gryžratis taisos skrjsti keliop.
Kas jo puikybe! . . . Va, kaip najada,
Galvą iškišus iš vandenų,
Mirksi Plejada, Va, mus’ skaistybe...

..................

E. Steponaitis.j



Kūdikių Auklėjimo 
Klausymas

Šiuo klausimu yra su
sirūpinusios visos moti
nos, nežiūrint ar jos bu
tų turtingos, ar apšvies
tos, biednos, ar nemoky
tos. Jos susiduria su šia 
problema kasdien ir daž
nai neradusios išeities, 
plaka ir baudžia savo 
nepaklusnius kūdikius.

Nėra abejonės, jog 
kiekviena motina trokš
ta, kad jos kūdikis butų 
sveikas, linksmas ir iš
augęs butų teisingas ir 
naudingas visuomenei 
žmogus. '

Bet kaip jį auklėti? 
Kaip pakreipti jo mintis 
į gerąją pusę? Kas da
ryti su juo, kai jis ne
klauso? Kai meluoja, 
pradeda vogti mažmo
žius iš namų arba net 
supykęs pabėga.
• Šiais klausimais gavo
me nemažai laiškų nuo 
šio skyriaus skaitytojų, 
ir todėl prašome tų mo
tinų, kurioms pasisekė 
šį klausimą sėkmingai 
išrišti, parašyti savo pa
tyrimus. Jus padėsite 
toms motinoms, kurios 
neįstengia švelniais bu
dais išrišti šį klausimą, 
nes baudimu nieko neat
siekiama. Labai dažnai 
baudžiamas kūdikis dar 
daugiau užsispiria ir sa
vo proteliu pradeda gy
venti. Atsiminkit, kad 
miesto gyvenimas yra 
skirtingas nuo kaimo 
gyvenimo ir kad kūdikis 
kasdien sutinka pagun
das, kurios labai dažnai 
nuveda jį net kalėjimam

Mes busime jums dė
kingos už jūsų sugesti
jas ir patarimus, ir pra
šome šiame skyriuje pa
reikšti savo mintis.

P-NIA NORA GUGIENĖ ATSTOVAUJA 
“Naujienų” “Moterų Skyrių” Amerikos Moterių 
Kongrese, kurio posėdžiai vakar prasidėjo Palnier 
House viešbutyje.
—■ i .... ■ .į, MiiiniĮMj'.įiirĮi

Pirmoji Pažintis su 
Žemaitės Kūryba

Rašo G. Petkevičaitė-“Bitč”

Moterys...

Jeigu jums šis skyrius 
atneša kokią nors nau- 
dą...patarkit savo drau
gėms jį skaityti. Tegul 
jos’ užsirašo NAUJIE
NAS ir jį nuolat seka.

Ateinančią savaitę 
tilps labai naudingi ir 
įdomus straipsniai.

Daugiau kaip 16,000 moterų 
Johannesburgo mieste, pietinėj 
Afrikoj, pasirašė peticijų prieš 
dabartines aukštas maisto kai
nas. ' < i ,

Buvo tat 1904 m. vasarą, ka
da du Šiaulių gimnaziją baigę 
jaunikaičiai, Povilas Višinskis 
ir Vincas Kalnietis, išsiruošė ke
liauti, ieškodami tėvynėje lie
tuvių inteligentų. Tikėjosi ka
me nors jų užtikti, nes buyo 
jiems jau ne vieną sykį patekę 
į rankas lietuvių kalba spaus
dintų laikraščių ir knygelių, ru
sų valdžios tada smarkiai drau
džiamų. Ypač veikė anų laikų 
jaunuolius “Varpo” laikraštis, 
kurs nesiliovė “Tėvynės Var
pas” gausti, į visas širdis bels
ti: “Pabuskite! pabuskite!”

Kadangi Višinskis su Kalnie
čiu gavo įspūdį, jog Varpas” 
ne vieno žmogaus ranka rašo
mas, todėl nutarė ieškoti jo 
bendradarbių savo apylinkėje. I 
Apsivilkę ne gimnazistų, bet so
džiaus bernų rūbais, iškeliavo 
pėsti iš Šiaulių, pakeliui užeida
mi pas pažįstamus inteligentus 
ir gimnazijos draugus, bet nie
kur šių namie nerado. Pagaliau 
užėjo į Joniškėlį, ieškodami 
mano brolio, irgi Šiaulių gim
nazisto, kurio irgi tuo laiku, 
kaip tik namie nebuvo. Aš tada 
darbavausi savo bityne 
kada atbėgo tarnaitė, pranešda
ma man:

—Atėjo 
ir klausia 
kiau, kad 
ir kad jo 
nelę.

Man vaikinai tuoj‘atpasakojo 
savo kelionės tikslą: iešką su
sipratusių lietuvių inteligentų. 
Bekalbant su jais apie musų 
spaudos būklę, apie rašytojų 
stoką, apie sunkumus susijusius 
su knygų gabenimu, Rovilas Vi
šinskis prisiminė turįs pasiėmęs 
iš vienos savo sodžiaus bobelės 
rankraštį. Ta bobutė, sako, no
rinti būtinai rašyti laikraštyje. 
Višinskis stengęsis jos raštą 
paskaityti, bet mažai ką supra
tęs, nes ji rašanti be jokių žen
klų ir žodžio vidury prirašanti 
didžiųjų raidžių

Kai aš paėmiau tą raštą skai
tyti, dar mažįau supratau, nes 
ir tarmė buvo man svetima. 
Rankraštis buvo stambiomis 
raidėmis parašytas prastame 
pilkame popieriuje ir susintas, 
kaip sąsiuvinis, storu, namie 
verptu linų siulu.

Pasakojo dar Višinskis, kad'

du sodžiaus berneliai 
musų ponaičio. Pasa- 
ponaičio nėra namie 
violoje pakviesiu pa-

Bukim
PrąKilni Meilė ĮGražios

Julia Zybrontienė-žemaitė M A1STAS

Kinijos moterys žengia pir
myn. Dabartiniu laiku valdžios 
knygose yra' 201 registruotų 
slaugių ir 3,045 akušeres. Prieš 
10 metų nebuvo nei vienos tik
rai išsilavinusios toj srity.

Didžiojoj Britanijoj 15,000 
vedusių moterų kasmet ieško 
persiskyrimų, o 3,500 vyrų no
riai eina kalėjimai!, kad nemo
kėti savo atsiskyrusioms žmo
noms įstatymiškai pripažintų 
dalį uždarbio pragyvenimui.
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poni? X nejučiomis paklausė.
—O namie — kaistai nu- 

sišypsojusi tarnaitė atsako. 
Rodos Sakytą, lyg nežinai, kad 
su Aliošą’?

plačių Jokūbas 
žiuri: jBąlionev fotely j s|di Van
dutė, ppįe šalies Alioša prfsi- 
glaud^Si, jai prie krutinės. Iš 
antros pusės Onytė, bet nepri- 
glaustą^ iš šalies tik stebish ir. 
kalbos klausosi. Pamačiusi tė ■

ta bobutė rąšiuSi naktimis, nes' 
dienų turinti namie ruoštis, vi
sus sodietės darbus dirbti. O už 
rašymą nakčia' ir žibalo, eikvo
jimą gavusi barti nuo vyro, ’į 

Kadangi tuo laiku buvau pa
siruošusi važiuoti į Rygos pajū
ri, kur ketinau - susitikti su mū
šy kalbininku Jonu Jablonskiu’ 
ir jo šeima, tai paprašiau Vi
šinskį, kad jis man įteiktų tos 
bobutės rankraštį, o aš pasisa< 
kiau tą rankraštį įteiksianti 
daugiau už mus numanančiam,; 
tikram gimtosios kalbos žinovui- 
Jablonskiui.

♦ ’ . . *

(Bus daugiau)

Ką Moterys

(T^šinys^ .
—Kubai) Rūbai! perker

ta 'Vajęidpkė^^ kam tu taip 
tragiškoj ■’viąkf. imi į: Aš j į my
liu kąip tikrą rsavo vaiką.tik 
kaip vaiką>..; nefe už savo paė
mėm, o vaikui Vis -'tik rė kia 
hbrs vienam širdį parodyti, tu 
jo nemyli, aš nemylėsiu... Kaip 
jis jausis? fevėtimas, neken- 
eramas,

—Kas čia * do meilė, 
čia pralaimimas, koks čia vai- „
kas? AštuohipJJčos metų ber-1V1 W» tlk Prib^° Pas1’ 
nas - sako' Jokūbas. Kad ,sv®lklW ; , ■' . J u
jis nususęs, Mo augumo. Jekub^rankas, kojos dreba,- 
Negana ištraukėm iš vargo Salva daga, Jiar pietus
prieglaudos, dagi taip lepinti,' ,V'aaduste
kaip u, mylėt .užsigulus, sei- kad j iš valytų, 6 kad J ė- 
lipti, laižyti, tai tik pati nusi- , ’ J
žemini prieš t$kj p^aršelį Man . , r
jis šlykštus.) sugadinsi) ištvir- v ..av . ..
kinsi jį, o kas man skaudžiau- x ^P ^tlba8 nevalgo ar nė
šiai - apšiveldinti kalbomis, i šn*ka> m °
svietas mato, neužriši niekam ,nas- WttU ' I
akių. Tarnaitė Onytė kūdikis 
ir ta supranta, nebučiuokis 
nuolatos. Kas jis tau do vai
kas? Galia mes jam gero darėr 
me, dagi, savo gerą vardą gali 
prarasti... Aš jį turiu išvaryti..

—Gal aš ir klystu, Kubiiti! 
Gal negerai eTgiUbSi — ptiši- 
duoda Vandutė.
daugiau, kaip‘ !tu nori KubUti< 
taip bus toliau'...

šiandien Vandute prižada pa
sitaisyti, bet i^toi 'vėl tiek pat. 
Jokūbas eina iš darbo svajoda
mas, atsimindamas praeitus laiš
kus : kaip Vandutė jo išskies^- 
tomis rankomis laukė. Įleidusi 
pro duris myląyp, bučiavo... da
bar tas ruskutis jo vietoje, pas 
Vandutę. Kailis pasikratė, pik
tumas pi šoko..1. Bet vakar prb 
žadėjo, bus jau kitaip,.. Svajo
damas paspaudė skambutį ir 
drebančia širdim laukią kas 
įleis... Va’ndutČ. štai butų lai
mė !

Atidaro duris 
kubui, rodos, 

-—

šlukšt visą kunų.v Rašo Vairia Biuchas
I>| »■' i t.-į Iiri,

VeSft DORA VIUUENĖ
Rekomenduoją
Verfiieną

..i,,......

Chiešgos mėsos tarybos, Meat 
Council of Chipago, informacijų sky
rius rekomenduoja šėiminlnkemš 
veršieną; “fore ųuarter, “breast”, 
ashouider roast ir “shouder chops”.

... ..,, j u ,

Savotiškai Prirengta 
Tušinta Veršiena

■ r.

•J ’

kame

Jokūbui rankos, kojos dreba,

negali gąsnio nuryti.- Vandutė 
tyli tik akis įsmeigus į Aliošą,

kubas nevalgo, rodos ji nema-

Kaip Jokūbas nevalgo ar ne
šneka, visas Vandutės prijautb

—Kas tau Kabutį, galva
skausta ? j

Tas nutyli, ant to pasibaigia 
kalba.

Tokie naminiai Burbų šeimy»- 
niški santikimi tęsiasi ir tęsia* 
si, Vandutė su Alioša roman- 
SUoja) myluojasi. Alioša irgi 

Nebebus I prakvašo, pradrįso, prisigu ęs 
prie savo / mamašbs. Kuomet 
hamlė) žingsnis į žingsnį sekiO- 
jasi, o užėjus smagumui) pa
griebęs .apsuka, prisi
spaudžia, arba eidamas pro Ša* 
lį pagrobęs jos ranką pabučiuot 
ja, Knygos nei į rankks, sako
si nebuvę laiko skaityti, reikia 
mokintis ir j. mamaša padeda į 
jam lekcijas atkartoti. Visas - 
darbąs, po kelis lakštus popie- 
ros Jokūbui perrašo jei tas pfi- 
spiria, p ne, įbai ir nerašo.

Alioša išponėjo, reikalauja 
patarnavimo, gero valgio ge
dauja.., Tarnaitė pradeda jo ne
kęsti, iŠdietiriėti jo drąsumą ir 

— tarnaitė. Jo* pasielgimą su mamaša*. 
šaltas vanduo . (Bus daugiau)

/

/ . \ • ALKŪNĖS

Klausia Ai S.
“Mano alkūnės ant tiek įjuo- 

davusios, kad aš ged nuos nešio
ti vakarinę suknelę be ranko
vių. Labai įvertinsiu Tamstos 
patarimą, kaip alkūnes galima 
išbaltinti.

Atsakymas:
Dažniausia oda' alkūnių yra 

stora ir šiurkšti. Kad išbaltin
ti įjuodavimą, reikia pridėti lai
ko ir kantrybės.

Užtikrinu, kad šis receptas, 
nuolatiniai kartojamas, išbal
tins Tamstos alkūnes.

Paėmus platų • indą ištirpyk 
gero muilo karšiam vandeny, į- 
maišyk vieną didelį šaukštą a- 
lyvos aliejaus (olive oil), mir
kyki t alkūnes dvidešimt minu
čių. Nušluosčius paėmus pusę 
citrinos gerai įtrink. Baigiant, 
jmasažuokit baltinančio kremo 
arba glicerinus.

. - . Ui

2 sv. veršienos
U, sv.. rūkyto kumpio
2 maži svogūnai
4 ar 5 bulvės
1 puodukas supjaustytų seterių 
% puoduko supiaustytų morkų
1 šaukštukas druskos 
Vfc šaukštuko pipirų
2 Šaukštai miltų. ' ■ :

Supiaustykit veršieną į ketvirtai
nius šmotukus. Vžpilkit vandens ir 
Virkit ant mažos ugnies 1 Valandą. 
Supikustykit kumpį taipgi į ketvirtai
nius Šmotukus^ pridėkit priė Veršie
nos kartu su kitais pridečkais, tėgul 
Vfel Verda apie Valandą ląiko. Su- 
tirStinkit dažalą su miltais, pridė
kit daugiau druskos ir pipibų, jeigu 
reikia. Kaip išvirs supilkit į ren- 
delj arba molinį indą. Ant viršaus 
uždėkit “baking pauderio biskvitų 
tešlą” if kopkit gan karštame pečiu
je pakol tešla gerai parus, bet na 
ilgiau kaip 20 minučių.

Patarimai

Ryžių Kotletai
i 11 ' lr~~ Ll' ■“ 171 *■

išvirti ryžius kąip košei, tik il
giau virinti, kafl butų pabirus, pa
sūdyti) at&UŠyti, pridėti pusę šaukš
to sviesto, įmušti 2 kiaušiniu, iš
maišyti gerui) pridirbti kotletų, pa
vartyti po jniltus ir pačirškinti kep- 
tUveįe 3u sviestu, arbu šonu.

Duoti su saldžiai rūgščiu padažu, 
V. Faiza.

Z ...... ? ..... - - - - --------- 1

žuvies Kotletai
........ ........... r,!,*1

Veda V. Byanskienė
Poughkeeprie, N. Y. — Jau

nos studentės Vassar universi
tete nepaprastai susidomėjo ve
dybų klausimu. Jos nustebino 
universiteto administr. viršinin
kus, kaiv suvirs 600 jų atsilankė 
išklausyti pirmą paskaitą nau
jai įsteigtam kurse apie “Vedy
bas ir šeimyninį gyvenimą” 

/šio kurso steigėjai yra Vas
sar universiteto gydytojos ‘a's’is- 
tente, Dr. Mary Hooke.

Tiek daug studenčių susido
mėjo ir norėjo išgirsti pirmą 
paskaitą apie “Biologiška ir a- 
natomiška vedybų išžiūra,” ku
rią skaitė Dr. Madelėine Grant, 
kad paskaitų salėj nebuvo už
tektinai vietos. Antra paskaita 
turėjo būti skaitoma vėliau, 
kad visos užsiregistravusios 
k,ursantės galėtų išklausyti.

Nekurios temos, kurios bus 
toliau išstudijuotos bėgyje šio 
naujo kurso yra: “Psichologinė 
išžiūra Vedybų,” “Kaip išsirink
ti tinkamą vyrą,” “Filozofija 
biudžeto,” “Vedyba ir karjera,” 
“Liuosla'ikis ir vedyba.”

38 moterys iš Įvairių miestų 
Suvienytose Valstijose ieško fe
deralinės valdžios paskyrimų 
diplomatinei tarnybai užsieny.

Pirkite savo apielinkė 
krautuvėse

Rašo DR. ALDONA 8LUPAS
. M. ll' — I* » Z J'. j

reikia saugotis paslydimų bei laike patariama daugiau padėti
« • w <■ . a 1 - _ » . . . 1puolimų, ypač dabotis žiemos 

metu. Nevaįgščioti naktį. Pa
sivaikščiojimai neturėtų per
daug moterį varginti.

Tinkamas namų ruošos dar-.

pagalvių, kad aukščiau laikyti* 
gaivą ir krutinę^ ;

Riaukus plauti galima kad ir 
kartą į savaitę) Tas priklauso 

bas sveikatai' iifenida) Jis SWi įtie
kiau reikalingas, tik reikia ven-^'Wsl ~ pteut‘ 
gti sunkesnių daiktų kėlimo, 
pasitempimo ką nors kabinant. Kaip jau minėjau, inkstai lo- 
Tas vgali iššaukti prieš laiką Šia labai syarbią rolę žmogaus 
gimdymo skausmus. Taip pat: gyvenime. Be jų žmogus nega- 
nepalartina važiuoti automobi
liu, autobusu; žgelžkeliu, nesi sd- 
krčtimai gali iššaukti kraują- 
pludį. . <

Pradžioje nėštumu moteris 
greit nuvargsta*, užtat ręikalau*- 
ja daugiau mięgp. Gęrąi yra 
pagulėti ąr pamiegoti pu pietų, 
tik nereikia pamiršti 'prieš tai 
nuimti batus, bei atliuosubti 
drabužius, kad nevaržytų kūno. 
Geriausia visai nUsirėdžius at
sigulti į lovą. Kambarys turi 
būti saulėtas, gerai vėdinamas 
ir ramus, Nėštumo pradžioje 
moteris turi, dažniau naktimis 
kelti nusišlapinimui. Miegąs bus 
varginantis* ir sunkus, jej val
gis bus netinkamas arba sun- - 
kiąi virškinąmas. Toks miegas, 
neduoda tikrą poilsį., Gale neš-į 
tumo blogiau miegasi, peš vai-, 
sius siekia gana aukštai ir 
spaudžia krutinės dangą, Tame.

kiau reikalingas, tik reikią ven-

lėtų gyventi. Jie ‘‘atlieką višą 
Valymo darbą organižme, praša
lindami Višąš kęnksmingaš me ‘ 
džiagas per šlapumą.

NeštUitib laike f daugiau pra
kaituojama. Prakaitui džius-’ 
įan^ užsikemša odos skylutės 
(porai), per tai užteršiama oda, 
susidaro nemalonus ' kvapas. 
Kąd )palaikyti' odos švarumą, 
reikalinga kasdien maudytis, ’ 
gerai su (muilu apsipraųsiant. i 
Vandens temperatūra turi buti 
tarpe &5-90C>J\ šąftas vanduo 
nepakankamai gėfąf valo. Ge- 
riausia imti šiltą' 'Vonią Vakare 
prieš dįliant gulti - 
uymasis. netik raminančiai vei
kia, bet gerai ir miegasi. Rei
kia Vengti Įąbai šiltų arba labaį 
Šaltą maudynių. Visiškai nelėis- 
tina' * maudytis jurose.
y / (Bus daugiau) y

toks mau-

Žuvies kotletai daromi dažniausiai 
sterko lydžio arba ešerių. :Nu- 

> 
mėsą smulkiai sukapoti\ su bandele, 
išmirkyta piene, pridėti druskos, ci
bulių, ir pipirų, bent šaukštą sviesto, 
įmušti kiauŠinj, viską sumaišyti ir, 
pridirbus nedidelių kotletėlių, čirš
kinti svieste. V. Faiza.

1c
1 iš - ■ ~
i dorojus Žuvį, reikia išimti kaulai, o

Rašo PARYŽIETĖ
Sunkiausia ir svarbiausia pir

kimo problema moterei yra nu- 
sipirkti sau tinkamus ir rūpes
tingai primieruotus batukus, 
ypatingai, jeigu turi ilgą arba 
sia'utą koją.

Ne visos batų krautuvės turi 
didelį pasirinkimą tai moterei, 
kurios koja yra nepaprastai 
propotcionalė, taip kad svarbu 
žinotų kur tokia batukų krau
tuvė randasi.

* Viena tokių krautuvių yra, 
Walk-Over, vidurmiesty, čia nė 
tik rasi gražių batukų, bet ir 
specialų skyrių, kur kojų spe
cialistai primieruoja batufe. Ši
tame specialiame skyriuje gali 
rasti didėlį pafcirihkimą batukų, 
dėl siauriausios kojos AAAAA, 
arba dėl plačios EEE. O jeigu 
turi ilgą koją, tai čia randasi 
moterų batukų iki 11-46 nume
rio ilgio.

' 1 ■ -

r KENČIANTIEMS PLAUČIŲ
’ LIGOMIS

Jei jus kankinatės džiovos, du* < 
sulio, Šalčiu, kosejunu, bronbhitis 
ir slogomis, ar kitomis plaučių li
gomis, niek© nelaukdami paban- • 
uykite Dr. F. J, Siųmnovskio im- ■ 
portuotft šventojo Kalno Arbatų. 
Tai geriausia pasauly gamtos gy
duolė, Tūkstančiai dėkoja laiškais 
ir giria šhį nepaprastų švento 
Kalno Arbatų, kuri dattg ŽiiloilTų 
išgydė.

Jo šventenybė Popiežius Leonas 
Xlll apdovanojo šv. Petro Orde
riu šios gydančios Šteutojo Kalno *! 
Arbatos išradėjų.

Pakelis jos tekaštuoja tik $1.20. > 
f’risitthčiaiiia į namiis. 6 hakdliai 
$6.00. Rašykite Ir reikalaukite i

E. G. HERB GO*) Ppt. L7, 
784 Sefleca Avė., lirooklyn, N. Y.

Garsinkitės “N-nose”
---- - ... j- . •- - • —------------
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MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St 

CHIGAGO; ILL.



A
NAUJIENOS, Chicago, III.

Bet bėda, 
dažnai -pa- 
dingsta iš

Streikieriai
Vakar po pietų, kartu su ki

tais darbininkais Hąggard & 
MUrcc^son- bendrovės dirbtuvėj 
j e, prie 37-tos ir Ratine gatvių, 
“atsisėdo” ir du lietuviai jau
nuoliai, Al. Mickevičius ir Char
les žičkus, 3432 S. Morgan st.

Abu jaunuoliai sunkiai dirba, 
bet liuoslaikiu uoliai darbuoja
si įvairiose lietuvių grupėse ir 
yra pavyzdingi “Pirmyn” choro 
nariai.

Lietuviai
KrepšiasVydininkai

Žymių lietuvių sportininkų 
Chicagoje yra daugiau negu ki
tokių “žvaigždžių”, 
kad pasižymėję jie 
keičia pavardes ir 
lietuvių gyvenimo.

Pavyzdžiui, vargu lietuviai 
butų žinoję, kad Jack Sharkey, 
goifininkai Benny Gioodman ar 
J. Burke, ristikai Jack Gans»n 
ir daugelis kitų yra jų tautie
čiai, jeigu patys sportininkai 
nebūtų davę žinios apie save.

Laimei, ne visi sportininkai 
nusikratė lietuviškų pavardžių 
Chicagoje yra ]
atletų ir lošėjų, kurie nuo pa-

SPORTAS
RISIS JAUNASIS 

BANCEVICIUS

13-toLietuvių Demokratų 
wardo klubas kovo 12 d. ren
gia ristynes Marųuett.e Park

bKų puvusių, [parapijos svetainėje, 
nemažai gabių I

Bus bent keli geri ristikak
vardžių nenumetė nei lietuviš- Pavyzdžiai, Vytautas Bancevi- 
kų galūnių.

Dabartiniu laiku jie beveik 
visi lošia krepšiasvydį, nes da
bar dar tebėra to lošimo sezo
nas. \

šiandien lietuviai krepšiasvy- 
dininkai stoja’ į kovą su žymia 
Chicagos profesionale komanda 
“Bears”. Lošimas įvyks St. Ri- 
ta’s salėje, prie 63-Či,os 
remOnt gatvių (blokas 
nuo Western avenue).

Lietuvių komandą 
Edwardas 
Peter B^rskis, (jo tėvo įstaiga,

piežnas dzūkas” i • i i

ir Cla- 
į rytus

sudaro
Krause-Kraučiunas,

čius, “drapiežno dzūko” sūnūs.
Vytautas jau keli metai la

vinasi ristis., , Ir kaip atrodo, 
jis netrukus pasidarys vienas 
geriausių lietuvių ristikų. Jis 
jau ir dabar sako, kad, girdi, 
lietuviams ristikams butų gj- 
rai persiimti ir patirti, kuris 
jų yra geriausias. Jis kartą 
jau padarė iššaukimą J. Maso
nui. Tą iššaukimų jis dabar ir 
vėl pakartoja. /

Vytautas risis su? žymiu ita
lu ristiku Pardallo.

Risis ir Vytauto tėvas, “dra- 
su Zdaryno- 

vu. Pereitą kartą Zdarynovas 
ritosi su Vytautu ir labai mu
šėsi. Dzūkas sako, jog jis pa
rodys Zdarynovui, kad muštis

Barskis Fumiture Co., koman
dą finansuoja), Antanas Lau
raitis, Viktoras Yanzanaitis, 
Benny Budrikas, Peter Petro- 
laitis ir Joseph Kluchinskas.

Oponentų “Bears” komando- “sveika”, 
je irgi yra vienas lietuvis, Ed
vardas Kawal-Kavaliauskas. 
Kavaliauskas yra' cicerietis, ku
ris pereitais rinkimais kandi
datavo nuo republikonų parti
jos j miesto globėjus. Jis yra 
pasižymėjęs sportininkas ir ru-;mjų ristynių. 
denį, berods, lošia profesioha-J: 
lėj footballo komandoje, kuri 
taipgi vadinasi “Bears”.

Lošimai prasidės apie 7:30.! 
Be suminėtųjų komandų, susi
kibs keturios kitos komandos: 
St. Joseph Lights su Fuka Bu- 
ILts ir Judge Zuris Boosters su 
St. Pius.

Lošimus tvarko marųuette- 
parkietis jaunuolis, J. L. Jatįs- 
Juozaitis, 6822 S. Rockwell avė. 

----- o-----
Iš Smuikininko 
Į Basketballininką

Jaunuolis J-hnny, štukas ga
lėjo būti geru smuikininku. J s 
smuiką neblogai naudoja ir 
dažnai groja Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestre. Bet spor
tas jam irgi buvo mielas. Jis 
baseballo buožę taip ge^ai val
do, kad profesionalė komanda, 
Saint L<>uis Cardinals paėmė jį 
į savo jaunųjų lošėjų 'tarpą ir taisyklėmis ir patvarkymais, 
davė kontraktą. ‘r luaiv ii 4 nvmeotų. uci^u mauuuvr

Jaunuolis štukas gyvena SU ninkas negalėtų jums duoti mįslių, 
tėvais ties 5125 South Tripn st. I Pasiųskite savo pageidavimą Naujie-
, . x . . . i noms. čia jus gausite skubiausi na-Jo dede p. Štukas turi įvairių | tarnavimą.
reikmenų krautuvę 18-je Apie-1 Atsiminkite dar ir tai, kad pame- 
linkeje netoli Naujienų. Smui-; Ųojd cigaretų pakelį ir jei nepra- 
ko J. Štukas mokėsi pas Kazį džiugsite, tai jus Atgausite Savo Pi- 
Sfpnnnavičin ’ niguš dvi«u,bai atgal. LaimingųSteponavičių.

Risis dar ir vienas lietuvis 
iš Harvey su 240 svarų neg
ru.

Marųuetteparkiečiai yra kvie
čiami atvykti ir pamatyti įdo-

IŠLOŠKIT $100,000 
PRADEK1T TUOJ 

PAT
mėnesį Naujienose
gana jaudinantis

$200,000 Piniginiu Prizu.

buvo 
kon-

Laiškas iš Lietuvos
1 . —------- r—

, Žagariečių Kliubo nare ir 
darbuotoja, p-nia Emilija Hlv 
dauskienė, vakar aplaikė laiš
kelį iš Žagarės nuo savo gimi
naites. Tarp kitko giminaitė 
rašo: .

“Iš vasario 18-tos, tą nakr- 
tį išvojgė šv. Bąrbdroš grabą, 
išnešė laukan, kaulus išbarstė, 
o suknelę ptikišo šiaudų ir pa
state kunigui prie. durų. Ku
nigas, geras kortų lošėjas, 12 
valandą nakties grįžo į namus, 
rado Barborą prie durų stovin-

“Tas įvykis sujudino visus 
Žagarės miestelio gyventojus, 
bet kaltininko nesurado. Nu
žiūrą meta ant laisvamanių.”

šios žinelės padavėjas labai 
gerai žino apie sįdepelį, kur 
žagariečių stebuklingoji Barbo
ra gūlėjo. Jis sų kitais žaga- 
riečiais neseniai aplankė ir ap
žiurėjo tą šventą mergelę.

Tarp “Naujienų” 
skaitytojų

Grįžo iš ligoninės

Praeito mėnesio pabaigoje 
buvo sunkiai

MUSŲ SKAITYTOJAI
,ii»t i , .... ; ' i". 1

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti j šj skyrių.. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gali
ma). « -
TIKRA DEMOKRATIJA
GERB. REDAKCIJA:

DĖL AL KUMSKIO
Kovo 9d 

GERB. REDAKCIJA:

tai vieta prie teisėjo teks kitam lie 
tuviui. Taip ir padaryta.

Su pagatba; .
(John T. Zuris, 

Teisėjas.

1937

»
Gaudamas žinią iš Chicagos Parkų 

Apskričio, kad jis buvo paskirtas 
kaipo direktprius Marųuette Parko, 
ponas Kumskis rezignąvo savo vietą 
kaipo bailiffas prie Teisėjo žurio. 
Buvo paskelbta laikraščiuose, kad’ 
Lietuvių) delegacija nuvyko pas mies
to Mayorą Kelly ir pas poną Nash 
su reikalais api^ šį dalyką. Tokis 
paskelbimas yra klaidingas, nęs jo
kia delegacija neaplankė minėtus as
menis.

. r* ‘ -f ‘ '
Buvo numatyta* kad jei ponas 

Kumskis pasirinks vietą kaipo vie
nintelis Lietuvis 'Parko Direktorius,

visiems lankytojams ir už gėd
ies . prisiųstas ligoninėn.

Ji tikisi greit visai pasveik-

VERTĖJAS’ PRAŠO
KOMEDIJOS “PINIGŲ NĖRA”

GERI?. REDAKCIJA:

Labai prašau išspausdinti “Naujie
nose” šį mano laišką.

•1913 metais Chicagoje “Lietuva” 
išleido mano, iš Turgenevo verstą, 
komediją “Pinigų Nėr”. Nesąžinin
gi skolintojai dabar pražudė pasku
tinį mano turėtą tos knygutės eg
zempliorių.

Jei kas gerbiamųjų Amerikos lie- ' 
tuvių turi tokią knygelę, labai pra
šau jnari ją atsiųsti. į Lietuvą. Bu
siu labai dėkingas ir, atsidėkoda
mas nusiųsiu paskutinę savo kny
gelę- *

“Pinigų Nėr” man reikalinga ma- 
raštų komplektui bei parodai.

Su pagarba, ,
Matas Grigonis, 

Senamiestis, Panevėžys, 
Lietuva—Lithuania.

no

PADĖKA 
“NAUJIENOMS”

,GERB. REDAKCIJA:
Patalpinta ligoninėj
Navickiene, 3424 Southapsirgusi p-nia V

Petronėle Demereckienė, 33311 Union Avę., yra išvežta į Mi-
S. Wallace St. ■ chael Reeše Hospital, prie 29th

Tapo nuvežta į North West- St. ir Čottage G rovė Avė. -r-r Rii’ii. • 'i «■ . I
j Kiek ilgai jei teks išbūti li
goninėj, dar nežinia.

Niekutis.

ern Hospital, bet po savaitės- 
laiko grįžo į namus, nors ir 
ne visai pasveikus.

- Ligonė yra labai „ dėkinga

; Praeitą 
paskelbtas 
testas su 
Tą kontestą leidžia. Labiau-Sušvel- 
nintų Old Gold Cigaretų gamintojai. 
Nuo pat paskelbimo pradžios tas 
kontestas patraukė Amerikos Visuo
menę ir sukurė tokį kaimė ir mieste 
žingeidumą, kad dabar įstojimo for
mos plaukte plaukia- iš kaimų ir 
miestų kontestantų. Kiekvienas nori 
išlošti $1,00,000 prizą. Ir, kaip tai 
matome iš vis pasikartojančhj raši
nių, Old Gold Cigaretų gamintojai 
nepamiršo įskaityti į šį kontestą ir 
savo draugų lietuvių.

Dauguma Naujienų skaitytojų jau 
įstojo į šį kontestą. Jie jau smar
kiai prakaituoja, spręsdami tas mįs
les. Visi stengiasi laimėti. Jei jus 
dar* nejstojote, nėra pervėlu ir da-- 
bar. Nueikite į artimiausią cigaretų 
krautuvę ir paprašykite oficialių 

. Old Gold Mįslių Paveikslų kartu su
Atid

žiai sekite instrukcijas ir tuosyk įs- 
tosit ir į kontestą. Jeigu krautuvi-

BUICK &(
PONTIAC’

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTfiLE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

SAVININKAS \ .
F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

• Tel. BOUlėvajd 4552

A. F. CZESNA BATHS
TURKIŠKAS, SIEROS IR ELECTROS GYDYMAI 

ULTRA VIOLET IR SAULĖS SPINDULIŲ MASAŽAI 
ELEKTROS VANA IR KAMBARYS $L50.^ 

MOTERŲ DIENA UTARNINKAIS.
* 1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

CHICAGO, ILLINOIS. i

ATEIKIT ŠIANDIEN pas mus ir sutaupykit 
nuo 25 iki 45 nuošimčių ant Floor, sampelių.

Turime greitai išparduoti, kad , padaryti 
daugiaus vietos dėl naujo stako.

Ilgai nelaukite, Yies bus greitai parduota, o 
dabar yra visko pasirinkimui:
PEČIŲ, RADIOS, SKALBIMO MAŠINŲ, 

PARLOR IR DINING ROOM SETŲ, 
STUDIO COUCHES, MATRASŲ, IR 

LINOLEUMS.

GLOBĖ FURNITURE CO.
z < 1 ' : ■ ■ ■ ’jfr-..

10655 SO. MICHIGAN AVENUE

Duodame ant Lengvu Išmokėjimų

Del informacijų kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TftAVEL
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Girand St, Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St, Newar(k, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St, Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St, Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ t u 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vęrnon St., Worcester Mais.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Maln St, Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1730—24th St, Detrolt Mlch.

LITHUANIAN NEVVS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Hal»ted St, Chk.-’go, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH-
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superlor Avė., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 Ali Nattons Bank Bulldlng
1200 Carton St, Plttsburgh, Pa.

EKSKURSIJA

I LIETUVA
Rengia ir prižiūri '

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
’ AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
, - * T. '

Išplauks is New Yorko

GEGUŽĖS 16 d., 1937

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bretnėrhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

W HAMBURG-AMERICAN LINE O 
@ NORTH GERMAN LLOYD H

Vardu Draugijos “Lietuvos Ūki
ninko” malonėkite priimti musų nuo
širdų padėkos žodį už jūsų gausų 
prisidėjimą—((plačią publikaciją) prie 
Draugijos “LIETUVOS ŪKININKO” ( 
rengiamo 30 metų Sukaktuvių vaka-j 
ro, kuris įvyko vasario 7 d., West 
Side Svetainėje.
’ Jūsų plati publikacija sukėlė mums 
daug džiaugsmo veikti toliaus švie
timo ir kultūros judėjime.

Su augšta pagarba, 
Draugijos. “Lietuvos Ūkininko” 
Sukaktuvių Rengimo Komitetas:

Jos. žurkauskas,
V. Duoba, 
Anthony Linkus, 
Jeva Lukošiūtė, 
K. Mikšaitė, 
Stanley žičkus.

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 (JAUTI

International Wine & Liguor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas "

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK I TAVERNOS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TA VERNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

Ketvirtadienis, kovo 11

Duodame puikų elekt
ra apšviečiamą altorėlį 
dykai su kiekvienu pir
kiniu už $39.50 ar dau
giau.

PatogŲR ifiinokfjhnai 
Pakankamai laiko 

iki išmokėjimo.

!»• NAUJOVIKIS -fctf
DE UIXE BALDU. ĮRENGIMAS ^-

PATOGUS IŠMOKĖJIMAI TaR PulhtiR, 3 kombarli

ir
f 'k

ATLANTIC [FURN. CO.
3954 W. 26TH STREET. Tel. ROCKWELL 1500

Atdara vakare, ketvirtadienį ir šeštadienį ilki 10 vai. vakaro.

Mažas įmokesnis pa
laiko pasirinktus daik
tus iki vėlesnio prista
tymo.

Ta« puiktiR, 3 kambarių 
baldų IreiMtimaM. HUtddeda 
Ih HekanNų Kabalų:
• 2-fit. naujovInU frontl- 

llln RptttH.
• 3-M. laEdyniniR mir*- 

kambarių wetaR.
• rt-fit. ųžtiollnlH pusry

čių HetaK .
• ĄžiioIIiiIh akarlniR 

stalaa.
• Junior įkempa ir Keida.
• Staline lempa Ir ftelda.
• lirldKe Lempa ir fceida.
• Ąžuolinis stalelis.

29"^

Reikalaujant parduoda
me atskiromis dalimis, .

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

DAILY BUSINESS DIRECT01Y
KASDIENINIS BIZNIO S4°vAŠlS ALFABETO TVARKOJE

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

ANGLYS—CO AL

$332 Sp, Loįįg Avė 
Ttt 0KMJBMC MOi

Pocahontas Mine Run
5 tonai ar daugia i $' 

Smulkesni $7.15
.40 tonas 
tonas.

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

• SVETAINES
Southtown Ballroom

Gražios šokiams ir mitingams sve
taines, virtuvė ir valgymui kamba

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

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

"arsinkitės “N-nose’

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompėtentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas išvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins. ‘

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

• TAVERNOS
BILL’S TAVERN 

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

KEELEY BEER 
558 West 37th Street 

(N. E. corner) 
IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 

Telefonas YARDS 2704 
Chicago, Illinois.

’ • RESTAURANTAI-

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne 
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
žptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefono 
Canal 1133.

639 Weat 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA - 

75P West 31 st Street 
A A. NORKUS, Savininkas.

Tel, Vicforv 9670

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



• ■
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INTERNATIONAL HARVESTER (MC-COR-
MICK PAKELE ALGAS DARBININKAMS

■ I .

U-L,. ■ ..... ... ’*

Skerdyklos pakėlė algas, bet pakelia 
ir mėsos kainas 
f*' • ' *.

Internatiunal Harvester Co. Tuo pačiu sykiu įteikėjas 
Green išdnVe šešis varantus, 
du prieš policistus, keturis 
prieš mušeikas, kurie gąsdino, 
ir provbkavb stYeikierių vadus 
į peš tylite s, bandydami juos 
diskredituoti eilinių štrėikierių 
akyse. * :

Yellow Cab ir Cirecker Cab 
bendroves 'vis dar spiriasi ir 
nenori sueiti deryboms su dar
bininkais;’ Jie reikalauja 40% 
įplaukų, gasOliri'O ite unijos pri
pažinimo.

Iš Washifigtono yra Atvykę 
du fėderaliai arbit’ratoriai. Va
kar jie laikė Atskiras konferen
cijas ite SU streikiėriais ir su 
darbdaviais.

Paskelbę streiką, šoferiai su
organizavo uniją, Midvvest Taxi 
Drivters Union. J. L. Lewis’o 
kohiitetas indUstriniAm organi- 
žAviihui <C. I. O.) pagelbėjo 
uniją suorganizuoti. Bet d..bar. 
Amerikos Federacijos “teams-

(MeCormiek dirbtuvės) pakėlė 
savo darbininkų valgas 5 cen
tais į všaUtedą-.

Bendrovė turi apie 50,600 
darbininkų Chicagoje ir kituo
se miesluOse, Jungtinėse Vals
tijose ir Kanadoje. ‘

Pakėlimas įeis galion kovo 15, 
dieną-.

Vakar pasirodė, kad škerdyk-1 
lų bendibvėš, S^ifit, W51son, 
Armour ir Cudahy pakėlė algas 
savo darbininkams, bet tuo pa
čiu laiku pakėlė ir mėsos kai
nas. 10'kOOO mėsos darbininkų 
Chicagoje ir kitur gaus po 9 
centds daūgiau į valandą, bet 
pirkėjai turės, mokėti už mėsą 
proporcionaliai daugiau.

Teisėjai prielankus 
streikieriams

VakAr Chičagds foiepto teisė
jai phsitOdė labai prielankus 
taxikębų stYeik^teHAms. Teisė
jai Grėėh fr VVeiss paleido ke
lis stfteikierjds, kuriuos polici
ja buvo suėmusi ‘‘Ūž neramu-1 terių” unija paskelbė me. I. O. 
mų kėlimą”, parėikšdami, kad'unijos Chicagoje 
“šoferiai yra krašto piliečiai ir sianti”. J 
turi teisę streikuoti, jeigu ma
to reikalo streikuoti.”

• “rietolerilo-
Jeigu reika as “kovo

sianti iki galo, kad C. I. O. šo
ferių Chicagoje nebūtų”.

Gavės Darba Pražu
4" 4**

vo Lietuvis Vincas 
Valinckas

VNepasirodo nuo kovo 2 d.
V.

•Jau kelios dienos kaip nebe
pasirodo namuose Vincas Va- 
Dnčl^s, tyVėhiįs adrčšU 1828 
tjAhOm kvfehtfė,

kovo ’Rs“
įav® dATba Valgyklrtjė ti'es Ma- 
dišbft IV CAnal gatvįftliš. Išė-

į dA'rbų, jis SšaiitiM hebe-

neto kliubo reguliaris mėnesi
ais šusirinkimaš 1:30 vai. po 
pietų. Turime vieną l’d'bai svar 
b'ų reikalą persvarstyti, todėl 
malonėkite visi nariai būti su
sirinkime, atsivesdami nors po 
vieną naują narį. •

' ^B. Vaitekūnas, 'rast.
i

Asmenų Paieško
jimas

—“ •1 . - - ■ f -> ■ • ■ • . . • <, . •'*! 
ko ir kitų techniškų kliūčių, 
praeitą metą ši svarbi Lietuj 
vių 'tautinių Kapinių istorijoj 
knyga nebuvo galima išleisti. 
Tačiau šį metą ji tikrai pasi
rodys \ ir, tenka pasakyti, sti 
pilnesniu ir įdomesniu turiniu^, 
negtv pradžioj m Anyta.

Taip pat Uj kftygbj bteš įdė
ti kApittių kelių rųšių .^Veiks
lai iš pirniesnių laikai ptite to, 
stehasiš ir naujas ofisas, kteHs 
abite ^tegtežės pabaigą atebA bir
želio pradžių bus pastatytas. 
FAsak kApiteių direkčijbS', jau 
architektas piahą naujo ofiso 
tilH pridengęs, šią savAitį ar 
kitą pteades kasti šklėpą ir ce- 
ftiehtą lieti pamatfti. Naūjas 
ofisas bus erdvus, parankus ir 
modterniškas. Savo išžiūra Skir
sis huo svetinftahėhį dtish. Įa- 
mė bus įtaisyta yirštej fA&šia- 
kalbiai, ir varpo gafsAi šilsi-, 
lies su mu'zika, kuri gros įvai
rias melodijas, laidojimo apei
gose.

Lietuvių Tautiškoms kapi
nėms augant į didelį plotį, taip 
lotų savininkai-, kaip ir kapi
nių valdybA rūpinasi, kad ka
pinės butų pavyzdingos ir kad 
būtų malonu kiekvjenam į jas 
atsilankiusiam tautiečiui pa
žvelgti ir pasigerėti laisvų žrho- 
nių įstaiga. / ■ ’ j

Šia proga turiu pranešti 
tiems, kurie esate pasižadėję 
ir kurie manote įdėti savo at- 
vaizdclius istorijos. į knygą, 
kad ilgai nevilkindami kreip
tumėtės į knygos redaktorių 
adv. K. Jurgelionį. Ten duoki
te užsakymas, kokio didžio nO- 
rite kad butų įdėtas paveiks
las. — R. Š.

■ -T.-'y T’S v*'' '■'

i / y' ■ '

! NAUJlfeNOŠ, Čhičago, ffi.
. ...V.'!,-■

Iš Lietuvos Išeivių 
Jaunimo Ratelio 

veiklos

H’

f
šdbOįti japhįhi^
kaip^ietuvoj jatfnuemene. ren-'

vakarė
lius,gegužines, kaip žaidžia vi
sokius ratelius, šoka smagia.s 
polkas ir vąlčus.

LietūVių ' išeivių jaūhihio 
linksmumas^ smagumas, mokė
jimas padaryti pramogas jau
kiomis pasirodė praėjūšį sek
madienį p. Yuškote salėje; kUr 
Ratteliš turėjo pateeh^imą. -

Jaunimo ir senesnių žmonių 
atsilAhkė tiėk, kad Vietos Sto- 
kavp. Ir tas judrusis lietuvių 
jaUnilhAs darė \ tikrai gražų 
įspūdį. Draugiškumas reiškėsi 
visūr. Jaūni, gražus Vyrai ir 
merginos šoko taip, kaip Lie
tuvoj e šoka * ir rAtefliiis žaid 
žia. Linksmos dainos skambė- 
joį kąd ntet svetainės langai 
virpėjo. Muzikai; nuolat gro
jant visi linksminosi.

įr'naš Kaunas moka gražiai 
vadovauti rateliuose. Reikia 
laliųKėii šiam Lietuvos jauni
mui ^terų pAsbkmių.

. i >' ■...■/■ r ' '' ...

- Gruzdžių grynorius.
. ) .'i-".'...-...

■ - .... - . ..... , ■ ' .
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OUICKLY

TIRED 
į RE D DEM L P 
fe..EYES

RECOMMENDED
FOR 40 YEARS

Kūte V’Alihckas galėjo dingti 
’ntežirtiA. Čalimaš dhikths, kad 
jis buvo auhtenobilto sūvažinė- r1 <1)\1O1AS’ 
tas. ' • .f ;

V*alihtekhs fcyytete'd pūs Ženo- 
ftą Mažeiką. Bridg'ėpblTe gyve- 
hąš jd bftteife, btet adYėsAs 
ŽiltaOš.

*-L i e t u V oš ‘-P as i un t i įVyBė^ (Litli4 
uaiiian Legation, 2622—16th 
Street, Northwest, AVašliiiig- 
ton, D. C.) sekančių asmenų 
prašo atsiliepti:

1) S. Ozalas, seniau gyve
nęs 15368 —4th Avė-, Phoenix,

Dar neseniai, vos keletas 
mėnesių atgal, kaip grybas po 
dietatfs1 išdigo Glhcagos.Rietu
vių Išeivių • jaunimo HAtelrs. 
Ratelio tikslas yra sutrhūkli į 
savo tarpą netik nesehiai At
vykusį jaunimą iš Lietuvos, 
bet ir čia gimusį ir au^ūsį ja‘ū- 
nimą>, Užiiiteresųoti jį LietUvA,

ne-

Darbuotės
Jteniški‘ėčių Labdarybės ir 

kUlttirife KUUbo įvyks vakaras 
UžbAiginiui žiemos sezono- 
Bus surengta silkių ir kitokių 
gardumynų vakarienėm sekma- 
di’ėhyv kbVo H 'd., p-hb X. Juš- 
kųš (huityMObd) SvtelAihėje, 
■^17 w. 43vd sl^rndžih 4 vai. 
1^5 jiVėhį... Vįšitettls kiitebo na- 
tei Ateis įžAttįA it VakAHtettė vel- 
lųi/ Vl šv^^iAlns j vAkArą, su 
Vakterltertė, įžAtega tiktai £5c.

bus šahhi p. .1. baiatao muzi
ka šbkiateis.

beraš hAsiiitekšminimas vi- 
sifehVš atsilatekitesienis » užtik- 
rintas.

Taipgi tą $ačią dieteą ir toje 
pačioje svetainėje įvyksta mi-

-? ‘i ......'-i '

2) A. Lastauskas, seniau gy
venęs: 203 Seymour Avė., New 
Britain, Conn. '

3) J. JazukevičiUs, Seniau 
gyvenęs: ’Tacoma, Wash.

4) T. Bielskus
5) L. Martinkus
6) J. Gilus

Pauline Ambrose.7)
Pasiuntinybe prašo atsiliepti 

ir visų tų, kas pažiribjo virš
ui inetus asmenis; ir pranešti, 
ar tie asmens tebegyvena A- 
inerikoje, ar bus kur išvykę, 
jei tebebūtų gyvi.

—Lietuvos Pasiuntinybe, 
2622—16th S t., Northwest, 

Washington, D. C-.
• * X 1 * ——. **

Žinios iš Lietuvių 
Tautiškų Kapinių
Pereitą sekihadienį tautinių 

kapinių ofise Įvyko valdybos 
ir kapinių istorijos knygos ko
misijos bbndras susirinkimas.

Tarp kittj roikdlų buvo, švai
styta ir išlei'džiaihbs islbbijbš 
knygos dalykai, bei stokos liai-

SUSIRINKIMAI
z.--

' ■ ; . A
ĖHghtdrt Phrk LitetUVių Politikos Klitebo SŪSiteihkihiAS įvykš; 

ketviteUditeny; kOVO ii kl. 7:30 vai. vAkare 'Gramdyto sVet.-, 
4535 3.* Rteck^ėl! št. tutinai visi n.ariAi dalyvaukite, heš: 
dAii£ yra poiitlhių TeikAlų aptarti^ thVp jh rezOliuČijA pArė- 
iteinAūi pPež. fcoogtevelto sumanymą reformuoti Sūpteeme 
ČOtert, kas yrA labai svarbus ir remtinas dalykas.

. Kliubo Valdyba.
KMAhcių LokAlAs Ž'G'O -A-. U. W. of A. sūsirinkimAs įvyks penk

tadienį, kovo 12 d.<, Amalg’amated Centro namfe, 333 So. 
AshlAnd blVd. 7:30 vai. vak. Visų narių pareiga dalyvAUti.5 
AukŠteŠhiOsios mokyklos mokytoja p-le Onytė Kairis 
tys prelekėiją apie Sočiai Security A et.

skai-.

JOHN KONRAD
MerchAnt tAilor 

Išvdlo, prosija ir taiso vyrų ir Į 
mdterų drabužius. Dirba ant or

derinį ir naujus 'Siutus.
3347 W. MARQUETTe ROAD 

Tel. Republic 4306

PILDO
INCOME .TAKSUS ir „SOČIAL 

SECURITY RAPORTUS 
prisitaikant prie valdžios 

reikalavimų ■

J. P. Varkala
” , '• -i - ’ k'i* *'' ’ ■ *

Valstijos Registruotas Auditorius
3241 Sb. Halsted St

Phone CALtlMKT 7358 
Teikia informacijas ir užveda 

systemas

JUOZAPAS PASERPSKIS
Peršiskyfė su šiuo pasaulį^ 

kovo 9 d,, 1'0:10 vai. ryto, 1937 
hti., sulaukęs 48 hi. amžiaus,. 
gimęs Liudvinavo mieste, Ma- 
riampoles apskrity.

Paliko dideliame ' nilliudihi'e 
mylitną moterį, sūnų Juozapų,

. dukterį Albiną, posūnį Daniel, ; 
podukrų . Evelyn, . brolį Petrą, i 
įęjteris: Julijoną Daujotienę ir 
Kastdhciją Budrikę švogerį Ka
zimierą ■' Daujotą ir Rapolą 
Budriką,, pusbrolius, pusseseres 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas S. Skudo A 
koplyčioje, 718 W. 18th St.

I DaidotuvSs įvyks š'eštadiėni, 
KoVo Į3 dfefią, 8 v. ryto iš kop
lyčios i Dievd ApVei^dos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ’ 
gėdlilingoS' papialdds liz Ve
lionio sielą, o iš ten biis nuly
dėtas i ŠV. Kazimiero kapin'es.

Visi A. A. Juozapo Paserps- 
kio gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paškutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
Moteris, Sūnūs, duktė, posū

nis, podukra ir gimines.
PatarnaUja laid. dir. S. M. Sku- 
das. Tėl. Monroe 3377,

Drąsuolis į
Jonas ir Marijona vieną 

birželio vakarą ėjo už ran
kų susikabinę Liepų alėjos ta
ku pasivaikščioti. * Vakaras 
buvo gražus; nuotaika jud 
pūikiaūsia. Iš kažkur prieš 
juodu atsirado baisūs buldo
gas. Jonas nė hėphsijūtoį 
kAip palikęš Marijohą, triš pė
das atšoko atbtelAs.

ujKOdėl^i, JohAi”, paklausė 
MArijotea. ‘^Tu višuomtet sa- 
kdi, kad dėl manęs savo gy
vastį aūkoiūm”.

‘‘Aš žinau”, atsiliepė drau
gas Jonas, “bet Šitas budogas 
yra gyvas”. "

Peoples Liąuor Store
2646 Wst '63rd Street 

Tek Repūblic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

, rųšiės gėrimų.
KaS aiėiš šu Šiuo apgaršihiriiū, 
nusipirks vtholesale kainoihis.

Pristato į YdV^yklas Visokios to
šies mėsas. RėštAtirantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ, t 
3239 So. Halsted Šfc

2031-2

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems-r-V istuvėmfi^- 

Baftkietaift&--Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
.Phrthį lįAftAYETTE B8»0

WAlter m. VISCOUNT♦ ■ ■ ■ * •
Į ' A ’ ■* v ,» . , ' • • ’

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 10 dieną, 2:05 vai. 
po pietų, JĮ937 m., sulaukęs 35 m. anižibus-. Gyveno po 
hr• ' 5514 ŠįčL prekei Avenue. .
■; “ hūl iu d i me myĮi^j^^oUrį TAgn’ęs,
po tėvais Carpailę, sVinų Walter, Jr., tėvą Joną ir 
lį Joiią^ir ^dteg kiltį giminių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. Hermitagė Akte.
Laidotuvės įvyks š'eštadienį, kovo 1S tl.y 8:30 Vūl 

irylO, iš J. 1?. Eudeikio koplyčios į ŠV. Kryžiaus pūrėp 
bažnyčią, kūriojė atsibus gedulingos panmlddš už vė;

| libnio sielą, o iš tėte litis nulydėtas į fev-. kūzinteerb kh 
[ pilėte.. ; . . >: ■ o ■ . , .

Viki A Ą. kaitėte M. yiscount gimiteės, dtaŪgėi it pa 
žjstami ėšūt tetepšit’tlžmi kviečiami daĮyVhtetl t^idoltivė 
Šte it šiftėikti j -Siti' p&škutinį patarnaViftAą it Utsišveiki 
hiUią. .... Nuliūdę liėkamc:

A/oZėH’s, levas, brolis ir itiMš ytYntiie^.

Laidotuvėse pūiarniltija laid. dir. J. t?-. EiPdeikiš-, tėtė 
Tonas YARDS

K

Juozapas Dobilas
b 10 diė’ną,.' 10 vūl. iV'tb, m.> 
Vąsili'ūūčiŠkTų kaimė, Plutiškių pa- .

; .r

Persiskyrė ŠŪ šiton pąšėŪTM kovo
sulaukęs 44 Metų ftihžfaūš,.. giftięš 
rapijOj, Mąriąiąpdlės Apšknty.

Am'ėrlkdjė -i^yVėnO 24 Metus.
-' Paliko dideiiMnė h’ulihdinYė .3 Seseris: RožAliją ir šyogėrį jąrgį 
BelAvįČių, KasMh'ėiją ir Švdgtefrį AntAną Rypkeyičių, Elžbfėtą .ir- švd- 
gerį Jdną Bačiųną, žirnines ii- pažįstaiMiSy o LfetuVoje — 2 brolius: 
JurAį 1F Mykolą Uobilūs, 3 š'ėSėHk: MAgclAlėhą KAitAitleilę, Marę 
Latvieifę ir thą’ JiirkŠiėhę ,

KtinąS pašhirVdtaš VAtedAŠl koplycitelė, 2246 Nčrth Avte.; thi- 
cagd, I11-. * / ’ ' ’

LAfdąiteVėK įvykš Šeštadienį, Rovte IŠ/dfeiią, 2 Vai., pb Pietų, iš 
LiulteVičiąteš kbplyčibs. It Mis hUiyjėtąš į Lietuvių Taktiškas kapinės. t. ; < • y ■ - ąn - - 'y . . t • ... . .

Visi A. A<;jluožąpb Dobilo ^'rnih'ėš, ‘dVdųgai ir pažįstaUii tesat hnb- 
širdžiąi kViė^ąhų dalyvauti laidotuvėse it sūtėikti įahi paskutinį 
patai-navi'rhą ir atSišVeikiUiAią.

Nuliūdę Ifekahie’t
•Sėsėryš, ŠVdWiai, feihihės it ^ažįsUttL

I ArAYrTTU bhi'dothvių bitektbrhis j; LiuleVičius, Tėl;

LitattVeta tupinAši, -sėSėrys. Tel. BRŲNsW1UK 95^8.
4. n-», ..ą, 2 . . »,s? j ‘ii t. u'.-u> . • -V;V

• ‘V*. ■*>* *■ ...ii .* A* . ...»

-------------------- 1....................................................... ................. ..............—l   

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Priė
BRIGHTON PAKE LANDLORDS

BUREAU ASSOCIATION
B. R. l'IErMI-IHK Z. manager

Ž60S We»t l;ih Street Chieago
- " /■ ''J? ’ <• L ’ < * ti' . ,

♦« ,„ .... ............... , . , ■■

I ■

» COAL
ANGLYS! ANGLYSI 
GIRKIT AUKŠTOS RŲŠIKS ANGLIS 

klG LUMP L......™.: $00 TON; 
MINE fcUN STAMBIOS

..............^..... ..$5.7* TON. 
&SG . ............................ $6.00 TON;
NVT ^6M TON.
SCREENINGŠ .............. $4,75 TON.

^RiSTATYMaS } MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

HlAŲkltEjMEH Ak Naktį

.......... .

CLASSIFIEDADS
T- - N.iLm.t. ii rif ' f n .. ...... . i..   į

V -■ v •I ,,-»|.~I,11 -• —J—        —^MIII
Help Wanted—Malė

Ukrbihihkh Reikia

REIKALINGA ‘INSURANCE są- 
lesbiOnų 2400 W. Madisoh Street, 
katnbArys 332.

RE1KALINGAS DARBININKAS 
ant ųkes: geras vyras malonėkite at
sišaukti be aiitrasu: 1101 Šo. Alba- 
ny, Jonas SalVaitis . . 11

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
Vyriškų drabužių — naujų ir Senų. 
Negfrtudklis. 4146 Archer AvenUe.

Viskas aPil operatoriaus 
darbą*, rankovių įsiūvimas; vyrų 
kautai, 308 W. Van Burėn St. 3-čias 
aukštas. 

—**'  —        1 HIIM —■ II     UI— ■■ I »

CLASSIFIEDADS
STOGDENŪYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stpgus, taipgi dirbame blėtiės 
darbus. Lengvos išlygos, jei pągei- 
daujama.

ęridgeport roqfing ro. 
3216 Sd. Halsted Street 

TeL Victory 4'965

Furaitufe &Jbixtutes
Rakandai-Itaisai 

 st 31.  >• 1• '• • ’i •

$25,000 Naujų Rakandų Pabdavlmąi 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ;............. $15—$20——$25
$150 Amer. Orient kautai” $80—-$35
$136 gražus, nauji parlor

sėtai ......x......................... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertes 4 kamb. įrengimas

dė !ux'e .........................  - $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v, V. 

RAPP STORAGE FURNlTuftlE 
5746 Sd. Ashlahd Avė.

TEKORIUS, lathe, mašinistas 85c. 
į valandą, mould ir dye chaser 70c į 
valandą.,'1727 . N. McVicker, Merri- 
maį,487Ž._ ....
• ......... i i iįllB.i«..> .'..i*

tifelp W ahted—Fėmate 
Darbininkių reikia

f ..'•M1 - » »■ ' . •. "• '•

PATYRUSI PRESO MERGINA 
cleaning įmonei 4700 Woodlawn, 
btėkel 6100.

REIKIA MERGINOS, savas kam
barys ir vana, mažas apartmentas, 
$6.00 pradžiai. Briargate 4951.

PATYRUSI MERGINA 20-30 na
tini darbui Ir virti, 2 vaikai, būti, 
liūdimas, $9.00. Sheldrake 4732.

REIKALINGA PATYRUSIŲ VEI- 
TERKŲ, geros valandos, nedėldieny 
ir šventadieniais nereikia dirbti. 
$9.00 savaitėje. Tel. Boulevard 0127.

. MERGINA PATYRUSI BEND
RAM namų darbui, geri namai, nėra 
skalbimo, $7.00. Vlncennes 10333.

: r.;;...;.u..;—. 

REIKALINGA senyva MOTERIS 
ant ūkės-, dėl namų darbi). Gyveni- 
hiaš ant, vietos ir hioktestis. Kreip
kitės. 5218' So. Kėating AVe.

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui’,. vaikui 8H prižiiirėti, savas 
kahibarys, vAiia, nėra skalbimo, 7.00 

Graceland 1386.

, Patyrusį mergina bend
ram nanuį darbui be viriiYio it skąl- 

i binSo, vierrAS vaikas, būti, $5.’00. 
R'ogėts Park 6098.

MURZINA BENDjRAM NAMŲ 
’dak-b’tii gėrį UaiYiai, nėra virimo, 

skalbiihas, $6.'(j0. 
: idW 608'0.

TAtYRu^i preso mergina 
prie krutinią, Itemehų rankogalių, 
kAmierių, geras mokestis, 5 dienos 
šdVaitėjė. HOllywood Laundty-, 725 
North Cicero Aenue.

REIKALINGA PINIGŲ, ėnt mbr- 
giČių nuo $1000.00 iki $5,0OO.vO.

Praneškite Lithūanian Buildihg 
and Loaų Assdciatioių 173Š South 
Halstal . SU.CMfeKO.. ' ■

Vartoti Automobiliai*

1934 M. FORD SEDAN, radio ir 
šildytuvas. Turi paaukoti. White- 
hall 800/. . , t.  „ -

”Btisiness Chancea
. r a r d a v im u > bižnižu J'

PARSIDUODA taverna — 4,bp^- 
ling alleys — : 
randa. BellNvood 7533.

šokių sale. Vidutinė

ATYDA! PARSIDUODA GRO- 
SERNĖ, Kendžių ir Ičecreain biznio 
vieta seniai išdirbta. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

Šatokite Victory 5206.

PARDAVIMUI RĘSTAURANTAS, 
išdirbtas per daug metų. Renda ne- , 
didelė. LySas geras. Priežastį pa
tirsite aht vietos. Naujlehos, feox 
583.

PARSIDUODA .MĖSOS MARKE- 
TAS _ 
geracija 
šaukite Cedarcrest 2467.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

vėliausis įrengimas — refri- 
— 2 vyrų krautuve — pa-

PARDUOSIU 245 AKERIŲ FAR- 
MĄ. Gali pirkti 85 akerius su bu- 
dhikais, arba 165 su budinkais, arba 
visą—70 mylių nuo Chicagos—labai 
ge'rą .. žemėr-miškas—parduosiu. la
ba; pigiai, Kreipkitės prie savininko.

JOE RUPS1S, R. 3, Rox 178.
■. ------ La,Porte, Ihdiata,... •

Rfcal Estate For Šate
TIKRI BARGENAI

PARSIDUODA lotas 30x125 Mit- 
cmette Pūrko apylinkėj, kaiha $875 
.Willbw Springs hnrtiaš Įsą didelld 
lotų it turime kitų barge'nų.

Ž. fe. MICKEVICfc ąhd Cb. 
6816 So. Wėšterrt Avenūe.

Hemfock 0800.

paRsidVoda MeIMnIS NAMaš 
Rrightoh Parke. Storas iš fYdhtO,lr 
5 kambariai, arti gatvėkaHb $1550. 
Taįpgi 105 ir Kedzie A Ve. rrtAŽashhį 
mėlis, kur galima pabūdavote dideli 
namą. Kaina, $11500.

CteAS. URNICft (Urnik) 
4708 Šo. Western Avė.

5 KAMBARIŲ muro buNRAL- 
0W, 5625 So. FYanėiscė Avė. Kalną 
$5,i5W. išmtefejlifiAi. Atdatea ta 
i iki 5 v. p. pietų. _ a ' .v''“

patyrusi Mergina bend
ram namų darbui be skalbimb, geri; 
namai, $7.00. Keystone 2820.

MKllGINA AR MOTERIS PATY
RUSI namų darbui be skalbimo, sa
vas kambarys, vana, $7—$8.

i Hoįlycourt 3172.

reikia MtWfe L yfeitERkils 
tavernai tūv klibėti augnškąi, 

■ lietuviškM It IfehkįŠkąi. 4848 Sbuth 
AshlanO$&J&^^

Help

reikAUJ 
VElTERjmS 
MRS. .JS.TE

Blttė 
Archer į A’vė'. 
nuo Keah A

pŲfttteftis ir 

•MALiNA’usk-Aš, 
£ iwa.
blokas į. Vakainis 

A.

PAUL M. SM1TH ūnd.COMPAN.Y 
Real Eątate, .Loąns. and .Insurance

TeL BČtlLEVARD 2800 !
Perkam, parduodam ir mainom, na
mus, lotus, biznius ir farmas? inšiu- 
rinanie namus, rakandus ir 'auto
mobilius. Taipgi turime, daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenuą: greitas h1 teisingas 
patarnavimas. Reikalui pnėjus krei- 
”k!.'t4«3i SO. ASA^AiiD AVĖ.' . ’
Ųfisas 2-^oš lubcVs sū J J. Grisk *•
«•*»»*♦• ".^ji *-«*^W»a»<-*»’*** «»»< ■«»'• ■ *

' '■ —1 '■ 11 : - T' j

SAVININKAS PAfebVcnA 4-Hų 
apartme'ntų muro kampinį būdiViką 
-—p'ė’nktAs Batą? b'eismente; 4 karį

Trfangtę 6337. 7400 lUdlta

,..w.rr -

PARste)U^bA VARMA 40 
tuja stetfya, ir ^Atažąs, gėrą didelė 
irnė, gėYos tvbYos-, .0 akėjai miš-

pilnai iRIbNgTas UihUrys 
rendon. ParogAs. Vtsudmėt š3w?< 
vanduo. IhVelįgė'ntešką'm, Ir hemiAM 
vyrui. iJdte 80; Uhi'on AVė.

I nifril/10 Siunčiam GėlesLūvĖlKIS
KVIETKINlNKAS

Gėlos Vestu'včnis, Bahkitlai’ns 
ir Pa grabams

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVArp 7314 .

NUOSAVYBĖS 
RENDOŠ KILA

Pate geHts iMkas 
UAtfaTsRiii savo 
RAROENtJS..

Lūvnsaryj žmonės 
PERKA IR MAINO 
NAMVŠ.

karsimmvš
Visi skAito.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
pnėįnam'oš. Užg pakArtojl- 
mds duodame gerą Nuo
laidą.



Ji visus svečius links

JULIEN BRYAN

Laidotuvėm š. šiądien j

Jaunuoliai veikia

BUDRIKO PROGRAMAS

STREIKAI STREIKAI STREIKAI

Naajienų-Tribime Photo

, 1420 kil.
Klausytojas

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—.$2.00

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

Prisiųskit money orderj 
arba čekį.

Suėmė Kunigą Už 
Nepadorų Elgėsi 

Su Berniuku

Laiškas iš Lietuvos 
Juozui Babiliui

DUNOJAUS ROŽĖS 
VEDĖJAS '

Kitas streikas kilo Gardncr 
and Company dirbtuvėje, prie 
2309 Archer ayęriue, 135 mote
riškės ir 40 vyrą atsisakė dir
bti tol kol .bęn,droyė nepakels

Mirė Teisėjas 
Steffen

scenai ir vadovaus or 
ir chorui laike pastaty

Dunojaus Rožes” so- 
Balsiutė, A. Man- 

Valentis

Kūnas bus pakastas Tautiš 
koše kapinėse. Laidotuvės pra 
sides 2 valandų po piritų.

Garsus filmų fotografas, Ju- 
lieri Bryan, kuris Ghicagoje ro
do įdomius filmus apie sovietų 
Rusiją, “Russia Reb'Orn”.

Filmai rodomi Chicago Or
chestra Hali salėje, prie Mi- 
chigan ir Adams 'gatvių. Sean
sas prasideda 8:15 vai. vakare.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Vakar ..apie pietus streiką 
paskelbė 400 darbininką Hag- 
ganUMarcussoh dirbtuvėj e, 
kuri randasi prie ,37-tos ir Ra
čių c gatvių.

kuriais vajkščįoją elektra varomi prekiniai traukinėliai 
lengvinimui gabenimo prekių

Lottie Roset švilpaud 
mas“čekiavo” jautieną.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

Mirė Juozas Dobilas, 
K. Rypkevičienės 

Brolis

“UOŠVIŲ DIENA” — Amarilio^ Texas miestas kas 
mot švenčia “Uošvių Dieną.” Ji išpuola kovo 5 d. Tą die
ną įvyksta visokios iškilmės ir baliai, kurių tikslas yra 
pagerbti uošvienes, apie kurias, paprastai, mėgstama ne
pergeriausiai atsiliepti ir 
kitur Amerikoje “Uošvių

Užvakar naktį po ilgos ligos 
mirė apskričio teismo teisėjas, 
VValter Steffen. Gyveno adre
su, 3162. Pine Grove avenue.

Nematytas Chįcagoje .per 
kelias savaites, vakar pasirodė 
sniegas. Snigo nuo'-4-tos ryto 
iki 11-tos dieną, šiandien bus 
vėsoka. ’

STREIKIERIŲ MINIA — Streikai Detroito Chrysler 
korporacijos ir Hudson korpdrėcijos dirbtuvėse palietė 
apie 60,000 darbininkų. Streikieriai gerame upe, ir tiki, 
kad jie laimės. Kova eina dėl unijų teisės atstovauti vi
sus darbininkus. Streiką paskelbė United Automobile 
Workers. \ Nąujienų-Acme Photo

Prašomas užeiti laišką 
atsiimti

pažiba 
mino. Svečiai skirstėsi, smagia 
nuotaika. —A. M-ne.

Rankiote dalyvavo p-nia šal- 
timieras, J. A. Zabukai, p-nia 
M. S.chultz, p-lės S. A. Les- 
čauskaitės ir kili.

Saulutė Naikeliutė tai tikra

Velionio laidotuvės įvykį šeš
tadienį. Kūnas yra pašarvotas 
koplyčioje, adresu 2216 Wes‘; 
>< .ih Avė.

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio llx8!£ colių ir

KARTU SU KITAIS sker
dyklų darbininkais, gavusi 
algų pakėlimą vakar lietu
vė Julią Kazmėnas links
ma ėjo dirbti. Jos darbas 
—pakuoti “šuniukus”.

Pereitą sekmadienį 'vėl teko 
gėrėtis puikiu radio programų 
iš stoties WCFL nuo 7 iki. 8

Darbininkai 'reikalaują 50 
ęentų j valaiylą pimiipum al
gos ; 15% pakėlimo tiems, kfi- 
ric dirba nuo šniotų;, 40-44 va
lau dų darbo Savaitės ir dviej ų 
savaįeių^Mįųįto^lį (viena sa
vaitėąjmibiiifma).

Darbininkai’ nėra organizuo
ti, bet pasikvietė C. I. O. būti 
jų atstovu. Apie 40% strcilęic- 
rią yra lietuviai.

Tokias žinias pranešė Jonas 
Žičkus, 3432 So. Morgan st., 
streikierio C; Bičkaus brolis.

vai,, kurį davę Jos. F*. Budrikę 
radip- ir rakandų krautuvė, 
3417 S. Halsted st. Apart dF 
džiulės Bucįriko simfonįnės-raV 
dio orkestro s, kuri šauniai gro
jo, reikia pažymėti, puikų daif 
navimą panelės Gricąrtės, ir. pi 
L. .Tenzio. Jų duetų ištikro yra 
malonu klausytis. Pilnas 'halsą 
suderinimas ir puiki interpre* 
tacija. Makalai, kaip visados, 
prijuokina mumis, ir juos bus 
įdomu išgirsti kitą sekmadienį. 
•Kitas puikus Budrlko rado 
programas būna ketvirtadfe- 
niais nuo 7 iki 8 vai. vakaro iš 
stoties WHFC, 1420 kil. Pasi
klausysime. —

juokus krėsti. Berods niekur 
Diena” nėra švenčiama.

Naujienų-Aome Photo

Pagerbimo vaka 
rienė

STREIKAS CHICAGOS POŽEMIUOS E — Neatsilikdami nuo kitų darbininkų. 
Jie “atsisėdo” tuneliuose. 

Tunelis buvo iškastas pa- 
tarp miesto centro įstaigų ir traukinių linijų.

Naujienų-Tribune Photo

Peggy Petrie pa k u o j a 
džiovintą jautieną. Vakar 
dirbti buvo smagu. Gaus 
9c daugiau į valandą.

Naujienų-Tribune Photo

1 ŠITIE STREIKIERIAI “ATSIGULĖ”:----- Didžiuma streikuojančių “atsisėdo”, bet
Chicagos Burton Dixie Co., darbininkai ne vien atsisėdo, bet ir “atsigulė”. Jiems tas 
buvo nesunku padaryti. Jie gamina šienikus. Dirbtuvė randasi prie 1001 So. Kost- 
ner avenue. Vakar streiką paskelbė darbininkai ir Haggard Marcceson Co., šienikų 
dirbtuvėje, Bridgeporte

Asmuo, kuriam laiškas pri 
klauso, prašomas užeiti a'ukš 
čiau paduotu adresu ir jį atsi 
imti.

Pagerbimui pittsburghietės, 
buvusios mokytojos p-lės Ane
lės Akelaitytės, dabartinės p-s 
Naikelienės, D-ro S. Naikeho 
žmonos, vakarėlį surengė sa
vo namuose p'-nia Bertašiene, 
D-ro Bertašiaus žmona, kovo 
3 dieną, p-n i ai Naikelicnei ne
žinant, ir įteikė gražių dova
nu nuo atsilankiusiu svečiu.

Jurgis Steponavičius, vedęjas 
* Naujos Gadynės” choro, ku
ris šį sekmadienį, Chicągos Lie
tuvių Auditorijoje stato opere
tę “Dunojaus Rožė”. -

J. Steponavičius veikalą pri
ruošė 
kestrui 
mo.

Tarp
listų yra p
kiutė, J. Virbickas 
ir kiti dainininkai iš choro.

Pereitais metais choras pa 
vyzd ingai p.'sxat" scenoje opg 
rc’h “Mikado”.

18 APIELINKĖ. — Į namus 
adresu 1926 Ganalport avenue, 
yra atėjęs laiškas iš Lietuvos. 
Jis užadresuotas Juozui Babi
liui ir yra nuo Onos Steponai
tytės.

Prokuratūra laiko po areš
tu Open Gate Mission kunigą, 
Ben Yohe- Jis buvo suimtas 
už nepadorų elgesį su 6 melų 
berniuku, kuris atėjo maldyk-

Jaunimas veikia 
musų žiedai, musų ateitis. Jei 
gu mes nesirūpinsime jauni 
m u, tai kas rūpinsis juo?

—A. Miščikaitiene.
Naują sti'ei^ą paskelbė Pos

tai Tclegrą^>h tčlęgrairių 'agen
tūros pasiuntiniai. Jie protęs- 
tuoja, nepatciikftiti algų reika
lo išrišiiĮiu. Pasiuntiniai sus
treikavo pereitą savaitę, reika
laudami $10.00 į savaitę, arba 
12 iX>c. į valandą. .

Nuo antradienio vakaro 
streikuoja 400 darbininkai, ku
rie/ dirba Chicago Tunnėi Co. lon, ties 527 W. 62nd Street

Vakar 10 vai. ryto, nuo ligų 
komplikacijų mirė .Juozapas 
Dobilas, 44 metų: Jis buvo bro
lis “Naujienų? laivakorčių sky
riaus vedėjo, T. Rypkevičiaus 
žmonos, Konstancijos Rypkevi
čienės.

PRIE CHRYSLERIO DIRBTUVIŲ, DETROITE — 
Vaizdas prie Chrysler bendrovės dirbtuvės Highland 
Parke, Detroite, Michigan. Streikieriai užsibarikadavo, 
neįsileisdaijji ofiso darbininkų, nei bendrovės viršinin
kų- Vėliau, betgi, viršininkus praleido.

Naujienų-Acme Photo

bendrovei. Streikieriai “susė
do” tuneliuose, / kuriais eina 
prekių judėjimas Chicagos 
biznio distriktė.

SAMDYTOJAI! 
SOCIAL SECURITY AKTAS reikalauja, /kad 
kiekvienas Samdytojas laikytų smulkų rekor
dą apie kiekvieną samdomą darbininką. Mes 
jums galime patarnauti tų rekordų tvarkyme. 
Turime prirengę rekordų knygeles. Jų kaina 

TIKTAI 50 CENTŲ

Brighton Parko Jaunuolių 
draugijėlė, vadovaujama mo
kytojos A. Zabukienės, ateinan 
tį sekmadienį, kovo 14 dieną, 
važiuoja i Gary, Indiana, pil
dyti programą. Vakarą rengia 
A. L. D. L. draugijos 123 kp. 
Parengimas į'vylcš Saxon Hali, 
1625 West 15th avenue. Prad
žia 5 valandą po piet.
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