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Vėl Smarkus Mūšiai 
Prie Madrido
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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.
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NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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




