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Amerika Protes
tuoja Vokietijai

Valstybes sekretorius įsakė ambasadoriui 
užprotestuoti Vokietijai dėl Vokietijos 

laikraščių šmeižimo Amerikos
WASHIN’GTON, kovo 11.— 

Valstybės sekretorius Hull, ku
ris dar tik šiomis dienomis at
siprašė Vokietijos dėl New 
Yorko mero La Guardia kal
bos, dabar pats įsakė Jungt. 
Valstijų ambasadoriui Berlyne 
William E. Dodd įteikti aštrų 
protestų Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijai dėl nepa
siliaujančio Vokietijos laikraš
čių šmeižimo Jungt. Valstijų.

Dabartinius kivirčius tarp 
Vokietijos ir Jungt. Valstijų 
iššaukė mero La Gi.nrdia kal
ba, kurioj jis pasiūlė į busian
čios pasaulinės parodos “bai
senybių kambarį” pastatyti 
“rudmarškinį fanatikų”, kuris 
grąsina suardyti pasaulio tai- 
kę.

Nors La Guardia neįvardijo 
nė Hitlerio, nė nacių, tečiaus 
jie labai įsižeidė ir pradėjo vi
saip savo laikraščiuose šmeižti 
merų ir Jungt. Valstijas, o Vo

Trys Italijos divizi
jos kariauja prie 

Madrido
Lojalistai subarė visas savo 

jėgas ir netikėtai puolė Gua
dalajara sektorų, kur tebe
eina labai smarkus mušis.

kietijos ambasadorius Wash- 
ingtone įteikė formali protes
tą. Hull tada atsiprašė Vokie
tijos dėl La Guardia kalbos. 
Bet šmeižtams Vokietijos spau
doje nepasiliaujant dabar bu
vo priverstas pats užprotestuo
ti Vokietijai dėl tų šmeižtų.

Hull domę į Vokietijos laik
raščių šmeižtus atkreipė Mrs. 
Wise, žmona garsaus žydų ra
bino ir pirmininkė moterų sek
cijos Amerikos žydų Kongre
so.
' Ypač šlykščiais šmeižimais 
pasižymėjo propagandos mini- 
sterio Goebbels organas Der 
Angriff.

Atsakominguose rateliuose 
tvirtinama, kad valstybės sek
retoriaus instrukcijos ambasa*- 
doriui neįsako paduoti formalį 
protestų, o tik griežtas pasta
bas, kurios savaimi butų toly
gios protestui. M

armiją ir pradėjo puolimą. Ar
mija yra nepaprastai gerai' mo
torizuota ir aprūpinta dideliu 
skaičium tankų.

MADRIDAS, kovo 11. — Iš 
suimtų Italijos kareivių patir
ta, kad dabar einančiuose labai 
smarkiuose mūšiuose Guadala- 
jara sektore dalyvauja mažiau
sia trys Italijos armijos divi
zijos — mažiausia 21,000 Ita
lijos kareivių, kurie dėvi1 Ita
lijos uniformas su kiek pakei
stomis kepurėmis ir yra ap
ginkluoti vėliausiais Italijos 
ginklais.

Labai smarkus mušis Guada- 
lajara fronte siaučia jau ket
virta diena ir nė kiek neapsi- 
stoja. Sukilėliai, daugumoj Ita
lijos kareiviai, visomis jėgo
mis puola lojalistų pozicijas ir 
nors jie įstengė kiek lojalistus 
atstumti, bet didesnio laimėji
mo neaplaikė.

Be italų tame fronte kovoja 
ir daug vokiečių, LojaMstai sa
kosi šiame mūšyje dar nesu
tikę nė vieno ispano.
Sukilėliai buria prie Madrido 

visas savo jėgas.
HENDAYE, Franci jo j, kovo 

11. — Laukiama didžiausio 
mūšio Ispanijos civiliame ka
re, sukilėliams suburus didžiaus- 
sias jėgas Guadalajara fronte. 
Su nepaprastu greitumu suki
lėliai sutraukė 21,000 kareivių

Kaip rodo,, necenzųruotos ži
nios, lojalistai buvo užklupti 
visai netikėtai, nes jie nelau
kė mūšio šiame fronte ir bu
vo atitraukę kariuomenę į ki
tus, svarbesnius frontus. To
dėl sukilėliams per porą dienų 
sekėsi ir jie paėjo pakalnėn 
gana toli, ypač kad buvo ge
resnėj e > pozicijoj e atakuoti.

Tečiaus dabar ir lojalistai 
yra susilaukę pagelbos ir su
kilėliai veik visur yra sulaiky
ti. Lojalistai veikiausia taisosi 
užpakaly stiprias pozicijas iki 
ki/rių ir atsitrauks, kada tos 
pozicijos jau bus įrengtos.

Nors gen. Franco, kaip ma
noma, tikėjosi užduoti šiuo 
mušiu sprendžiamąjį smūgį 
Madridui, bet išrodo, kad jis 
ir čia pralaimės.

50,000 Italijos kareivių 
Ispanijoje. ;

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

:.W

>♦* W1 
W : 
H : 

***« 
MM 
♦♦ H t*

S * * » N ” ♦♦ *

#tt O 4 g

<» u h t; £ X

mi*

Chicago, III., Penktadienis, ’ Kovo-March 12 jL, 1937
DU UŽMUŠTI, 74 SUŽEISTI LAIKE AUDROS

ITALŲ LAIVAS “REX”, KURIS IŠPLAUKĘS Iš NEW YORKO VASARIO 27 D., KELYJE Į GENO A, ITA- 
lijų, įvažiavo į audrų. .Du keleiviai buvo užmušti,o 74 sužeisti. Italų cenzūra bandė užslopinti žinias apie nelai
mę, bet užsienio spauda jas nugirdo. Naujienų-Acme Photo
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LIETUVA PERKA
SI RUSIJOS
GINKLUS s

Už ginklus Rusijai Lietuva mo* 
ka kiaulėmis. Lenkija dūk

sta. ’ ’ t

VARŠAVA, kovo 11. — Len
kija sujudusi dėl žinių, kad Lie
tuva buk daranti karinę są
jungų su Rusija ir leisianti 
Rusijai reorganizuoti savo ar
mijų.

Lietuva buk jau gavusi iš 
Rusijos daug ginklų, ypač 
lengvų tankų. Už tuos ginklus 
Lietuva užmokėjusi Rusijai 
kiaulėmis ir kitais ūkio pro
duktais.

Lenkai ypač dūksta, kad 
Lietuva eina išvien su Rusi
ja, o ne su Lenkija, kuri lai
kosi pasigrobus Lietuvos so
stinę Vilnių. Dėl Lietuvos prie- 
šinimos Lenkija neįstengia pri
eiti ir prie kitų Pabaltijo val
stybių.

Dar viena lietuvaite 
pasižymėjo dai

navime

Baigimas susitarimo 
su General Motors 

susitrukde
DETROIT, Mich., kovo 11.— 

Vis dar neprieinama ^pri^ gH* 
u’tino susitarimo ir pasirašy

mo sutarties tarp unijos ir Ge
neral Motors.

LONDONAS, kovo 11. —Ar 
fašistinės valstybės sulaikys 
siuntimą kareivių į Ispaniją, 
manoma, priklausys nuo to, 
kaip pasiseks dabartinis mu
šis Guadalajara sektore, prie 
Madrido.

Mussolini yra atgabenęs į 
Ispaniją 50,000 Italijos karei
vių ir dfaug ginklų. Jis mano, 
kad tokios kariuomenės užtek
tų nugalėjimui lojalistų ir gal
būt paliaus siuntęs kareivius 
ir ginklus, jei matys, kad su
kilėliai ima viršų. Bet jeigu ir 
dabar sukilėliai neįstengs lai
mėti, tai Mussolini vargiai su
stos Ispanijos neutralitetų, nes 
jis perdaug giliai įklimpo Is
panijoje.

Jį galės suvaldyti tik griež
tas Franci jos ultimatumas, 
kaip tokis ultimatumas sulai
kė vokiečių pasiryžimų išso
dinti savo kariuomenę Moro- 
koj.

Šiandie abi pusės paskelbė, 
kad dar yra neišlyginti keli 
Smulkus dalykėliai, 
viršininkai abejoja, 
toj pasiseks baigti 
pasirašyti sutartį.

Neprieinama prie susitari
mo ir su Chrysler korporaci
ja, kuri vis dar nenori pripa
žinti unijai teisės atstovauti 
jos darbininkus. Bet Chrysler 
dirbtuvės yra taip tvirtai strei
ko uždarytos, kad ir jos vir
šininkai neįstengia įeiti į sa
vo raštines ir turėjo pasisam
dyti raštinėms vietų kur ki
tur.

Gubernatorius Murphy jau4 
’sugryžo iš Floridos ir, mano
ma, bandys sutaikinti Chrys
ler streiką.

Bet unijos 
ar ir ry- 

derybas ir

Francija rūpinasi 
apsaugojimu 

laivų

Bombardavo fran- 
„ cuzų laivą

MARSEILLES, Francijoj, k.
11. — Franęuzų pakraščių lai-

3 darbininkai 
užmušti

PHILADELPHIA, Pa., kovo
11. — Trys WPA. darbininkai

Gina ir puola siūlo
mas augs, teismo 

reformas

vąs ĄjiUr panešė , per radio, liko .užmušti laivų yarde nu- 
Salų Tr kritusspėdų “krėihtii” tarp 

Barcelonos bombardavo lėktų-1 darbininku grupės.
ivas, kuris numetė penkias 
bombas. Dvi bombos pataikė 
laivų, bet, laimei, nesprogo.

■ ' Sukilėliai tiek įsidrąsino, 
kad pradėjo-i piddinėti laivus 
net ir Franci jos vandenyse. 
Vienas tokis laivas buvo suki
lėlių užpultas ties B ręst. Bet. _ v _
jį apgynė francuzų laivai ir hių, kad trys . paslaptingi la 
hydroplanas.

Sukilėlių suimtas laivas Mar 
•Cantabrico su amunicija ir lėk
tuvais iš Amerikos, liko nu
vilktas į Ferrol, šiaurinėj Is
panijoj.

Italija nepaliauja 
siuntusi kareivius 

sukilėliams
GIBRALTARAS, kovo 

IŠ ištikimų šaltinių gauta ži
11

Vai šeštadieny ir sekmadieny 
Išsodino Cadiz, Ispanijoj, dar 
2,000 Italijos kareivių.

. MOLINE, III., kovo 11? — 
Deere & Co. pakėlė algas vi
siems savo darbininkams po 
■5c į valandų.

Italija smarkiai bau 
džia pinigų šmu- 

gelninkus

Anglija planuoja 
statytis 148 

laivus

BREST, Francijoj, kovo 11. 
— Franci j a įspėjo sukilėlius 
nebandyti karą perkelti į Fran- 
cijos vandenis ir įsakė laivy
nui ir oro jėgoms apsaugoti 
laivų kelius.

Franci ją privertė veikti tai, 
kad jau ketvirtų sykį sukilė
liai įplaukė į Franci jos vande
nis, ar puolė Franci jos lai
vus.

Holandijos valdžia pasiuntė 
savo kriiizerį į Ispanijos van
denis, nes sukilėliai sulaikė ir 
du Holandijos laivus. Liko su
laikytas ir Estijos laivas.

MILAN, Italijoj, kovo 11.— 
Mussolini laikraštis Popolo d’ 
Italia paskelbė, kad tapo su
sektas milžiniškas pinigų šmu
gelio sumoksiąs ir kad sąmok
slo dalyviai liko nubausti 52,- 
000,000 lirų ($2,756,000). Są
moksle dalyvavę žymus fabri
kantai ir Milano, Genoa, Biella 
ir Legnano bankieriai. 21,000,- 
000 lirų svetimų šalių pinigais 
ir keli milionai auksu liko kon
fiskuoti. 84 žmonės liko suim
ti, o šeši svetimšaliai, jų tar
pe ir “labai žymus asmuo” li
ko iš Italijos 'išvaryti.

LONDONAS, kovo 11.—Ad- 
miraltijos lordas Hoare paskel
bę atstovų bute, kad Anglija 
planuoja šiemet statytis 148 
naujus karo laivus.

2,607 studentai bai 
ge Lietuvos univer 

sitetą
KAUNAS. — V. D. Univer- 

siteto sekretorius, minint U-to 
sukaktuves, nurodė, kad pagal 
paskutinius studentų 
kos duomenis, V. D. 
tetas turėjo 3,059 
Per 15 metų V. D.
tetas jau išleido 2,607 diplo- 
rtiuotus aukštojo mokslo žmo
nes, vien tik 1936 m. išduota 
349 diplomai.

statisti- 
Universi- 
studentų. 
universi-

WA$HINGTON, kovo 11.-, 
Prezidentas Rooseveltas išva
žiavo trumpoms atostogoms j 
Warm Slprings, Ga., kur yra 
jo įsteigta vaikų paraližiaus li
goninė ir kur jis pats nuola
tos

o ra
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir nepastovus; 
maža permaina temperaturp-

IŠMIRS VISA ŠEIMA

važiuoja pasigydyti

Vakar 2 vai. po piet tempe 
ratura Chicago j e buvo 32°.

Saul§ 
5:52.

teka 6:08, leidžiasi

ŽIEŽMARIAI
lias dienus Bačkonių km., Žiež
marių valsč., mirė trys asme
nys. Pirmiausia mirė Michalo- 
vienė, paskui jos vyras ir po 
trijų dienų mirė jų duktė apie 
35 metų amžiaus. Likę sūnus 
labai susirūpinę. Jų vienas ir- 
<gi apsirgo.

WASHINGTON,
Vakar sepato teisminiam, ko
mitetui pradėjus svarstyti pre
zidento Roosevelto pasiūlytą 
reformavimų federalinių teis
mų, komitetui kalbėjo genera
linis prokuroras Cummins, ku
ris prezidento pasiūlymui pri
tarė, o senatoriai Wheeler ir 
Borah jį visaip atakavo.

Bet visos kalbos ėjosi tik 
apie augščiausįjį teismą, nors 
prezidentas yra pasiūlęs tas 
pačias reformas ir visiems fe- 
deraliniams teismams, būtent, 
kur teisėjas yra pasenęs, bet 
dar nesitraukia iš savo vietos, 
ten greta jo paskirti kitą jau
nesnį teisėją. Tam, matyt, vi
si pritaria. Bet tik nenori lie
sti augščiausiojo teismo, kur 
yra šeši susenę teisėjai. Kaip 
prie visų kitų teisėjų, taip ir 
prie jų prezidentas norėtų pri
skirti po vieną jaunesnį teisė
ją.

šiandie komitetui kalbėjo 
prokuroro padėjėjas Robert H. 
Jackson, kuris stačiai pareiškė, 
kad augščiausias teismas neat
lieka savo darbo, yra pasida
linęs ir jo dauguma yra griež
tai nusistačiusi prieš dabarti
nę administraciją. Prezidento 
gi pareiga yra atkreipti kon
greso domę į padėtį augš. tei
sme; o kongreso pareiga yra 
tą padėtį pataisyti.

Vakar Major Bowes amato- 
torių programe, kuris buvo 
perduotas visai šaliai, gražiai 
pasižymėjo dar viena 
tė, Birutė Romaškaitė 
ford, Conn. Dainavo 
gražiai ir susilaukė 
-klausytojų pritarimo.

.Tjuoae įprograųiuose . jau ke
li lietuviai pasižymėjo. Kiti 
'susilaukė ir gerų pasiūlymų 
dalyvauti kituose radio progra- 
muose.

lietuvai- 
iš Hart- 
ji tikrai

Varžosi už perskirų 
bizni

apie 3,00( 
kas atneš 
apie 3 mi 
Gembleria

Streikas Škotijoj

RENO, Nev., kovo 11. — 
Ikišiol ši valstija buvo paskil 
birtsi lengvomis perskiromi: 
ir kasmet išduodavo kitų vai 
stijų gyventojams 
perskirų į metus, 
davo Reno miestui 
lionus dol. biznio.

vimas, naktiniai kliubai, kote
liai ir panašus bizniai tarpo.

Bet dabar tų perskirų biznį 
bando paveržti Idaho valstija, 
kuri irgi labai palengvino per- 
skiras ir įvedė, kad išgyvenęs 
šešias savaites valstijoj žmo
gus gali gauti perskiras.

Nevada yra sujudusi, bet 
nesumano ką daryti. Ji norėtų 
dar labiau Sutrumpiiiti laiką 
gyvenimui valstijoj iki perski
rų, bet kuo trumpiau ieškan
tys perskirų gyvens valstijoje 
'tuo mažiai.4 valstijai bus biz
nio. Bet iš kitos pusės, jei ne
trumpins laiko, tai visą per- 
Iskirų biznį pavers Idaho. Tac 
'dabar Nevados biznieriai ir le- 
gislaturiai turi didelį gal vos u* 
kį.

GLASiGOW, kovo 11. — 
Daugiau kaip 10,000 darbinin
kų busų kompanijos sustreika
vo ir suparaližavo transporta- 
ciją visoj Škotijoj. Daugelis 
miestelių, kurie neprieina prie 
geležinkelio, yra izoliuoti.

NARA, Japonijoj, kovo 11. 
— Visos šalies policija suska
to ieškoti 1,500 metų senumo 
Amida dievuko miniatlurios, 
kuri prapuolė iš garsaus Todai- 
ji šventnamio. Miniatiūra, ku
ri buvo išsodinta 20,000 bran
gių akmenų, buvo vertinama 
$14,250,000.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.
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Dėl Detroito Sky
riaus

NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis; kovo' 12, 1937
----  - - ir-’ 7 . T

tiksHif. Kaip sakoma, ptr ga* dėjo skerdyklų biznį įr šker- ribomis, siekė 13.5• ketvirtai 
vėnią žmonės turi tylėti ir Die- dyklas pąsfcatė ant . kranto, nių mylių
vą mylėti.

Laimei, daugelis kuopos na- 
riį jau kitaip mano. Štai kodėl 
buvo galima pravesti nutarimą, 
kad balius butų surengtas. Kuo
pos valdyba kviečia visus na
rius ir šiaip lietuvius time ba
liuje dalyvauti, šokiams grieš 
geras orkestras, kuriam vado
vauja Antanas Rozaitis, gabus 
jaunuolis, kuris yra gimęs ir 
augęs Westviliėje. —-Narys.

I

Nuo to laiko, kai “Naujteįio- 
’sc” liko įvestas Detroito sky
rius, rodosi, visas musų nlįėšto 
lietuvių veikimas pagyvėJcfc^VT- 
sose srityse jaučiamas pagyvė
jimas. Visi domisi įvariais mu
sų kolonijos įvykiais ir paren
gimais. Penktadienio “Naujie
nų” laida jau tikrai yrA laukia* 
mas svečias, kadangi tą dienį 
pasirodo Detroito škyrius, o tar
ine skyriuje visokių žinučių iš 
musų miesto gyvenimo.

Butų labai malonu, kad 
Chicagos atvažiuotų ir daugiau 
tokių darbščių veikėjų, kaip M. 
Kemešienė. Tąsyk atgytų if
musų senesnieji veikėjai, ir lie- tely RutMnd, Vermont valsti- 
tuvių judėjimas žymiai padidč- ■ joj, 1810 metuose. Į Chicaga 
tų.

Detroito lietuviams dar trūk
sta stambaus ir veiklaus poli
tiško klubo. Bet rodosi, netru
kus ir ta spraga bus užtverta. 
Tąja kryptimi jau pradedama ir kohtraktoriils

...

Anelia K. Įarusz j)r. C. J. Šventiškas
DENTISTAS f >

- . /' ,Aidi9
vat. vakaro. Treč* ir sekm. ^pągtB

.. * i - ■ /. < L

tvarkymui paskirtą bausmė 5 
dbleHų..' ’

. ‘ Ptt^drn ČKapin -mirė 
1864 meta?/, sulaukęs 54 me
tų anyžiaus.
f - ' ■ ' -> • ;

—Kodėl buvo toks triukš- 
fnaš?

PhynHCaivrS!7eSPy| DENTISTAS f '
Stirti OFISO: VALANDOS: 10^v. r^.

6630 Sb. Westerii vq1 iv Za
Chicagos upės pietinės ŠakėįsJ 
1844-45) metais ėrtiė! siųstįi iiš■. 
savo skeHyklfr ihešą į ližsie- TIUS ^dus o, pakeitus j,o 

e ' -c c i rihacr nViHSrn dar rrVa rairti
nius—-pirma jautieną užsie-Į
niams iš ChicAgos. Šiaiidiė' gi 
Chicaga yra gal būt 
sias centras pasauly mėsai į 
užsienius gabenti.

1844 metais Chapin tapo iš
rinktas ;
wardo. Kovo 3 dieną 1846 mė
tų jis buvo išrinktas Chicagos to taryba tapo įgaliota pabuda- 

voti tunelį po Chicagos Upe.
Gal būt pirmas trafiko pa

tvarkymas Chičagoj irgi įves- 
j ta mero Chapiho administra
cijos laiku. Taryba mat išlei
do patvarkymą, kurs draudė

• bet kuriam asmeniui sustoti sti 
jauktu arklių; jaučių, sii ratais 
ar rogėmis ant tiltą vidurmieš- 
ty. Už nusikaitimą šiam pA-

didžiau-

ribas pridėta dąr trys, taigi 
viso šūteidarė, devyni \vardai.

Miesto tarybai (dlclerma- 
namš) suteiktą galia iiUti'ėsti 
lentomis bet kurią gatvę, ma-

5? ' 1 r'

tant reikalą:. Dar įgaliota mies-
to taryba pabudavdti pilima 

j, ktf vdridub 
griaužė krantą; pagalios mies-

aldermanu iš pirm J ežėto pakrantėj

meru.
Kartu su William B. Ogden, 

pirmuoju? Chicagos meru, jis 
organizavo Chicago and North 
Western gelžkelio sistemą. Be < 
'to, ėjo Chicągos Mutual tn-^ 
surance kompanijos direkto-; 
riaus pareigas.

[jis atvyko 1833 metais ir tuo- 1847 metuose Illinois legis- 
;jau užsidėjo biznį vertelgos lattira išleido įstatymą nužiu- 

" ūkių produktais, kurie būdavo rinti gan daug pakeitimų Chi- 
- atgabenami į Chicagą.

Be to, jis buvo statytojas ^«sw rwos. jos 
u Jis pastatė klbs: pietlJ puseJ6 dabartine 22 

veikti. Mat, atsirado jaunas ir pirmą laivą ir jirad&jo Wuoti j

bartinė Fullerton avenue, o ry- 
1843-44 metais Thomas Dy tų pusėje ežeras. Viso miesto 

er ir John Putnam Chapin už- plotas, sulig šiomis naiVjomis

Devintas Chicagos 
Mėtas

DeVintas Chicagos meras bu
vo John Putnam, giinęs mies-

cagai. Pirmiausia praplatinta 
rhiėsto ribos. Jos nusakyta tė-

gatvė, vakarų pusėj dabartine

s

—Motina tėvo kelnes valkio
jo grindimis.

-—Bet kodėl tiek daug triuk- 
w šdkėiė?

—Tėvas irgi buvo kelnėse.
Surinko John Faiza J r;

Orchestra Hali — 8:15 
įik 1 vakarą Pirm. Kovo 15 

JULIEN BRYAN

“RtTSSlA REBORN”
. Visi nauji paveikslai 
babar Ši.$'6-$1.00-75c plūs 5 taksų

rar- ~ - ----------------------- --- --------h--m—i, n ■ 

Rekomendtmiarnas Kaino Skilvio Vaistas

Ave., 2nd floot 
Hemlock 9252 

Patarnauju „prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse^ 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blarikets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

st,

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Telefonas LAFAYETTE 801 š

- - Phone Canal 6122. —
DR. S; BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CBitEtiiTGAŠ 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez.663i So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentwortk 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pirtu, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatbihir.

gabus advokatas* kuris pasiry- pirmą eilę laivų plaukiojusių 
žo politikoje veikli. Kalbu čia 
apie advokatą Kondrotą, kuris 
yia čia gimęs lietuvis. Tai la
bai taktiškas ir mandagus jau
nas žmogus, kuris lietuviuose 
randa didelį pritarimą.

Taigi, dabar ir kilo rimtas 
sumanymas steigti politišką 
klubą, kuris ilgainiui galėtų su-( 
vaidinti itin svarbų vaidmenį. 
Reikia tik palinkėti, kad toks 
kuibas greit įsisteigtų ir pra
dėtų veikti. —Jonas Kibartas.

Illinois ir Michigan kanalu.

Chicago, Tik—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nų6 Skilvio li^ps slt šiaip nevirškinimo ir g.aliu^ širdingai 
rekomenduoti Višiėmš.—Šiiš^riiiU Pavliiš”. Nedarykite 
foMĮl .bandymu šti kitaįs. liuošdotojais. Imkite. THnerio 
Ėittėrib Jtiirš bėję- 45, metM jau yra įirod’ęs,, Hd jis yra 

, tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
f galvos škaiidėįirhb* neramaus miego ir panašių negaliavimu.

Icago, iii.

. - vp " n. ..ūr    C 'f .o. JĮį

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

Visose 
Vaistinėse 
« "U.: ; «' •»• ••<••.» » M

VardM

Adresas

ĮSPĖJIMAS MOTE*
RIMS

Detroito ir apylinkės laikraš
čiai aprašinėja tokius nemalo
nius atsitikimus, kurie net ir 
stipriausio budo žmogų baugi
na. Kaip kokia epidemija, pa>- 
plito žinios apie šiuos žiai 
atsitikimus, y ..

lygyje pereitų dviejų mene
sių daugiau 20 moterų ir mer
ginų buvo išgąsdintos piktos va
lios vyrų. Kai kurios iš jų bu
vo apvogtos ir apdraskytos. 
Kurios spėjo rėkti, šiaip nugąs- 
dindamos užpuolikus, išsisuko 
nepralaimėjusios nieko. Vienu 
tarpu per 24 valandai 5 mote
ris užpuolė, bet nė vienos neuž
gavo. Yra ir tokių užpuolikų, 
kurie atima gyvastį savo au
kos, bile galėtų atsiekti savo 
tikslą.

Sekmadienio rytą, kovo 7 d., 
žmonės patėmijo jauną mergi
ną, apie 18 m. amžiaus, gulin
čią už jųjų hamo aut žemės. 
Pašaukti policisiai nuvežė ją į 
ligoninę, bet jau byvo pervėlu, 
mergina jau buvo mirusi. Po
licija pareiškė, kad dar niekad 
tokio žiauraus atsitikimo nebU-

Visi laikraščiai spausdina įs
pėjimus moterims, kad nakties 
metu, jeigu priseina vaikščioti 
vienoms* kad eitų šviesiausiomis 
gatvėmis, nors ir reikės ilgiau 
eiti. Tuo budu bus išvengta to
kių nemalonių įvykių 
Geriaus a naktim visai 
čioti.

ateityje, 
nevaikš-

——siolium Lieku m

Westville, III.
SLA 18 kuopa reng a balių 

kovo 13 d.

Kovo 7 d. įvyko SLA 18 kuo
pos susirinkimas miesto svetai
nėje. Tarp k'tų dalykų buvo 
nutarta surengti ba’ių. Bakus 
įvyks kovo 13 d. §v. Kryžiaus 
parapijos svetainėje, 214 So. 
State St.

Kadangi balius yra rengia-1 
mas kuopos naudai, tai suma-’ 
nymui pritarė beveik visi na-; 
riai. Tačiau atsirado vienas ki-t 
•tas, kuris priešinosi baliui. Jie, 
matyti, samprotauja taip, kad 
gavėnios melu nevalia jokių pa-‘ 
rengimų turėti, nevalia net 
rengti parengimų labdarybės'

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Rodnvell
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. STRIKO1.TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

tuk. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937

CUNARD WHITE STAR LAIVU
“AQUITANIA”

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

4š New Yorko į Cherbourgą per 6 dienas, 
o iš ten per 27 valandą į Klaipėdą.

Pamėtysite Paryžių, Berliną ir kitus miestus be jokių
EXTKA IŠLAIDŲ! jĄ . ,

MMt PINIGUS Ą% 
TEN, KUR ŠAUNATE—*

ŠI ŠPULKA YRA NĄUYS FEDERAL HOME LOAN 1UnK. 
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
l AND SAVING ASŠOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV
ININKAMS PRANEŠIMAS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washirigton St.
Room n37

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

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

Laivakortės iŠ New Yorko į Klaipėdą trečią 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.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John Fu Eudeikis lį
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V y

AMBULANCE' <2
PĄTARNAVIMAS S 9
DIENA IR NAKTĮ \ f)

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 1 jŽ 
4605-07 So. Hermitage Avė. J K /j

4447 South Fairfield Avenue j X
Tel. LAFAYETTE 0727 X

l’
T-A v 7-4 t--! .koplyčios visosė ’ V 
J—cri 1Į Chicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:09 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

Reikalaukite DEGTINES 
g Tn Taįloi 

18 mėnesių
■Ml senumo

NATHAN KANTER

STRAIGHT
KENTUCKY

BOURBON 
DEGTINIS.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Jeigu jums stokiioja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į Old Gold Cigątetų kohtestą , 
įstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

... .<
Pastebėtina, kad veik nėra jo

kios galimybės krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mįslių 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiėk

N

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

Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėjf 
nebūtų ir Old Goki Cigaretų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

1739 So. Halsted St.
Tfelefoiias CANAL 8500

NOS
Chicago, III

Direktoriai

Ofiso Tel. Virginia 0036., 
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUĖ 
Ofiso yalandoš:

nUo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidenciįa . -

3939 SOUTH CLARRMONT AVĖ, 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marque*te Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vai, vakarę ,ir. nagai sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 4?th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Šferedoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 

tiki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. SAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir. Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CfilCAiGO, ILL.
J • : ■ S " .< •

DR. VAITUSH, DPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS
PUYSĮCIAl^-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tėl. Virginia 1116 

Valandos: 1——3j 7—8:30 P-P> 
Office & Residence 2519 W. 43rd St 

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shiinktis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus , 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Te!. Lafayette 8016

NARIAI 
ChicagbSj

Cicero
Lietuviu - 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

DR. G. SERNER
lietuvis Akių gydytojas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreiva t Akis 
ištaiso

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

Valandos: nuo 1d iki 4, nuo 6 iki 
Nedeliomis pagal sutartį.

8

KITATAUČIAI

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. MicHigąn Avė. Tel. Pullman 5703

LACHAW1CZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Cdnal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast .ĮOSth, Street. _______ Tėl. Pullman 1274

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

, . J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenuė Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

. -t ■ t i s * i • j «. w• - •

— ' LjTzOLp-
1646 West ,46th Stręęt. Phpries Bbūįevard 5203

Si M. SKUDAS
718 West IStli Street Phone Monrofe 3377

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seelfey 7330
Namų telefonas Brtihswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 įki 9 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
u, „„ Tel. Boulevard .1401 ..... .

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

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

Nedeliomis p-gal sutartį
Rez. 4910 SQ. MICHIGĄN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

arsinkitėš “N-nose'

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chrbniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektroj prietaisuš.

Ofisas ir Laborąotrija:'
1(134 W. 18th St., netoli Morgah St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos tejefopai:

Superior 9454 ir CehtraI 7464

* .y
Dr. Charles Segal

OFISAS
4729 So. Ashland Avė

2-ros lubos 
CHJCAGO, ILL. 

OFIŠO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12

Nuo 10 
vai. po 
vakaro, 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH AŠilLA^D AvĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nup 10 iki 12 
Rez. Telephone t*LAŽA 2409

Skelbimai Naujienos^ 
duoda naudą dėlto 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.



Penktadienis, kovo 12, 1937

North Side
Apiplėšė p-nią Faizienę

va-Kovo. 7 dieną, 8 valandą 
kare plėšikai atėmė iš p-nios 
V. Faizienės, 1250 North Spaul- 
ding avenue, rankinį, .kuriame 
bu‘v© 6 doleriai su centais pi
nigų. Piktadariai nemažai pri
kankino Faizienę iki atėmė iš 
jos pinigus, ba ji nenorėjo 
ruoju atiduoti. Svarbiausia 
tai, kad rankiniame buvo 
mų raktai, pakvitavimai ir

nusine-

ge- 
yra 
na- 
ad-

Faizie-
Iš vfi-

resai. Juos piktadariai 
še kartu su rankiniu.

Nelaimė ištiko p-nią 
nę šitokioj aplinkumoj,
karo pas Faizus atsilankė real 
estatininkas Mitchulis su J. 
Urbickiu. P-nas Faiza kalboje 
su jais nusiskundė, kad jį reu-> 
matizmas kankina. Mr. Mit
eliais pasakė: girdi," ir jam 
taip buvę, tačiau jis pasveikęs 
dėka vaistų, kuriuos pats vais
tininkas sutaisęs. Mr. Mitbhn- 
lis davė to vaistininko adre
są.

Taigi ant rytojaus p-nia Fai- 
zienė išvažiavo į pietinę mies
to dalį pas minėtą vaistinin
ką. Kai sugrįžo namo, tai jau 
buvo 8 valanda vakaro. Prie 
pat namų durų stovėjo du vy
rai. Vienas, rodydamas popie- 
rą, prakalbėjo: “ponia, ar tam
sta žinai šį namą, šį trobesį?” 
Antrasis tarė: griebk, girdi, 
rankinį.

Taip ir padarė. Vienas pik
tadarių griebė, rankinį, o p- 
nia Faizienė pradėjo šauktis 
pagelbos. Rankinį ji laikė drū
čiai suspaudusi, taigi piktada- 
ris smogė jai į galvą. Ji nuvir
to ant šalygatvio, bet ranki-

nio nepaleido, šaukdamas! pa
gelbos ir sugriuvusi.

P-nios Faizienės vaikai bu
vo namie, bet jie motinos šauk
imo negirdėjo, nes garsiai gro
jo radio. Pagalios, kai kaimy
nai subėgo, tai jau piktadariai 

‘buvo atėmę rankinį ir pabė
gę.

Kuomet atvyko pašaukta po
licija, tai policininkas paaiški
no, kad permažai šioj apielin- 
kėje esama policijos. Policinin
kai davė p-niai Faizienei kor-. 
tą, kad atsilankytų i policijos 
departamentą, 1121 So. State 
st., pažiūrėti į sugautus pik
tadarius. Esą, gal pažins tuos, 
kurie ją užpuolė.

P-nia Faizienė sako: aš 
kalbėdavau savo vaikams ir 
rui — jei plėšikai užpuls, 

| nesipriešinkite, ba gali užmuš
ti ar nušauti. O, girdi, kai nu
sigandau, tai viską užmiršau 
ir šaukiau kiek galėdama.

— Northsidietis.

Žinoma Bridgeporte 
Vyrų Rūbų Krau

tuvė
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3NAUJIENOJ Chicago, Iii.

Jaunoji Birutė Eik Lewis Madų Keliais, Kur 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI

MADOS

Brighton Park

vis
vy
tai

Edvvardas Narkis jau pasveiko

Šiomis dienomis tapo pada
ryta operacija Edwardui Nar- 
kiui, St. Narkio sunui. Opera
ciją darė Dr. T. Dundulis ant 
tonsilų. Operacija gerai pasi
sekė ir jaunasis Edwardas pra
dėjo jau dirbti.

— Keistutietis.

Vertėtų paremti
Jonas Barškietis, 2939 West 

užlaiko Whole- 
Pristato 

reikmenes

■

į.
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Tūkstančiai rado paleng
vinimų geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
valsbaženklis Inkaras yra 
.naudojamas per 70 metiį.

W O R L 0 F A M O U S

L I N I M- E N T

Pershing Rd 
sale Meats. 
hiėsiškas 
riams ir į namus pagal parei
kalavimą. Telef. — Lafayette 
5268.

G. J. Menkas, jaunas advo
katas, labai sąžiningai patar
nauja įvairiuose teisių kebhr- 
mose. Ofisas — 127 N. Dear- 
born, rezidencijos telefonas — 
Lafayette 2947.*

Niek Petraitis, 4626 South 
Rockwell St., pristato anglis 
ir perkrausto; telef. — Lafa
yette 6946.

W. Yablonskis ir J. Andri
jauskas sudaro gerą muziką 
■piknikams, baliams ar pa- 
’rėms; telefonai — Canal 1256 
arba Yards 7473.

— Steponas.

visokias 
bizni e-

PAIN-EXPELIER
7 ’ 4 -

u. s. m. oi?

SVARBIOS ŽINIOS 
APIE OLD GOLD 

MĮSLIŲ KON- 
TESTĄ

rūbų. Pas jį lietuviai nuvažia- tai ir dešros visada gaunama 
vę, be jokio vargo išsirenka sau pagal pareikalavimą. Geresnio! 
siutą. Ir nusipirkę pas Petraus- patarnavimo ir Kaune nebūtų 
ką siutą, būna jam dėkingi,1 galima gauti. Mary Kovarskie- 
nes jis parduoda" nebrangiomis nė yra Keistučio Kliubo ir .Tei- 
kainomis. z. .’sybes Mylėtojų narė. P. Bal-

. . _ • i chiAias yra kitų organizacijųkurie mano pirkti, ... .narys. Veliju jiems geriausio 
pasisekimo naujoj- vietoj.

— Steponas.

NAUJI LEWIS PA
VASARIO SIUTAIJaunoji Birutė dalyvavo 100 

metų sukaktuvių paminėjime 
rašėjo Puškino vasario 20 d. 
Orchestra salėje, šoko Colo- 
nial šokius ir gerai pasirodė. 
Mokytojas A. Andrejevas vėl 
nusinešė liaurus ir 
no j i Birutė.

Nors vėlokai šią 
nešu, bet užtylėti
nes tai buvo tikrai vertas af-

tokš tinginys!

Bridgeport

— A. M-nė. DYKAI

KainomŽemom
$10.00 

DKESĖS

septynis metus 
o kai pagalios

žinią pra- 
negalima,

Puikus kišeninis 
laikrodėlis dėl 

La Pels
DYKAI 

PRIE KOŽNO
SIUTO.

LEWIS ŠILKO 
BLIUZĖS
M.95
iki $3.95

Vyrų siuvėjų pa
siūti ir tiksliai 
pritaikinti.

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

—Jurgis yra
Na, o koks?
—Jis turėjo 

'niežėjimo ligą,
prisirengė pasikasyti, tai liga 
jau buvo praėjusi.

Surinko John Faiza Jr.

Kunigą Kaltina Užpuolimu

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51 -ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

bW
232 SOUTH STATE'ST.

ženios Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT C 1
Sąlygos I SAVAITĘ * ■

DR. O’CONNELL

760 MadiMO St. 
13234 Madison St. 
'4002 Madiaon St. 
2667 MilwaukwAr. 
4002 Irv 

EVES,

CHICAGOS ANGELUS BAŽNYČIOS SEKTOS KU- 
nigas, Albert B. Rutt (kairėj), su Clifton J. Ryding, ku
ris sako, kad kunigas prįe jo kabinosi gatvėje nemora
liais tikslais. Dešinėj prokuroras Saųi Papanek.

Naujienų-Tribiine Photo

// Didelis pasirinkimas 
Visos Mieros.

Naujausios Spalvos 
TIKRA TAUPA

6320 Cottaf• Grov* 
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln Av. 

. __ 63S0 N. Clark St.
LL 9-CLOSED SUNDAY

PIRŠTINĖS PRITAIKYMUI 
'j ■ Yf 1J r ■

VISOS QOfi
MIEROS^Ov

PANČIAKOS
Nesiraukšliojąs 59c 
šifanas .............. i .....

Garsinkites "N-nose^

The Bridgeport Clothmg Co. 
(Petrausko Rūbų Krautuvė), 
331.2 S. Halsted St.« ši moder
niška vyriškų rūbų krautuvė 
yra žinoma pei daugelį metų 
beveik visiems Chicagos lietu
viams.

Kuris vyras nori bi.‘ti gra
žiai pasipuošęs, visuomet va
žiuoja į Petrausko Rūbų Krau
tuvę nusipirkti sau geriausią 
siutą arba tapkautį.

Petrausko rūbų krautuvėj 
visuomet galima rasti didžiau
sią pasirinkimą puikiausių siu
tų ir tapkaučių. 
turi gerą

Vyrai, 
Velykoms siutą, turėtų atlan* 
kyti Petrausko rūbų krautuvę 
ir ten nusipirkti gerą siutą.

. )■ ■

— Kostumeris.

šiomis dienomis teko aplan
kyti Lietuvių Auditorijos res
toraną, 3131 So. Halsted St.

šį restoraną užlaiko visiems 
gerai žinomas ^Povilas Balčiui- 
nas ir Mary Koyarskienė. Čia

Petrauskas įvairių valgių pasirinkimas yra 
skonį išsirinkimui užtikrintas. Lietuviški kopus-

BERNICE DRESS & LINGERIE 
SHOPPE

3437 SO. HALSTED STREET

NAUJOS MADOS
DEL VELYKŲ

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piano arba 
štoro. 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

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė.

SIUTAI
Vyriški mierai, vėliausi 

$9.98 aukštyn 
paketbukai .

•ŽALI, ‘-./-i;..

: S0NI:.. ......*1.00

Bernice Dress&Lingerie Shoppe
3437 SO. HALSTED STREET

Net

Kovas Yra

Mėnuo

ir Oro Pranašas savo pirštus

kryžmais sudeda kai jam priseina Įspėti orą

Kovos mėnesy.
Bet nėra jokios abejonės, kad jums

UNIVERSAL
FOOD STORES

IŠPARDAVIMAS!
Penktadieni ir šeštadieni — Kovo 12 ir 13

CUKRUS lo.:sv.arl-* audekl°maišelis .......   53#
Snider CATSUP 14 unc. būt............. 14#
Kellogg’s CORN FLAKES 8 unc. pak. 7# 
Selkirk
BARTLETT GRUŠIOS Nr. 2^ kenas 20# 
Spencer
SLYVAI ............. .
Nugget
VAISIŲ COCTAIL .... 2 Nr. 1 kenai 27# 
Shaver
GRAPEFRUIT ........... 2 Nr. 2 kenai 25#

. Nr. 21/* kenas 15#

I Big Hit 
MILTAI .

ŽIŪRĖK ką jūsų 9c gali

Newcomer
PIAUSTYTI BARŠČIAI Nr. 2
Judge Rita
CUT WAX PUPOS ......  Nr. 2
Clover Orchard
DICED MORKAI
Brooks
ŽIRNIAI IR MORKAI .... Nr. 2 kenas
Reber
PORK and BEANS Juinbo kenas
COMET RYŽIAI ........... 1 sv. pakelis

.. Nr. 2

kcnas

kcnas

kcnas

JŪSŲ PASIRINKIMAS po 9#

- 24£Z2. sv. maiš. 89#
UITI T A T 1 5 sv‘ maišelis
ZVlJlLJLzkJL Kiekvienam namų reikalui

Everyday

KAVA 1 sv. pakelis 17#
4321

reikės daugiau anglių idant palaikyti jūsų

23#Nr. 1 ken.namus
17#2 uždienas.tokas ankstybas pavasario

Universal Lunchroom Paul Schulze
Kodėl nepatelefonuoti jūsų orderį 19<t sv.

6 unc. pakel. 100
3 už 16c

mų, ir gvarantijų užganėdinimo su

kiekvienu tonu.

2 už 90

SELOX(Vardas ir pavardė)
OK MUILAS(Adresas)

17# 
17#

painte
8 unc.

Land O’Lakes
MEDUS .........

2 pakel. 25#
2 už 9#

UNIVERSAL
Raudoni SALMONAI
UNIVERSAL
SARDINKOS alyvoje

.............  16 unc.
2 5 unc. džiarai

mieste, kitataučių apgy- 
apylinkčse Old Gold Mįslių 
kontesto sukeltas entuzia-

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No...............
Mieros ...................... per krutinę

ORANGE CREAM KUKIAI
Sea Food
KREKERIAI

AGURKAI 12 unc. džiaras 15#

(Miestas ir valstija)

Rival
ŠUNŲ MAISTAS ....... 3 Nr. 1 kenai 25#

Puikus CIBULIAI .................. 3 sv. 10#
Mc’Lure BULVĖS ............... 6 sv. 25#
Sunkist GRANDŽIAI (220) ....... 29# tuz.
Pearmain OBUOLIAI .............. 4 sv. 29£

KOSTO ..................................... 2 pakel. 9^
Universal (plyna ar iodizuota)
DRUSKA ................................. 2 už 15£4321—LENGVAI PASIŪTI GALI

MA šią praktišką suknelę. Bile koks 
lengvas materiolas bus geras. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vienų 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.

Musų 
ventose 
$200,000 
zmas kas savaitę didėja, prisidedant 
tūkstančiams naujų kontestantų prie 
taip vadinamo “Post-of-Gold” $100,- 
000 pirmojo prizo ieškojimo. Dar te
bėra laikas įstoti į šį taip daug žin
geidumo sukėlusį kontestą nųisų 
žmonių tarpe, o ypač organizacijose 
kur Old Gold Mįslių Paveikslai yra 
išdalinti Naujienoms bendradarbiau
jant.

Pamanykit! $100,000 pirmasis pri
zas ir 999 sumoje $100,000. Pataria
me Naujienų skaitytojams, jei dar 
nesate įstoję į šį kontestą, pasisten
gti tai padaryti ir nepraleisti šios 
progos. Laimėjimui dar pakankamai 
laiko.

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

šiltai ir smagiai per šias šal-

dabar? Jus gausite augščiausios rūšies ku-

rą, stropų ir mandagų f pristaty

(onsumers (ompany
,1 ■ ,-ĮĮ Į Į , , , ■ .n. Į -    ——

Palmolive
MUILAS .................
OCTAGON VEIDO
MUILAS .......................... 3 už 13#
Octagon POWDER ............... 2 už 9#
SUPER 2 milžiniški pakeliai 33# 
SUDS ........ 3 paprasti pakeliai 25# 
Raudonoj dėžutėj.
Octagon CLEANSER

No Rub GRINDŲ VAKSAS
No Rub RAKANDŲ PALIŠIUS 

abu už 67#
Klauskit kaip galėtumėt išlošti porą 
Irving Jaffe Roller Skate DYKAI

(<į ėlephone /k FRANKLIHllS 
6400

COAL-COKE“ ICE 
fiVBUILDING MATERIAL PAMATYKITE MUSŲ MĖSOS 

DEPARTMENTĄ
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. Subacriptlon Rattes:
$8.00 per year in Canada* A
$5.1)0 per year outside of ChicagO
$8.00 per year ln Chicdgo 
8c per copy.

m Entered as SecOnd Clasa Matter 
March 7th 1014 at the Post Oiffice 
of Chięago, III. undet the act of 
March 3rd 1879.

i_____ t

Naujienos eina kasdien, ifcskirlAnt 
sekmadienius. Leidžia Naujini 
drovi, 1789 S. Halstėd St.. ( 
Iii. Telefonas CanAl 8500.
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ApžvalgaPusei metų __________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui ..........

Chicagoje per išnešiotojus
Vieną kopija ______________  8c
Savaitei __ ___________ ..._____ 18c
MSrte$iui  75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicagOj, 
. v paštu:

Metams    $5.00
Pusei metų ------------------------ 2.75
Trims menesiams .;.............  1*50
Dviems mėnesiams ................ 1*00
Vienam mėnesiui .........................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpikinta)
Metams .................................... $8.00
Pusei mėtų.   4.00
Trims mėnesiams ....................2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
lAa'B'Įi ,■ is.-. M'ii,,.,'. . ...i......................... 1-------- 1

DAR NEBUVO?

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

Kompanijų Unijos ir Darbo Federacija
Pastebėtina, kad *ir Vadinamos kompanijų unijos 

nenobi dėtis prie Amerikos Darbo Federacijos.
Aną dieną D. Federacijos vice-prezidentas John P. 

Frey, kuris yra. metalo darbininkų skyriaus viršinin
kas, kreipėsi į “darbininkų atstovybes” Čarhegie-Illi- 
nois plieno liejyklose, siūlydamas joms susitarti bend-. 
rai kovai prieš Lewis’o vadovaūjamą C. I. 0. įvyko kon< 
ferencija, bet prie susitarimo neprieita.

Vibhds kalbėtojas iš tų plieno darbininkų “atstovy
bę pareiškė, kad Darbo Federacijos rųšies unijos 
jiehiš netinka. Jeigu plieno darbininkai, sako jisai, im
tų organizuotis į aniatines unijas, tai pasidarytų “sū- 
ihišimas”. . .

Tokiu budu atrodo, kad Amerikos Darbo Federaci
jos vadams nepasiseks įtraukti plieno darbininkus į 
bendrą kdrą” prieš ihdustriries unijas.

Vali jos municipalitetai
Neseniai šioje vietoję buvo nųnėta apie Londono 

tarybas rii)kįmus, kuptioą laimėję *Darf)d partiją, ,pra- 
vesdama atstovuss iš 124 Ilsų'farybos nUrių. ?

Bet ir kituose Britanijos municipalitetuose darbie- 
čiai yra stiprus; Štai kovoji d. įvyko tarybų rinkimai 
dviejuose Vilijos (Wales) hiiestuose. GĮamorfeanė iš
rinkta 48 Darbo partijos atstovai, o visiį kitų jpUrtijų — 
16. Tanpe tų 16 yra ir 2 komdnistai.

Mohniountshię tarybon išrinkta 41 darbietis ir 22 
atstevU kitų partijų. ; ‘ ;

Svarbu, kad Britanijos Darbo partija įsigali vieti
nėse savivaldybėse. Tos įstaigos rūpinasi kasdieninio 
gyvenimo reikalais. Per jas Darbo partija sueina į dar 
ankštesnį kontaktą: su žmonių masėmis. Tuomet ir kraš
to politikoje jai darosi lengviau kovoti už savo sieki
mus.

Britanijos darbiečių platforma
Britanijos Darbo partijos valdyba neseniai paskel

bė trumpą programą, kuriame yra išdėstyti artimiau
sieji jos siekimai. Iki šiol ji turėdavo surašiusi progra- 
nie didžiuosiuš savo tikslus, kurių įvykinihlui reikės 
darbuotis per daugelį metų. Bet partijos veikėjai nuo
latos nusiskųsdavo, kad toks programas esąs per daug 
tooretiškas ir neaiškus. Sėkmingai Agitacijai darbinin
kų miniose reikią žinoti, už k4 partija stoja šioje valan
doje ir kokie yra jos uždaviniai artimiausioje ateityje.

Sakysime, partija laimėtų daugumą ' Vietų parla- 
inente sekančiuose rinkimuose ir jai tektų sudaryti mi- 
histerių kabinetą. Ką tokiame atsitikime dabbieŽių val
džia stengtųsi įvykinti per pirmąjį savo tėrriiiną. Ar ji 
eitų tokiu pat kėliu, kokiu ėjo buvūšiėji MabDohaldd 
kabinetai — ar jį stengtųsi pravesti pamatines atmai- 
has sdėi&lįniame ir ekonominiame krašto gyvenime? .

Norėdama patenkinti šitą partijos Veikėjų reikala
vimu, Darbo partijos valdyba ir pagamirio, taip sakant, 
partijos “platformą”, išdėštydama joje suglaustoje for
moje tuos dalykus; kuriuos ji vykins; kai tik ji turės 
galią savo rankose.

Šitas trumpas programas, reikia pasakyti, yra ga
na radikališkas. Apie Anglijos darbininkus iki šiol vis 
būVo manoina, kad jie esą pusėtinai kohšėrVatyviški ir 
kdd socializmo idėjos jiems svetimos. Bet Šitojė savo 
platformoje Darbo partija paskelbė visą eilę sumany
mų,- kuHiios įgyVendiritis praktikoje kraštas žyiniai pa
žengtų link socialistinės santvarkos.

Tenai siūloma paimti į visuomenės rahkas Anglijos 
Banką; pastatytą po vieša kontrole susisiekimą it na
cionalizuoti geležinkelius; suvisuomeninti anglių pramo- 
rię ir gaso ir elektrikos įmones; praplėsti valstybės ir 
saViValdybių galią, kad jos tūrėtų teisę nusavinti žemę.

Yrd da ir įvdiHų sUhidnymų žmonių gerovei padi
dinti — apie darbininkų algas, darbo valahdas, apdraU- 
dą ir t t. fiet juose nėra nįeko naujo.

Taigi Anglijos darbininkų partija nertiano tekintis 
vien tiktdi “kapitdlizriid lopymais”. Ji yra pasiryžusi 
keisti pačius jpagHndūs ekonominėje krašto santvarko*

Dažnai spaudoje pasitaiko 
skaityti tokių kometnarų apie 
dabartinį pilietinį karą Ispani
joje, kad tai esanti baisiausia 
ir žiauriausia kova, kokią ka
da noirS matęs pasaulis, štai 
viehas laikraštis įdėjo tokią pa
stabą :

“Vargiai istorija žino bai
sesnį ir žiauresnį vidaus ka
rą, kaip šis Ispanijos vidaus 
karas.”

1 Tai bus persūdyta. Tiesa; kad 
žiaurumo tame Ispanijos’karė 
yra labai daug. \ Bet buvo ir 
praeityje be galo žiaurių civi
linių karų. Sakysime, Rušijoj'ė 
1918—1920 m. Tehai irgi, kaip 
dabar Ispanijoje, kovėsi tarp 
savęs, bet ėjo mūšiai ir su sve
timų šalių armijomis bei “sava
noriais”. Kiek žmonių įųvo ta
me trejų metų karėj kiek tur
to buvo sunaikinta niekas ne
gali suskaityti.

Neužmirškime, be to, ir Ame
rikos pilietinio karo, kuris tęsė
si ketverius metus. Jame buvb 
užmušta ‘apie milionas žmoniiį, 
o kai kurie to karo epizodai 
(pav. gen. Shermano vjįdovau- 
jamos kavalerijos žygiai Pieti
nėse Valstijose) pasižymėjo to^- 
kiti žiaurumu, kad da ir šiam 
die žmonės nėgali užmiršti.

Jeigli eisime toliau į praeitį; 
surasime pasibaisėtinus ūkinin
kų karus Vokietijoje ir religi
nius viduramžių karus įvairio
se Europos valstybėse; paga
lios, prieisime nuožmias viduji
nes kovas Romoje, kuriose prie
šingą kits kitam generolų ką- 
HuęnienČš drdskė įr teriojo tą 
galingą senovės ihiperiją tol; 
kol ji visai suird.
, Piliėtiiiiai karai yra sėniai 
žinoma žmdiiijos rykštė, šian
die jie atrodo baisesni, gal būt;

.. .........
tiktai dėl to, kad ištobulintos 
komuhikacijos priemonių (laik
raščių, telegrafo, radio, kruta
mu jų paveiksiu ir t. t.) dėka, 
mes smulkiau ir vaizdžiau apie 
tas baisenybes patiriame.

FUNDYDAMI, AGITUOJA 
Už HITLERĮ

propagandą 
Laikraštis

Lottdoiio “Daily Herald” pa
duoda įdomią'žinią apie Vokie
tijos jurininkų 
Abulijos uostubsė. 
sako, kdd vokiečių laivai nuo
latos gabena nacių literatūrą į 
Angliją.

Atvykę j uostą, vokiečių ju
rininkai stengiasi susidraugau
ti su anglais darbininkais, kvie
čia juos pas save į svečius ir 
vaišina', paškui dar duoda bon- 
ką, kitą degtines pasiimti arba 
siūlo pigiai pdrdūoti. Šitaip ge- 
tindairiiėsi jieriiš, Vokiečiai bru
ka anglams lapelius; kunūose 
gii-iarnd Oių “fiūhbHš”.

“Daily ti’erald” rašo, kad to
kia vokiečių agitacija buvo su
sektą Lbiidonė, Southaąiptone, 
ęa'rdiff ė, Li'verpooįyj'e, įi'obms- 
biiVyj Birkehheadė ir kilūr. Pa
staruoju laiku nacidi tbse Vie
tose skleidė lapelius (angliška 
kalba) šū tokiais antgalviaiš: 
“Bolševikų žiaurumai Ispanijo
je”, “Adolf! HitleV įspėja pa
saulį dėl bolševikiško pavo
jaus”, “Bolševikai Pišdūlio Ka
ro Kurstytojai”.

Iš Šbuthamptono pranešama, 
kad, anglų laivams nuvykstaht 
į Vbkieitiją, tarp anglų jūrinin
kų, išlipusių uoste, ima sukinė
tis vikrus nacių agentai.

“Buvo keli atsitikimai, kad 
anglų jurinihkai ir jų ofi- 
ceriai buvo nacių vėžinami 
Vokietijoje su tikslu parody
ti, kadf jų abejones apie Vo
kietiją afera pdr'ehitos.”

■ .I, J.... iri . i.’,ti . i - ........ „a u.,..—

ąįų ir už 1 i mil.; litų Vk i tokių 
reikmenų.'. v

Vytauto Didžiojo universite
to studentų skaičius kasmet di-; 
dėjo. Didžiausią studentų skai
čių universitetas turėjo 1932 
metais. Nilo to laiko Studen
tų skaičius kasmet mažėjo. 
Tai yra dėl to, kad, be uni
versiteto, paskutiniaisiais me
tais yVa įsteigta ir datigiaus 
aukštų mokyklų, į kurias da
lis universiteto studentų yra 
perėję mokytis. Iš tų naujųjų 
mokyklų tenka paminėti pre
kybos institutą ir pedagoginį 
institutą, kurie abu yra Klai
pėdoje. Profesorių skaičiumi 
universitetas kasmet didėja. 
Paruošiama vis daugiau nau
jų mokslininkų. Iš viso, auk
ščiau patiektieji skaičiai mums 
parodo kokią pažangą žy
miausioji Lietuvos aukštoji 
mbkykla '^ra padariusi per ša- 
vo gyvevimo 15 metų. Dabar 
Vytauto Didžiojo universitetui 
vadovauja jo rektorius prb’f. 
M. Roehieris, dti prorektoriai 
— prof. B. Jubdelė ir prof. A. 
Purenąs ir uhiveršiteto senato 
sekretorius prof. J. Blažys.

Nuo savo gyvavimo pradžiūs 
ligi šio laiko Vytauto Didžio
jo universitetas yra paruošęs 
ir į gyvenimą išleidęs įvairių 
sryčių spbciūlistų: gydytojų, 
inžinierių, advokatų, teisėjų, 
ekonomištiį, ithbkytbjū 5b lt. 
Kai kurib iš jij Llelūvos gy
venimo dabdi: užima jau ga
na aukštas Vietas. iŠ Višo Vy
tauto Didžiojo uniVėtšit'ėtą li
gi šiol jaū yra baigę . 2,551 
asmuo. T s b.

U-

■ t ' < - * fc

Rašykite Laiškus Sa 
vo Sehatoriams

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETUI
15 METU

pa

su-

P. CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AUGURAt

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

liepsnojančios, tai gęstūbči 
tai vystančios, tai deginant 
mhnb mintys na teka*, d ki 
kaip iššoka ir vėl. slepiasi šn 
genyše.

—Na, štai ir galas! Vargu 
rimtai padėjau Leontjevui... £ 
pats save, tai, be abejonės, 
pražudžiau...

, Prisimindamas dabar sa 
galvojimus ir rūpesčius, aš j 
lėčiau pasakyti, jog tada aš J 
re jau tik vieno:

—Kad tik viskas kaip gi 
nia greičiau pasibaigtų! Jei 
mieloji laisvė — tai tegul 
tuoj ateina. Jeigu sušaUdyn 
— tai tegul jis įvyksta' š 
n£kt.

Taip praėjo trys dienos. N< 
tį mane išbudino. Vienu ir 1 
pačiu laiku tiek balsas, tiėk 
dis man pasakė:

—Baigta!
Čekistas skubino:
—Greičiau! Ko čia taip ii 

delsi.
Dviprasmiškai ir VyliUgin, 

jis dar pridūrė:
—Liti reikės netoli... Vi 

netoli...
Aš apsirengiau. Vėl kori 

riai, žingsnių garsas, nakt 
tyiuma, silpna lempelių švie 
Širdis taip smarkiai plake, 1 
aš net jos piakimą girdėjau.

—Nejaugi mirtis. Negalir 
daiktas!

Čekistas pasuko raktą. Aš 
stebėjau, jog esu bendroje 
meroje.

Kadangi buvo gana tarr 
tai sunku buvo sūslVbkti, k 
čia žmonių miega'. Lovęs bi 

tos., ėilęmiš, ktiį>he-l 
tatį> jų matėsi staliukai. 1 
mažyčius langus veržėsi Pet 
gtadb nakties tiršta tamsiu 
čekistas tylėdamas parodė n 
vietų. Aš atsiguliau ir tuoj 
sirAminau. Taip, žmogus 
randa didžiausią helaimę 
vifenumbje!

štai—tas pats kalėjimas, 
pat liėžinybe, bet šalia ma 
miėjga žmonės. Aš gird 
miiegiAstą kvėpavimą, ir n 
rodosi, kad pasaulyje y ta 
...ūmas. Niekada aš taip dėti 
kad ramumo, kaip tą nakt 
valahdą, toje bendroje kai 
rojė, tarp nepažįstamų kali
ntį. Aš buvau beužmiegąs. T 
ne tuoj išbudino šauksmas, 1 
ris truko ilgai, Kažkas Šaul 

—Ai-jM-jai-jūi!
Šadkšmhs vis kartojosi. R 

kas, matyli, klebėjo.
f Aš pradėjau sli atsidėjii 
kiatišytlš ir domėtis tud, 1 
dėdasi aplinkci. žmonių k 
pavihte jabčiau kažkokį ne 
mumą, nbąpsAkbmą nelair 
ilgesį, pasibaisėjimą. Ausį r 
gė kukčibjibiai, dejavimai 
verksmai! Tą naktį aš pin 
kattą Savo gyvenime patyri: 
kaip žmogus gali Verkti di 
miegodamas. Ir tą naktį 
pirmą kartą supratau, ko 

j yra žmogus!
(Bus daugiau)

(Tęsinys)
—Drauge - komendante, buk 

tiek geras, nuvęšk mano bran-i 
gų pažįstamą^ draugą Brikiną, 
j kabinetą Nr. 7.

Aš atsistojau ir nusilenkiau. 
Jie- taip pat nusilenkė. Manda
gumas nepaprastas! Tuo mo
mentu mes buvome panašus į 
atsisveikinančius džentelmenus,k. .« * • i. - . . t ‘ 

džiai, visai nėra svarbu, ar dš, 
Svarbiu reikalu.

Netarę nė vieno žddžio, mes 
ėjome koridoriais, pakopomis, 
sutikome keletą žrhonių ir, pa- 
galati, SUstojbihe ties uždaryto
mis durimis.

Kbihendantas Saldžiu balsu 
pareiškė:

—Štai ir jūsų apartamentai!
Duryse juodavo skaičius “7”, 

ir koridorių lėtai Vaikštinėjo 
sargybinis.

Konieridantas pasuko raktą, 
nurys atsiaarė — kameroje sto
vėjo areštantas.

—Prašau, — pasiūlė komėd- 
dantas, rodydamas į kamerą.

—Aš neisiu.
Mane kažkoks atkaklurtias 

apėmė. Aš pajutau, kad mane 
atskirs kažkas nežinomas, kad 
toje kameroje aš neteksiu lais
vės. Todėl kažkoks įdukimas; 
mahe Vertė pasipriešinti.

Vargu ir pats suprasdamas, 
ką kalbu ii? ką ddrau, aš. gar
siai pareiškiau:

—Aš neareštuotas. Aš užimu 
aukštesnę vietą, hegii jus. Jd- 
kidš kaltės man neprimetama, 
—aš ddgi nesu hužiurimaš. Aš 
niekur nesėsiu. Aš — s/aptaš 
bendradarbis.

Nusitėbitttdš kombndantas su 
išplestdniiš akimis žiūrėjo į ma- 
rie. Kai kurį laiką , jis svyravę, 
o paskūi pareiškė:

—Na, eikime.
Ir vėl tomis pat pakopomis 

ir tais pat kdridoriaiš ines grį
žome į laukiamąjį kambarį...

XXI.
spąstuose

Kambaryje aš atsisėdau. • Ir 
stebėte nepastebėjau, kaip šalia 
manęs atsistojo vytas. Tai če
kistas. Aš ‘dairausi. Kambaryje 
vis dar daug žmonių, kurių vei
dai reiškia susijaudinimą ir bai- 
nię.

Komendantas grįžta:
—Na; eikime.
Šį kartą aš girdžiu jo balse 

kur kas daugiau pasitikėjimo. 
Matyti; Urickis davė griežtą į- 
šakymą. Mes vėl 'eihamė tuo 
pačiu kbliū. MhšinaliŠkdi veikli 
kojas. Visvien!

Po minutės užsidaro mand 
kamefoš dtirys. Kamera' nedide
lė, purvina, tamsi. Aš džiaugiuo- 
M, kad nėra akiAAūčios Šviesos. 
Taip ramiau! Aš stengiuosi vis
ką užmiršti, atsigulti! į loVą, 
žiurid j llibas.

Netoli 10VOŠ; prie lango—sta
las, priešais 
uždengtas Ungėliš. Kalinių kal
ba sakant — tai **akis.” Pro tį

Pagelbčkite Rooseveltui 
jo kovoje už teismų 

perorgahizaViiną
Hon.’(senatoriaus vardas) 
Sienutėf* Office Buildirig 
Washingtdn, D. C.
Laiško turinys gali būti 

našus į sekamą:
Dear Senator:

In the matter of the
preme Court reform as propos- 
ed by Pįešidėhit B. D. Boose- 
velt the issue is Progress vs 
Reaction.

We havė Voted for Prešidedt 
Roosevelt 'and Progress. It is 
the people’š dėšire to gO fot- 
ward, not Mbl<wara. The Cori- 
stitution sliould be iūtėrpreted 
in that spirit. The intėrpretū- 
tions of (the mihority of the 
Court find the Constitution in

’l agreement with the desire of 
the peoplė and of their Presi- 
deht. Iii ihis rėspect the CbiU 
stitution need not be amendėd 
dr changed, būt tlie antiųualė’d 
and senile ideas of the reač- 
tionary majority of the Čdūrt 
mušt be changed.

Thereiore we ur&h ybii to 
stand by the peoplė, lo štaha 
by our President and tb vjtė 
fdr the reform of the Šupreiriė 
Court aš proposed by Presidciit 
F. D. fedošėVėit.

Yours respectfully,
-Prašau 'visų draugijų, kuopų 

ir oKgariižačijų bUšiųsti tdkidš 
laiškus savo senatoriams ir ki
tiems šbnatdriams be atidėlio
jimo. Ypatingai reikia' tokilį 
laiškų iš Maryland, Massachd- 
setts, New Yorko ir Michiganb 
valstijų. Pavieniai žmonės irgi 
gali tokius laiškus rašyti.

KL jiifgeliobis;
Liet. Demokratų Federacijos 

Pirmininkas.
V»i« r i’k iii~nmi»< ijii niil.■■■■! m> a n

prof., 284,917 lt. pajamų ir 
5,230,965 lt. išl.

1926 ni. buvo 3,064 stud. 317 
prof., 457,556 lt. jpajahių ir 
3,919,716 lt. iši.

1927 nr. buvo 3,583 stud. 325 
prdh, 623,403 lt. pajamų ir 
4,389,822 lt. išl.

1928 m. buvo 4,00-į stud. 322 
prof., 769,989 lt. pajamų ir 
3,948,301 lt. išl.

1929 m. buvo 3,988 stūd. 321 
prof., 695,859 lt. pajdihų ir 
4,759,430 lt. išl.

1930 in. bUVo 4,097 stud. 357 
prof., 744,678 lt. pajamų ii* 
6,544,067 lt. išl.

1931 m. buvo 4,475 stud. 423 
prof., 930,097 lt. pajamų ir 
7,W7,768 •». iši.

1933 m. buvo 4,277 stud. 426 
prof., 9b9,3J[7 lt. pajamų ir 
6,518,618 lt. išl.

1933 m. buvo 4,277 stud. 421 
prof., 966,537 lt. pajamų ir 
4,747,437 lt. išl.

1934 iii. buvb 3,708 stud. 441 
prof., 900,317 it. pajamų ir 
4;521,683 lt. išl.

1935 ih. buvo 3,$34 stūd. 448 
tirbl., 942,876 lt. pajamų ir 
4,412,b7O lt. išl.

1936 m. buvo 3,059 stūd. 458 
prof., 950,000 Įt. pajamų ir 
4,500,000 lt. iišlaidį;
Taigi, Šie skaičiai parodo, 

kad Vytauto Didžiojo fuhiver- 
sitętas jier 15 metų valstybės 
iždtil yra kaštavęs 67,i39,Š09 
lilij. Žinoma, dalis išlaidų su
mažėja, atmenant, kad univer- 
tetas turi ir, savo pajamų. Ta
čiau jos, lyginant su išlaido
mis, sudaro tik labai nedidelę 
dalį. Iš viso pėr savo veiki
mo laikotarpį universitetas yra 
'įsigijęs Jtiirtb‘dabB'iau, kaip tiž 
16 mili&jhų litų; iŠ jį — už;

2,500,000 litų mokslo prieino-

Lietuvos universitetas buvb 
įsteigtas 1922 metų vasariu 
men. 16 d. Nuo 1930 metų, 
kai visa Lietuva plačiai minė
jo didžiojo kunigaikščio Vy
tauto Didžiojo 500 metų mir
ties sukaktuves, Lietuvos Uni
versitetas buvo paVadihtas 
Vytauto Didžiojo universitetu. 
Tie metai universitetui buvb 
išviso gana reikšmingi, nes 
tada jis buvo atatinkamai per
tvarkytas. Pertvarkytame uni
versitete buvo tiksliau sutvar
kyti mokslo ir mokymo reika
lai, panaikintos lygiagretinės 
katedros, sukurtos gebesnėš 
sąlygos mokslui pietelis ir prb 
fesurai sudarytos palankesnės 
mokslinio darbo sąlygos. Pir
muosius kelerius melus Uni
versitetas vargo dvejuošė rū
muose. Dabar jau jie užima 
penkis didelius namus: uni
versitetui perduoti Didieji rū
mai, įrengtas fizikbs-cheinijoš 
institutas, pastatydinti 
medicinos rūmai, 
tos kelios naujos klinikos, Ati
daryti ir jau vykdomi projek
tai pastatydinti didžiules kli
nikas, kuriose bUš įrengta Visa 
eilė mokslui reikalingų labo
ratorijų bei kitą priėmotiiiį.

r ' L, i j

Vytauto Didžiojo , uniVetši- 
teto darbą nuo pat jo įšistti- 
gimo, ligi šių nibtų jirAĮjžibšj 
labai gražiai mums pavaiždūb-į 
ja šie skaičiai:
1922 m. buvo 1,168 studbiitai;

143 profesionalai, turėld; 
35,240 H. pajamį it 475,Bfe 
lt. išlaidą.

1923 rii; būvo 1,380 šhtd. 218 
profesionalų; 123,660 lt. įlį-* 
jamų ir 2,510,790 lt. išl.

1924 m. buvo 1,795 stud. 25b
prof. 144,89b ii: pajhitių ir 
3;797,607 H; išl, > j 3 milijonus litų knygų

1925/;m. buvo 2,105 stud. 8u7’^

i nauji 
pastatydin-

odo, 
ver- 

" ės 
itf9

Baudomis ir konfiskavimais 
engdami. VlltiiKus; klbštė ll’ėtii- 
viškąją spaudą, lenkai kartil 
persekioja ir tuos, kurie skai
to lietuviškus laikfraščius. štai, 
Ašmehos dpškr. DleVeniški^ 
paštfe nė. Hšl prenUtiieratoriąi 
gali gdtill Hbtuvi^liš lAikraŠ*

kraščiiį, žmonėms peršamu 
lenkiška' spauda.

- durys, jose —

ba sakant — f
akį kiekvienas gali mane stebė
ti.

Bbt Užšimitšti negaliu. Tai

Po Eilute Kasdien
v*Airv»««»’e.’rw m<ui*
i... 4 c-. . <, .

(Iškirpkit šias eiles .r pasidėkit Atminimui. Ilgaihiul AudaryBit 
gražų eilių rinkinį);

t Darbą.
Sukluskime, broliai, paliaukim gaišuot
Ir tVęridrrigs darbo Utnai;
Jhu laikas j tvirtu galybę mums stot, 
Tada eis mus darbag sparčiai.,

Štai visos jau tautos darbuojas šenai 
Ir būvis jų ėjo geryn; , 
Jos šviesios, turtingos gyvena laisvai, 
Jų iiiiga gerovė aukštyn.

Mos, broliai; tizsnudę paslikom toli, 
Krašte mus vargai, tamsuma...
Tąd .......... “
Mus J?il

o

Tik šhdls

Viską galėsim turėt, 
p£ias tautas; 
rįo_privalom žiūrėti; 
iii tvirtas,! * 
U .Ės. vanagBlis.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
PO DETROITĄ PASIDAIRIUS DAILĖS CHORO 

ŽINUTĖS
STREIKO PASĖKOS

Streikai.—Nepasisekė pašalinti Sėiiatorhuis Wil- 
kowski. — Šiurpi žmogžudystė. — Girdėjo 
Dievo balsą. Pardavinėjo dairbdš. — Strei
kas palietė VitešbUtj. — Velykų ženklai. — Na
cių klasta. — GuberhatotiUš ir legisUtuta.

Chrysler kompanijos darbi
ninkai ftebestreikuoja. Streikuo
ja apie 80$00 žmonių. Iš prri-; 
džių atrodė, kad derybos eis 
Sklandžiai, bet įvyko komplika
cijų, kai kompanija pareikalavo 
“indžlokšino.”

Visas ginčas susiveda prie lo, 
krid kompanija nenori pripažin
ti teisės unijai visų darbininkų 
vardb tartis dėl algų ir darbo1 
sąlygų nustatomo.

Galimas daikias, kad ir Mll 
streiką lėks įsimaišyti guberna
toriui Murphy, kuris netrukus 
grįš iŠ Floridos.

General Motors derybos su 
unijos atstovais eina prie galo: 
teliko tik mažmožiai išlyginti.

—o—
Valstijos legišialūra buvo pa- 

simojusi pašalinti iš Detroito iš
rinktą senatorių Anthbriy J. 
Wilkowskį, kuris, matyti yra 
lenkų tautybės. Mrit, Wilkows- 
ki nusikalto balsų klastavimu 
ir liko nuteistas nuo keturių 
iki penkių inetų kalėjimo.

Tačiau repiiblikohai balsavo 
prieš hūsikaltusio sehalbriąUs 
pašalinimą, ir tokiu būdu Wil- 
kowški “eiš šenalbriaUs parei
gas” ir kalėjime budanias.

šiurpi žmogžudystė, kuri jvy- 
kd Detroito priemiestyje, suju
dimo visus gyventojus. Ferėitą 
sekmadienį Hamtramck’e, buvo • 
sūrastas septyniolikos metų 
merginos, Berhice Ortiško, kū
nas. Iš visko rinatyli, kad mer
gina buvo kažkokio išsigimėlio 
UŽpulla, išniekinta ir nužūdyM.

Nėiriimingos inebgaitėš moti- 
ha, kuri yra 45 metų amžiaus, 
grivo tok^° tuririio laišką: “Taip, 
aš padariau, bet tik po lo; kai 
ji sukramtė mano veidą ir du 
pirštus — ji 'elgėsi lyg ligre.” 
O laiško pabaiga skrimba taip: 
“tai gausi šitą laišką, aš jau 
būsiu vrilšllją ripiei’dįs. ką aš 
galiu daugiau jums pasakyti, ką 
aš galiu pasakyti — tik amen.”

Policija dar nėra tikra, ar tą 
laišką parašė žmogžudys, air 
šiaip koks “varijota's.”

.—o—
Ješs Johrisori, 26 metų am

žiaus negras, šoko iš Ctowley- 
Milh’er krautuvės dvylikta aukš
tu ir išliko gyVas. Jis Prikrito 
ant Finsterwald krautuvės sto
go ir pusėtinai “apsilamdėj’ bet 
neužsimušė.

NriVeŽtas į ligoninį Ir klau
siamas, kodėl jis tai padare, 
iohrison atsrikė, kad jis nuolat 
girdėjęs iJievri balšą, kuris jam 
liepęs “sūrašti aukštą vietą ir 
šokti, neš visviėri jis ešąS nie
kam tikęs.”

-- ---------
Prieš porį dienų likb areštuo

tas Sam Cuva, kuris seniau bu
vo Šerifo atstovas. Jis yrit kal
tinamas tuo, kad pardaviriėjo 
darbūs. Ki'ėk žinoma, jis Ž0 
Žmonių pažadėjo darbus, paim
damas iš ją po 50 dolerių.

Pas jį buvo surastas ir re
volveris.

riatoririi mStė datbį. NbtrukUs 
šiifetreiką^b ik kili viėšbŪŽio 
darbininkai.

Kbikris slrėik&š dar hera iik- 
viduotaą, nes viešbučio vadovy
bė vis dar rienčri unijos reikri- 
Iriviriitl patehkiiiti.

- -----5

Netrukus bus siuntinėjami 
specialus ženkiaį krid butų ga
lima surinkti pinigų palietu* 
siemš Vriikrirhš ilfeikyti. Iš tų 
kuriems bus pasiųsti tie Žėlik- 
lai, bus laukiamos aukos. Nu
matoma pasiųsti 90,000 laiškų 
su ženklais; 

—----
Philip Smblbvitž, Detroito žy

dų stambus f'e&ijaš, pereitą 
rintradienį padare pareiškimą, 
kad Vokietijos naciai griebiasi 
šlykščiausių priemonių, kad riU- 
žemih’tų žydris. Pavyzdžiui, krii 
kilo šusirėmirhaš tarp nacių ir 
New Yorko majoro, tai Vokie
ti jds laiktaščirii paskelbė, jog 
pkiėš dri šimte metų Berija-, 
miri Trarikiih įspėjęs Ameriką 
dėl /žydų pavojaus. Tie laikraš
čiai n‘et citavo busią Frahklino 
Žddžiuš.

Tačiau dabar pasirodo, jog tų 
žodžių Frrihkiiri riiekada besa
kė; TUbs Žodžiriš į Franklino 
lupas įdėjo Julius Streicher, 
biriuriaūširiš žydiį ėdikas.

Tai prirodo, jog nriciai jokio
mis pH'enionėmiš ribsivriržo, kad 
galėtų priteisint! sayb tikslūs.

—- OJ— '

Michigan valstijos gubernato
rius Mutphy yra labai ėhergiri- 
gas ir pažangus žmbgus. Jis yra 
pateikęs legislriturai visą eilę 
naudingų sumanymų. Tokių pa
siūlymų jis turi net septynioli
ka1. Ėet legislatura, kur triber- 
hritoriaUš šalininkai riėsudriro 
daugumos, tik lūpinėjri aht vie* 
tos ir nieko nedaro. Faktiškai',; 
jie tik trukdo.

Vienas svrikbiaūsių suniriny- 
mų yra įvesti naują ‘ tvarką 
valstijos tarnautojams. Būtent, 
įvesti “ci'vil šervice.” Tūb atve
ju tie tarnriutrijai nėpriklriUšyS 
nuo įvairių politikierių ir jų 
darbas bus apsaugotas. Bet, ži
noma’, tada politikieriai negąleš 
savo draugūs ir gerūs bičiulius 
darbais aprūpinti. Negalės, taip 
sakant, rinkimų metu papirki
nėti piliečius pažadėjimu darbų. 
Todėl 1 egislaturos politikieriai

Vašario 28 dieną įvyko Det
roito Lietuvių bailes choro me
tinis siiširinkimas. Susirinko 
daug narių, sėriėšriių ir ririūjų, 
ir spreridžlaiiį iš jų kalbos, Dai
lės choras ateityj^ drir smarkiau 
darbiibsi'š ir veikš, riėgii ikišiol.

Pereitų metų valdyba išdavė 
ra'pbrtūš aiškirii ir pilhai, ir vi
si raportai buvo priimti Vien
balsiai. Renkant nriUjąją Valdy
tą Šie buvo išrinkti:

Bėri Shiller, pirmininkas.
Veto Kulešius, vice-pirmin.
Eniily BUtler, Užrašų raštin. 
Ahgela Bubelis, finansų rast. 
Frrink StankieWicz, iždln.
Natijoji

liai. Organizacijų Veikėjų dėnicsitii.—Drau
gijų svetainės naudai vakarienė. — Iš ŠLA 
356 kuopos susirinkimo

----- o-----
Pei* trumpų laikų streikas 

jau palietė trečių Detroito vieš
butį. šį kartą sustreikavo Tul- 
ler viešbučio darbininkai.

Streikas įvyko visai netikė
jai. Antradienį Iti’dj pb pfetų į 
Vibšbhtj įėjb Floyd Lo&fr, uHi- 
jdš organb&torbTš. Kai įėjįs, 
jis sušvilpė, tuoj keltuvų oįie-

Kaip išeinama į streiką
Kovo 8 d. po pietų išėjo į 

streiką Chrysler Corp. darbi
ninkai. h štai pagal vieno dar
bininko nupasakojimą, kaip jm 
išėjo į streiką: Padirbėjus a<e 
valandą ir jn. sę, suskambėjo 
skambutis (ženklas pradėt,ar 
stot dirbus): manau, kas čia 

vi
sos mašinos stabdomos. Su
stabdžiau ir riš savo mašihą. 
Priėjo Vienas darbininkas ir 

j klausia: “Nori sėdėt ar ėil na- 
imo. Mano moteris namie ser- 

_ - : noriu eit namo. Tuoj
Kai užėjo streikų banga, tai ir,kortelę ir liepė skubėt, 
tos kompanijos dalis darbiniu-i j£ajp atėjau prie dirbtuvės 
kų sumanė paskelbti “sėdėjimo |Vartų> tei viskas buvo tvarko. 
streiką.” Tą streiką paskelbė unijos žmonių. Kai paro. 
pyragaičių skyriaus darbinin- Mžįau kortelę, mane išleido na- 
kai, klirių priškaitoma tik 72.-mo Paklal?i5> ar pHklaUsau 
Streikavo gaivalinškai, beveik unijai? Atsakiau: taip, prjklau- 
be jokios vadovybės. Po dvejų sau sen5ai lL A W; ar 
dienų streiko iš biznio vadovy- tamsta nežinojai, kad eisit
bes buvo pranešta, kad pakelia-, streikan šiądien? Ne, žinojau, 
ma penki centai per valandą. jka(Į ejsjm j streiką kada nors, 

Kompanija pasiskubino strei-;bet nežinojau, kada. Tai ar u- 
ką likvidUoti, ries bijojosi, kad nijos susirinkimuose nenutarė, 

‘ : ' k‘ kada eit į streiką? Nutarė
streikuot, bet dirbtuvės komi
tetas turi galią streiką paskelb- 

kada mato tinkamiausia.
P. JurksaidS.

Kompanija išsigando ir pra
dėjo garuoju su darbinin

kais kalbėtis
Detroit, Mi<ch.—Kroger kom-

Darbo ieškoti automobilių Svečią trirpfe rietėsi pohrii Pui- PaniJ’a yra stambi o^anizacija, 
pramonėje nepatartina. Drilykas Šiai (iftėšbš kraūtūvės Srivinin-' 
tris, kad nemažas skaičius ir kUij, p. A. basaitis, kurs ang- 
vfetos darbininkų dar drirbo he-' liiniš aprupiM’ Beveik pūbę De- 
tūri. Be to, Vos spėjo Vienoje troito; pp. Bukšniai, Marcela 
automobilių kompanijoje str'ėi- 51 ’ * * - •••
kas baigtis, kaip Užėjo kita 
streikų bangai ’

iš kitur atvažiavusiems auto- 
mobilių pramonėje šūUkU dar
bas griūti.

1 kuri turi savo skyrius beveik 
Visu'osb miestuose. Apskaičiuo-
jama, kad iš viso ji samdo apie Pasidarė. žiūriu aplinkui,—\

Siuvėjai dabartiniu laiku pas 
..u,. , .. , , mūs grina gerai dirbri. Drirbiį

* ’ 1 < L j ■* . ’ y, ' susideda a vyrams,
Vifen iš jaunuolių, Driiles Choro pįjpg, ypač nemažas yra reika- 
nririų. Linkime jiems geriausio Avimas krautuvėse “i 
p'ašišękimo ir tikimės, jog jie, j* ,vjg0 patyrusioms Siuve- 
riors jauni, žengs pirmyn dailės darbas hera sunku gauti.' 
srityje ir atliks Dailės choro 
reikalus sėkmingai.

Išrinkta nauja pramogų ko
misija' ir i'ridio komisija, kurios, 
■tikimės, stengsis pagerinti kaip 
sceniškus, taip ir radio progra- 
mus. Naujd radio vedėju buvo 
išrinktas Dailės choro mokyto
jas, V. Dermeitiš. Kaip žinote, 
Dailės choras surengia ir trans
liuoja lietuviškas radię progra
mas oro bangomis iš stoties 
WMBC kiekvieną šeštadienį, 5 
vai. vakro. Radio reikalais pa- 
lima kreiptis pas Mary Yurkus, 
radio raštininkę, 2572 Roosevelt 
avehu'ė, arba pas V. Dermeitį, 
radio vedėją, 2252 — 24th St.

Matyt, krid jaunuoliai, mylė
dami dailę, širdingai darbuosis 
jos labui. Savaitei nepraėjus 
jau Įvairios komisijos ir Valdy- 
ba susirinkę - tariasi įvairiais 
klausimais. Lai jiems pavyksta 
ritsibkli savo tikslą!

šiolium Liokum.

LSS 116 kuopa ruošiasi 
sezonui

LSŠ. 11’6 kĮ). smarkiai 
šiasi vasariniam s'ežonui. 
te&amflytaš daržris keliems 
piknikrilmš su įvairiais paįvai- 
'riliimaiš. Nariai, yra gero upė 
'ir pilni energijos darbuotis. To
dėl nesunku tarti, kad visi su
manymai ir pasiryžimai sėk
mingai Nuvyks.

P. Jūticsaitiš.—____ :_ .. ... ___ ■■

ruo-
Yra

ir delsia su to, sumanymo prie- 
tnirhu, nors prisipri'ešihti jam ir 
nedrįsta. Panašiai yra ir su ki
tais gubernatoriaus sumany
mais.

Surinkt) M. Kemešienė.

vyrams, tiek mote-

—o—
šia proga ir vėl noriu at

kreipti draugijų veikėjų dėme
sį į šį skyrių. Kaip žinia, šis
skyrius liko įsteigtas tam, kad; 
galėtų tinkamai nušviesti Dėt- ■ 
roito lietuvių gyvenimų. Vadi
nasi, paduoti žinių apie jų vei
kimų, parengimus, organizacijas 
bei šiaip įvairius įvykius.

Aišku, kad čia 
žmogaus darbas. Reikalinga tal
ka. Ir 
kaip tik šiuo atveju galėtų ne
mažai pasitarnauti, pranešdami 
apie savo organizacijų veikimų, 
parengimus ir t.t. Tatai ir sky
rių padarytų į domesnį ir pa
čioms organizacijoms butų nau
da. .

Kartkartšmįs butų gerai pra
nešti apie įvąirių orgrinizricijų 
valdybas: reikalui esant tų Or
ganizacijų nariai žirios, kur 
kreiptis. t

žodžiu, visi" prisidėkime dar
bu, kad šis skyrius butų įvai
rus ir įdomūs. Jdi įtuEte bet ko
kių žinių šiam skyriui, tai pri- 
dūokite šiuo adresu: M. Keme- 
šienė, 2044 — 33rd St.

nėra vieno

organinei j ų veikė j ai

D •

šauniai 
Pavyz

džiui, įvyko labai linksmas po
kyliukas pas ponuš Rakauskus. 
Mat, dalykas tas, kad p. Ra
kausko patronas yra Kazimie
ras.

P-hra’ Rakauskienė patiekė 
svečiams puikią vakarienę, o 
paskui keturi muzikantai griežė 
visokiuš šokius. Tad kris norė
jo, galėjo ir smagiai pasišokti.

Pokylyje dalyvavo daugiriu- 
širi’ biznieriai, kuriems priklau
so it patys pbnai Rakauskai.

Dėtroitiėčiai irgi 
šventė Kazimierines.

Veverieiiė, Štrihiūlirii ir kiti.
—Marytė.

KoV<5 13 d. |Vykšta pulki va- 
ikririenė Dfriūgijų Švetriihes nau
dai. Praši'deš 7 :Šri vrikriro. Įžan
ga vyrahis 75 ce’ritrii, b ‘mote
rims — 50 centų. Už tuos pa
čius piriigūš grilėšitfe ik paval
gyti ir iisigerti. Kriip šrikoma, 
bris ir pi&irii ir gerrii. Vakarie-

ivyka adresu 4097 t>drler St. 
1 iČoihitelriš sakė, jog svečiai 
į tikrai bus palfenkinti. juo la
biau, kad po vrikarifeneš bus ir 
šokiai prie geros muzikos.

—0—
kovo 7 d. įvyko SLA 352 

kuopos s’riširiŪkimas Lietuvių 
i svetainėje. Pirmiiiihkriujant d. 
Martinhi, šusirihkimris ėjo ga
na' sklandžiai ir, pasakysiu, 
linksmai. Tarimų, raštininkas 
O vėžaitis vis dar tebeserga, tad 
jo pareigas ėjo Motuzas.

Pirmiausia buvo išduoti ir 
priimti valdybos Ir komisijų ra
portai. kilo pageidavimas, kad 
kuopos sūsirinkimai pradedant 
gegužės mėnesiu butų laikomi 
kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį. Pradžia tūri būti 9 v.: 
ryto. Vasaros metu tas laikas 
yra parankiausias. Lasiūlymas 
liko priimtas. 

• ■ I • ■ ■
Valdybą taip pat pranešė, 

jog kuopos piknikas įvyks bir
želio 6 d. Apie vietą bus pra
nešta vėliau.

Jriū kelintas susirinkimas, 
kaip ‘diskusūojama apie Dr. Ma
tulaičio namą, kuri perėmė SLA 
ir priVedė ridv. Uvick’o kontro
lei. Kuopos pirmininkas rapor
tavo, kad namo priežiūra ne-: 
šanti tirikrima. Pranešė jis taip 
pat, ka'd kuopa jau seniai rei
kalaujanti, kad tas namas bu
tų pavestas jos priežiūrai. Nu
matoma, kad Pildomoji Taryba 
yra' pasitenguši tą reikalavimą 
patenkinti.' Nariai sako, jog ta
tai jau seniai reikėjo padaryti.

Advokato Kondroto vajriūs' 
komilėtas pranešė, kad jo ‘d’rir- 
bas jaū pasibaigė. Kondrbtas 
surinkęs 2,800 balsų.

M. KemėŠleria.

50,000 dabbininkų. Ji operuoja 
SaVo kėpyklas, turi sandėlius ir 
rhAištb krautuves.

Detroite Kroger kompanija 
samdo apie 3,560 darbininkų.' ganti

jis nepersimėstų į k.tus dėpar-i 
tamentus. Ypač jai buvo bai
mes, kad nepasimaišytų Unijos 
organizatoriai ir nepradėtų, 
kaip sakoma, vandenį drumsti.

Dabartiniu laiku pati kompa
nija šaukia darbininkus į mi
tingus, kur aiŠkinamri, kad jei i 
darbininkai yra kuo nors hepa- J
tenkinti, tai jie be jokio susi

’ti

Skundžias Chrysler 
Coviioraciją

Buvęs dirbtuvės darbininkas

1937 rtii Plyriioiitll Dvejų Dttrų

Svečiai iš Gran d Rapids
Šiomis dienomis lankėsi sve

čiai iš Grand Rrapids, Mich. 
Drg. Š. Šaudžius, LŠŠ P. k; 
narys, drg. 'Sihidgiūs su4 žiho- 
na ir Matulaičiuke.

Susirilikom būrelis vietos 
draugų pas drg. KeblaičiuS, 
kur drg. Keblaitiėnč apdėjo 
stalų su užkandžiais ir papra
šė svečius pasidrūtinti. Be Už
kandžiaujant drg. S. Naudžius 
nusiskuhdė; kad ’Grand Rapids 
vieši parengimki, ries sunkų esą 
gaut valdžios leidimų.

Mi® šVėčihi SkUblh’bši ba
rdo, lai trumpai prisikalbėję, iš- 
leidoihb juos, linkėdami laimin
gos kelionės.

P. jiirksaitis.

varžymu grili kreipliš į raštinę. jr prezidentas Automotive ln- 
Girdi, ten busią galima visokie dustrial Workers Association, 
ŪesUsiprriitimrii išspręsti. Mitin- p. j. w. Campbell, iškėlė bylą 
guose taip pat bandoma įtikin- Chrysler korporacijai, reikalau
ti, kad negalima visiems darbi- damas $100,000 atlyginimo. Da- 
hinkamš vi'ėnodrii Iricketi. O tai j iykas tas, kad gale praeitų me
dei to, kad vieni dirbri sparčiau, tų, kuomet ėjo pasitarimai tarp 
o kiti lėčiau. [______ 2 1

Iš viso tuose mitinguose kai- išmokėjimo bonusy, p. J. W. 
bamri labai mandagiai, ir vis 0apipbell reprezentavo darbi- 
štengiaši atgrasinti nuo unijos, „inkus. Darbininkams liko iš- 
Girdi, iš unijos darbininkai nie- mokėta 10 nuošimčių bonusų; 
ko gero negali tikėtis. Unijos j rezultate to išmokėjimo, p. J. W. 
tik demoralizuojančios darbi- ’ Campbel! neteko darbo. Dabar 
Pinkus ir t.t. p Campbell užtai ir parcikala-

Ne vien tik pyragaičių kepė- vo $100,000 atlyginimo kaipo 
jams, bet ir kai kurių kitų de- nuogtolių.
partamentų darbininkarps pake
le fid jp'ėhkiš cehtus per* valrin- 
dą. Tačiau yra dar ir tokių de- 
partamehtų, kurie liko “užmir
šti,” — vadinasi, nesUsilaukė al
gų pakėlimo.

Beje, Kroger kompanijai dir
ba labai daug lenkų. Tenka pa
sakyti, kad su jais kai kuriais 
klausimais gaha' sunku susitar
ti. Mat, trūksta jiems susipra
timo. Tričiau butų neteisinga 
šrikyti, kad visi tai kompanijai 
dirbantys lenkai yra nesusipra
tę. Taip nėra. Kai kurie lenkai 
gerai yra susipažinę su darbi
ninkų reikalais ir visada yra 
pasiryžę kooperuoti su kitais. 
Vienok jie begali daug padary
ti, kada daugumas darbininkų 
laikosi nuošalyje nuo organiza
cijų. —Patrimpas.

korporacijos ir darbininkų dėl

P. Juiksaitis.

(Daugiau Detroito žinių 
2-ram pusi.)

KENČIANTIEMS PLAUČIŲ 
LIGOMIS

Jei jus kankinatės džioVos, du
sulio, - šalčiu, kosėjimu, bronchitis 
ir slogomis, ar kitomis plaučių li
gomis, nieko nelaukdami paban
dykite Dt. _F.< J. Simanovskio im
portuotą Šventojo Kalno Arbatą. 
Tai geriausia pasauly gamtos gy
duolė. Tūkstančiai dėkoja laiškais 
jr giria šią nepaprastą Švento 
Kalno Arbatą, kuri daug žmonių 
išgydė.

Jo Šventenybė Popiežius Leonas 
XIII apdovanojo Šv. Petro Ordi
nu šios gydančios Šventojo Kalno 
Arbatos išradėją. .

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

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

JŲ BALSŲ ŽAVINGUMAS

šių metų Ptyriiouth visų modelių automobiliai didesni, erdvesni, o fenderiai 
masyvesni. Betp, yra dar ir kitų pagerinimų k. a. safety styling keleivių ap
saugai, didelis shdck absorbęris, kaip prie didžiųjų tranšpotihitį orlaivių it 
kilos šių metų liaujeriybes.-'• Kbrdserija yta padėta ant .naujos gUihoš padėlių, 
kris padriro patį tyažlriviiiių švelniu. Visi modeliai turi hypoidines užpakalines 
ašis"ir aplink apsaugos stjklus be extrd primokėjimo. . ( -

kaip lurėttį būti
i I   •’>*- • ' - *

----r\i - i į....... i

Dabar, krii žusiorganiž^vb 
darbininkai iškovojo sau ir ki
tiems algų pridečką, lūi visi tie 
darbininkai, kurie dar ir po šiai 
dienai priešingi unijai, turėtų 
gražipti k|ri^anijbh& Visa tai, 
ką gauSri' viVšaūs š'ehosios ril- 
3°s.

P. Jurkute
.... _ ■ . ‘

D E VEIK, kiekvienos tautos Istorijoj 
.*-> randasi, nors kartais ir neparašy
tas, Skyrius pavestas įvairių keliautojų 
kaip tai — trubadūrų, šposininkų, 
lošėj ų.čigonų ir kitokiais vardais žino
mą dainininkų ir palirikstnintojų pasi
žymėjimams. Jų Ųalsai turėjo kokio 
tai sužavėjimo ypatybes, nes bent kur 
jiems atsibasčius, visur ir visada jiems 
durys būdavo atidaroma.

šiems keliaujantiems dainininkams 
jų balsai buvo jų duona, o kartais net 
ir tikrai geru pragyvenimu. Bet vistik 
jų balsai nebuvo lygiai tajp jų brangi
nami, kaip kad šių dienų operos, 
scenos, filmų ir radio artistų, neš jų 
balsai yrą tikriausių turtų, turtų išreiš
kiamu net šešiomis ar septyniomis

skaitlinčmit Tad šio dieną artistei 
turi būti labai atsargūs su safo bal
sais, kadangi tai yra beveik viirtintčle 
jų nuosavybe.

Ką jie valgo, ką Jie geria, ka jje 
rūko, ir visa, ką tik jie daro yra labai 
atydžiai dabojama pastebėti, kaip viia 
tai atsineša jų balsui ii* Rcrklei. Dau
gelis operos, scenos, filmų ir radio 
artistų pareiškė, jog ypatiškai jie la
biau mėgsta lengvą ir j u gerklėm# 
švelnų ųžsir lie.k Pa
renka Lucky Strike cigaretus, ne# 
gerklė# apsaugą tik Luckieš suteikia 
•u savo ‘Tdasting" procesu, kurio pa
galba išvalomos tūlos šiurkščios, viso
kiame tabake randamos erzinančio# 
priemaišos.
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Diena Iš Dienos
Civiliams gyvento

jams policijos 
mokykla

ANGLIJOS GRAŽUOLE BĖDOJE

Veteranų 
Ligoninėje

Į vakarus nuo Chicagos, prie 
12-tos gatvės randasi didžiulė 
ligoninė, Edward J. Hines Me- 
morial Hospital. Toj ligoninėje 
prižiūrimi karo veteranai.

Ten nuo kelių metų yra keli 
lietuviai, kurie serga nepagydo
momis ligomis arba’ yra invali
dai.

Paskutiniu laiku ten buvo pa
guldytas ir lietuvis, Joe Kuras, 
brolis marąuelteparkietės, p. 
Grebliunienės, 2519 West 81st 
Street.

Barbora Gurskiene, 3246 So. 
Halsted Street, praneša, kad pa
žįstami gali ligonj aplankyti, 
kas antradieni, ketvirtadienį ir 
sekmadieni, nuo 2 iki 4 po pie
tų.

Visokių mokyklų Chicagoj 
turime. Dabar, kovo 19 diena, 
atsidarys naujos rųšies moky
kla arba, tiksliau pasakius, pa- 
mokos. Kokia ta mokykla bus?

I Tai bus policijos mokykla 
civiliams gyventojams. Tokia, 
'pavyzdžiui, kokias turi įvairios 
Europos valstybės, jų tarpe fa
šistinė Vokietija.

ši mokykla Chicagoj dėstys 
'“policijos mokslą”, pilietybę 
aiškins, pirštų žymes nuimti 
mokins, aiškins kriminalius 
įstatymus, gvildens kriminalo- 
gijos problemas. Pamokos eis 
Great Northern viešbuty.

Pamokų tikslas esąs išvy- 
’styti glaudesnį piliečių koope- 
ravimą su policija ir teismais.

Iš Skalbyklų Darbi-
Ligoninėn galima nuvažiuoti ninku unijos veiklos 

Roosevelt gatvės gatvekariu. 
Nuvažiavus iki linijos galo, rei
kia persėsti į autobusą.

Laikyta kelios konferenci- 
Kur'jos, kuriose dalyvavo iš vienos 

persėsti ir kur išlipti galima pusės International Laundry
patirti iš šoferių.

—o—» 
Dėkoja 
Aukotojams

Kiek laiko atgal automobilis 
suvažinėjo, ir sunkiai sužeidė 
Garfield Parko lietuvį, Charles 
Pakamonį.

Pagelbėdami sužeistąjam, bū
rys draugų sudėjo $20.00 aukų, 
kad jis galėtų sumokėti unijos 
duokles.

Aukavo sekami asmenys: 
2$ — J. Waski

Po $1.00
J. Jasinskas, 
Frank Stanionis 
J. Gokas 
Petras Ūselis 
Peter Page 
Peter Davidonis 
Charles Marcinkevičia
J. Rand’n 
A’ex Ti’tin
M. J. Barnis 
C. Candris 
James Purcell 
T. Norkevičia

Po 50c.
, Edward Norės 

Ernest Eauman 
J. Stasevicz 
B. Genis
N. Jamunis 
Jacob Pažemis

Po 25c.
Y, Johston 
E. Gorman 
J. Nimeth 
Charles Bart.
Per J. Waski, 1451 W. Van 

Buren street, sužeistasis C. 
Pakamonis taria' širdingą ačiū 
visiems aukotojams. Jis guli 
apskričio ligoninėje, Ward 33.

|Workers’ unijos lokalo 46 vir- 
išininkai, o iš kitos Hanson’s 
*Wet Wash Laundry atstovai.
Konferencijose atsiekta susi
taikymo, kurs pripažįsta dar
bininkų uniją ir užtikrina dar
bininkų ir samdytojų koopera- 
vimą.

Šią sutartį, pirmąją skalbyk
lų darbininkų unijos sutartį su 
samdytojais Chicagoj, darbi
ninkai laimėjo neidami į strei- 

| ką, bet derybomis ir dėka pa
stangų lokalo 46 prezidento 
Sam Deahl’o ir sekretoriaus 
Charles T. Lindgren. Jiems 
galbėjo Chicagos Darbo Fede
racijos skundų tarybos nariai. 
Tai yra tokia sutartis, kokios 
unijos vadai norėjo nuo to lai
ko, kai pradėjo vajų, kad su
organizuoti darbininkus ir dar
bininkes dirbančius skalbyklų 
viduj tikslu pagerinti darbo 
sąlygas kolektyvėmis pastango
mis.

Hanson’s Wet Wash skal
byklos vedėjams bus leista 
vartoti oficialus International 
Wet Wash Laundry unijos lei- 
bėlius. Tas leibelis bus ženklas, 
kad fcbalbyk’A pripažįsta uni-

Laimėjimas sutarties pridavė 
energijos ir paskatinimo dar 
smarkiau veikti ateity lokalo 46 
viršininkams, kurie darbavosi 
dieną ir naktį, kad suorgani
zuoti šios pramonės darbinin
kus kolektyvėms deryboms. 
Unijos vadai, drąsiai pranašau
ja, kad kita sutartis bus pada- 
jryta artimoj ateity. Organi
zuoti darbininkai žengia pir
myn !

——o-----
Lietuviai
Ispanijoje

Anglų dienraštis “Daily 
News” dvi dienas atgal prane
šė apie amerikiečių savanorių 
būrį Ispanijos lojalistų eilėse. 
Tie amerikiečiai turi suorgani
zavę “Lincoln’s Brigade” ir da

bar randasi prie Jarama fron
to.

Tarp tos brigados narių yra 
trys Chicagos lietuviai, ir du 
kiti amerikiečiai lietuviai (Jų 
vardai nežinomi). Chicagiečiai 
gi yra B. Sovietski, Antanas 
Rutkauskas ir Antanas Litvi
nas. —R.

BUICK & 
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

SAVININKAS
F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

ANGLIJOS GRAŽUOLĖ, MURIEL OXFORD, 
išrinkta 1936 metų “Mis Britam”. Iš jos kajutės laive, 
“Paris”, į vandeni įkrito anglų aktorius Frank Vosper. 
Gražuolė aiškina, kad Vosper įkrito jūron belysdamas 
per kajutės langelį. Jis manė, kad langelis išeina į lai
vo denį. N aujie.nų-Acme Photo

Apdrauda nuo 
nedarbo

Wisconsin valstija šiuo laiku 
turi didesnį fondą apdraudos 
nuo nedarbo, negu bet kuri kita 
valstija, išėmus New Yorko ir 
Pennsylvanijos valstijas.

Pasak H. L. McCanchy, So- 
cialio Saugumo Tarybos apskri
ties direktoriaus, Wisconsin val
stijos apdraudos nuo nedarbo 
fondas kovo mėnesį pasieks 
$20,000,000 sumą.

Dėka šio fondo, sako McCar- 
thy, valstijos darbininkai yra 
apsaugoti nuo visiško praradi
mo pajamų kai darbo neteks. 
Darbininkams iš nedarbo fondo 
bus mokama’ nors šiokios tokios 
sumos pinigų.

NVisconsin apdraudos nuo ne
darbo fondą. sutvėrė 6,000 val
stijos samdytojų sulig Federa- 
liu socialio saugumo planu. Ir 
sutverė jie šį fondą, kad nerei
kėtų mokėti taksų į tokį pat, 
fondą, kurį palaiko federalė 
valdžia. Federalė valdžia, ku
rios verčiami Wisconsin valsti
jos samdytojai sutverė apdrau
dos nuo nedarbo fondą, iki šiol 
yra suteikusi $350,000 Wiscon- 
sin valstijos fondo administra
cijos lėšoms padengti. P-nas 
McCarthy nurodo, kad Wiscon- 
sin apdraudos nuo nedarbo įs
tatymas apima 437,000 tos val
stijos darbininkų.

MUSŲ SKAITYTOJAI
.... . .. ................. ......— ................ ■■■■...... ............................................ .....

(Skaitytojai kviečiami rašy- rėjai išblyška bespalviai pasidaro 
prieš “Tautos Vado” majestotų ir 
neverti paminėjimo — įamžinimo 
Lietuvos pašto istorijon. Gaila, kad 
tokie atbukėliai, patys save nykštu
kais, akyvaizdoj pasaulinio pašto 
pasidaro.

Dr. A. L. Graičunas, 
Chicago, III.

ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gali
ma).
D*R ŽODELIS-KITAS 
APIE PAŠTO ŽENKLELIUS.

GERB. REDAKCIJA:

Pašto ženklelis, rodos, yra mažas 
dalykas, o vienok toli siekiantis pro
pagandos tikslais. Seniai man norė
josi apie tai atkreipti visuomenės 
domesį, bet vis susilaikiau laukda
mas, gal kas j tai atkreips. Ir neap
sirikau. štai “Naujienose” “Skai
tytojų Balsuos” vienas iš skaitytojų 
“Naujienų” nusiskundžia, kad jam 
jau nusibodo matyti tik vieno žmo
gaus atvaizdą. Taip teisybė, ne jam 
vienam nusibodo, bet ir daugeliui 
kitiems, aplaikyti iš Lietuvos laiš
kus per dešimts metų, vis su vie
nu ir tuo pačiu pašto ženkleliu Įsi
žiūri tai norima Įamžinti musų ome
nyje, kad Lietuvoje randasi “Tautos 
Vadas”, kuris durtuvu ir krapyla 
cementuoja piliečius, sąmonina lietu
vybėj’—t. y. prievarta—varu verčia 
garbinti kunigus ir ponus; “neklau
žadas” šaudo ar kalėjime kankina.

Svarbios prakalbos

Valgių Pakaita
Kiekviena šeimininkė gamin

dama savo kasdieninius val
gius galvoja kaip išvystyti val
gių įvairumą. Jos žino, kad 
šeima turi gauti tam tikrą 
maistą, kad gauti tikrą mais
tą. Skirtingas maistas, turi 
skirtingus ir elementus ir, to
dėl yra būtinas reikalas mai
nyti valgis, norint kūną aprū
pinti visais elementais.

šviežus vaisiai įr daržovės 
šiuo atžvilgiu užifna ypatingą 
vietą. Kas, betgi nėra galima 
gauti visą metą. Tačiau, da
bar pavasariui besiartinant, 
jau pradeda privežti šviežių 
iš pietinių valstijų.

Tai patinka šeimininkėms, 
nes daržovės ir vaisiai joms 
papeda pagaminti skirtingus ir 
gardžius, o beto, ir maistingus 
valgius. Patinka tai ir šeimy

noms, jos žinoma su daug di
desniu džiaugsmu sėdasi už 
stalo.

Didžiausias ir geriausias dar
žovių ir vaisių pasirinkimas, 
beabejo, randasi Midwest 
Stores krautuvėse. Tai yra 
pačios geriausios rūšies ir tik
riausiai šviežus.. Kai tik spėja 
prekės pareiti, tuoj jos yra iš
siunčiamos į Midwest Stores. 
O, beto, čia nukainos žemos, 
nes jos valdo pbr savo koope- 
ratyvinę organizaciją savo 
nuosavus sandelius ir, todėl, 
jos sutaupo daug bereikalingų 
išlaidų, kas savo keliu, leidžia 
pardavinėti prekes savo pirkė
jams pigiau.

Būtinai atsilankyki t į arti
miausią Midwest krautuvę ir 
pamatykite jų prekes. Dau
gelį tų prekių šiandien eina 
ant išpardavimo, kurių kainas 
galima šiandien pamatyti ir

Vaikinas (duodamas mergi
nai dovanų beždžionę): Mag- 
dut, ar tu priimsi beždžionę?

Mergina: Ar tu duodi man 
ranką į ženatvę?

Surinko John Faiza Jr.

jų skelbime šiandien Naujie
nose. Neužmirškite perskai
tyti tą skelbimą.

Skelb.

Nors aš neužsiinteresavęs rinki
mu pašto ženklelių, bet moksleiviai 
gaudyte gaudo ir tankiai užeina Į 
mano ofisą maldaudami pašto žen
klelių, naujos laidos pašto ženklelių. 
Aš jų neturiu. Kitos šalys Europos, 
Azijos, Afrikos, Australijos ir A- 
merikos mažiausią progą išnaudoja. 
Štai Rumunija išleido specialius pa
što ženklelius atminčiai Pasaulinio 
Medikalio Kongreso, U. S. A. nega
li net suspėti rinkti pašto ženkle
lių, net sufragistes Susan Antho- 
ny atminčiai, kaipo karingai mo
ters teisių kovotojai —, pagarbai iš
leido pašto ženklelius. Sovietų Są
junga puikius spalvotus pašto ženk
lelius išleidžia mažiausiai progai pa
sitaikius. Ir čia nesuskaitysi visų 
valstybių. Tik viena Lietuva pilka 
ir liūdni, teturi tik vieną “Tautos
Vadą”, kuriuo puošiasi Lietuvos pa

štas. Visi kiti Lietuvos istorijos tve-

Kalbės Jerome Davis, pagar
sėjęs Yale universiteto semina
rijos skyriaus buvęs profeso
rius. Jis kalbės Sherman vieš
buty, Grand Ballroom salėje 
sekmadieny, kovo 28 dieną. 
Kalbos tema bus “Apšvieta ir 
fašizmas Amerikoje ir Europo
je.”

Kodėl profesorius Davis tapo 
pašalintas iš Yale universiteto? 
Kodėl tapo pašalinti profesoriai 
Kilpatrick iš Olivet kolegijos 

iMichigan valstijoj arba profe
sorius Miller iš Ohio valstijos 
universiteto? Kodėl iš vien 
Pittsburgho universiteto buvo 
pašalinti 25 mokytojai laikotar
py nuo 1930 iki 1935 metų?

Kas slepiasi už reikalavimų, 
kad mokytojai duotų prisiekas? 
Kodėl dedama pastangos įvesti 
pirštų žymių ėmimą ir tp.? Ar 
šie reikalavimai ir šios atakos 
prieš mokytojus nėra ženklai, 
kuriais fašizmas Amerikoje pa
sireiškia?

Atsilankykite į profesoriaus 
Jerome Davis prakalbą, kuri į- 
vyks 3 va]andą popiet Sherman 
viešbuty kovo 28 dieną, ir iš
girskite atsakymą. Išgirsite 
taipgi paaiškinimą kitokių svar
bių. klausimų.

NAUJUTĖLIAI
BOSTON' PAVASARINIAI STYLIAI' 
DIDŽIAUSI BET KADA BOSTON PATIE

KTA ĮVAIRENYBE. ĮSIGYKITE IŠ
BOSTON BATUS DABAR

AUKŠTŲ IR ŽEMŲ 
KULNŲ.

Kas Per RINKINYS! KAS PER STYLIAI!
VYRŲ IR JAUNUOLIŲ

OXFORDS
Iš vien tvirta $<J CjkO, 

oda ... «t**^*"*
Verta daugiau. 

JUODI, RUDI, CALFSKINŠ, 
SUEDES. TIKRA VERTYBE.

NAUJI STYLIAI 
VAIKAIS IR MERGAITĖMS 

Didelis pasirinkimas iš 
POLL PARROT 

STAR BRAND 
Garantuota tvirta oda, mieros 
aukštyn iki 3—plotis AA iki D.

Tobulas pritaikymas

PAVASARINIŲ PANČIAKŲ SPECIAL

59c NAUJAUSIOS SPALVOS
MADNOS—NESIRAUKŠLIOJA 59c

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

; >>• * ,<>r M/.

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 Į TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAMS I KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojamr 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—COAL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.
■ A   i —     w ■■■■> —■

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.

^arsinkites “N-nose’
■i

Laidotuvių Direktoriai

E
 JUOZAPAS
UDEIKIV

IR TĖVAS II 
REPublic 8340 w

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy- 

I mas arba namuose. Raudongyslės 
| gydymas išvirkštiniu, kyla ir vari- 
cose veins.

I DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Blterls yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randas' 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne 
smagumų. Plačiai yra parduodamai 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO. ILL.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

• TAVERNOS
BILL’S TAVERN 

Mr. & Mrs. Wil!iam Nainis 
(Chicagos Lietuvių Dr-jos nariai) 

KEELEY BEER 
558 West 37th Street 

(N. E. corner) 
IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 

Telefonas YARDS 2704 
Chicago, Illinois.

'TrĖŠTAŲRANTAF
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victorv 9670
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Mokykis! Mokykis! Mokykis!/perstatymai paprastai suteikia
Tas nereiškia,, kaip dau
guma dainininkų mato
mai mftno, mokytis vien 
dainuoti. Reiškia, nioky- 
tis dainavimo, repertii- ■ ’-■*** H LC OVCvlUUS 
aro, harmonijos, muzi
kos istorijos, kalbų, li
teratūros, etc., ir apart 
visko, klausyti geros 
muzikos kaip daugiau
sia galima .....

savo parengimuose.
—o>—

Pas

išgirdus, 
pakvietė

Ketvirta Lietuviška 
Opėfa

Kuomet Kaune kelios savai
tės atgal įvyko prertilera ope
ros “Radvila Perkūnas”, tai 
buvo viso ketvirta lietuviška 
opera šioje scenoje pastatyta. 
Pirmoji buvo amerikiečiams 
gerai žinoma ir višiį mylimą 
“Birutė”, Miko Petrausko pa
rašyta; antra — Karnavičiaus 
“Gražina”. Birutės choras tu
rėjo garbės supažinti mtis 
chicagiečiuš su kelfoins ištrau
koms iš šios operete, kurios pa
sirodo mums turtingesnės ir 
įdomesnės su 'kiekvienu jų 
pildymu. Račiūno “Trys Ta
lismanai” buvo trečia opera ir 
šįmet Karnavičiaus “Radvila 
Perkūnas” ketvirta.

Kaip Lietuvos, taip ir Ame
rikos lietuviai džiaugiamės pa
žanga ir augimu mustį dai
lės turto. Mes irgi turime 
viltį, kad bus surasta galimy
bė duoti ir musų dailės drau
gijoms, kaip Birutei, Pirmyn, 
Naujai Gadynei ir kitiems, 
progos naudotis tuo turtu, kad 
leisti skaitmeningą dailės my
lėtojų buri pažinti ir pasi
džiaugti savų, lietuvių kūryba. 
Gal tie visi, iš anos pusės oke
ano, duoti prižadai šiame at
vejyje kada nors 
Gal musų laukimas nebus vel
tui .. .

Rockfordiečius
Labai džiaugiaus 

kad Rockfordiečiai
Birutę pastatyti muzikalę ko
mediją “Sveikam Ligos Neį
kalbėsi”. Spektaklis įvyks 
Rockford’e 11 d. balandžio, ir 
jeigu birutiečiai turės tokių ge
rų pasekmių perstatyme šios 
komedijos, kaip kad turėjo 
savam parengime, o gal dar ir 
geresnių, tai rockfordiečiai il
gai ir maloniai atsimins Biru-

pastatytas išimtinai dėl krit- 
tamųjų paveikslų? 

* * *
Kompozitorius: “Ar manai, 

kad mano opera bus pasek
minga?

Dirigentas: “Kodėl ne, nes 
publika joje pažins tiek daug 
senų draugų”; 

* * *
Vienas Rossini mokinių^ pa

rašė maršą paminėjimui Ęeet- 
hoven’o mirties- Rossini suti
ko išklausyti tą jo mokinio 
parašytą maršą. Mokinys ne
drąsiai perskambino jį, ir dar 
nedrąsiau laukė savo mokyto
jaus nuosprendžio. “Kompozi
cija turi nuopelno” pasakė 

daug 
miręs 
mar-

išsipildys-

Miller

--------- O----------

“Dunojaus Rože” 
Kupina Gražių 
Metodijų

Farielė Josephine
(Evąnstonietė), viena veikliau
sių Naujos Gadynės choro na
rių, ir pati viena iš musų dau
giais išlavintų pianisčių, pri- 
šiųsdiima man pakvietimą į 
Naujos Gadynės choro antrą 
šio sezono “Dunojaus Raže”, 
dtibjų veiksmų, operetės muzi
kėlį įjęrstatyrhą, kuris įvyks 
sėkhiddienį, 14 d. kovo, Lietu
sių Auditorijoj, rašo: “Galiu 
Užiikrinii; kati smagiai pralei- 
silė dti valandas, ši opere
tę yrd visiškai skirtinga nuo 
“Mikado”, kurią statėm pra
džioje šio sezono. Ji yra leng- 
vd tijjo mtizikalis kūrinys, tal- 
įhtiįs dįttg gražių, nifeliodijos 
kupinų dainų, tarp jų 
nb Dunojaus Valcas”, 
nepažysta šį viliojantį

“Mėly- 
ir kas 
veika-

“Kaip ten nebūtų”, 
rašo panelė Miller, 
išgirskite pati sau, o mes da- 
ryšithe Viską, kad padaryti 
Vertingu”.

Antradienio vakare, Peoples 
ftadi'd valandoj, girdėjau Nau
jos Gadynės artistus pildant 
kelias ištraukas iš šios opere-

toliau 
ateikite ir

proga todėl, kad žinau kiek 
laiko, pasišventimo ir energi
jos reikalinga prirengime pa
našaus dalyko, taip kad mo
kytojai ir vaidintojai turės 
progos išnaudoti rezultatus jų 
ilgų studijų ir publika pasigė
rėti jaunais talentais ir jų kū
ryba.

----- o-----
Ar Žinote Kad:

Kuomet Metropolitan Opera 
perstatė Verdi operų “La Tra
viata” praeitą šeštadienį (ir 
aš noriu tikėti, kad daug lie
tuvių naudojasi proga išgirsti 
šiuos šeštadienio perstatymus, 
kurie transliuojami per radio 
kas savaitę), tai buvo lygiai 
84 metai nuo dienos pirmo 
perstatymo šios operos Vene
cijoj, kovo 6 d., 1853 m.?

* ❖

Knyga”, išleista 
buvo pirma nni- 
ir tik antra kny-

1610 metais, 
zikos knyga 
ga Amerikoje iš viso atspaus
dinta?

* * *
Pirmi vargonai, kurię pasie

kė Ameriką iš Ęurępos^ buvo 
pastatyti vienoj bažnyčioje 

valstijoje 1790 me-
tais?

« * *
taip vadinama ba- 

ladų opera, buvo pirmas ope- 
retiškas perstatymas 
j e, kuomet ji buvo 
Charlėstown, South 
1735 metuose?

* * *
Kuomet 1752 metais Mary- 

land valstijoj buvo pastatyta 
opera vardu “Elgetos Opera”, 
tai Amerikoje buvo pirmas at
sitikimas, kad orkestrą daly
vavo tokiame spektaklyje?

Pirmas pianas buvo išdirb
tas PhiladelphijojO 1774 me
tais.
John

“Flora,”

Ameriko- 
pastatyta 
Carolina,

Išdirbejas buvo vienas 
Bekrent?

* >:<

Amerikos mokyklose niūži-
ka buvo pirmiausia mokina
ma Boston’e 1838 metuose?

* * *
Opera “Aida” buvo pirmą 

kartą pastatyta Gairo, Egypte, 
lygiai 65 metai atgal?

$ * * v
Vienoj, Austrijoj, Šįmet eis 

įvairios celebracijos paminėti 
pirmą pildymą Johanu Straus- 
s’o valco “Mėlynas Dunojus”,

tos, ir tas dar prisidėjo prie kurį Štrauss parašė lygiai 70 
kad metų atgal ir kurio populiaru- 

parengime atsi- irtas duga su metais? 
* * *

kurį Naujos Gadynes choro Pirmas “nickelodcbn” buvo

p-lės Miller užtikrinimo, 
Sektiiadienio 
lankę turėsime to malbnumo;

Kriaučių Lokalas 269 A C. W. df A. susirinkimas įvyks penk- 
tadieni, kovo 12 d., Amalg’a’mated Centro name, 333 So. 
Ashland blvd. 7:30 vai. vak. Visų narių pareiga dalyvauti. 
Aukštesniosios mokyklos mokytoja p-Iė Onytė .Kailis skai
tys prelekciją apie Sočiai Security Act.

Teisybės Mylėtojų Draugystė turės mėnesinį susirinkimą sek
madienį, kovo 14 d. Lietuvių AUditbrijoj, 3133 S. Halsted 
St. 12 vai. dieną. Visi kviečiami dalyvauti.

Kaulakis, rast.

Rossini, “bet butų buvę 
geriau, jeigu tu butum 
ir Beethoven’as parašęs 
v f f są.

Lietuvių Etines Kul
tūros Dr-jos (Rokiš
kėnų Kliubo) vei

kimas

NAųMeNOS, Chicago, III.
--■».... ■'?»'—........ --------—....... . ....... .....

nas^ kad supažindintų narius su. 
draugijos siekiais ir abelnai kas 
yra veikiama ar nuveikta, drau
gijos'’'' labui. Iš br. Graicjmd 
kalbos paaiškėjo, kad mažai 
kas buvo veikta, tik dabar ren
giasi Centro valdyba šaukti E- 
tinės Kultūros Draugijos susi
rinkimą ir tame susirinkime 
bus patiektas projektas draugi
jos įstatų.

Su tuo pranešimu susirinki
mas pilnai sutiko ir ragina cen
tro valdybą, kad kuo greičiau 
tas susirinkimas butų sušauk
tas, nes jau artinas pavasaris ir 
vasara, paskiau ir vėl bus sun
ku kas veikti draugijos labui.

Sekretorius A. Vilis pranešė, 
kad jis paėmė metines duokles 
ir įrašė 2 naujus narius, bū
tent V. Petkuną, northsidietį 
ir M. Kesili, iš Indiana Harbor. 
Taip pat vienas naujas narys 
jstojo šiame susirinkime, J. 
Butvilas.

Susirihkimas nutarė reikalau
ti, kad centras paskirtų musų 
kuopai numerį.

Nutarta kreiptis į dienraščio 
“Naujienų” valdybą su prašyt
inų vietos šuširihkimams laiky

Praeitą penktadienį, kovo 5, 
p. F. Micko krautuvėje, 4146 
Archer avė. buvo laikytas mė- 
'nesinis susirinkimas. Dėl kokių 
tai priežasčių susirinkimas ne
buvo skaitlingas.

Kaip jau iš pirmesnių prane
šimų žinoma, Rokiškėnų Kliu- 
bas pakeitė savo vardą į Etinės 
Kultūros Draugiją, tad ta pro
ga buvo pakviestas į šį susirin
kimą Etinės Kultūros Draugijos 
centro sekretorius Dr. Graičiu-

VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ BARGENAI 

’31 Buick, Victoria coupe $95.00
Chevrolet, Coach .... 95.00 
Ford, 4 dr. Sodan .... 45.00 
Dodge, Coach    95.00 
Hupmobile DcLuxe,

Sedan  ........................ 95.00
’30 Daįmont T, 1 tono penai 

trokas, kąįp naujas
’31 Dodge DeLuxe, Sedan, 

taip pat. - ■ ....
’35 Ford DėLuxe, ITidor 325.00 
’36 Fotd Tudbr, Radio, ’

Heater, Spotlite ........ 475.00 
’28 Pontiac, Coach .....  45.00

Tiktai $5.00 įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais.

BALZEKAS MOTOR
ŠALĘS

' “Ū Will Likę Ųs”
4030 Archer Avė.

’31
’29
’30
’29

INCOME TAKSUS ir SOCIAL 
SECURITY RAPORTUS 

prisitaikant prie valdžios 
reikalavimų

J. P. Varkalį■ •
Valstijos Registruotas Auditorius
3241 So. Halsted St.

Phone CALUMET 7368 
Teikia informacijas ir užveda 

syštėmas

• COAL

TON

TON.
TON.
TON.
TON.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP ................. $6.U0
MINE RUN STAMBIOS 

. .. . ...... i...„....... $5.75
EGG ......L......................... $6.00
NUT .................... .. $6.00
SCREENINGS .... . ...... $4.75

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE 'DIENĄ AR NAKTĮ 
Tel KEDZIE 3882 

----------- :............... .................. .... . ....  
rT, T„ ! . '' """ir Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylihtięms—V estuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams. 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

J

ii. Jas darbasr^veStas : atlikti 
‘sekretoriui. <

Ši ti įlietų valdybą sudaro šie 
nariai: Pirmin. K. čepukas, vi- 
ce-pirmin. J. Kondraška, sekr. 
A. Viiiš, kasin. F. Mickas.

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

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

-r2Kxwe»

LENA ŠTRIKOL
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 11 dieną, 8:30 valandą 
ryto, 1937 m., sulaukus 45 m. 
amžiaus, gimus Raseinių apsk.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliamę nuliudime 

vyrą Andrejų, dukterį Gėne- 
vieve, 3 podukras ir gimines.

PriklaUsč prie Keistučio Pa- 
šalpinio Kliubo, Ūkininkų 
DrDaugijos ir Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 2314 West 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, 
Kovo 15 d., 1:30 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Viši A. A. Lena Strikol gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lįrttauti laidotuvėse ir suteikti 
jąi paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, duktė, podukros ir 
kitos giminės.

Patanlduja laid. dir. Lacha- 
wicz, ir Sunai, Tel. Canal 2515.

CLASSIFIEDADSi

Financial
, Finansai-Paskolos ..

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

Praneškite Lithuanian .. Buildirjg 
and Loan Association, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

...

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikią .,

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

REIKALINGAS SIUVĖJAS ant 
vyriškų ir moteriškų drabužių. Turi 
būti patyręs ant prosinainos maši
nos. 4300 So. Kedzie.

,, , i............ ■m.

■ > * ■ •

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos; jei pagei- 
daųjarrią.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

v Tek Victory. 4»65

Miscellaneous
{vairus • •

PARSIDUODA KEMPINIMO įren
gimas, iškaitant tarpaulins. lovas, 
aliejaus pečių, lentas, 30 pėdų gele
žinių freimų. Viskas. 937 East 55th 
St. Store.

. . ..JĖtent ...."
RENDON AR PARDAVIMUI pil

nai jrengta groserųe ir mėsos mąr- 
ketas. 2400 St. Charles Rd., Bell- 
wood |Ill.^.->. — ---- .t--

Lelp Vvanted—-Female
Darbininkių reikia

Vartoti Automobiliai

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

1934 M. FORD SEDAN, radio ir 
šildytuvas. Turi paaukoti. White- 
hall. *• • ■ • <►

MERGINA - PATYRUSI BEND
RAM namų darbui, geri namai, nėra 
skalbimo, $7.00. Vincennes 10333.

REIKIA, JAUNOS VEITERKOS 
TAVERNAI. Turi kalbėti angliškai, 
lietuviškai ir lenkiškai. 4848 South 
Ashland Avė. Boulevard 6789.

Exchangė—Mainai
FARMA— 16Q AKRŲ, Ūke Cąųn- 

ty, Michigan. Mainys į 4 ai? 6 fla- 
tus South sidej. Farmeris čia Vienai 
savaitei, ateikit ir su juo pasikal
bėsite ir sutaupysite $1,000 ėommi- 
ssiou. 6840 So^ Campbell Ave^ -

REIKIA MOTERS VIRĖJOS res- 
taurantui. Turi būti patyriisi.

JULIA’S RESTAURANT
4656 So. Western Avė.

REIKIA PRESO MERGINOS pa
tyrusios cleaning Įmonei. Kreipkitės 
5681 West Madison Street.

Farms for bale
Ūkiai PūrUavimui

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

JOE RUPS1S, Rs 3, Box 178. 
La Porte, Indiana.

Furiuture & Eixtures
Rs landai-Įtaisai

j j -<'

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis,
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui buniau ....

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

Šaukite Victory 5206.

WALTEK M. VISCOtNT
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 10 dieną, 2:05 vai. 

po pietų, 193’/ m., sulaukęs 35 m. amžiaus. Gyveno po 
nr. 5514 So. Drexėl Avenue.

Paliko didėliame nuliudime mylimą moterį A^hes, 
pb tėvais Cai’paitę, stiriiį Walter, Jr., tėvą .Tortą ir bro
lį Jonų ir'daug kitų giniinių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. Hermitagė Av’e.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, koVo 13 d., 8:30 vai. 

ryto, iš J. fc Eudeikio koplyčios į šv. Kiryžiauš įiaraįk. 
bažnyčią, ktiribjė atsibus gedulingos pahialdoš už ve
lionio sieloj o iš teh bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka- 
pines. _

Viši A. A. Waltėr M. Viscount giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir štiteįkti jam paskutinį patarnavimą it atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame:

Moteris, Sumiš, tėvas, brolis ir kitos gimines.
LaidotuVėsė patarnauja laid. dir. J. F. feįideikis, tele
fonas YARDS 1741.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS, 
išdirbtas per daug metų. Renda ne
didele. Lysas geras. Priežaštj pa
tirsite ant vietos. Naujienos, Box

PARSIDUODA MĖSOS MARKE 
TAS — vėliausis jrertgimas — refri 
geracija — 2 vyrų kraūtiivė — pa
šaukite Cedarėrest 2467.

PARSIDUODA TAVERNA, šokių 
salė, pilnai Įrengta. Kaina už jberir. 
girną $500. Stakas ant inventoriaus. 
Renda $50.00 mėnesiui.^ 2402 St. 
Charles Rd., Belhvood, 111.

TAVERNA (— Pilnai jrengta t— 
vyriausias Įėjimas j Stock Yards. 
$800.00; išdirbtas biznis. Crot. 
4222 Sb. Ashland. Tel. Bottlevard

ANTANAS ANTA.N AirlS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 11 dieną, 10:00 valandą 
ryto, 1937 m., sulaukės pUsės 
amžiaus,, gimęs Panevėžio aps
krity, Naujamiesčio Phrap., 
Gudonių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Karoliną pb £irinū vyru 
Kaminskienę, po tėvais Rune- 
liukę, 2 podukras, Stellą . Busš 
ir žentą William, Anna Wasi
lus ir žentą Frank, posūnį Le
onardą Kaminską, 1 anūką, 
brolį Jurgį, seserį Barborą 
Klevečką ir daug kitų gipiinių.

Priklauso prie Jaunų Lietu
vių Amerikos Tautiško Kliubo.

Kunafi pašarvotas 5518 So. 
Winchester Avė., Tel. Heinlock 
4813.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį. 
Kovo 15 dieną, 2 vai. po pietų,, 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines. .

Visi A. A. Antano Antanai
čio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ląidptuvėse ir su
teikti jam paskutinį patąrha- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekatiiė,
Motėriš. podukros, įibsiini^, 

anūkas, brolis, sesuo ir 
gimines.

Patarnauja laid. dir. S. P. Ma- 
žeiką, . ĮeĮ. ardą,. Į ,

Automobilcs .
BĖDON PATEKĘS patelefonuok 

Belmoiit, 1531
AU1O REPAIRING

Kainos vidutinės — darbas 
garantuotas.

Mes automobilius malevojame. 
ROXEE GA11AGE, 

3417-25 Diversėy Avė.
, . Mihvaukee and Diversey. 

Peter ahd Carl Oksas, Savininkai.

Help VVanted—Male-Female
______ Duibininkij Keikia
REIKALINGAS PORTERIS ir 2

VEITERKOS.
MRS. STELLA MALINAUSKAS, 

Blue Goose Tavern.
Archer Avė. — 1 blokas į vakarus 
nuo Kean Avenue., Willow Springs. 

Tėl. . Willow h Springs 56... . - 
r,r.r. ■ ■ v .... •- . ...... i*

Farms For Rent
PARSIDUODA FARMA 40 akrų,

naują stabą ir garažas, gera didelė 
barriė, gerbs tvoros, 9 akeriai miš
ko. Parduosiu už prieinamą kainą. 

TONY BERNOTAS.
R. No. 2, Kart, Michigan.

PARDUODU ARBA MAINAU 
farmą į Chicagos prapertj. 70 akrų 
La Porte, Indiana. Budinkai, elek
triką, cimentinis kelias. Prie Pine 
Lake. Savininkas Matukas, 4039 W. 
Madison. Tel. Kedzie 7073, po 6 v. 
vakaro.

40 AKERIŲ FARMAJ— su bu- 
dihkais. Eelektrikos šviesa, vanduo 
viduj, 14 mylių nuo Chicagos —prie 
cementinio kelio — parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant namo. Atsišaukit 
i Crane Coal Co., 5332 So. Lorig 
Avenue.
Avenue. Republic 8402.

FARMOS 40 iki 160 AKRŲ— $0 
akrų ant kampo U. S. 31, General 
Store budinkas ir penki farmos bu- 
dinkai, septyni akrai miško, geba 
žemė, vidutinė kaina.

Pasirinkimas iš dviejų, 160 akrų 
farina, geri budinkai, silas; getas 
kelias, arti mokykla ir bažnyčios. 
Mažas Įmokėjimas. Lįkdši ant ilgiį iš
mokėjimų, Lietuvių kolonija

Freesoil, Mason Cotmiy, J 
Phone 9 E -4. LL JL ,t)arr^

TIKRI. BARGĖNAį

an

Willow Springs namas sų t didėliu 
lota ir turime kitų bargenų.

z: $. MICKEVICĘ ąttd cb:
6816 Sb. Wešteril Avenufe.

Hemlock 0800;

5 KAMBARIŲ MURO BUNGAL- 
Ųw, Į5625 SŪ. Ftanciščo Avė. Kaina 
$5,150.00. Išmokėjimai. AtdaH riuo 
1 iki 5 v. p. pietų.

pAul ąj. sttii hąa 
Real J&talė,. jLos 

Tet B0UL
Pęrkam, pardiiodani tį malnoiii ną- 
niiis, lotiis, biznius ir tarmas; Inšiii- 
rihaihe namus, rąkandus ir aūtb- 
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimiii arba mainymui už 
gerus bąrgendsj greitas. įr teisingas 
patarnavimas. Reikalui fcrėi-
pkites

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

šiiio pasauliu kovo 10 dieną, 10-yąl. ryto,,1937 m., 
airižihUš, gimęs Vasiliaučiškių kainte, Plutiškių pa

rapijoj, M^riąmpbles Apskrity.
• Amerikoje išgyveno 24 metus.
; Paliko dideliame nuliudime 3' seseris: Rozaliją ir Švbgehį Jurgi 
Beląvičim Kąštahėiją it, švogerį Antaną RypkęviČių, Elžbietą ir švo- 
getį Jbhą BdČiųrią^ gihiirieš ii? įlažįstamus, o Eiętuvoję, — 2 brolius: 
Jurgį ir Mykolą Dobilus, 3 seseris: Magdaleną Kairaitienę, Marę 
Latvienę ir Uną Jlirkšiėnę ii? gimines.

Kunąts pašarvotai randasi koplyčioje, 2246 W. North Avė., Chi- 
cagb, III.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, kovo 13 dieną, 2 vai, ,įo pietų, iš 
LiuleviČiaus koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Dobilo gimines, draugdi ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Seserys,, švogęrįai, Gimines ir Pažistjhhk

'-M* .

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius J. Liulevięius, Tel. 
LAFAYETTE 3572: 77 v

Laidotuvėmis rūpinasi seserys. Tel. BRUNSWICK, 9528.
; A ‘ Si

. . _ųo: pašaunu kovo 10 dienų,,
šulddkęš 44' metų airižmiiš, gimęs Vasiliaučiški

intirii/IG Siunčiam GelfešLOVEIKIS ^irSuiU
— 'ii'1". Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms,, Bankietainš 

ir Pagrabams _
3316 So. Halsted Stteet

TėK BOULEVARD 7314

SkeihiHiaf NdUjierioše 
duoda naudą dėlto, 

'kad pastos Naujienoj 
yra naudingos.

A H

PERKAM, PARDUObĄM, MAI
NOM NAMUS, fdrmas; totus, irior- 
gičhis, visokius biznius Ainerikpj ąr 
Lietuvoj. Kas ką turite parduoti ar
ba norite pigiai pirkti, Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku pas: i

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

Tel. Grovehill 0306.

NUOSAVYBES
IIĖNDOS HILĄ

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGĖNUŠ.

Pavasaryj žmonės 
PERKA IR MAINO 
nAmus.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
visi Skaito

PAŠAUKIT Mtm-UOiAti 
C ANA L 8500 
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji- 
mds. duodame gerų nuo- 
laidį. ■ • -



■
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Trockininkų” Bylos 
Teisingumo Parodijos

P. Grigaičio paskaita trečiadienį vakare Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje

“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis, trečiadieni vakare 
skaitydamas paskaitą apie 
“trockįninkų bylas” Maskvoje 
pareiškė:

“Taip/ kaip' greitai galima 
pažinti netikrą pinigą, taip 
greitai . galima suprasti, kad 
“trockistų” bylos Maskvoje, bu
vo teisingumo parodijos”.

“Aš neginu Trockio ar “troc- 
kihinkų”. Aš visuomet buvau 
griežtai priešingas jo filozofį- 
jai. Aš ginu principus, kurie 
visiems yra’ svarbus.- Tie prin
cipai yra tam tikrų teisingumo 
garantijų, be kurių negali būti 
demokratijos, ir prieglaudos 
teisės politiniams kaliniams.”

Jis nurodė, kad bylos rekor
duose yra tiek daug netikslu
mų, jog .negalima apie tai abe
joti.

Jis parėmė pareiškimą seka
mais.; faktais: ’
.Vienas iš teisiamųjų byloje 

inž. Stroilov tvirtino, kad 1982 
metais jį gąsdino vokiečių na
ciai, kad jisai bus suimtas už 
komunistišką agitaciją. Bet 
1931 metais Hitleris dar nebu
vo Vokietijos valdžioje ir ko
munistai . buvo legališka parti
ja Vokietijoje. . .

Kitas sąmokslininkas Holz- 
rriari liudijo, kad 1932 metais 
jis buvo nuvykęs Danijon, kur 
Trockio sūnūs nuvedė ji pas 
Trockį. Jen. suėjo flar keli kiti 
trbekininkai, ir visi sudarė šuo- 
kalbį nuvertimui sovietų val
džios, etc. Susirinkimas įvykęs
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mė kaltybę. Iš to fakto komu-
nistai daro išvadą, kad, jeigu
kaltinamasis prisipažino, tai ] t

^9 nieko nebelieka daryti, kaip j į? n
nubausti.” ..>c

Bet P. Grigaitis aiškino, kad International Rongshonncn’.s
“prisipažinimo" neužtenka. In-? JlnlJos, Paskelbė,

--------

Nauji Streikai 
Chicagoje Draugija “Ap 

svietą”

pi ifiipazninuu ntu/aciuui. in- , , . V ,, a. • /vpsvieiu i
kvizicijos laikais, žmonės prisi- J <ac " l!ca?c!9 kimas įvyko

. Kopenhagos viešbutyje Bristol. 
1 Pasirodo, kad Kopenhagoje to

kio viešbučio tais metais nebu-
1 vo, o antra, kad Trockio sūnūs 

Danijoje nebuvo.
P. Grigaitis suminėjo dar ke

lis panašius faktų -prieštaravi
mus pirmoje ir antroje byloje. 
Jis taipgi pareiškė, kad teis
mai buvo “inkvizicijos” teis
mai, ir kad sušaudyti arba ka
lėj iman pasmerkti “trockinin- 
kar’ buvo žymiausi komunistų 
lyderiai, o ne “šiukšlės, niek
šai, etc.”, kaip tvirtina komu
nistai.

Paskaitos išklausyti susirin
ko apie‘200 žmonių. Ji įvyko 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

Prelegentas kalbėjo per su
virs tris valandas. Po paskaitos 
atsakinėjo į klausimus.

Išlygindamas bylas prie ne
tikro pinigo, P. Grigaitis aiški
no, kad vienas mažiausias ne
tikslumas spalvoje ar serijos 
numeryje padaro pinigą netik-d 
ru. Panašiai, tereikia vieno ne
tikslumo, kad diskredituoti by
lą, kuri eina ne dėl menko pra- 
sižęngimo, bet dėL kriminališkų sekmadienį, 
prasižengimų, kurie baudžiami 
mirtimi. Netikslumų “trockinin
kų” bylose yra tiek daug, kad 
sunku visus suminėti.

Prelegentas pabrėžė faktą, 
jog bylos kaltinimo akle,' ku
ris buvo, skaitytas teisme, bu
vo pasakyta,, kad “teisiamieji 
prisipažino prie kaltinimų, ku
rie jiems daromi.” Pirm negu 
byla prasidėjo teisiami prisiė-

pažindavo prie visokiausių da
lykų. Mokslininkas Galileo, ku
ris pirmas atrado, kad ne sau
lė sukasi apie žemę, bet žemė 
sukasi apie saulę, teisiamas in
kvizicijos teisme “prisipažino” 
kad jis “klydo”. Ar inkvizito
riai jį kankino, nežinia; gal

Ita'ppvalštįjirįijį šoferiai;
21,111 baldiįį darbininkų pas
kelbė. slrėikhiosįų, kad iško
voti geresnes algas;

iį.500 dęifbininkų atsisėdo 
Čhicago Mari Order House įs- 
taigoje///] r.;/'

• Už dviejų saųąiėių suslrei-
but, užteko gąsdinimų. Bešalis- icuosįą 7,000 medvilnės rūbų
kam by'os svarstymui reikia 
faktų, kurie parodo, kad teisia
mi ištikrųjų prasikalto. Vien 
pasakymo kad “mes kalti” jo
kia civilizuotas teismas nepri
ima. .

Automobilio Sužeis
■ I # ■

tas Mirė Antanas
Antanaitis

Buvo suvažinėtas sekmadienį 
mirė vakar.

Vakar 11 valandą ryto mirė 
56/metų lietuvis, Antanas An
tanaitis, nuo 5518 South Win- 
chester avenuc.

Velionis/ buvo sužeistas au
tomobilio nelaimėje, pereitą

Jis tarnavo už cleveitcrio 
operatorių miesto krautuvėje.

Velionio kūnas pašarvotas 
namuose. Laidotuvės įvyks at
einantį pirmadienį. Kūnas bus 
pakastas Tautiškos kapinėse.

Velionis paliko žmoną, Ka-

giminių.
Nelaimės kaltininkas buvo 

vienas La Velle E. Bolin, 25

• Penktadienis, kovo 12, 1937

siuvėjai; į /„/
Loiiįs liansįn. Kurni tu re Co., 

1500 N. Ifestnėf ąvenue pas
kelbė “Idckoutą” 3,000 darbi
ninku. .">■ O *

■ ■ 4» .'f •’ *

Suštreikątiįp1 Sehg }Valerų)ay 
SVdrehoušė įdarbini tikaiy 310 
Polk streėp į

‘ ’ •' ,A 1 .V’ ' ' • į .* * • , * '

Taxi .Cstrįikas tebevyksta. 
Fcderaliai arbitratoriai bando 
jį likviduoti. 1 į

Tebestreikūoja Postai Tele- 
grapht telegramų agentūros 
pasiuntiniai. Policija uždraudė 
jiems Mirepgti paradą Michi- 
gąn ąvėnųė^ -r . . <

Streikas tębeiųa šienikų dir
btuvėje, Bridgępbrte, Haggard- 
M-ąfČtfssdn Qompany. /

; tytveiku Oja segamų dirbi avių 
dgrbirrihkdiį^ i

. Acnie Metai Products Co., 
184,5 : W. 47th Street;

D e a rŠof ri ,'/ įtlfes s C o., Ž512 
Yest 21st stVcet; , . <

Continental į Cusion Springs 
Co., 4925 So.. Halstecį Street;
;.Ludlow Trypograpbic Co., 

3032 Cįyhourn avenuc.
Ąrrow Mill Co., 4420 26th 

sWeet. . ■ '. .•■/ ■ -
•Jnr .'4 ' i .. ... 6 *

metų, 3621. Sb'iith Honofe st. 
Su važinėj ęs;; An Mįiai tį jis ban
dė pabėgt i,"bet buvo suiiptąs.

Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apšvieta” mėnesinis 

1 kovo 
Sandaros svetainėje- 
jos nares apsvarstė visus bė
gančius reikalus.

Plačiai kalbėjo apie reika
lingumą Brįdgepbrtui augštes
nes mokyklos. Komisija pra
nešė, kad lankėsi pas apšvie- 
tos tarybą (Board of Educa- 
lion) ir klausė, ar daroma 
kas nors, kad įrengti šioj ko- 

j mokyklą.
kad iš šios 
nereikalavo 

mokyklos, 
čia dabar

Slisirin-

Draugi-

Jonijoj Rūgštesnę
Atsakymą gavo, 

kolonijos ■ niekas 
netik augštesnes 
bet ir tų, kurios 
randasi. Kurios kolonijos rei
kalauja, tos ir gauna.

Nepaisymas augštesnes mo
kyklos reikalo yra Bridgeporto 
didžiausias apsileidimas. Brid- 
geporte nesiranda tėvų ir mo
kytojų draugijos. Apšvietė/, 
taryba sutiko rūpintis sutvėri
mu tėvų ir mokytojų draugi
jos. Turėdami tokią draugiją 
galėsime drąsiau reikalauti 
pagerinimų mokyklose ir rei
kalauti įrengimo augštesnes 
mokyklos.

Išduota raportas apie ren
giamą moterų suvažiavimą ba
landžio 11 dieną Mildos sve
tainėje. Komisija sparčiai 
dirba, pakvietimai jau išsiun
tinėti moterų organizacijoms 
Chicagoje ir kitose kolonijose.

30 metu sukakties vakaras

dalyves arbata ir namie kep
tais pyragaičiais.

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio 4 dieną. Kurios no
rite įsirašyti į draugiją, malo
nėkite ateiti ir įsirašyti.

A. Miščikaitienė, pirm.

Istorinės žinios apie 
Chicagą

šiemet sukako 100 metų, kai 
Chicaga tapo įkorporuota kaip 
miestas. Atžymėjimui šimtme
čio Chicagoj rengiama įvairios 
pramogos, paskaitos, vajai. Ry
šy su minėjimu Chicagos šimt
mečio sukaktuvių p. Frederick 
Rex, Chicagos Reference Libra- 
ry perdetinis, prirengė sąrašą 
visų miesto merų, miesto kler
kų, miesto advokatų, iždininkų 
ir aldermanų, kurie buvo iš
rinkti tarnybai. Sąrašą sudaro 
1,265 vardai. Iš to skaičiaus yra 
37 vardai merų, 34 vardai 
miesto klerkų, 47 vardai iždi
ninkų, 36 vardai miesto advo
katų ir 1,151 aldermanų.

Jei kurie norėtumėt gauti są
rašą, tai kreipkitės šiuo adre
su, asmeniškai arba paštu :| 
Mr. Frederick Rex, Municipal 
Librarian, City Hali, Chicago. 1

JUOKAI
Vaikinas: Aš jau vaikštinė

ju su tamstos dukteria penkio
likę metų.

| Tėvas: Tai ką, ar nori se
natvės pensiją gauti?

Vaikinas: Aš noriu gauti 
tamstos dukterį sau už žmoną. 

1 Tėvas: Gerai, tai mainyki- 
'mes. , ,

ženatvė yra lyg vonia: ji ne- 
taip karšta, kai apsipranti.

Jūsų Vardas ir 
Adresas

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

100 KONVERTŲ
TIKTAI—$2.00

•
Prisiųskit money orderj 
arba čekį.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

svetainėje, 3142 South Halsted 
Street. \

Narių šiame susirinkime da
lyvavo netoli pusė draugijos. 
Susirinkimas buvo gan gyvas 
ir entuziastiškas. Po susirin
kimo K. Keturakienė pavaišino

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Nepriklausomybes Iškilmes Kaune -- Skris Aplink Pasauli
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SSSR MARŠALAS JEGOROV’AS DALYVAUJA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- 
v bes Šventes minėjime. Dešinėje stovi Lietuvos kariuomenės štabo viršininkas^, gen. 

št. pulkininkas Černius, svetimų valstybių atstovai ir karo attache’s, organizacijos 
ir tūkstantinės žmonių minios. ' TSB Photo

MOTERŲ STREIKAS MEMPHIS — Peštynės ir neramumai kilo Memphis, Tennc- 
ssee valstijoje, kur sustreikavo moteriškų rūbų siuvėjos.

ĄW.’.v.’,.y.r»T

■

ŠVENTĖS MINĖJIMAS,LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
mojo Kareivio kapo1 Karo'Muziejaus sodnelyje, Kaune.

PRIE NEŽINO-
TSB Photo

t.'".

BANDO LIKVIDUOTI STREIKĄ CHICAGOJE — 
Oscar Kofkin (1) Chicagos taxi streikierių vadas, kalbasi 
su federaliais .arbitratoriais, John O’Conner (2) ir Tt. 
Finn. (3).

Naujienų-Acme Photo

KELIAUS APLINK PA- 
saulį — Lakūnė Amelia 
Earhart su Cap. Harry Man- 
ning. Rengiasi keliauti ap
link pasaulį.

CHICAGOS ŠIMTMEČIO SUKAKTUVIŲ PROGA, 
majoras E. J. Kelly sveikino pp. Thomas Tyler viduryj) 
ir Mrs. Frederick T. West. Jos yra pirmojo Chicagos ma
joro, William B. Ogden įpėdinės.

Naujienų-Tribune Photo




