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Prasidėjo Ispani 
jos Blokada

Keturių valstybių karo laivai patruliuos 
Ispanijos pakraščius. Ispanija skųs Itali

ją tautų sąjungai.
PARYŽIUS, kovo 14. —Nuo 

pereito vidurnakčio prasidėjo 
oficialė Ispanijos pakraščių 
blokada, tikslu sustabdyti ga
benimą į Ispaniją svetimų val
stybių kareivių ir ginklų.

Blokadoj dalyvaus keturios 
valstybės — Vokietija, Italija,

Valen-

skun-
Ispani-

ro laivais bombarduoti 
ciją ir Barceloną.

Taipjau Italija bus 
džiama ir už laužymą 
jos neutraliteto siunčiant į Is
paniją savo kareivius padėti 
sukilėliams kovoti teisėtą Is
panijos valdžią. Italija ne tik 

Anglija ir Franci j a, kurios tu- prisiuntė pastaromis dienomis 
juros plotus desėtkus tūkstančių kareivių, 
paskirtuosius • bet yra prisirtfošusi ir toliau 

juos siųsti, nežiūrint valstybių 
sutarto neteikimo jokios pa- 
gelbos nė vienai Ispanijos ka
riaujančių pusių.

Trumpa skundo sutrauka 
jau tapo pasiųsta telegrama į 
Genevą.

Tokis pat skundas tapo pa
duotas Anglijos valdžiai, su 
reikalavimu, kadk jį bent ištir
tų neutraliteto komitetas.
' Vokietijos kareiviai Ispani
joj susideda iš tankų ' ir kul
kosvaidininkų korpusų ir ug
nies metimo burių. Kariu'ome- 
hė yra gerai motorizuota. • 

Italija gi turi prisiuntusi ke- 
įturias divizijas reguliarės ka- 
riuomM^^^^r1^^^^ 
juodmarškinių. Italų armija 
Ispanijoje yra komanduojama 
gen. Mangini.

laivai jau iš-

ri pasidalinusios 
ir karo laivais 
plotus patruliuos.

Franci jos karo
plaukė į jurą užimti savo po
zicijas. Išpradžių išplaukė ke
turi kruizeriai, o juos paseks 
torpediniai laivai.

Tos valstybės kontroliuos ir 
Ispanijos portu's ir plaukiantys 
į Ispaniją laivai turės pasiduo
ti inspekcijai, 
kad laivai 
kareivių.

Ispanija

Bus žiūrima, 
negabentų ginklų ir

NETEKO Prasidės organiza 
vimas aliejaus lau 

kų darbininkų
KILGORE, Tex., kovo 14.— 

Už trijų savaičių industrinio 
organizavimo komitetas yra 
prisiruošęs pradėti masinį alie
jaus laukų darbininkų organi
zavimą į industrinę aliejaus 
darbininkų uniją.

Jei organizavimo vajus bus
‘sėkmingas, unija pareikalaus 
pakėlimo algų, pripažinimo ko
lektyvių derybų, 36 vai. darbo 
savaitės.

Organizavimas bus pradė
tas juo didžiųjų kompanijų.

Dabar darbininkų padėtis 
aliejaus laukuose yra nepaken
čiama. Mokestis yra labai že
ma, o gyvenimo ir darbo sąly
gos nežmoniškos.

Aliejaus kompanijos yra pa- 
siryžusios visomis išgalėmis 
priešintis jų darbininkų orga
nizavimui ir jos atvirai tikri
na, kad niekas jų darbininkų 
nesųorganizavo ir nesuprgani-
zuos.

Sukilėliai Prie Madrido 
Atstumti 3 Mylias

Sukilėliai Guadalajara fronte ne tik su 
laikyti, bet ir atstumti

skųs Vokietiją ir 
Italiją.

VALENCIAv kovo J4.— Is
panijos valdžia'ruošiasi apskų
sti tautų .'Sąjungai Vokietiją ir 
Italiją, nes jos abi darančios 
sąmokslą, po priedanga Ispa
nijos pakraščių blokados, ka-

Blogas oras sulaikė 
išskridimą apie 

pasaulį

Darbininkų atstovai 
patvirtino General 

Motors sutarti
OAKLAND, Cal., kovo 14. 

— Atlikusi visus bandymus 
prie savo naujo lėktuvo, gar
sioji lakūnė Amelia Earhart 
Putnam šiandie ruošėsi išskri
sti kelionėn apie visą pasau-

Tečiaus dėlei blogo oro virš 
Pacifiko vandenyno skridimą 
teko atidėti ir jei oras tuo tar
pu pagerės, ji išskris rytoj va
kare.

šuoliais 
ekva- 
į va- 
tokia 
nėra

juostoje iš rytų
’Ų’ai bus pirma 
nes dar niekas

skristi apie pasaulį iš
vakarus. Iki Honolulu

Ji mano lenvgais 
skristi apie visą pasaulį 
toriaus 
karus, 
kelionė, 
bandęs 
rytų *į
kartu su ja skris jos techni
kinis patarėjas Paul Mantz. 
Toliau su ja skris senas na
vigatorius Noonan ir kapt. 
TIarry Manning. Bet jie skris 
tik iki Austrijos. Iš ten ji vie
na tęs kelionę.

DETROIT, Mich., kovo 14. 
— 205 General Motors darbi
ninkų atstovai iš 69 dirbtuvių, 
kurios randasi 20 miestų, po 
ilgų ginčų vienbalsiai patvirti
no automobilių darbininkų uni
jos padarytą sutartį su Gene
ral Motors.

Patvirtinus sutartį, unijos 
prezidentas Martin ir kiti uni
jos viršininkai sutartį pasira
šė ir pasiuntė kompanijai pa
sirašyti.

Kadangi sutartis toli nėra 
tokios, kokios darbininkai pa
geidavo, tai ginčai dėl sutar
ties priėmimo tęsėsi 14 valan
dų ir tarpais išrodė, kad dar
bininkų atstovai sutartį atmes. 
Bet John L. Levvis parėmus 
sutartį ir unijos viršininkams 
dar sykį pareiškus savo nusi
statymą, sutartis liko priimta 
vienbalsiai, kaipo geriausia ko
kią buvo galima prie dabartį- 
nių aplinkybių išgauti.

REDLANDS, Cal., kovo 14. 
— James Simmons, 11 metų 
vaikas, prisipažino savo brolio 
nedideliu šautuvu nušovęs va
žiavusį dvyračiu gatvėje visai 
jam nepažystamą vaiką Ro- 
bert Lopez, 8 metų. Jis norė
jęs jį tik “pagąsdinti”.

Firestone derybos 
su darbininkais

ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, gal biskį šilčiau.
Saulė teka 6:03, leidžiasi 

5:55.

GRUPĖ NULIUDUSIŲ MOTINŲ IR ŽMONŲ PRIE . 
kasyklų, Logan, West Virginijoje, kur įvyko sprogimas. 
Jos laukė žinių apie savo vyrus, sūnūs. Kai gelbėtojai 
pasiekė kasyklose buvusius angliakasius, tai visi jau bu
vo negyvi. Išviso žuvo 18 žmonių. a

V,fu..O, .. Nauį^^^ęii^ę

Chrysler dar nega
vo injunetiono prieš 

darbininkus

AKRON, O., kovo 14.—Fire
stone Tire & Rubber Co. vėl 
atnaujino derybas su uniją 
apie baigimą streiko, kuris už
darė dvi jos dideles dirbtu
ves.

PRINCETON, UI., kovo 
— Giliame šulinyje rasta 
sikabinę ir surišti lavonai dvie
jų senmergių seserų, Bess ir 
Agnės Dann, 53 ir 56 metų. 
Paliktame raštelyje jos sakosi 
negalinčios pakęsti ilgiau dide
lio galvos ir širdies skaudėji- 

o jokie vaistai nepadeda, 
mirty ieškančios ramu-

mo, 
tad
mo.

14. 
su-

DETROIT, Mich., kovo 14.
Chrysler automobilių kor-

Arabai užmušė
3 žydus

14.—
liko

MADRIDAS, kovo 14.—Vai- liakasių “dinamituotojai”, ku
rie įdeda dinamito lazdą į ge
ležinę tuntą, ją užtaiso ir pa
matę ateinantį sukilėlių tanką, 
greitai uždega dinamito kna
tą ir meta dinamitą po tanko 
ratais. Sprogęs dinamitas tan
kiausia sudaužo tanką ir jį ap
verčia.

Tečiaus lojalistai spėja, kad 
Iramumo Madrido fronte dar 
nebus. Manoma, kad sukilėliai 
pradėjo puolimą Guadalajara 
fronte vien tikslu priversti lo- 
jalistus atitraukti kariuomenę 
kituose svarbesniuose fron
tuose. Patys gi sukilėliai tu
rėdami gerai motorizuotą italų 
kariuomenę, lengviau gali ka
riuomenę kilnoti iš vienos vie
tos į kitą. Jau dabar eina di- 
delis kariuomenes pergrupavi
mas, besiruošiant prie naujo 
puolimo naujame fronte.

Bombardavo Barcelonos : 
priemieščius.

Sukilėlių lėktuvai bombar
davo Barcelonos priemieščius 
ir numetė daug padegančių 
bombų. Ypač jie stengėsi su
naikinti elektros dirbtuvę. Bet 
sukilėliai liko nuvyti lojalistų

ka
bu-

šias 
tik-

JERUZOLIMAS, kovo 
Trys žydai darbininkai 
arabų užmušti netoli žydų kai
mo Yavneil, Tiberias distrik- 
te.

< Vakar du žydų piemenys Ii-
„Įsake Remington— ^0 

Rand- taikintis su F** iP“b,i
h darbininkais

WASHINGTON, kovo 
Darbo santykių taryba 

poracija buvo pareikalavusi in- Remington-Rand, Ine 
junetiono prieš laikančius jos 
dirbtuves streikierius. Tas rei-■ . >< ./■ 
kalavimas tūrėjo būti ■ teismo; 
svarstomas šeštadieny. - Tė- 
čiaus darbininkai suruošė prie 
teismo didėlę demonstraciją ir 
teismas atidėjo svarstymą kor- 
poracij os reikalau j amo ' in j unc- 
tiono iki pirmadienio.

Gubernatorius Murphy at
vyko į Detroitą ir sakosi ban
dysiąs sutaikinti streiką Chry
sler dirbtuvėse. Jis nori paša
linti ir kitus nuolatos kylan
čius nesusipratimus tarp dar
bininkų ir samdytojų ir iš to 
paeinančius streikus. Tuo tik
slu jis šaukia atskirus pasita
rimus su’ darbininkų, biznio ir 
industrijų vadais.

Gubernatorius jau ne sykį 
yra pareiškęs, kad valstija ne
prisidės prie šalinimo iŠ dirb
tuvių streikierių, bet tik pil
nai bešališkai prižiūrės tvar
ką, kur bus reikalas.
■' Chrysler kompanijos dirbtu
vės yra uždarytos streiko ir 
taip stropiai pikietuojamos, 
kad nė pątys korporacijos vir
šininkai negali įeiti į savo raš
tines be streikierių leidimo. Iš 
tos priežasties korporacija kur 
kitur atidarė savo raštines ir 
įdėjo laikraščiuose didelius 
skelbimus, nusiskųsdama ant 
darbininkų. Ji vadina “revo
liucija” tokį darbininkų už
ėmimą dirbtuvių. Bet visgi ji 
Vis dar nenori susitaikinti su 
darbininkais ir pripažinti uni
jai teisę atstovauti jos darbi
ninkus kolektyvese derybose. 
r Taipjau tęsiasi streikai Hud- 
son ir Reo automobilių dirbtu- 
vėse. /■•■v

LONDONAS, kovo 14.—An
glija ir Jungt. Valstijos pada
rė sutartį, kuria sumažino vi
zas nuo $10 iki $2.

s

ko

tuo- 
pre-

14— 
įsake 

kuri iš
dirba įvairias raštinių reikme
nis, priimti atgal į darbą 4,- 
000 darbininkij ir tuoj aus pra
dėti derybas su Amerikos Dar
bo Federacija.

Streikas tos kompanijos 
dirbtuvėse tęsiasi jau nuo ge
gužės mėnesio, dėlei kompani
jos atsisakymo pripažinti 
lektyves derybas.

Darbo sekretorė Perkins 
jaus pasišaukė kompanijos
zidentą Rand pasitarti su’ ja 
ateinantį ketvirtadienį.
Didieji piniguočiai nusileidžia 

darbininkams.-
Didieji i piniguočiai, kaip Du 

Pont, Morgan ir kiti, aršiausi 
organizudtų darbininkų prieši- 
nįhkai, jau pradeda nusileisti 
darbininkams;.4p Du Pont kon
troliuojama General Motors jau 
pasirašė s.utartį su unija.

Geležies < liejiklos, kurias 
daugiausia kontroliuoja Mor
gan, irgi taikosi su unija.

General Electric Co., kurios 
direktoriais yra Morgano 
partneriai, irgi sutiko tartis 
su unija. Bet gręsia streikas 
Westinghouse elektros dirbtu
vėse.

3 žuvo gaisre

nusivarė 1Y visą 23 avių ir 70 
ožkų bandą.

šios žudynės gal reiškia at
sinaujinimą žydų ir arabų kru
vinos kovos. • . >

Amerikietis užmuš
tas Madrido fronte

LOUISVILLE, Ky., kovo 14. 
— Ądvokatas Joseph Seligman 
gavo pranešimą iš valstybės 
departamento, kad jo 20 me
tų sūnūs, kolegijos studentas, 
liko užmuštas mūšiuose prie 
Madrido. Jaunasis Seligman 
apleido kolegjią ir gruodžio 
mėn. išvažiavo į Ispaniją kovo
ti lojalistų eilėse.

Klaipėdos klausimas 
anglų parlamente

kovo

džios jėgos praneša atmušu- 
šios naujas smarkias sukilėlių 
atakas Jarama upės fronte, į 
pietryčius nuo Madrido. Suki
lėliai ten buvo pradėję labai 
smarkias atakas, padedant 
Valerijai ir artilerijai, bet 
vo atmušti.

Lojalistai spėja, kad 
'ątakas sukilėliai padarė
siu patirti, ar nėra susilpnėję 
lojalistų pozicijos, ištraukus 
patyrusius kareivius ir pasiun
tus juos į Guadalajara frontą, 
kur per kelias pastarąsias die
nas ėjo labai smarkus mu- v • •šiai.

Guadalajara fronte, į šiaur
ryčius nuo Madrido, smarkus 
mūšiai siaučia. Bet dabar ten 
atakuoja ne sukilėliai, o loja
listai.

Padedami lėktuvų, asmeniš
kai vadovaujami gen. Miaja, 
lojalistai stumia atgal sukilė
lius ir jau paėjo į priekį tris 
mylias, stengdamiesi atgauti 
visas tas pozicijas, kurias bu
vo praradę sukilėliams staigiai 
pradėjus smarkų ofensyvą.

1 Lojalistų ofensyvė likB su
naikinti 23 sukilėlių tankai ir— t .u-. <M;-<-V 1. .. >paimta artilerijos r1*- - 
taipjau daug kulkosvaidžių, 
amunicijos, dujų kaukių, ran
kinių granatų ir kitokių gink
lų. Suimta dar 18 italų. Bet 
ikišiol tame fronte nepasisekė 
suimti nors vieną ispaną.

Prie naikinimo sukilėlių tan
kų labai daug prisidėjo ang-

LONDONAS. Elta. — Atsa
kydamas britų parlamente į at
stovo Manderio paklausimą 
apie padėtį Klaipėdoje, užsie
nių reikalų vice-ministeris lor
das Kranborne pareiškė: “Po
litine padėtis Klaipėdos kraš
te dabar, apskritai imant, yra 
patenkinama. Administracijai 
vadovauja klaipėdiečių direk
torija, prižiūrint Lietuvos vy- 
gausybės paskirtam guberna
toriui pagal 1924 m. Klaipėdos 
statuto nuostatus. Ekonominei 
padėčiai Klaipėdos krašte išėjo 
i sveikatą praėjusių metų rug- 

susitarimas dėl 
prekybos ir mažojo pasienio 
susisiekimo. Paskutinėmis ži
niomis iš Jo Didybės chargė 
d’affaires Kaune, apie pusė nu
teistųjų išdavimo byloje palei
sta. Kalėjime dar iš viso yra

piuČio mėn.

BATTLEBORO, Vt.
14. Mažiausia trijų žmonių 
pasigendama pb gaisro, kuris 
sunaikino viešnamį ir mūviu 
teatrą. Viešnamy gyveno apie 
60 žmonių.

Pasak ugniagesių viršininko, 
ugniagesiams pasisekė daugelį 
žmonių išgelbėti, bet jis mano, 
kad gaisre žuvo daugiau negu
trys -žmonės. Gaisras labai pastangas kūdikio gyvastį iš- 
greitai išsiplėtė ir net ugnia- gelbėti, bet kūdikis mirė inku- 
gesius nuvarė nuo kopėčių. [batoriuje.

šta. Kalėjime dar iš viso 
44 asmenys”.

NEW YORK, kovo 14. 
!Mrs. Max Post prieš laiką 
gimdė mažytę mergaitę, kuri 
svėrė tik 15¥% nuncijų. Nors 
keturi gydytojai dėjo visas

pa

hatoriuję.
ii!

fiatarejaf lėictuvų pirm pasiekė patį Bar-
celonos miestą.

Madrido' valdžia uždraudė 
kavinėse ir smuklėse pardavi
nėti 
butų 
kius 
-lėse,
muose.

duoną ir užkandžius, nes 
didelis neteisingumas to- 

dalykus pardavinėti smuk- 
kuomet jų trūksta na

Išgelbėjo 8 degan- Franci ja nacionali 
čio laivo paša 

žierius
zavo didžiausių amu 

nicijos dirbtuvę
HONOLULU, Hawaii, kovo 

14. — Jungt. Valstijų kruize- 
ris Lou’isville nuplaukė i 12 
vai. daugiau kaip 350 mylių 
ir išgelbėjo plaukiojusius gel
bėjimo valtelėj 8 pasažierius 
— 4 vyrus ir 4 moteris — de
gančio anglų laivo Silverlarch.

Laivo įgula iš 40 žmonių pa
siliko laive ir kovodama gais
rą bandys su laivu pasiekti 
Honolulu, 400 mylių atstume.

Pasažieriai, kurie važiuoja 
apie pasaulį, veikiausia bus at
gabenti į Honolulu.

PARYŽIUS, kovo 14. — Vai- 
džia įsakė nacionalizuoti Sch- 
neider Cresout Co 
didžiausią ginklų firmą, 
yra dalis Francijos 
programo mobilizuoti 
teklius prisiruošimui 
limo karo.

Firma priklauso
Francijos “200 šeimynų”, ku
rios kontroliuoja Francijos in
dustrijas ir bankus. Ji taipjau 
valdė Skoda dirbtuves čecho- 
slovakijoj.

Europos 
Tai 

valdžios 
šalies iš- 
prie ga-

nariams

Du kūdikiai nutroš 
ko lopšyje

REGINA, Sask., kovo 14.— 
40 indėnų mirė tymų ir influ- 
enzos epidemijoj, kuri siaučia 
indėnų kaimuose šiaurinėj da
ly Saskatchewan provincijos.

CHICAGO. — Mrs. Murphy, 
4439 S. Wells St., nubudusi 
ryte rado negyvą lopšyje sa
vo 9 mėn. mergaitę Shirley 
Ann, kurią ji papenėjo tik 4 
vai. atgal. Mergaite palindo po 
patalinėmis ir nutroško.

Tokiu pat budu nutroško ir 
Stella Lazarius, 19 mėnesių, 
2820 E. 93 St. Ji buvo susir
gusi plaučių uždegimu, bet jau 
buvo pasveikstanti. Motiną pa
žadino užkimęs kosėjimas, bet 
kūdikis jau buvo labai pritroš- 
kęs ir nuvežtas į ligoninę tuo- 
jauJs mirė.

LOS ANGELES, Cal., kovo 
14. — Radusi užmirštą civilio 
'karo pistoletą* Mary Gatter, 
4 metų, netyčiomis nušovė sa- 
\vo sesutę Barbara, 3 metų, f •

BISBEE, Ariz., kovo 14. — 
Gautomis žiniomis, penki žmo- 
nėss liko pasmerkti 
šiaurinėje Meksikoje 
dymą laike plėšimo 
čio T. B. Sturtivant, 
syklos manažerio.

mirčiai 
už nužu- 
amerikie- 
Trigo ka-

PER 

NAUJIENAS 
GALIT PASIŲST 

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR.

Ratos prieinamos —
D61 informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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Pirmadienis, kovo 15,1937 .

Mrs. AneliaIŠ KENOSHA PADANGĖS

ADVOKATAI

st.

-—Vietinis,
4*

nuo

3939

Kiti Lietuviai Daktarai

John F. Eudeikis S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE! f Js KITATAUČIAI
LIETUVIS

8

LIETUVIAI

Reikalaukite DEGTINES

1

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

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ. 

Telefonas LAFAYETTE 8016

džiaugs- 
pradėjo 
prie ba-

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

v ik. Nerišlioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namą Tek: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rodcwell SL
Telephone: Republic 9723

GYDYTOJAI IK DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Rezidencija
SOUTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos—9—10 A. M.
Nedalioj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Physical Therapy( 
and Midwįfę 1 

6630 So. Western 
Avė., !__ ___

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage; 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę* 
tie blankets ir vt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 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.
Tel. Lafayette 8016

TURIME 
KOPLYČIAS 

Z VISOSE MIESTO 
. DALYSE. 756 West 35th Street 

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

Nedaliomis pagal sutartį.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 42
Rez. Telephone PLAZA 2409

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room ^37

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

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandom: 1 • ■ 3j 7—8:30 p.p. 
Office & Residence 2519 W. 43rd St 

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS ’

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

I. J. ZOLP
1646 West 461h Street Phones’ Boulevard 5203

-------  —    -4--      ■ _ f.m.-.J   . .lįy,   —..

Phone Canal 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS XR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez.6631 So. Califoruia Avenue

Telefonas Republic 7868

? S. M. SKUDAS
718 Wesl 1811) Street Phone Monroe 3377

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas-—127 N. Dearborn
Kamb. 1481-14 B4—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Taip dalykams ės^ 
| \' yfe^ų^'feįitis, būtent,
streikas paskelbti. Atrodo, kad 
darbininkėms tos priętabpės ir 
teks griebtis.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. G. SERNER 
AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso 

ir Akinių Dirbtuvė

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigąn Avė. TeJ. Pulbnan 5703

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

J iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m
DR. S. NĄIKELIS 

GYDYTOJAS IR £HlRURSAS
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CHICAGO, 1LL.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

K. Jarusz Dr. C. J. Šventiškas
J DENTISTAS

. OFISO VALANDOS: 10 v. t. liti V
2nd “oo? vaL VakaW>- *?»■ -fe “)un-

STRAIGHT
KENTUCKY 

B0URBON 
DEGTINE. 

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIEN INT E LIS DISTRI BUTORIU S

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

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marque*te Park Ofisas:
5322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Antradienia’s ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vak. šeštad’eniais nuo 3 iki G 

vol. vakare ir nagai sutartį.

aku; specialistai

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.

HZ A it*iTTl/TTZTTC< vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 12 Uit* V. A. SllVllkM; valandai dieną.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | Phone MIDWAY 2880

Valandos nu'» 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nerišliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL 
TeĮ. Boulevard 1401

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

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

Nerišliomis, p~Ral sutartį t-o iv • •
Rez. 4910 so. michigąn blvd. , okelbimai Naujienose 

Tel. Kenwųod 5107 riiinrlci nonrln

....................................................14 .1 . .
'V ' ■' z •" '*................. '' ■ '

Laidotuvių Direktoriai

Lyros choro parengimas, šlykštus pasielgimas. 
Mirė Urbonienė.—Automobilius užmušė Va- 
silevičių. — “Drataunė” vėl bonusus išmokė
jo. — Kaip marškinių siuvykloje yra išnau
dojamos darbininkės.

Vietos Lyros choras pastatė 
scenoje operetę “Vestuvės Pu
šyne?’ Nusisekė visai neblogai. 
P-lei Maleliutei priklauso dide
lis kreditas už (tokį jos pasišvęn 
timų. Neseniai jos pastangomis 
buvo surengtas koncertas, o da
bar jau ir operetė. Žinoma, ne
galima sakyti, jog viskas ėjo 
labai sklandžiai: šis tas galima 
ir pakritikuoti. Pirmiausia pas 
vaidintojus buvo trukumų, nes, 
kai kurie jų nepasirūpino tin
kamai savo rolių išmokti ir gau
dė sufleriaus žodžius. Taip da
lykams esant, aišku, sufleriui 
teko gana garsiai skaityti, kas 
gadino įspud’. *

Tačiau dėl tų trukumų nieku 
badu negalima kritikuoti p-lės 
B. Maleliutės, kuri tikrai šau
niai pasirodė. Be to, tenka tu
rėti galvoje tas faktas, jog be
veik visi vaidintojai yra papras
ti darbininkai, kurie nėra jau 
labai muzikoje išsilavinę. Kitas j 
dalykas, tai tie vaidintojai dau
giausia susidėjo iš Amerikoje 
gimusių jaunuolių, iš kurių la
biausiai pasižymėjo p-lės Rožė 
Lukmoniukė ir Marytė Raščiu i

Čekį. Dvidešimt penkis dolerius 
užsimokėdavo už valgį ir kam
barį, o 30 dolerių dar likdavo 
pragėrimui. Tad jis sau ir lin
ksminosi, kol galų gavo.

Suprantama, pinigų jis nepa
liko, todėl jo laidotuvėmis te
ko miestui rūpint s.

_—__
Rodosi, yra sumanymas, kad 

' nevedusius bedarbius siųsti į 
darbo stovyklas (kempes). Kaip 
ten bebūtų, o dabartinis patvar
kymas nėra teisingas. Visiems 
WPA darbininkams yra vieno
dai mokama. Vadinasi; tiek pat 
gauna ir vedusieji ir nevedusie
ji. Aišku, kad tai nėra teisinga. 
Vedusieji tais keliais doleriais 
turi savo šeimas išlaikyti, p tuo 
tarpu nevedusieji gyvena sau 
švilpaudami.

Kaip ten bebūtų, bet mes ke- 
nosh iečiai labai įvertiname mu
sų jaunimo pastangas. Tikrai 
linksma, kad jaunieji jau yra 
pasiryžę pavaduoti senesniuo
sius. Re kia dar pasidž augti ir 
tuo, kad musų jaunimas moka 
geriau, draugiškiau sugyventi.

Kadangi iš viso tarp vietos 
lietuvių santykiai šiek tiek sur 
švelnėjo, tai ir į šį parengimų 
dau-iau publikos atsilankė. Ir 
teji publika L u yo gana maišy
ta, — dalyvavo visokių pakrai
pų žmonės. Kiek ga ima spręs
ti, tai choras padarė pusė.inai 
peino, nes ir prie baro biznis ė- 
jo gana gerai. Mat, atsilankė 
nemažas būrys waukeganiečių, 
kurie buvo gerai nusiteikę ir 
smarkiai linksmionsi.

Vienas bolševikas iš 
mo tiek pasigėrė, jog 
tikrai šlykščiai elgtis
ro. Jis tiesiog apšlapino vienų 
moterį. Kita moteris t‘ek tu) 
pasipiktino, - jog pusėtinai užva
žiavo jam per makaulę, kad pra
blaivėtų.

Tas smarkusis bolševikas Ui- 
ko kirpyklų. Jis ir seniau savo 
liežuviui duodavo pilnų valią, 
tačiau taip šlykščiai nesielgda
vo.

Nors kai kurie jau buvo pa
sišovę Dailės Ratelį laidoti, bet 
atrodo, kad jų pastangos bus 
tuščios. Kiek girdėjau, po Ve
lykų Dailės Ratel s rengia dide
lį ir įdomų koncertą. Taigi visi 
tie, kurie Rateliui • pranašavo 
“nogiu smertį” turės savo lie
žuvius prikąsti.

ir vėl paskelbė, kad išmokėsian- work), bet uždarbiai ir čia ne- VCiki<iHl<l Murk 
SĮSlHHHBParke

iM»il III ........ ..

i šiandie ir rytoj, kovo 15 ir 
16 dd., Mark White Sųuare 
parke, prie Halsted ir 29 gat
vių, bus išpildyta įdomus pro
gramai. Programų pradžia 8 
valandą vakare.

šokius pildys visųpirma jau
nutės mergaitės, būtent Helen 

, Haniz, Olga Bijarski, Joan Mc 
Coyne ir Ruth Barron.

\ Paau’gesjiės ir labiau prasi- 
Uvinusįos šokti mergaitės pil
dys programą sekamos: Mari-

ti s’aVo darbininkams po 50 do
lerių bonųsais. Beje, kai kųjrie 
darbininkai gavo didesnius bo
nusus, o kiti mažesnius, — ta
tai priklausė nuo to, kiek jie 
uždirbo.

Waukegane irgi yra panašios 
rųšies dirbtuvė. Iš waukega- 
niečių teko patirti, jog kai ku
rie darbininkai ten uždirba po 
$60 per savaitę. Pas mus dar- 
bihinkamš tįek nesą mokama, 
bet užtai jie gauna bonusus.

—o—
Simmons kompanija paskelbė, 

kad šiajs metais visi darbinin
kai gaus vieną savaitę mokamų kelsianti* 
atostogų. Nuo l.’ępos 4 d. dirb- . 
tuvė bus uždaryta visą savaitę.

—o—
Vietos marškinių siuvykla ga

vo didelį užsakymą iš tų vietų, 
kur siautė potvyniai. Tokiu bu- 
du darbai tiek padidėjo, jog li
ko priimtas nemažas skaičius 
jaunų merginų. Naujai priim-

paprastai žemi. P^vyzdžiųk už I 
dvylikos sagtįčiiĮ j^iuvimą mo
kama tik 1 eferitas r Galite patys 
įsivaizduoti, kiek per dienų ga
lima uždirbti. , ? ■

Iš viso Šioje dirbtuvėje už
darbiai yra labai menki. Jei 
darbinjnlce dirba diena iš die
nos per visus metus, tai ji ne
uždirba net šešių Šimtų dolepų.

Pąstąruoju Miku tarp. darbi
ninkių pasireiškė bruzdėjb^as. 
Jau buvo reikalauta įr algą pja- 
kėlimo^ tačiau kompanija nepo- 
ri^apie tai girdėti. Fakti$kai\ _ ________
ji griežtai gtaake, jog algų ne- ]yn petrog jr Wanda Meister. L A f

toms darbininkėms mokama <ti.k' SLzėlLirn^i Naujienose 
j i ’ n r\ i • i i • a •.. ■ t i' L ’

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
yra naudinjros.

20 centų per valandų. O dirbti 
jos turi taip greit, kaip tik ga
li. Bosų, kurie nuolat ragina 
greičiau dirbti, yra pakanka
mai.

Musų vadinamoji “drataunė” Yra ir akordinių darbų (piece

pirmutine pavasarine naujienų
EKSKURSIJA

LIETUVON
Gegužės 12cl. 1937 

CUNARD WHITE STAR LAIVU 
“AQUITANIA”

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

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

pamatysite Paryžių, Įvertiną ir kitus.^yiiąstus.^e į^kių 
‘ EKTRA IŠLAIDŲ! .

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

Laivakortes iš New Yorko į Klaipėdą trečia klesa į vie
na pusę $107.50—į abu puses $192.00.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS 
1739 South Halsted Street 

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

■« —■ ",     —      ■   

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTJ ’

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

• 4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

Tarpe kitų, programo daly
vių tenka pažymėti Sophie, 
Ann ir Jenpy Tymec. Eilė ber
naičių ir mergaičių, vyresnių 
kaip 14 metų, šoks daržinių 
šokius,, pasirėdę f armėnais ir 
farmeraitėmis.

i Be to, sekami numeriai ža-
l I ‘ 1 ’ *

da būti atsilankiusiai publikai 
labai įdomus: Prep Gym Glass 
paradas; Tra-Ra-Ra, Boom-de 
A; Tumbling Circus, ir Fly- 
ing Rings, Pąrallel Bars ir 
High Buck.

Už įžangą mokėti nereikės.

GERKITE SKANŲ 

<£>lb glbbep Siu 
CHICAGOS IšDIRBYSTES

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

Galite gauti nuo bačkos iki pusės 
galono. Visos bačkos yra medinės.

Patarnaujame hile laiku.

JULIUS & TONY
pisįklkUTlNG COMPANY

;,u 1?45 S<jį Mięhigan Avenue,;^/.;’:... . 
JULIUS BASKIS 
TONY ANDREWS, ,

r*'■'oj
Tel. VICTORY 4686

TAUPYKITE PINIGUS 
TEN, KUR GAUNATE—*

ŠI SPULKA YRA 'narys FEDERAL HOME LOaN BANK. 
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
, AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

Neseniai staiga širdies liga 
mirė Marė Urbonienė. Ji buvo 
katalikė, tad ir palaidota liko 
su bažnytinėmis ceremonijomis. 
Paliko vyrų, dvi ištekėjusias 
dukteris ir vienų dar gana jau
nų sūnų.

Prieš kiek laiko taip pat au
tomobilio buvo užmuštas Ignas 
Vasi’eviuus. Aut' mobili Tas, pa
likęs savo aukų gatvėje, nuva
žiavo savo kelinis. Policijai ne
pasisekė jo pagauti.

Vasilevičius gyveno vienas, 
nors ir turėjo žmonų ir vaikus 
Lietuvoje. Savo šeima jis vi
siškai nesirūpino. Nesirūpino jis 
ir pats savimi: vienų dienų gy
veno vienur, o kitų dienų — ki-į 
tu r. Jis vaigščiodavo iš vienos 
landynės į kitų, o jei kur do
lerį uždirbdavo, tai tuoj ir pra
gerdavo. Kai buvo įsteigta 
WPA, tai Vasilevičius tikrai su- i 
silaukė gerų laikų. Mat, darbas 
visai lengvas, o per mėnesį jis 
vis dėlto gaudavo 55 doleriams ’

I - "A ~t • (koplyčios visose V
—<::L 1 ĮChicagos dalyse ao

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo
A. PETKUS

1410 South 49th Court Cicerę phone Cicero 2109

DR. VAITUSH, DPT.
LIETU VIS 

Optonietrically 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- 
khruose 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
dalioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

XAKIAI . . 
Chicagos, 

Cicero /
Lietuvių f 

Laidotuvių, 
Direktorių r 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 Ea«t 108th Street. ______ Tel. Pūliniai! 1270

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

............... J  bį, n.,..Jį. »■>."" 1 • " ■ ■ >!     " i ............

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califoruia Avenue Phone Lafayette 3572

duoda naudą dėlto.

"araldfe “N-nose’j“ S*
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Namai ir Žemė Apie Spulkas “I NIEKAS NEMĖGSTA
i VAISTU!

f ■ . .

Namų statyba
Daug girdime apie statymų 

naujų .žemos kainos gyvena
mų namų pietinėj ir pietvaka
rinėj miesto daly, tiksliau sa
kant, užmiesty. Tačiau veik 
nieko negirdėti apie statybų 
kitose miesto dalyse bei prie
miesčiuose.

Kad patirti tikrų padėtį, pra
ėjusį sekmadienį, vasario 28 
dienų, pasileidžiau į kelionę. 
Norėjau pamatyti savo akimis 
kas daroma statybos reikalu 
Chicagos šiaurvakariuose. Te
ko atlankyti šie priemiesčiai: 
Sauganash, Edgebrook, Niles, 
Edison Park, Franklin Park, 
Norvvood Park, Belmont High- 
lands, Elmwood Park ir dar 
keletas kitų sėdybų arba sub- 
divizijų.

Teko girdėti, kad nemažai 
namų statoma paežerių*, pa
vyzdžiui, Willmette miestely, 
Winnetkoj, Park Ridge ir to
liau i šiaurę. Bet ten statoma 
vien brangiosios rųšies namai 
turtingesniųjų pirkėjų klasei, 
o man rūpėjo patirti apie sta
tybų pigesniųjų namų, taigi į 
paežerę nevažiavau. Apie pi
gesniuosius namus čia ir kal
bėsiu.

Sauganash yra vos keli me
tai atgal įkurta kolonija. Ji 
randasi tarpe Crawford ir Ci
cero avenues ir tęsiasi nuo 54 
iki 60 bloko į šiaurę. Šią ko
lonijų galima pavadinti archi-

tekturos ir kontraktorių inspi
racijos centru. Ji suteikia 
kiekvienam malonumų žiūrint 
i ją.

Nors čia nėra labai pigių na
mų — gal pigesnio Už $8,000 
nesiras, bet nėra ir be saiko 
brangių. Brangiausi namai gal 
sieks iki $25,000, bet ne augš- 
čiau. Visi namai vienai šeimy
nai statyti. Jų dydis nuo 4 iki 
12 kambarių. Medega statybai 
vartota įvairi: medis, plytos, 
stucko, konkritas, akmenys ir 
sudėtiniai materiolai.

Lotai visų gan platus, nors 
ne vienoki: yra plačių, bet 
randasi ir vidutinių, nes gat
vės pravestos kreivomis lini
jomis, o dėl to kiekvienas lo
tas turi savo formų.

Šiuo laiku ten statoma gan 
daug naujų namų. Ir, pasiro
do, tendenciją yra statyti na
mus tik pastaromis plytomis 
aplink, pusantro arba dviejų 
augščių, su išlinktais stogais, 
be pastagų. Matyti, dedama 
pastangos įterpti įvairumas, 
statant kiekvienų namų kito
kio styliaus. Įvairumas kuo di
džiausias. Vienok imant visų 
koloniją bendrai susidaro har
moningas vaizdas.

Tiesiai i vakarus nuo Sau- 
gunash randasi kita kolonija, 
vadinama Edgebrook. Ji ran
dasi šiaurėje nuo garsiojo Jef- 
ferson miškelio, čia irgi sta
toma nemažai vienos šeimynos 
namų, šičia namai kiek piges
nės rųšies, nė£u Saugunash, 
bet nėra pakankamai pigus. 
Daugiau statoma pusantro bei 
dviejų augštų “veneer” — tai 
yra mediniai.- baigti,- plytomis 
namai.

Jų styliai, kaip Saugunash 
kolonijoj, taipjau įvairuojami. 
Kiekvienas namas kitokios for
mos. Kolonijoj randasi ęlatig 
augalotų medžių, taigi pati ko
lonija daro girelės vaizdą.

Na, tai ir visas šiaurvaka
rių statybos gyvumas. Toliau, 
per visas kolonijas bevažiuo
jant apie tris valandas, beveik 
neteko pastebėti statybos žen
klų. Tik prie Lawrence avė., 
atrodo, rengiamasi kas tai sta
tyti.

Visoj kelionėj neteko maty
ti ne vieno tuščio namo, ne 
vieno rendai siūlomo, ir vos 
keletą namų pastebėjau su pa
skelbimais “For Sale”.

žmonių apie statomus na
mus, apžiūrinėjančių, tyrinė
jančių ir ieškančių pirkimui 
namų, visur pilna. Gal būt, 
kad stoka moderniškų namų 
jau dabar jaučiama. Jei atsi
rastų praktiškas, sumanus bu- 
davotojas, kurs specializuotųsi 
pigesnius namus statyti — jis 
šiaurvakarinėj Chicagos daly 
turėtų gerų pasisekimą.

— W. V. M-kus.

Statant Narna sokių “extiia” Wt« ir tuo- 
__________________met sumoka kontraktoriui už 

žmogus turėdamas lotų iri^ar^. *r medžiagų, kuomet tas 
kiek pinigų nusisprendžia sta- Jau tikrai yra sudėta į stato- 
tytis sau namą, ir supranta- narną* Tas savininkų už- 
ma, kreipiasi į jam žinomų 
kontraktorių, kuriam paveda 
visą budavojimo darbą ir tan
kiausiai suradimą ir padary
mų paskolas. Ar namas tikrai 
bus pastatytas prisilaikant su
tarties, tankiausiai paliekama 
tik paties kontraktoriaus 
ningumui spręsti. '

tikrina su tinkamu išpildymu 
budavojimo kontrakto ir su
taupo daug laiko 
liūgo rūpesčio.

ir nereika-

W. M. 
x

sųzi-

kad 
pri-

Butų daug praktiškiau, 
budavojimo darbas butų 
žiūrimas kieno nors iš šalies, 
kas nusimano apie planus, 
materialus namų statybai ir 
rųšis darbo. Spulkos, kuomet 
padaro paskolas naujų namų 
budavojimui, jos skaito sau už 
būtiną pareigų prižiūrėti, kad 
materiolai butų perkama tik 
tokie, kokie sutartyje nurody
ta; darbas kad butų atlieka
mas tokios rųšies kaip sutar
ta, kad nebūtų pridaroma vi-

X X
Lietuvių Budavojimo Skoli- 

jnimo ir Taupymo Bendrove 
(Naujienų iSpulka) randasi 
1739 So; Halsted St., kurios 

Į ofisas yra atdaras kasdieną nuo 
Į8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, 
j sekmadieniais iki pietų.; yra 
(narė Federal Home Loan Ban
ko, vedama patyrusių ir žino
mų direktorių, moka 4 nuo
šimčius ant pasidėtų pinigų ir 
neturi perimtų namų. Norint 
įstoti bei gauti informacijų, 
visuomet galima kreiptis ypa- 
tiškai ar per laišką į spulkos 
sekretorių, T. Rypkevičių, 
aukščiau minėtu antrašu.

W. M.

Chicagos Lietuvių
Aukos Raudonam

Kryžiui
Potvynio aukų šelpimui

Amerikos Raudonas Kryžius 
buvo atsišaukęs į visas Suvie
nytas Valstijas, prašydamas 
aukų nukentėjusiems nuo po-, 
tvynio. Visuomenė duosniai 
prisidėjo. Musų 'tautos žmones, 
irgi aukavo.

Jau buvo pirmiau paskelbta 
aukavusiųjų vardai, bet yra 
dar šiuos draugijos ir pavie
niai ku’ie prisidėjo^šū gražio
mis aukomis:
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 208-ta Mote
rų Kuopa, per J. Nor
kienę, ižd........................
Brighton Park Moterų 
Klubas, per A. Zabu-

kienę, pirm....................  3.00
Susivienijimas Lietu
vių Amerikoj, 178-ta 
Kuopa ..................... —
Dr. Susan Šlakis L.... 
Rozalija Barauskiene 
J. J. Grishius (Adv.) 
Ona Radavičius ...... .
S. Mišeikienė ...... ..... .
Jonas Mazeliauskąp .. 
M. Gumaliauskienč .. 
M. Jurgelionienė ...... 
P-le- Krotkaitė ...'......

. 3.00
.. 3.00
. 2.00
.. 3.00
.. 2.00
.. 1.00
. 1.00
. i.oo
. 1.00
. 1.00

. $10.00

$31.00
X < - ,x

Viso stambių aųkų buvo pri
siųsta ar priduota; $51.00, M. 
Zolpienei; per “Naujienas” — 
$7.00, per “Draugų” — 3.00, 
‘‘Sandara’ — $2.00.JViso $61.00.

Tariu širdingiausią ačiū vi- 
’ • . 4* ». . r. • *

siems, kurie prisidejot. Jūsų . • . .. -«* Jz . .
aukos yra perduotos Raudoną-

■ • ■ ■■ - •' J/ $ ..

jam Kryžiui. Uz j£s gausit pa
liudijimus. . ; .

- ■ ------- ---------- ----- M---------------------- -—
——— ----------------- -—-rr.------------- ----------

ŽIURI “KAIP STREIKUOJA,’.’

1

No. 4249 — Praktiška išėjimui 
suknelė, su atskyru trumpu žakietu. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

X

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. 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.

Pirko Bei Pardavė

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

čia jdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No..............

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Praėjusių savaitę šie lietu
viai pirko bei pardavė nuosa
vybes :

1. G, G. Siavelis pirko ant 
71 st St. prie So. A vers Avė.

2. S. Čepulis pardavė F. An
drius, ant So. Westem Avė., 
prie 67th St.

3. J. J. Mažonas pirko ant 
California Avė., prie W. 70th 
St.

4. J. W. ir E. Ažukas pirko 
ant California Avė., prie W. 
64th St.

5. A. F. ir A. Czesna parda
vė L. Dargiui priemiestyje 
Lyons.

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

BŪRYS SMALSUOLIŲ PRIE D E ME1 S VALGYK- 
LOS, Chicagoje, žiuri kaip eina streikas. Valgyklose su
streikavo tarnaitės ir virėjos. Susėdusios prie stalų, jos 
atsisakė svečiams patarnauti tol kol negaus algų pake
linio. Jos laimėjo. Bendrovė sutiko mokėti 25% daugiau.

N aujiėnų-Acme Photo

Ida platinti lietuvybę ir kata
likybę, ba jau visai ji baigian
ti nykti, visi virsta bedie
viais.

Dėliai Šimučio kalbos nei 
vargonininkas susisarmatijo ir 
paaiškino: esu, musų parapijo
nai tebėra geri, o ir jų skai-

Ta pati moteriškė, kurių 
minėjau, sėdėdama

Eik Lewis Madų keliais, Kur 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI

Vienok daugelis žmonių 
nuo paprasto vidurių užkietėjimo. 'člUS nemažėja. 
Kodėl netaisyti tai natūraliu budu— 
vartojant gatavus i valgymui javinius 
kasdien, vietoj imant silpninančias augščiau

šalia manęs vėl pastebi: “Tai-.
prideda gi, draugute, ar aš nesakiau, 

rupumo”, ką dauguma sistemų rei- kad šimutjs yra netaktiškas.
. : . ’ Jis vis mano, kad parapijonai

savu nvvAiv/ vanucnj 9 SU- j # v. .
darydamas minkštą kaip .kempinę/tebėra tokie žiopli, jogei jam 
masę, kuri švelniai išvalo vidurius, tiki. O tuo tarpu mes žinome

Kellogg’s ALL-BRAN taip pat tie-!serai kas žudo musų brolius 
kia ir vitaminų B viduriams sustip- vargdienius ir kas nori palai- 
rinti ir geležies kraujui.

kenčia

piliules ir vaistus?
Kellogg’s ALL-BRAN

kalauja. Kūne ALL-BRAN sugeria
dvigubai savo svorio vandeny, su-

kyti mumis nežinioj; tai tokie
Tik išvalgykit po du kupiną šauk- kaip Šimutis.

štu kasdien su pienu ar Smetona, ar 
kepkit apetitą sukeliančiose bandu
tėse, duonoj ir t. t. Rimtuos atvejuo
se tris kartus dienoje.

ALL-BRAN parsiduoda visose gro- 
sernėse ir Kellogg in Battlc Crek, 
garantuotas.

Drabužius aukavo sekanti 
lietuviai:

Z. Dambrauskas
Minnie Jacomas
K. G. Urnežis (Cleaner 

Dyeing) — 2 pundu
P-nia Gasaitis
P. Peiga — 3 skrynias 

bų
M. Ross
P-nia iSiudeikienė.
Visi rūbai taipgi buvo 

duoti Raudonam 
sunaudoti.

Tariu visiems 
ačiū,

Kryžiui.

and

ru-

• Teko skubintis apleisti sve
tainę, tad tuo ir užsibaigė ma
no dalyvavimas vakarienėje. 
Eidama sau mųsčiau, kad ir 

rparapijonai nebe tokie, kokie 
yra buvę seniau, kad jie yra 
padarę didesnę pažangą socia
liuose klausimuose už savo va-1
, v. x. v. . idus panašius p. šimučiui.

z — Ten buvusi.

Suėmė Du Brolius 
Už Marųuettepar- 
kiečio Nužudymą

pri-
Bus

širdingiausia

ZOLPIENĖ, 
Raudono Kryžiaus įgaliotinė.

M.

Aušros Vartų para 
pi jos vakarienė

profesio- 
netaktiš-

prasidėjo
Su-

Policija suėmė 
kaltindama juos 
mar ąuettepark iečio, 
Rohde, 6836 ‘S.
Jis buvo nušautas 
dienų.

Suimtieji yra, 
Edwin Kalinowski, 
cade Place.

du brolius, 
nužudymu 

Julius 
Artesian avė. 

vasario 22

Roman ir
1708 Ar-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

(š puikaus Monotone Materiolo, 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 'šmotų
SIUTAS

‘3960

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė,

o®'
žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $ 4
Sąlygos I SAVAITĘ * ■

DR. O’CONNELL
232 SOUTH STATE<ST.

760 Madison St. 
'3234 Madison St. 
'4002 Madison St. 
2567 Milwaukee Ar. 
4002 Irv 

EVES.

6320 Cottaga Grov« 
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln A». 
6350 N. Clark St.

9—CLOSED SUNDAY

SIŲSKI! PER.
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraųsUy#no jūsų forničių, piano arba 
storo. Pristatom anglis ir vežam daiktits |l 'kitus' miestus ir farmas.

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

YARDS 3408 HEMLOCK 5040

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

TRINER’S eldor
OF BITTER WIHE

Nebūkit
Nevirškinimo

BHter Wlne Co.

Visose 
Vaistinėse

Aušros Vartų^parapijos va
karienė įvyko 'vkovo 7 dienų, 
žmonių susirinko ne visai ma
žas būrys. Apie septintą va
landų pradėta sodinti žmonės 
prie stalų.

šalia manęs sėdėdama mote
ris pastebi, kad garbės stalas 
visai tuščias, tik sėdi prie jo 
pora dvasiškių, viena moteris, 
šimutis su žmona ir keletas 
vaikučių.

Klausiu moters, ar kitais 
metais būdavo daugiau garbės 
svečių. “Taip, ji atsako, būda
vo daug profesionalų, daktarų, 
o šiemet kaip ir nieko nema
tai.” Ponas šimutis, girdi, bai
giąs visus rimtesnius 
nalus išvaikyti savo 
kurnu.

Mums bešnekant
vakarienė ir programas, 
dainuota keletas dainelių. Kas 
dainavo, tai negaliu pasakyti, 
ba pavardžių neatmenu. Kele
tas kalbėtojų pasakė po trum
pą prakalbų. Klebonas paaiš
kino apie parapijos reikalus, 
bet nieko neužkliudė.

Tačiau kai ponas šimutis 
'pradėjo kalbėti, tai išplūdo vi
sus pažangesniuosius žmones. 
Teko ir socialistams, ir bolše
vikams, ir bedieviams ir ki
tiems, kurie nepučia jo dūdos, 
šaukė jis: kas atsitiko Ispa
nijoj, Meksikoj ir Rusijoj! 
kiek kunigų ir miniškų išžu
dė! Ir čia jau kardas kaba ant 
galvų — gali atsitikti tas ir 
pas mus! Pasak šimučio, reL

Vergais
Adresas

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’s
044 S. Welln St., Chicago, III. 
Prislųsk
Vardas

man sampclį dykai

BUICK 
PONTIAC

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.

“NAUJIENŲ” PIKNIKAS
• ' • į • ■■ ; '

Gegužės 23 dieną 1937 
CALUMET DARŽE, Blue Isiand, III.
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.   11,11.1,   , ■■ „4 
rikadų”, Bet šiandie užima at- 
sakomingiausiaa- vietas sovietų 
valdžioje, pavyzdžiui^ Chinčuk, 
Zurič ir k.

Taigi tie, kurie kartu su Le
ninu vadovavo bolševikiškoje 
revoliucijoje; šiandie yra šaudo
te. 0* tiė, kurie kovoje prieš 
'Leniną, užima, sušaudytųjų, vie- 
taa. Tačiau komunistai, užsie
niuose šventai! tiki (arba apsi- 

kad tiki);,, jogei Stalinas 
jvykina gyvenime* “tikrąjį lerii- 
tafamą”!’ 
> • 
bftDDĖL KATALIKŲ BAŽNY

ČIA STOJA Už VAIKŲ 
DARBĄ?

Pirmadienis^ kova 1Ą. 1937

pramones įmones —

Reakcija pakėlė galvą
New Yorko legiislatura pereitą, antradienį daugiau,, 

kaip dviejų trečdalių balsų dauguma;,, atsisakė patvirtina 
tf sumanytąją vaikų darbo* pataisą prie Jungtinių Vaisy
ti jų konstitucijos. Prieš Patvirtinimą balsavo' 102- atsto-

Patvirtinimo priešai susidėjo iŠ 61 republikono ir’ 
41 demokrato;

Valstijos senatas jau buvo nubalsavęs patvirtinti.
Taigi; vienai iš tų valstijų^ kurios pritarimas butų, 

galėjęs, pagreitinti vaikų darbo pataisos ratifikavimą,, 
persimetė į priešų pusę. Šis smūgis socialinei įstatym- 
davybei yra, juo skaudesnis, kad Bfew Yorkas yra di
džiausia iš- visų< valstijų1 ir šis New Yorko politikierių, 
žihksnis labai sustiprins, atžagareivių dvasią kitose vaL 
stijose,. kurios dar nėra baldavusios..

Be* to*,? iš New Yorko yra. kilęs Rooseveltas. New 
Yorko gubernatorius Lehman; yra asmeniškas preziden
to draugas. Šių metų pradžioje Rooseveltas specialiai 
atsišaukė- f gubernatorių- LehmaiVą, prašydamas’ jį ra
ginti l'egislaturą, kad' ji neatidėliotų vai’ktj darbo amend’- 
mento patvirtinimą.

Jeigu, nežiūrint to* viso,’ milžiniška atstovų daugu
ma New7Yorko legislaturoje balsavo, prieš patvirtini
mą, tai socialinės įstatymdavybės draugams* yra kuo su
sirūpinti.

Reikia pasakyti, kad labai daug prie šitos atžaga
reivių pergalės prasidėjo katalikų bažnyčios viršininkų 
agitacija .prieš vaikų, ^arbo pataisą (žiur. Apžvalgą) . 
New Yorko kardinolas Hayes ir šeši diocezijų vyskupai 
dirbo išsijuosę vaikų išnaudotojų labui.

Bet šitas biaurus klerikalizmo patarnavimai kapi-1 
talo ryklėms atsirūgs tiems veidmainingiems, “artimo 
meilės” kupčiams. New Yorko darbininkų organizacijo
se jau kyla pasipiktinimo balsai prieš “Romos Katalikų 
ierarchiją”. Amerikos darbininkai iki šiol vengdavo’ su
sikirtimų su bažnyčiomis, bet jeigu; klerikalizmas ban
dys pastoti kelią socialiniam progresui, tai jie sy juo 
ceremonijų nedarys.

Tas New Yorko legislaturos balsavimas numaskavo 
ir daugejį tariamų Roosevelto “draugų” demokratų, ku
rie gavo darbo žmonių balsus pereitą rudenį dėl to, kad 
jie dėjosi “naujosios dalybos” rėmėjais. Darbininkai da
bai? supras, kad jie turi politikoje* veikti nepriklausomai 
nuo kapitalistiškų partijų.

Jau- daug kartų, buvo minė
ja,. kad. aukštieji katalikų baž
nyčios šulai Amerikoje: — vys
kupai; ir* kardinolai; —- priešina
si konstitucijos" pataisai, lie
čiančiai- vaikų darbą pramonė
je: Kod^l jier taip' daro Juk,, 
rodosi, apsaugoti vaikus nuo> 
išnaudojimo dirbtuvėse reika
lauja pats žmoniškumas, ne tik 
krikščioniška artimo meilė.

Tą keistą katalikų bažnyčios- 
viršininkų elgesį mėgina išaiš
kinti ir pateisinti klerikalų, or
ganas Bostone “Darbininkas”. 
Jisai salto, kad aukštoji'dvasiš
ki ja priešinasi konstitucijos pa
taisai apie vaikų darbą, vado
vaudamasi tuo, kad ji nenori 
leisti J. V. kongresui “valdyti 
jaunimą”.

* Sumanytoji* konstitucijos pa
baisa (kurią jau patvirtino 28 
valstijos) skamba taip:1

♦
! “Kongresas turės galią ap

riboti, tvarkyti ir uždrausti 
dirbti asmenims, neturintiems 
aštuoniolikos metų amžiaus.” 
šitoks konstitucijos nuosta

tas-. butų, “Darbininko” nuomo
ne, labai žalingas ir pavojin- 
gasr nes jisai,, girdi,, reiškia ve

NAUJIENOS, Chicago, UI.
..................      In —......................

J4t . '

sę, kongresas, gal būt,, nutars 
mažiems vaikams; (pav.. iki 12 
ar 14 metų amžiaus) visiškai 
uždrausti, eiti į fabrikus arba 
^kitokias
nes tokio amžiaus vaikai priva
lo landyti mokyklas. Senesnio 
amžiaus vaikams kongresas, 
gal būt, apribos darbo valandas 
arba * nustatys, kokiuose dar
buose jiems dirbti uždrausta 
(dėl sveikatos ir moralybes su
metimų) ir <t. t.

Taigi “Darb.”< išvadžiojimuo
se yra antra netiesa, kuomet 
Jisai pasakoja, kad pataisa tu- 
Ti būtinai vesti prie uždraudi
mo.

Bet yra da ir trečia netiesa.
Klausima# eina tik apie darbą

Bostono- klerikalų laikraštis 
tvirtina, kad toji konstitucijos 
pataisa duodanti kongresui “ne- 
apribotą galią ant 42;000,000 
Amerikos jaįntuolių”.

Tai yra gryna nesąmone. Pa
taisoje kalbama ne apie ką ki
tą,. tiktai apie jaunuolių darbą. 
Jokios kitos galios pataisa kon
gresui nesuteiks. Ji, pav. neduo
da galios kongresui nei atskirti 
vaikus nuo tėvų, nei įsakyti 
jiems, prie kokios bažnyčios jie 
turi priklausyti; nei kur jie tu
ri gyventi.

*

LENKIJOS DIKTATORIAI
SAUVALIAUJA

Prieš kokius tris mėnesius 
laiko didelis pramonės miestas 
Lenkijoje Lodr turėjo miesto 
tarybos rinkimus^ Juose laimė
jo absoliučią daugumą socialifir 
tai..

Dabar Lodzės miesto taryba 
išrinko burmistru (meru> žino
mą socialistų veikėją Barleckj. 
Bet vidaus reikalų ministeris 
atsisako- jį “patvirtinti7’. Kau 
daugi taryba nesutinka rinkti 
kitą burmistrą; tai* ministeris 
grūmoja paskirti miestui ko
misarą, 
taii yra 
mams.

nepaisydamas- to, kad 
visai priešingai Įsta45y-

KAS UŽIMA JŲ VIETAS

©poziciniai lįomunistai iškėlė 
įdomų faktą, kad daugelis, tų 
Stalino padėjėjų, kurie Mask
voje teisia ir galabija’ senuo
sius Lenino draugui arba ku
lnie* dabar užima jų vietas, buvo 
hoftevikų priešai Spalių (1917 

. m.) perversmo laiku.
Prokuroras Vyš-inskis, kuris 

kaltino Zinuvjevą, Kamenevą,

Piatakovą, Sokolnikovą ir k. 
.Maskvos bylbse,. buvo- beparty- 
įviškas advokatas, 19TT m. ir 
-dar po perversmo jisai ilgoką 
laiką veikė kartu su atvirais 
.sovietų valdžios priešais.
* SSR§.. ambasadorium Londo
ne dhbar yra, vietoje pasmerk
tojo- Sokolhikovo,. Maisky. Jįsai 
bolševikiško perversmo laiku 
.aktingai; dalyvavo, kovoje prieš 
•bolševikus ir paskui buvo mi- 
nisteriui Kolcako valdžioje.

• Ambasadorius Washingtone, 
{Troyanavsky.,. dar po- 1917 m., 
•revoliucijos buvo per kelis me
ntus menševikų centro komiteto 
jnarys^

Sovietų finansų komisaras 
•kitąsyk buvo Sokolnikov ((prieš 
(išvažiuosiant į Londoną)}- Da
bar tą vietą užima Grinko, ku
ris po Rusijos steigiamojo sei- 
įmo> išvaikymo (sausio mėn. 
119’18 m.) dalyvavo^ priešbelše- 
vikiškame Visuomenės Labo* ko
mitete. Tas komitetas organi
zavo visuomenę steigiamojo 
seimo apgynimui nuo: bo’ševir 
kų<-

Yra da ir daug kitų žmonių, 
kurie bolševikiškos revoliucijos 
metu kovojo “kitoje pusėje ba-

“Reiškia,1‘kad1 "tėvai ai? glo
bėjai bus uždrausti leisti 
savo berniukus ar mergaites 
į darbą, iki jie neturės 18 
metų. Įstatymas uždraus tė
vams, o už įstatymo laužy
mą bus Bausmes, pinigiškos 
•at kalėjimo, ar abi. Priėmus 
tokį įstatymą, valdžia pa
skirs visokių prižiūrėtojų, ty
rinėtojų, poTicistų, kurie tė
vams neduos ramybės. Yra 
neužginčijama, kad toks įs
tatymas duoda Kongresui ne- 

. apribotą galią ant 42,000,000
Amerikos jaunuolių. Kaip

■ Kongresas tą galybę panau
dos, niekas dabar negali pa?- 
sakytį tik galima sakytį
kad' turės teisę naudoti;, kaip 
panorės.”

> Ar “Darb.” čia teisingai, da
lyką aiškina?’

Kongrese gaila
* 1 ■ , • ■ ■

Tyčia dar kartą pažvelgkite 
į aukščiaus paduotos konstitu
cines pataisos turinį. Ar ta pa
taisa reiškia,, kad, kai tik ji 
bus patvirtinta ir Įeis į galią, 
tai jau Bus automatiškai už
drausta leisti į darbą berniukus 
Ir' mergaites, kurie neturės 18' 
įmetu amžiaus ?. '
’ Nieko panašaus, šv. Juozapo 
'Sąjungos organas paraše netie
są, šitaip aiškindamas, pataisos 
prasmę. Konstitucijos pataisa 
•nieko neuždraus, o. tiktai leis 
:kongresui daryti tam tikrus 
patvarkymus apie nepilnamečių 
jaunuolių darbą.

; Šiandie kongresas tos teises 
neturi. Jau du kartu jisai bu
vo išleidęs įstatymą vaikų dar- 
jbo' sutvarkymui, bet kiekvieną 
Įkartą teismai tokį. įstatymą 
pripažindavo “nekons tituciniu”’. 
Tokiu budu dabar siulbmu pa
taisyti konstituciją taip, kad 
kongresas galėtų šitą reikalą 
tvarkyti.
| Tai viena “Darbininko?’ netie
sa..

Tolinus. Minėtoji pataisa ne
sako, kad kongresas' būtinai 
turės uždrausti dirbti visiems 
jaunuoliams, nesulaukusiems 18 
metų amžiaus. Ji sako, kad kon
gresas galės “apfihotį tvarkytu 

‘ir uždrausti”. Gavęs tokią tei-

Tai kaip gi tuomet galima 
šnekėti apie “neapribotą galią?* |į F 
ant jaunuolių?

.Ir iš kur “Darb ,r_  __ ___ __ paėmė tą ’ 
42,000;000 skaitlinę? Galimas* 
daiktas, kad Amerikoje yra 42 
milionai vaikų ir jaunuolių iki 
IR metų amžiaus. Bet vaikai, ■ 
kurie po aslą rėpliojai,. į, dirbtu-1 
ves neis- dirbti. Kindėrgartenų 
ir pradinių mokyklų amžiaus 
vaikai1 taip pat. nėra samdomi 
į dirbtuves (beveik visų valsti
jų įstatymai tatai draudžia).

Taigi čia galima kalbėti tik
tai apie berniukus ir mergaites 
nuo kokių gal 12 iki 18 metų.. 
Bet milžiniška dauguma jų jau. 
ir šiandie lanko mokyklas, o ne 
fabrikuose dirba.

Tokiu budu ta “Darbinin
ko” pasaka apie 42 milionus: 
yra tuščia fantazija. 0* kuomet 
jisai kalba apie policiją ir ka
lėjimo bausmes, kuriomis busią 

‘kankinami vaikų tėvaf ir globė
jai, tai aiškiai matyt, kad ji
sai' tik nori savo skaitytoj us> 
'nugąsdinti.
’ šitaip tas katalikiškas laik
raštis “storavojasi”, teisinda
mas atžagareivišką Bostono ir 

’Ntew Yorko kardinolų ir įvairių 
diocezijų vyskupų politiką. Jo- 
argumentai neišlaiko jokios kri
tikos.

P. CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AUGURAS

i Paslaptis ir -
ROMANAS

raujas

LENKIJOS PASTANGOS ĮSITVIRTINTI
’ KLAIPĖDOS KRAŠTE

Vokietija, pagal Versalio 
taikos sutartį, išsižadėjo visų 
teisių į sritį sudarančią dabar
tinį Klaipėdos kraštą. Ji taip 
pat prisižadėjo pripažinti vi- 
sus' sprendimus kuriuos san
tarvės valstybės padarys šio 
krašto atžvilgiu. Kuria krip-. 
timi' šie sprendimai buvo' nu
matyti, rod'6 Paryžiaus tai
kos konfėrdilcijos pirmininko 
Ulemenceau?4-! rastas, pasiųstas 
vokiečių delegacijai, kėlusiai 
prieštaravimų dėl Klaipėdos 
krašto atskirimo nuo Vokie- 
jos. Tame toašte teisingai nu
rodoma, kad “kalbamasis 
kraštas visada buvo lietuviš
kas, jo gyventojų dauguma 
kalbos ir kilmės atžvilgiu yra 
lietuviška”. ..^Tačiau santarvės 
valstybės 1918 m. teisingos iš
vados iš šio, pareiškimo* būtent, 
neperleida Kliąpėdbs krašto 
atgimusiai Lietuvos valstybei. 
Reikšdhmos tokį nusistatymą; 
Santarvės valstybės: aišku,, ne
galvoja apie1 Klaipėdos, krašto 
grąžinimą Vokietijaii. Ir vis 
dėlto buvo dfelšiama’ perdiioti 
šį lietuvišką kraštą Lietuvaiv

Tokį santarvės, valbt^bių 
neryžtingumu paveikė ne kas 
kitas, kaip* lenkų intrigos, ir 
pastangose patiems: įsitvirtintii 
Nemuno’ žiotyse; Lenkų gro»- 
boniškumas čiai pasireiškė vF 
soj nuogumoj!. Lietuvos dele
gatai,. atvykę Į Paryžių tai
kos konfėreneijbs metu; iš 
kartb? susidūrė su lenkais, kur 
irie visomis priemonėmis steiir 
gėsi Įtikinėti pasaulį; kad lie
tuvių tautinis atgijimas es'ąs 
tiktai saujalčs “litvomanų” pa
daras. Lietuvių delegatams 
teko sunkus, uždavinys atsis- 
įpirti prieš suktas lenkų intri
gas, nes 1‘eiikai tada vienu sa
vo svarbiausiųjų uždavinių 
laikė trukdyti nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atsistatymą.

Atgimusiai Lietuvos valsty
bei nesutikus prisiimti “broliš
kos” lenkų globos, Lenkijos 
delegacija Paryžiaus taikos 
konferencijoje įkalbėjo San
tarvės valstybes ne tuojau ati
duoti Klaįpėdbs kraštą Lietu
vai, bet laikinai palikti jį san
tarvininkų žinioje, kol paaiš
kės. Lietuvos žemių statutas. 
Lenkai tikėjosi, kadi jiems vis- 
dėlto* pasiseks šiokiu ar tokiu 
budu paglemžti Lietuvos val
stybę ir įsigalėti Klaiipėdos 
(krašte. Lenkų siu tirtas tiktai 
Iš dalies tepasisekė. Nors ir 
be sostines, nepriklausoma 
Lietuvos valstybe pajėgė atsi
statyti ir susitvarkyti. Bet

Lenkų intrigos 1018-1923 m. 
prancūzų valdomam Klaipė
dos krašte nesiliovė. Ypač jos 
pagausėjo, kai 1921 m. gegu
žės mėn. pasitraukusio gen. 
Odry vieton, vyr. karšto komi
saru buvo paskirtas Petisne, 
neslėpęs savo simpatijų Len
kijai. Lenkų konsulato Klai
pėdoj pavidalu susuktas lizdas 
pradėjo uoliai veikti. Jau 
birželiopradžioje Varšuvon 
vyksta klaipėdiškių vokietinin
kų delegacija, kuriai lenkai 
prižada kalnus įvairiausių gė-

(Tęsinys)
Mane ir vėl išbudino naktį:

• —Draugas Brittine!
Pakelyje* aš paklausiau balta

plaukį čekistą:
—Kur vedate?

■ Jis ilgai tylėjo-,, svyruodamas 
ir nedrįsdamas pasakyti.

i Pagaliau atsakė:
—Pas tardytoją*
—Kokia jo pavardė?
—Dingelštedas.
Nedideliame kambaryje sėdė

jo tasai pats, kuris mane tar
dė Urickio kabinete.

Su didžiausiu mandagumu jis 
paprašė, kad aš atsises&au:

—Gal malonėsite?
Jo ranka Vos-vos pakėlė sau

sainių indą, kuriame buvo su
dėtos plonutės baltos duonos 
riekės. Šalia stovėjo dHti lėkštes 
— viena su dešromis, o kita su 
-sviestu.. Čia pat stovėjo' ir ar
batos- stiklinė.

, —Prašau! 
» Aš paėmiau.

—Tiesą sakant,, — pradėjo 
Dingelštedas, — mes visiškai 
jokio nusikaltimo jums nenori
me primesti... Beje: ar jums 
labai sunku sėdėti bendroje ka
meroje?

Aš nusišypsojau:
—Manau, jog jus žinote, kaip 

tai linksma.
Jis patrynė kaktą.
—Matote, mes galėtumėme 

paleisti jus dagi tuoj, bet... Ge
riausias dalykas bus, jeigu mes 
drauge su jumis apie 
kalbėsime su Urickiu.

lis paėmė telefono

Urickis?

tai pasi-

vamzde

džiu ranką, tą ranką spaudžiu 
aš!

Jis rodo man į. krėslą prieš 
save:

—Prašau, bukite' tiek malo
nus!

Ar aš busiu toks malonu?...

XXII.
PRIE SIENOS

Į

Netikėtai patekęs į tą švie
sos jurą ir gražiai atrodantį 
kabinetą iš skurdžios kameros, 
aš pasijutau tarsi iškilmėse, 
įtarsi atvykęs į balių.

Šauniai apsirengęs, su žie
dais, kurie buvo papuošti ži- 
banžiais briliantais, Urickis sė
dė j o ties manim ir atsargiai, 
gudriai, su nuolatine šypsena 
kalbėjo, klausinėjo ir gyrė:

—Mes nenorime padaryti 
jums bet kokio nemalonumo. 
Tatai visai neįeina' į musų pla
nus. Mes mokame draugus nuo 
priešų, ir kenkėjus nuo naudin
gų žmonių atskirti, žinoma, ne
galima pasakyti, kad jūsų re
kordas visais atžvilgiais butų 
geras. Tačiau mes manome, kad 
jūsų nukrypimai ir klaidos 
lengvai bus galima atitaisyti. 
Tai juk tiesa', ar ne?

Jis siūlo man cigarą.
—Aš nerūkau.
Tąsyk tardytojas ištraukia 

portsigarą ir paduoda papiro
są. Aš pradedu rūkyti. Dingelš- 
tedas su atsidėjimu žiuri į ma
ne, tarsi studijuodamas ar ban
dydamas ką įspėti. Mano veidas 
nebyliškas ir jokio susijaudini
mo nerodo;

(Bus daugiau)
Pas ma-

Gal

įsitvirtinti Klai- 
lenkai siekė ir 
Hymanso pro- 
projektę Lenki-

Savo tikslo 
pėdos krašte 
per žinomąjį 
jektą. Tame 
jai buvo suteiktos Klaipėdos
uosto valdyme labai plačios 
teisės. Lenkija galėjusi butų 
naudotis Klaipėdos uostu ir 
Nemunu net karo metu. Briu
selio derybų metu (1921 m. 
gegužės mėn.) lenkų delegatas 
neslėpdamas tikrųjų Lenkijos 
tikslų^ driso tvirtinti, kad' dėl 
Klaipėdos. klausimo* jis 
ireiškęs, jog Lenkija 
^suinteresuota
{teisėmis ir kaip- Lietuva; ir 
kad: jis negali būti išspręstas 
Be Lenkijos.
■ Kuo pasibaigė Hymano va
dovaujamos derybos, visiems 
gerai žinoma. Bet Lenkų kon
sulas Klaipėdoj vykdė toliaui iš 
Varšuvos gautus nurodymus 
smelklis į Klaipėdos kraštą, 

į Bus daugiau

pa
yra juo 

tomis, pačiomis

1 ............................ ....................... .................................................

Rašykite Laiškus Sa
vo Senatoriams

Pagelbėkite Rooseveltui jo 
kovoje už teismų peror
ganizavimą.

ne j učiomis 
užpakalio. Aš 

persekiojama 
surikti:

—Draugas 
ne — draugas Brikinas... 
butų ne pro šalį pasitarti ? Ką ? 
Taip!... Tuoj?... Gerai!...

Dingelštedas atsikėlė.
—Ką gi, gal eisime? — tarė 

jis visai šaltai.
Mes einame tamsiais korido

riais. Paslaptingumas ir tamsa. 
Dingelštedas lyg 
stumia mane iš 
jaučiu taip, lyg 
auka. Aš noriu

—Neliesk !*
Bet einu visai nesipriešinda

mas.
Staiga jis- griebia mane už 

pečių-,, pasukau ir triukšmingai 
atidaro duriai. Mane laikinai ap
akina neįmanoma šviesa, kuri 
šviečia iš 'visur, 
milžiniško rašomojo stalo. 
Trumpą laiką\ atrodo, kad ta 
šviesa' liejasi iš- auksinių akinių, 
kurie slepia žalias akis.

Urickis mandagiai atsikelia, 
eina pasitikti mane ir tiesia 
ranką.

Ir aš (taip;, 'aš!) — aš' spau-

sienų,, lubų, 
rašomojo

LAIMĖJO STREIKĄ

-' BŪRYS PATARNAUTOJŲ DE MET’S VALGYKLO
SE, Chicagoje,. kurios gavo 25 nuoš. algų pakėlimą, su
streikavusios pereitos savaitės pabaigoje. Jos tegaudavo 
nuo $9'iki $12'į savaitę. Naujienų-Acme Photo

Hon. (senatoriaus vardas) 
Senate Office Building 
Washington, D. C.
Laiško turinys gali būti pa

našus į sekamą:

Bear Senato? r
In the matter of the Su- 

preme Court reform as pro- 
posed' by Presidėnt F. D. 
Roosevelt the issue is Pro
gresą vs Reaction.

We have voted for Presi
dent Roosevelt and Pro
gresą. It is the peopie’s de- 
sire to gx> forvvard, not 
backwardl The Constitu- 
tion should be interpreted 
in that spirit. The interpre- 
tations of the minority of 
the Court fineli the Consti- 
tution in agreement with 
the desire of the people and 
of their Presidėnt. In this 
respect the Constitution 
need not be amended or 
changed, būt the antiąuated 
and. senile ideas of the re- 
acticnary majority of the 
Court mušt be changed.

Therefore we urge you 
to stand by the people, to 
stand by our President and 
to- vote for the reform , of 
the Supreme Court as pro- 
posed by President F. D. 
Roosevelt.

Your respectfully,
Prašau visų draugijų, kuopų 

:r organizacijų pasiųsti tokius> 
'aiškus savo senatoriams ir ki
tiems senatoriams be atidėlio
jimo. Ypatingai reikia tokių 
laiškų iš Maryland, Massachu- 
setts, Ne\v Yorko ir Michigano 
valstijų. Pavieniai žmones irgi 
gali tokius laiškus rašyti.

Kl. Jurgelionis,
Liet. Demokratų Federacijos 

Pirmininkas.
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PITTSBURGH NAUJIENOS
Lietuvoje Baigia Ga
minti Lietuvių Kam

barin Pianus
Iš Europos sugrįžo su raportu

Mrs. R. Mitchell

PITTSBURGH, PA. — Mrs. 
R. €. Mitchell,. Pittsburgho uni
versiteto atstovė, sugrįžo iš Eu
ropos vasario 18-tą dieną ir 
išdavė visoms tautoms savo j 
raportą ką ji patyrė ir nuvei-i 
kė lankydamos! 
kraštuose.

Raportas 
rus>

Labiausia 
jos- žmones

buvo

ipalaikius šykštuolį keletą sa
vaičių, paleido. Jis vėl grįžo j 
savo lūšnelę ir vėl centą prie 
cento dėjo. Bet bankas negrą
žino policijos atvežto šykštuo
lio turto, tik jam dūodavo-tiek 
kiek jis reikalaudavo ir prie 
jo padėtų pinigų prirašydavo 
nuošimtį.

Bet Eeibach, manydamas, 
kad jo padėti pinigai yra sau
gioje vietoje,, daug nesispirda- 
vo, bet dėjo .daugiau savo* pas
tovėję. . t

Miręs šykštuolis ne tik kad 
įvaliuose! Pats ,sau P»vyd^o: valgyti, ge- 

resnį drabužį,, bet buvo atsi
žadėjęs savo giminių, žodžiu 

labai įvai- sakant, buvo atsižadėjęs visko

įvairiuose į

Lietuvą, ir 
kad 

Lietuva ji daugiausiai domėjo
si. Žadėjo daugiau papasako
ti apie Lietuvą, kada turės su
sirinkimą tiktai, dėl lietuvių.

Kambario planai bus patai
syti. Pjia Mitchell lankydaino- 
si Lietuvoje su Lietuvių komi
tetu Kaune padarė tas permai
nas. Dabar architektas Gudai
tis baigia darbą.

Kaip tiktai komitetas iš Lie
tuvos atsiųs planus, turėsime 
visuotiną Lietuvių susirinki
mą. Tada p-nia Mitchell papa
sakos apie darbuotę ir paro
dys ką ji parsivežė iš- Lietuvos, 
kaip tai dovanas ir medžiagos 
“sempelius” dėl kambario.

Butų labai geistina, kad ta
me susirinkime daugiausiai at
silankytų jaunimas, nes p-ia 
Mitchell kalbės angliškai. Bus 
visiems gerai suprantama. Ir 
ji moka gerai išaiškinti. Iš
girsite daug svarbių dalykų, 
apie Čiurlionies meną, kuriuo 
visas pasaulis domisi ir daug 
kitų svarbių dalykų. Bus įdo
mu girdėti ką amerikonai kal
ba apie Lietuvą ir jos ateitį.

Atsilankykite lisi, o nesigai
lėsite.

Mitingas numatomas už mė
nesio laiko Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, 1723 Jane st. S. S. 
laukite tikro pranešimo.

—Petras Ptvarunas.
jau surinkta 

trūksta maža

gyrė 
ir pasakė,

aukas siųskite

P. S. Pinigų 
$4,223.13. Dar 
suma, $776.87.

Kas išgalite,
finansų sekretoriui, V. Zamb- 
lauskas, 31 Minooka. Avenue, 
Pittsburgli, Penna.

Mirė Garsus Pitts 
burgho šykštuolis 

Peter Leibaeh
Visą amžių badavo ir užsida 

ręs gyveno, bet patiko 
turto virš $50,000.00.

dbkoracijoS). tik: kaip lazdele 
pasiremti.
j Sandariečiai pas katalikus 
neturės jokio- nusveriančio: bal
so ir bus pastatyti į užpaka
lį-

Sandariečiai jaw. turėjo;, ro- 
dosK pasimokyti iš praeities^ 
bet nepasimokino. Kaip kelia- 
klūpčiavo apie kunigus* taip ir 
tebekeliakliipčioj a.

— Senas Pittsburghietiš.

CHI6AG0S 
ŽINIOS
Automobilistų 

dėmesiui

jus paspausite stabdį (brėkj); 
mašina pariedės 28 pėdas.

Kai jau pradėjote spausti 
stabdžius, taį, važiuojant 40 
mylių valandoj greitumu, ma» 

a šina dar riedės 109' pėdas iki 
galutinai sustos. O t ir susida^ 
ro 137 pėdos automobiliui sur 
stabdyti.

Barton sakoj kad* 1’37 pėdos 
ima automobiliui sustabdyti; 

40 jeigu visos sąlygos yra tinka-Važiuodami automobiliu
mylių greitumu per valandą— mos: jei stabdžiai geri; kelias

PANAIKINA ATSTOVYBĘ ETHIOPIJOJE — 
mėnesio pabaigoje bus panaikinta Jungtinių Valstijų 
stovybė Ethiopijoje. Paveikslas parodo atstovybės 
mus,, kur dažnai rasdavo/ prieglaudą elhiopiečiai.

šio> 
at-
ru-

Kil* ar galite sustabdyti mašiną sausas ir lygus. Bet, nurodo 
kas Automobilio

Nelaimėje

vien dėl pinigų..
'Tačiau* šykštuoliui mirus

atsirado labai daug jo ginu- rįč"mokinaa Talmudo’ Lietu- 
nių, kurie reikalauja palikto voje. Viso, esą daugiau kaip

kintis Talmudo. Iš Suvienytų PfttsblirghO 'SaiKl» Volatnii vrn zli» ctiiriontn Iru- -r..Valstijų yra 40 studentų, ku-

Po jp' mašina palindo neatsar
gus praeivis,

’ Į jis, tokios sąlygos ne visuomet
Būs labai gerai, jei sustab- pasitaiko;

dėsite ją tokioj distancijoj, sa-)
k<F George W. Barton,, Chicago 
Motor Club vyriausias trafiko 
inžinierius.

turto-
Nors šykštuolis- visą <-----

amžių žiurėjo su didžiausiu’ 
pasipiktinimu į visus pagraži
nimus, tačiau jam mirus, buvo 
aprengtas gražiausiais rūbais 
ir paguldytas į $500’ vertės gra
bą, jau nekalbant apie did
žiausias bažnytines iškilmes 
už šykštuolio vėlę.

Mat, už. pinigus galima netik 
šiame pasaulyje prieiti* prie 
visokių gerybių, bet ir dūšiai 
išrūpinti vietą dangaus kara
lystėje, tarpininkaujant kuni
gams.

—Korespondentas.

Pasak Barbeno, važiuojan
čiam 50v mylias valandbj grei
tumu automobiliui sustoti1 rei
kia 208 pėdos, o važiuojan
čiam 60’ mylių valandoj grei
tumu automobiliui ima 290‘ pė
dos

rieeiai Sjiilosi I Tal
ką Katalikams

■ ; _ _____

Bet Katalikai Nesiskubina Juc-s 
Priimti, O Jei Ir Priims, Tai- 
Tik Kaip Lazdele Pasiremtu

__Kqvq I barton nurodo, kad automo- 
sw autx> bil'is važiuojąs 40 mylią valan- i i» • • j • — 1

. PITTSBURGH,. PA 
6* dl didelė nelaimėk 
mobiliū- ištiko ^inomą vietos 
biznierių ir draugijų darbuoto-

1 ją;. Joną Rūką. Jie užmušė 
’ žmogųC

Nelaimė įvyko sekamose į 
aplinkybėse: Jonas Rūkas
praeito šeštadienio vakarą už* 
darė savo biznį. Su juo kartu 
buvo žmona ir duktė; kurios 
viešėjo pas draugus ir pažįsta
mus. Nakties laiku, apie 12 v., 
įsigėręs, ėjo skersąi gatvės ir 
Ruko* automobilius jį mirtinai 
užgavo. Nuvežtas į ligoninę jis 
pasimirė.

Nors Rūkas- yra patyręs^ va
žiuotojas ir visada atsargiai 
važiuoja, bet šį kartą taip at
siliko; kad negalėjo pastebė
ti praeivio.

Po nelaimingo atsitikimo 
gerb. Rūkas turėjo eiti j poli-

iki jis pilnai sustoja.dbj greitumu riedi 5&7 pėdas 
per sekundą.

Daleiskime, kad jūsų smege
nys užregistravo reikalą su
stabdyti mašiną-. Pirm negu1

200 studentų, kurie lanko šią 
i sakant,.

pašaukimą likti Rabinais-
“Tik kolkas neturime moky

klai tinkamos patalpos, tad 
nutarėm kreiptis į Amerikos 
žydus prašyti pagelbos<—sako 
Rabinas Persky.

Lietuva dovanojo žemę.
Naujieji Mokyklos rūmai bu

sią moderniškai įrengti, sulig 
šių dienų reikalavimų. Bus 
vietos 500 studentų.

Su pasitenkinimu rabinas 
Persky pasakoja, kad jų su
manymas statyti naują moky
klos patalpą radęs nuširdaus 
pritarimo ir kooperacijos Lie
tuvos valdžioje. Lietuvos vald
žia- netik, kad visais galimais 
budais gelbsti mokyklos staty
mą, bet dovanojo žemes ga-

savo Koiegiją fr turi, taip k 11 0111 ! ... -t • w

Rabinas Persky sako, kad 
jisai? esąs įsitikinęs, į kad j am 
nebūsią jokio sunkumo sukel
ti $100^000' Lietuvoje nėra bu
vę žydų pogromų ir tenai žy
dai turi pilniausią laisvę savo 
'religijiniuose ir tautiškuose 
reikaluose.

Redakcijos
Atsakymas

H. L, PERSKY
L. Persky Veliuonos' rabi- 
neseniai atvykęs iš Lietū- 
Jis nori sukelti tarpe A-

Iš patikimų šaltinių teko su
žinoti, kad Pittsburgho sanda
riečiai siuntė savo delegaciją, 
kuri susidėjo viso labo tik iš 
Petro Pivarono, pas katalikus 
į Rymo Katalikų Federacijos 
apskričio suvažiavimą. Šuva* 
■žiavimas buvo laikomas prieš 
porą savaičių.

, • j't

Sandariečių delegacija siulė- 
■si katalikams į, talką surengti 
sutiktuves-: Pittsburgho Lietu
vos sportininkams.

• ' L1': ‘ :
Tačiau, kaip. pasirodo, tai 

katalikai visai nesiskubina 
sandariečiirs pyiimtf. Sakoma,

-.........................-- ------- Davatkos burdingieriui; Ro
nos nemalonią padėtį, šiame respondencijos negalime su- 
atsitikime; reiškiame užuojau- vartoti; kadangi Redakcijai ne- 
tą ir linkime kantrybes ir iš- pridavėt savo* vardo ir adre- 
tvermės. — N. Bakanas. so.

N. S. PITTSBURGH; PA. — 
Kovo 8 dieną prie 1400 Madi- 
son avenue, policija atrado 
sulūžusioje lūšnelėje negyvą 
visoje šioje apylinkėje žinomą 
šikštuolis buvo* piktadarių nu
yra vertas daugiau kaip $50,- 
0004)0 grynais pinigais.

* Iš sykio buvo manoma, kad 
šikvtuolis buvo piktadarių nu
žudytas apiplėšimo tikslais. 
Tačiau, tolimesnis tyrinėjimas^ 
parodė, kad šykštuolis mirė 
natūralia mirtimi.

Peter Lėibach Pittsburghe 
pagarsėjo kaipo šykštuolis 
pirm 28 metų; kai 1909 metais 
Pittsburgho policija, bijoda
ma, kad šykštuolis neliktų plė
šikų auka. įsilaužė į jo aplūžu
sią bakūžę paėmė patį šykš
tuolį ir jo turtą virš $25,000 
sukrautą palovėje, cigarų dė
žutėse, visokios rųšies pinigais, 
pradedant variniais centais ir 
baigiant auksiniais. Kokį cera
tą kur gavo šykštuolis, tai vi
sus dėjo į cigarų dėžutės ir

’ II. 
nas, 
vos. 
merikos žydų $100,000; pasta-
tymui Kaune scnmiestyje (Sla
badoje) Rabinų’ Kolegijos'.

Rabinas Persky savo misiją* 
pradėjo nuo- Pittsburgho/ su: 
tuo išrokavimu, kad* Pittsbur- 
ghe esąs didelis nuošimtis Lie
tuvos žydų, ypatingai iš Ve
liuonos ir Kauno. Iš Pittsbur
gho vyksta į D'etroitą, iš' Det
roito j Chicago, paskui per
važiavęs per kitas -kolionijas, 
kur tik randasi' žydų; grįž į 
New Yorką. Sukėlęs reikalin
gą. sumą> grįž atgal į Lietuvą.

Šioji žydų dvasiškių. Kolegi
ja, kurią atstovauja Rabinas 
Persky kaipo viee prezidentas, 
veikia jau1 per eilę metą ir yra 
skaitoma viena iš geriausių tos 
rųšies- mokyklų visoje Europo
je. Ją lanko ne vien Lietuvos

Ipu susitikti ir pasikalbėti su 
rabinu Perskiu, ne vien dėl to, 
kadi jisar atstovauja Lietuvos 
žydus, bet kaip ir rabinas Per
sky, taip ir jūsų Reporteris 
abudu yra Veliuoniškiai, 
porteris teiravosi ir apie 
liūoną. - 

» »
* Du veliuoniškiai.

Tačiau pasirodo, kad pats 
rabinas P'ersky nėra iš Ve
liuonos kilęs; ir- tik 6 metai 
kaip Veliuonoje,, o jūsų Repor
teris, tai jau 25^ metai kaip 
yra Veliuoną apleidus. Kal
bant apie Veliuoną, kalba ne
kaip klijavusi. Vienas turbūt 
daug ką jau yra pamiršęs, o 
ypatingai apie tai, kas yra bu
vę pirm 25 metų.

Prie to nors pats rabinas 
Persky gana gerai lietuviškai 
kalba; bet turbut jam yra len
gviau kalbėti rusiškai, negu 
lietuviškai;

Rė-

kad katalikai porėti} žinoti kąI cijos _'stotį reikėjo užsistafyti 
sandariečiai atstovauja Pitts- 
burghe. Juk pąęius - sandarie- 
čius butų ga)ima ant -pirštų 
suskaityti.

Federacijos apskričio; suva
žiavimas sandariečių- delegaci
jai. nieko tikrą nepasakė, ar 
'priims juos į talką, ar ne. Tik 
patarė sandariečių delegacijai, 
kad ji atvyktų į jų komiteto 
susirinkimą, kuris {vyksiąs ko
vo 27 d. ir tik tada jie pasar 
kysią ,sandariečių delegacijai 
ar jie juos priims, ar ne. .

Jei ir priimtų tai tik bus dėl

{užstatą iki koronerio' džiurę 
išneš savo r.sprendimą dėl’ rię- 
laimingO'atsitikimo. O prie to 
toks- nelaimingas^ atsitikimas, 
kur žmogaus gyvastis žūva, 
neteikia niekam- jokio smagu
mo.

Todėl, pilniausiai, atjausda- 
mi p4 Ruko ir jo visos: šeimy-

JEI
Nori Būti Graži
JEI
Nori Savo Grožic.

Paakstmti
Naudok

NIDA PLDRĄ

Patį šykštuolį policija n u ve-

ko aukas mokyklos statymui. 
Rabino H. L. Pėrskio antrašas 
Amerikoje yra sekantis, 292 E. I 
Broądvvay, New York, N. Y.

—Reporteris.

Patikėtinas' linimenta®, 
palengvina galimus ir 
skausmus' nuo ištampy- 

mų, ir. išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbažėnkllš Inkras 
žinomas vaistinėse. .

. W o/R Lt) F A M O U $

L I N ! M E N T

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV
ININKAMS PRANEŠIMAS

Rabinas Persky buvo apsis
tojęs Pittsburghe pas Lietuvos 
žydų darbuotoją,, Max Levin- 
son, 220- Dinwiddie St., prakal
bos* buvo surengtos kovo 11 d, 

žydų studentai, bet ir studen- Y.M. an& W.H. auditor., kur 
tai iš kitų šalių, norintį mo- rabinas Persky kalbėjo* ir rin

Trust Co. bankų (lėliai jo pa
ties saugumo. Tačiau ligonine

Jeigu jums štokuoja OLD GOLD *1kurios krautuvės pirkėjai galėtų 
[GARĖTŲ Paveiksluotų Mjslių ' £ jų pareikalauti; Todėl* jūsų pačių 

K pastangos čia daug padės.. Gi 
F-mes. gavę iš jūsų pareikalavimą, 

. pasistengsime juos* pasiųsti su* 
* n Specialiu paslu. o

Be to, leiskite mums priminti 
JTai; kad niekuomet krautuvėje 
Lnebutų ir 01d Gold' C i garėtų sto*- 
wkos, laikykite pilną’ jų išteklių

C.T GARĖTŲ Paveiksluotų. Mjslių 
! ,r j: 01d Gold 'Cigaretų; kontestą 
[stojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu;

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

Jis palaiko veido odos natūrali švelnumą... 
apsaugo nuo prakaito skylelių užsikimšimo... 
prašalina grožį darkančius bruožus... šimtai lie
tuvių NIDA PUDRA jau. naudbja. Ir tu, gražieji 
ponia ir panelė, NIDA PUDRA pabandyk.
■ NIDA LABORATORIJOS išdirba NIDA LIPSTICK, kuris 
spalvos pastovumu ir švelnumu vargu turi sau lygaus.

• »

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

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

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

Prašau atsiųsti man NIDA PUDR$ (Face Powder) 
50 centų vertės 

Varsos; □ Flesh-; □ Ivory; □ Peacfr; □ Brunette; □ Dhrk Brunette 
ir NIDA LIPSTICK ...................... 50 centų vertes
Varsos: DOrange; □ Raspberry;, □ Strawberry; □ Vivid.

Viso ..................  $1.00, bet su šiuo
kuponu, tik už ...............  750

| (Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.)
■ (Pinigų nesiųskit, sumokėkite juos paštininkui, kartu su keliais cen-
• tais už persiuntimą, —kai gausite užsakytus kosmetikus)v

I1' VARDAS' 
į ADRESAS 

l< MIESTAS
Chicago, UI.

VALSTIJA

PETER PEN

1739 So. Halsted St.
Telefonas CANTAE 8500



Diena Iš Dienos
“Lietuvos 
Ūkininkas”

(Tęsinys)
Pečiukas J., Paliliunas 

Palionienė C., Palionis B., Pet
raitis J., PečiukienČ J. Paunks
nis J., Paliliunas P., Pransku- 
nienė P., Piviarunienė E., Pili
pavičienė M., Poicius A., Pili
pavičius B., Pranskunas J., 
Pranskunas K., Pranskunas A., 
Paliliunienė K., Pocienė U., 
Pranskunas P., Paplauskaitė J., 
Pavilionis S., Petruškevičienė 
E., Pečiukaitė F., Pickelis P., 
Paplauskas J., Petraitienė T., 
Pivariunas A., Paliulis B., Pet- 
rėnas A., Ęalikonis S., Peleckas 
M., Paliliunas P., Paliliunienė 
U., Prichoidskienė F., Prunske- 
tienė O., Pečiukas A., Petraitis 
J., Palionis M., Pociūnas A., 
RuČas K., Rudakas D., Rinkti
nas A., Remeika E., Remeikie
nė V., Rauba N., Račienė E., 
Rumbauskienė M., Rūkas J, 
Binkienė M., Rusteikaitė B., Ri- 
maitė S., Rudakas P., Ruseckis

IŠ KABARETO Į UNIVERSITETĄ

I J

West

Ham-
gali-

20 metų motina jau turi ketu
ris kūdikius, laukia penkto

NORI ŽINOTI
“NAUJIEN PEČIUS”

kad 
įdo-

įvairiais klausimais.
trumpai kaip

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę 
Rašykite 
ma).

Aš manau, kad tas daugeliui skai
tytojų butų įdomu žinoti ir 
jiems “Naujienos” tada butų 
miau skaityti.

Jūsų Skaitytojas,
Chicago, Illinois.

GERB. REDAKCIJA:

Jus kasdien rašote apie visokius 
žmones, apie veikėjus, kuriuos reikia 
pagerbti ir rašote apie visokius kito
kius žmohes, kurie dažnai tenori pa
sigarsinti. Bet kodėl jus kai kada 
neparašote apie save. |

Mes visi žinome, kad “Naujienų? 
redaktorius yra gerbiamas Pius Gri- ■ 
gaitis ,bet mes žinome, kad jis turi ! 
kelis pagelbininkus, kurie jam pa
gelbsti laikraštį išleisti. Bet aš, 
kaip ir daugelis kitų žmonių, apie 
tuos pagelbininkus niekada nieko 
negirdime ir nežinome kas jie yra. 
Butų gerai, kad duotumėte mums ži
noti kas jie yra ir kokie jie žmo
nės.

NAUJIENOS, Chicago, III

f J

mal avenue.
Angelą Lašėk, 42, 5152 So. 

May street.
Josęph Gilbert, 34, 4439Vž 

North Lawndale avė.
Jennie Pundą, 35, 505 

32nd street.
Leo Vau Gilder, 21, 

mond, Ind.
Anthony Schwartz, 32, 6626 

So. Justine avenue.
Troko suvažinėtas, vakar 

mirė Edward Arman, 33 m., 
2218 Ainslie st. Taipgi žuvo, 
Gerald F. Fitzgerald, 39. Ame
rikos laivyno leitenantas. Tro
kas nuvarė jo automobilį nuo 
kelio, prie Lake Forest.

Pataria Mergaitėms 
Nesivesti Per Daug 

Anksti

Pirmadienis, kovo 15, 1937
=

MUSŲ SKAITYTOJAI

MO
K y ‘'- į j™

šlikas M., Stalilionienė O., šū
kis K., Skrickas J., šlapelis D., 
šemetulskis P., Skrickas J., 
StonkeviČia J., Serėlis K., Sto- 
ponaitis J., Steponavičienė K., 
Stasiūnas J., Serelis A., Skers- 
tienė M., Cchnobll M., Simano- 
nis J., SeSrva D., Služienė P., 
Šukiene O., Šiužąs J., Simo- 
nauskienė E., šeškienė O., Sta
lilionienė M., Stankevičienė U., 
šeškas J., Strikol L., Skiautis 
A., Salucka K., šūkis J., Strel- 
kausklenė E., Stankus O., Šla
jus J., Steponka L., Stre’.kaus- 
kas J., Senevičius P., Sličkaitė 
S., Šukienė J., Šlajus F., Simon 
J., šemetulskaitė E., Slaviškas 
M., Stočkus J., Šlapelienė M., 
Steck F., Sebeckis K., šilkų,Mę- 
rė J., šilkunaitė F., Smai is E., 
šemetulskienė E., Služienė D.

Tumas J., Tamošiūnas J., Ta
mošiūnas R., Tarvainienė P., 
TamoŠiunienė O., Tranauskienė

BUVUSI NEW YORKO KABARETO šKeJA, MISS HELOISE MARTIN, LIOVĖSI 
linksminti new yorkiečius ir įstojo į Drake universitetą mokintis. Paveikslai traukti 
kabaretų laikais. Naujienų-Acme Photo

Automobilio Nelaimėj Žuvo 
Viktoras Briedis

Buvo Užmuštas Hollywood, Californijoje;
Chicagiečio, Briedžio Sūnūs

Vincas Bircdis, 2543 West 
81-st street,

Californijos, kad 
nelaimėje mirė jo 
toras Biredis.

Nelaimė ivyko
filmų mieste, IIollywoode, kur 

! Briedis gyveno su šeimyna. Jis 
M., Tumawich B., Tribicius M. |en }3lls palaidotas. Laidotuvė-

Užusenis K., Urmanas R., Ur-Įmj 
ba Si.

Vilkas A., Valonienė S., Va
liulienė P., Valiulis P., Vilkas 
P., Val'ulis A., Vaiu.ienė K., 
Vidugiris J., Valonis J., Valaus- 
kas K., Versulienė M., Varnie
nė M., Vinskunaitė A., Vasi
liauskis P., Vasiliauskienė T., 
Vabolienė M., Vyšniauskienė 
K., Vepštas Antanas, Viršilas 
M 
B., Vasel M.

Wask J., Wilimas J., Wlllimas

Viktoras Briedis buvo vie
ko vo 13 dieną, nas iš narių garsiosios Chica- 

gavo telegramą iš Hollywood, gos lietuvių. Milukų šeimynos- 
automobilio Paliko jis sesutę,Aldoną, taip- 
sunus, Vik-garsiajam

mis rūpinasi našlė, Evelyn, 
turtingų Wisconsin valstijos 
lentpiuvininkų duktė. Velio
nis paliko ir pusantrų metų

gi prianistę, ir brolius Henry 
K. ir Algirdą. Vienas yra 
smuikininkas, kitas pianistas.

Siunčiu Briedžių 
širdingą užuojautą 
kantriai pergyventi 
širdies

šeimynai 
ir linkiu 
šį didelį

skausmą. ■ *
Antanas Žymantas.

Viktoras buvo garsus pianis
tas. Pradėjo muzikos karjerą 
Chicagoje. Palikęs daininin-

velionis kopė augštyn, ir pas
kutiniu laiku buvo Warner 

Vyšniauskaitė St., Vilkienė Brothers filmų bendrovės mu- 
Įzikos ekspertas.

Velionis rašė originalę mu
ziką ir keli jo kuriniai buvo 
išleisti. Paskutinis jo didelis 
darbas buvo filme “Gold Dig- 
gers of 1937”. Velionis tą fil-

12 Metų Mergaitė Iš
gelbėjo Keturis Nuo 

Mirties
pati vos nenutroško 

nuo dujų.

Šiandien Paskutinė
Diena Sumokėti 1936

IncomeTaksus

Atėjusi. užvakar į teismą 20 
metų Elizabeth Weigand skun
dėsi' teisėjui ir verkė. Pasiro
do, kad ji ištekėjo tesulauku
si 16 metų. Jos vyras yra John 
Weigand, 41 metų vyras. Jau
noji motina turi keturis kūdi
kius ir jau laukia penkto.

Motina skundėsi perdaug nu
kamuota. Be to, ji nebegali il
giau gyventi “basemente”, 
kart su vyru, keturiais savo 
vaikais, uošviais ir šešiais vy
ro vaikais po pirmos žmonos. 
Ji perspėja jatfnas mergaites 
nesiskubinti ištekėti.

Didelis skaičius šįmet turi 
mokėti mokesčius

Šiandien, kovo 15 d., yra 
paskutinė diena sumokėti 1936 
metų “Income Tax” mokesčių 
federaliai valdžiai.

Jeigu dar raporto neišpildė
lė ir mokesčių «nesumokėjote, 
tai šiandien būtinai tą pada-

Raportus galima “Naujieno
se” išpildyti ir pinigus sumo
kėti. Ofisas atdaras nuo 8 va
landos ryto iki 8 vai. vakaro.

Mokesčius privalo 
nevedę, 
$1,000
vedę žmonės1-1] eigų uždirba 
$2,500 ar daugiau. Jeigu yra 
vaikų 
kia pridėti po $400 už kiekvie
ną vaiką. Tai reiškia, pavyz- 

su vienu 
mo
dali-

mokėti 
kurie uždirba po> 

ar daugiau į metus, o

tai p i e'tos sumos rei-

džiui, kad šeimyna 
vaiku neprivalo mokėti 
kesčių, jeigu neuždirba 
giau $2,900 į melus.

Šįmet mokesčius moka 
didelis skaičius žmonių,
cagoje net buvo pritrukę blan-

labai
Chi-

Žilius J., Žilienė A., Zaura J., 
.Žilienė B., Zaurienė E., Zičkus 
St., žilis A., Zičkienė P., žiur- 
kauskas J., Zab’arckaitė O., že- 
mokslis E., žibienė F., Zopelie- 
nė O., Zubka E., Zopelis M.

—R.

žvilgio ir parašė jo orkestra- 
ciją-

(GALAS)

pirmiau-

tingiausia lietuvių federalė or
ganizacija kapitalu. Ji netru
kus žada pasiekti $2,000,000. 
Jos pirmininkas yra žymus 
biznierius, Justinas Mackevi
čius, dažnai vadinamas “lietu
višku milionierium”. Standard 
Federal yra pirmoji lietuvių 
finansinė įstaiga išgavųsi fe- 
deralį čarterį.

Metropolitan State Banko 
viršininkai yra Julius ir Jonas 
Brenza. Kartu su direktorių 
taryba jie valdo banką taip 
gabiai, kad Metropolitan Stote 
bankas buvo vienas iš nedau
gelio valstijinių bankų, kurie 
išliko sveiki po krachų kelis 
metus atgal.

žymiausias asmuo Simono
Prie' Daukanto Savings and Loan 

ir Leavitt Association vedėjų tarpe yra

12 metų mergaitė, 
Butches, 300 West 31st 
vakar pati 
mirties ir išgelbėjo
keturis vaikus-

išsigelbėjo 
dar

Helen 
street, 

nuo 
'kitos

nuo-Pusiau apsvaigusi 
dingų dujų, kurios 
buto pečiuko, mergaitė var- 
gais-negalais nuėjo į vaistinę, 
kuri yra pirmame namo aukš
te. Paprašiusi pagelbos ,ji ap
alpo raštinėje.

nuo 
veržėsi iš

Federalė valdžia tikisi su
rinkti apie 850 milionų dole
rių. Pernai surinko 390 milio
nų.

6 Sužeisti 2 Automo
bilių ir Gatviakario 

Nelaimėj

Užsimušė Benešdamas 
Pelenus iš Namu. K-

Adomas Churul^, 40, užsimu
šė, nugriuvęs laiptais, kuriais 
nešė laukan pelenus. Nelaimė 
įvyko namuose, 2856 Mornal 
avenue.

Pildydarni šj prašymą, žemiau pa
duodame “Naujienų” organizacijos 
narius:
P. GRIGAITIS—bendrovės preziden

tas ir vyriausias redaktorius.
MARIA JURGELONIS —“Naujienų” 

menadžeris ir “Moterų Skyriaus” 
vedėja;

KASTANTAS AUGUSTINA VIČIUS, 
—straipsnių, korespondencijų re
daktorius ir vedėjas skyriaus 
“Apie Įvairius Dalykus”.

KAZIMIERAS BARONAS—telegra
mų vedėjas; ,

VINCAS POŠKA ir ANTANAS VAI
VADA—Chicagos žinių ir pavei
kslų vedėjai.

(Chicagos žinių vedėjams talkinin
kauja savanoriai didelis būrys

gabių korespondentų, kurie rašo 
iš visų Chicagos dalių).

JONAS KAIRYS — korektorius ir 
skelbimų vertėjas.

ANTANAS RYPKEVIČIUS —knyg- 
vedis ir laivakorčių skyriaus ve
dėjas;

JULIA AUGUSTIENĖ—knygvedė ir 
pinigų siuntimo ir prenumeratų 
reikalų tvarkytoja;

MILDA BARONAITĖ—telefonistė ir 
ofiso tarnautoja;

MIKAS ŠILEIKIS—spaustuvės “fur- 
monas”, linotipistas, dailinin
kas ir “Meno žinių” vedėjas;

J. LAPAITIS, J. STEPONAITIS, A.
PAJAUSKAS, J. MOCKUS—li-

I notipistai;
ADOLFAS CASPER—“laužytojas” ir 

linotipistas;
ANTANAS SALASEVIČIUS—“Gor- 

don” presmonas ir stereotipis- 
tas;

JUOZAS ŠMOTELIS—presmonas;

ALBINAS RUDINSKAS—ekspedito
rius; jo talkininkas—J. SINKUS 

P. ŠVELNIS ir V. M AN K U S—išve
žioto jai;

J. VILIS—rūmų prižiūrėtojas.
Be to, yra pulkas “Naujienų” skel

bimų rinkėjų ir agentų. Seniausias 
jų yra ANTANAS ŽYMONTAS. Ki
ti yra V. B. AMBROSE, “SENAS 
PETRAS”—P. Martinkaitis, F. BU- 
LAW. Jie taipgi yra savanoriai “re
porteriai”). _ _

Išgriebė Mergaitės 
Kūną Iš Tvenkinio

' Iš Garfield Parko tvenkinio 
buvo išgriebtas kūnas 10 me
tų mergaitės, Margaret Bat- 
jes, 3811 W. Ilarrison street. 
Mergaitė prigėrė įpuolusi van
denin per ploną ledą, ant ku- 

’rio išėjo čiužinėti.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Lietuviškas Krupnikas-80 Proof
LABAI SKANUS GĖRIMAS. LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GERIANT SU KARŠTA 

ARBATA. PAŠALINA SLOGAS.
LIETUVIŠKĄ KRUPNIKĄ GALITE GAUTI TIK PAS LIETUVĮ. KURIE DAR NE
SAT GĖRĘ LIETUVIŠKO KRUPNIKO, TAI REIKALAUKIT SAVO TAVERNOJ.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine& Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas

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

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

• ANGLYS—CO AL Laidotuvių Direktoriai i CONRAD

“Lietuvių
“Wall Street”

Pradėdami lankyti 
kolonijas Chicagoje,
šiai aplankykime lietuvių “Pi
nigų Centrą”.

Tas centras randasi West- 
sidėje. Leavitt gatvė, tarp Cer- 
mak Road ir 23rd Place yra 
Chicagos lietuvių ‘,Wall Street’- 
as”, kuriame yra sukoncen
truotas didelis nuošimtis 
cagos lietuvių pinigų. 
“Wall Street’e” atliekama 
dien daugybė lietuvių 
nių tranzakcijų.

Prie Leavitt gatvės 
stambiausios lietuvių 
nes įstaigos Chicagoje. 
Cermak (22-tros) L 
yra Metropolitan Stote Bankas, Ben Kazanauskas. Pirmiau jos 
ant kito kampo Simano Dau- patalpos buvo buvusioj Melda- 
kanto Federal Savings and žio svetainėje, bet gavusi fe- 
Loan Association, o prie 23-!deralės organizacijos titulą,1 
čio Place ir Leavitt randasi bendrovė persikėlė į gyvesnę 
Standard Federal Savings and biznio vietą prie Cermak ir 
Loan Association. . Leavitt.

Standard Federal yra tur- (Bus daugiau)

Nubėgusi j mergaites butų, 
policija ten rado keturis kitus 
vaikus, apsvaigusius nuo dujų. 
Ugniagesiai visus, atgaivino.

Vakar ir užvakar keli užmušti, 
labai daug.sužeistų.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

3332 So. LONG Avė 
TKL RKMJBLIC MO1

JUOZAPAS
UDEIHT

IR TĖVAS
REPublic 8340

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

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

Chi-
Tam 
kas- 

finansi-

randasi 
finansi-

Kambariuose buvo, Bernice 
Butches, 11, Patricia Butches, 
114 metų, David Menzo, 3 nuo 
3004 So. Canal Street ir Jen- 
nic Godlick, 4795 Archer avė.

šeši žmonės buvo sunkiau 
arba lengviau sužeisti kai prie 
14-tos ir State susidūrė kelei
vinis automobilis, trokas ir 
gatviakaris.

Sužeisti yra: r
Anna Alganavich, 3218 Nor-

• LIGONINES— 
HOSPITALS

/

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

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

Moore’s maleva, 30 spalvų, gal- ........................
Specialė maleva, 16 spalvų, gal........... .............
Varnish remover, gal......................... .‘.....................
Grynas baltas enamel, gal...... ...... ................ ........ .

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ................  .....

ir brangiau.

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

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.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

• TAVERNOS
BILL’S TAVERN 

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

KEELEY BEER 
558 West 37th Street 

(N. E. corner) 
IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 

Telefonas YARDS 2704 
Chicago, Illinois.

• RESTAURANTAI

$1.85
97 ę 
95b 

$1.39
4ė

• SVETAINES
Southtown Ballroom

Gražios šokiams ir mitingams sve
tainės, virtuvė ir valgymui kamba

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

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

arsiu Rit es “N-nose’

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1183.

639

visi ir visados Šaluta- 
Pašaukito telefonu

West IStii St.
CHICAGO. TT.Tk

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Weat Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas.

Tel. Vietai*? 0570.
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Pirmadienis, Kovo 15, 1937^ 

Eina iš Namų į Na
mus Ieškodami So.

Sidės žmogžudžio
Policija mano, kad žiaurus 

piktadaris yra jaunas vietos 
gyventojas.

CHICAGO LAWN — Jeigu 
jus gyvenate šioje apielinkėje, 
ir į jūsų namus ateis policis- 
tai, klausdami apie jaunų, 25 
metų jaunuolj, nenusigąskite. 
Policistai tenori informacijų 
apie žiaurų žmogžudį, kuris 
nužudė Mary Irwin, 39 metų 
moteriškę, sutikęs ją prie na
mų, ties 5829 South Troy st. 
Paprašęs pinigų, piktadaris 
ant vietos ją nušovė. Moteriš
kė buvo žmona policisto, Ro- 
bert Irwin, ir gyveno aukščiau 
paduotu adresu.

Manoma, kad jaunuolis ker
šijo policistui. Nušovimas įvy
ko akyvaizdoje Irwinų 13 ine-

____________________________NAUJIENOS, Chicago, III.

DERASI SU DARBININKAIS.

DE MET’S BENDROVĖS ATSTOVAS (.JUODAM SIUTE) DERASI SU STREI- 
kavusiais indų rinkėjais ir virtuvės darbininkais. Pereitos savaitės pabaigoje buvo 
likviduota visa eile streikų, bet kilo keli nauji streikai. Naujienų-Acme Photo

Myk. Zemanui Pri
klauso Čempionatas

O jo žmona gavo divorsą

' Agnės Zemanienė, 55 metų, 
nuo 5306 So. Damen avenue, 
vakar lengvai gavo divorsą nuo 
teisėjo Lewe, kai pasiskundė, 
'kad jos vyras Mykolas yra gir
tas jau bene 25-tus metus. 
'Jeigu prasiblaivo, tai tik tam, 
kad ir vėl pasigerti.

Tai, neabejojamai, yra re
kordas.

Teisėjas atidavė moteriške 
Zemanų namą ir davė jai tei
sę iškraustyti vyrą iš skiepo, 
kuriame jie laikė nenutraukia
mą kompaniją su buteliu.

• COAL
ANGLYS! ANGLYSI
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

................................. $5.75 TON.
EGG ................................ $6.00 TON.
NUT ............................. $6.00 TON.
SCREENINGS ............. $4.75 TON.

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

CLASSIFIEDADS
- ■ <

Help VVanied—Malė 
Darbininkų Keikia

CLASSIFIEDADS
fc— I I II I ———d

Tek Victory 4965 
STOGDENGY STfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

Furiuture & Fistures
Ra'iandal-I taisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ....... ,...... $15—-$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$85
$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—Nedėlios iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Mirė “Valytojų” Kara
lius.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

tų dukrelės, Mary. Vėliau tas 
pats piktadaris užpuolė dvi 
kitas moteriškes ir jas apiplė
šė. (Žiūrėk paveikslus). Jis RADIO
buvo užsidėjęs maską, bet bu
vo galima pažinti, kad jis jau
nas.

Policija spėja, kad jaunuo
lis gyvena vietos apielinkėje 
ir todėl eina iš namų į na
mus, jo ieškodama, ir klausi- 
nėdama informacijų.

Naujas ir kitoks 
patarnavimas

Jei kam, reikia naujų akinių 
ar senus taisyti, nepamirškite, 
kad Winner Optical Co. 3206 
West 63-čia gatvė prie Kedzic 
Avenue yra ta vieta, kur jums 
puikiausia patarnaus: senus 
pataisys, atnaujins ir, reika
laujant naujus jpadarjįs.

Čia patarnavimas moksliš
kas ir užtikrintas. Čia ir ap
draudžia nuo sudužimo dykai. 
Turi puikiausių Toric Lensų, 
geriausių Amerikos amatninkų 
padarytų, o ir kainos gana že
mos, taip, pavyzdžiui, už leng
vo svorio, beveik nematomus 
“Webster” akinius skaito vos 
tik $3.25. Skelb.

Spulkų dėmesiui
Lietuvių Statymo, Paskolų 

ir Taupymo Bendrovei (Nau
jienų spulkai) Federal Home 
Loan Bank Board praneša iš 
Washingtono, D. C., kad ji yra 
paliuosuota nuo Socialio Sau-

Šįvakar Ketvirtas 
Epizodas “Bartkų

Šeimynos”
šįvakar radio klausytojai iš

girs ketvirtą epizodą įdomaus 
vaizdo, “Bartkų Šeimyna” ar
ba, “Plumberys-Advokatas.”

Vaizdas yra transliuojamas 
iš radio stoties WHFC, 1420 k., 
Jį finansuoja Standard Fede
ral Savings and Loan Asso- 
ciation, 2321 South Leavitt st.

Programe dalyvaus p. Jus
tinas Mackevičius, bendrovės 
pirmininkas.Jis atsakinės į 
įvairius klausimus finansiniais 
reikalais.

Programas, p^asidey^:!^ y* 
vakare. Prieš BtąiiaaTd' Federal 
programą, bus transliuojama 
J. F. Eudeikio 15 minučių pro
gramas.

Vedėju yra P. Šaltimieras.
(Sp.)

■i S.L.A. Radio 
programas

Siusi vienijimo Lietuvių Ame
rikoj radio programas iš 
?WGES stoties 7:45 valandą 
vakare antradieny, kovo 16 
dieną, bus labai įdomus. Pra
nešimus duos atstovai iš pa
ties Centro ir 313 jaunuolių 
kuopa. O kur jaunimas, ten ir 
gyvumas.

— K. P. Deveikis.

dotuves prisirinko gana skait
lingas būrys draugų ir pažį
stamų.

Per pastangas velionio sese
rų ir švogerių, buvo suruoštos 
gana įspūdingos laidotuvės. 
Koplyčioje, prieš išlydint, p-le 
Skeveriutė sudainavo atitinka
mą laidotuvėms dainelę, o V. 
Ambrozas pasakė gražią pra
kalbą. Taip pat kalbėjo ir ka
pinėse, kas sudarė gana gra
žų įspūdį.

Po laidotuvių p-nia Stella 
Dambrauskienė pakvietė visus 
laidotuvių dalyvius susirinkti 
į jos užlaikomą taverną, 1810 
■Evergreen Avė., ir vaišino vi
sus iki vėlybam vakarui.

Mat, velionis pas ją gyveno 
per daugelį metų. Jurgis Bie- 
levičius. ir Rozalija Bielevičie- 
nėwLietuviu. Taytiškose^Jįąpi- 
iiese duobių^lotą,
kur velionis ii’ ' tapo pąlaido- 
tas.

trukus žada turėti sios taver- .v-i n • ■nos iškilmingą atidarymą.
Prie progos reikia pažymėti, 

kad p. Markovas yra gero bu
do žmogus. Tolygi yra jo žmo
na Julijona; ji veda tavernos 
'biznį senojoj vietoj adresu 
4437 So. Wood Street.

Taverna su valgykla 
naujose rankose

18 GAT. APYLINKĖ. — Jau 
kuris laikas. į Kai. Antanas Stu- 
kas, buvęs 21st Place & Union 
Avė. Tavern & Restaurant sa
vininkas, pardavė šį biznį Vik
torui Stanovičiui. ,

Visi šios bizniavietės kostu- 
meriai sako, kad naujas savi
ninkas. taippatl yra draugin
gas žmogus ir^isumanus biznie
rius.

• G. 10(1 > '
Šios tavernos u didelis Grand 

openingas busiąs i ateinantį še
štadieny.

D. P., Rep.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Namų statymo kor
poracija

Paėmęs perdaug narkbtikų 
mirė Dr. B. M. Sąuires, Chica- 
gos ekonomistas ir rūbų valy
mo pramonės ‘^karalius”. Jis 
gyveno adresu, 7315 South 
Shore Drive.

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

PARSIDUODA MĖSOS MARKE- 
TAS — vėliausis įrengimas, — refri- 
geracija — 2 vyrų krautuve — pa
saukite Cedarcrest 2467.

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus dirbti ant vištų farmos. Atsi
šaukite tarp 9 ir 12 Antradienio ry
te. 5734 So. Talman Avenue.

PARSIDUODA TAVERNA, šokių 
salė, pilnai įrengta. Kaina už įren
gimą $500. Stakąs ant inventbnaUs. 
Kenua $50.00 mėnesiui. 2402 
Charles Rd., Bellwood, 111,

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

Urba Flower Shoppej
Gėlės Mylintiems—V estuvėms— B 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800 i

REIKALINGAS DARBININKAS 
į šiaučiaus biznį, arba priimsiu už 
pusininką ar parenduosiu visą su 
mašinomis. Atsišaukite po 5 vakare, 
906 Belvidere St., Waukegan, III.

REIKALINGAS PATYRĘS, jau
nas bučerys — turi būt unijistas.

Šaukite Victory 2031.

REIKALINGAS JANITORlAUS 
pagelbininkas, apysenis žmogus ir 
blaivus — kuris supranta namų dar
bą. 70 East 57th St., Englewood 
9768, Mike Keeney.

Ueip vv anted—b emale 
Darbininkių reikia

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

-----
PATYRUSI PRESO MERGINA 

prie krūtinių, liemenų, rankogalių, 
kalnierių, geras mokestis, 5 dienos 
savaitėje. Hollywood Laundry, 725 
North ’ Cicero Avenue. Butterfield 
0333.

PIRMOS KLASĖS TAVERNA.
56 pėdų baras — daro puikų bizmį. 
Nesutinka partneriai. Viskas yra 
puiKiose sąlygose. Turi būti parduo
ta tuojau. Kreiptis. 3147 So. Halsted 
St. arti Lietuvių Auditorijos.

PARSIDUOD/t TAVERNA —gera 
vieta nauji fikčeriai, nedaug pinigų 
tereikia. 1137 W. Madison St.

rarms tor Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS 40 iki 160 AKRŲ— 80 
akrų ant kampo U. S. 31, General 
Store budingas ir penki farmos bu- 
ainkai, septyni akrai miško, gera 
žemė, vidutinė kaina.

rasirinkimas iš dviejų, 160 akrų 
farma, geri budinkai, silas, getas 
kelias, arti mokykla ir bažnyčios. 
Mažas įmokėjimas. Likusi ant ilgų iš
mokėjimų. Lietuvių kolonija.

Freesoil, Mason County, Michigan. 
Phone 9 F 4. H. L. Darr, Realtor.

97 AKRV, PRIE UPĖS — gera 
žūVAiltf—vieta randasi Marinette. Dėl 
smulkmenų rašykite Wm. Niekiau s, 
ivoute 2, Marinette, Wis.

gurno Akto taksų.
Nito kalbamų taksų paliuo- 

suojami yra tokios spulkos ir 
jų samdiniai, kurie priklauso 
Federal Home Loan Bank si
stemai.

šeštadienį Buvo Pa- 
j laidotas Juozas 

Dobilas
šeštadienį, Lietuvių Tautiš

Jų paliuosavimas nuo Fede- koše Kapinėse tapo palaidotas 
ralio Saugumo Akto taksų re-'Juozas Dobilas.
miama tuo, kad šitokios spul- Nors velionis nebuvo daug 
kos, būdamos Federal Home kuom atsižymėjęs visuomeniš- 
Loan nares, pasidaro Jungti- kame veikime, bet šiaip buvo 
nių Valstijų valdžios “įran- ramaus buJdo, su visais drau- 
kiai (instrumentalities). 'giškai sugyveno. Todėl j lai

BRIGHTON PARK. — Pa
vartų mums susipažinti su 
Brighton Builder’s Co., kurios 
priešaky stovi žymus kontrak- 
toriuS Bruno Shukis, 4131 So. 
Francisco Avė.

Šioj korporacijoj yra susi
spietę pasižymėję įvairus mei
strai — mūrininkai, dekorato
riai, stogdengiai ir 1.1.

Korporacijos tikslas yra bū
davot! naujus namus ir taisy
ti senus. ‘

Tai vienintelė šios rųšies lie
tuvių korporacija.

Reikalui esant nepamirški
me savo tautiečių,

Fred Hali ir vėl auto
mobilių bizny

SPORTAS
NAUJAS RISTIKAS

, ■ t ■ ”~T-

Šiandien vakare White City 
arenoje risis ; Lem Steckliii, 
naujas chicagiečiams ristikas. 
Bet nors jis čia ir mažai tėra, 
žinomas, vienok vakarinėse 
valstijose sporto mėgėjai jį ge
rai pažįsta. Nors jis jau rita
si porą metų, vienok per tą 
laiką tėra pralaimėjęs tik vie
nas ristynes. Risis jis su Ko- 
gut, . kuris chicagiečiams yra 
žinomas kaip tikrai geras ris
tikas.

RISIS LENGVOJO SVORIO 
ČEMPIONAS

LENA STRIKOL
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Andrejų, dukterį Gene- 
vieve, 3 podukras ir gimnęs.

Priklausė 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.

•Visi A. A. Lena Strikol gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

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

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

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
darbui, būti, mėgti vaikus, $10, lie
tuvė. Butterfield 8333.

REIKALINGA MOTERIS VIRĖ
JA restaurantui, nuo 12 vai. dienos 
iki 9 vakare—6 dienos savaitėje.

3480 Archer Avenue.

REIKIA OPERATORIŲ prie mo
terų šilkinių apatinių dirbti.
La PORTE BROS., 628 W. Jackson.

MERGINA BENDRAM namų dar
bui, geri namai, gera alga, 1 vaikas, 
paprastas virimas. Amsel, Capital 
0997.

PATYRUSI MERGINA 18-30 na
mų darbui, paprastas virimas, leng
vas skalbimas, puiki alga, būti. 
PRESS, 6843 Clyde Avenue, Hyde 
Park 6577.

Help VVanted—Male-Femak 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS ir 2 
VEITERKOS.
MRS. STELLA MALINAUSKAS, 

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

SUSIRINKIMAI
North West Lietuvių Moterų Kliubo susirinkimas įvyks Rodžių 

bute, antradieny, kovo 16 d. 7:30 vai. vak. Adresas 2345 
N. Kedzie Avė. Narės malonėkite pribūti. —M. K.

PARENGIMAI
I ■■■! ............................... ■ Į , ......... .  , .

BRIGHTON PARK. — Po 
kelerių metų automobilių biz
nio pertraukos šiomis dieno
mis Fred Hali atidarė Pontiac 
automobilių parduotuvę adre
su 3962-66 Archer Avė.

Ši vieta yra ruiminga ir mo
derniškai įrengta. Įdomiausia 
tas, kad čia sustatyta nauji, 
gražus Pontiac automobiliai.

Savininkas Fred Hali lietu
viams yra gerai žinomas nuo 
tų laikų, kai jis turėjo tų pa
čių automobilių parduotuvę 
Marųuette Park kolonijoj.

Kovo 17 d. Rainbo Fronton 
svetainėje . (Layvrence Avė. ir 
'Clark Si.) risis Midget Fisch- 
er, lengvojo ■ 7 svorio pasaulio 
čempionas, su Jack Curtis, ku
ris per kelis mėnesius nepra
laimėjo nė vienų ristynių.

Fischer yra labai populiarus 
ristikas, kuriam pasisekė net 
du čempionatus laimėti. Prieš 
kiek laiko jis taip pat buvo 
ti mojęs pufeiau sunkiojo svo
to čempionatą.

PRANAS 
BERŽINSKIS

Tel. Willow Springs 56.

Financial 
Finansai-Paakolos

PARSIDUODA FARMA 40 akrų, 
nauja stuba ir garažas, gera didelė 
barnė, geros tvoros, 9 akeriai miš- 
ko. Parduosiu už prieinamą kainą. 

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

ŠEŠIŲ AKRŲ VAISIŲ FARMA 
moderniškų aštuonių kambarių na
mai $5500. Mayme Hanson, Sodus, 
Michigan.

Real Estate For Sale
PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

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

TIKRAS PIRKINYS — 2 flatis 
mūrinis 6—6 kambariai, beismentas, 
gesas, elektra. Po 6 v. p. p. tiktai.

3041 So. Parnell Avenue. 
antras aukštas.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

Z. S. M1CKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avenue.

Hemlock 0800.

“Bunco” — Rytoj, kovo 16 d., vakare įvyks labai smagus kau
liukų bėrimo ir kortų lošimo vakarėlis, kurį rengia Lietu
vių Moterų Piliečių Lyga Sandaros svet., 814 W. 33rd St. 
(ajit antrų lubų). Narės yra sukukavusios daugelį įvairių 
dovanėlių, bus laimingiems ir durių prizų. Pradžia 7 vai. 
vak- Jžanga 25 centai. Bus užkandos.

M. Zolpieiiė, pirm.

Rengiasi prie Grand 
Opening

MARQUETTE MANOR. — 
Jau buvo minėta, kad townof- 
lakietis Petras Markovas nusi
pirko namą sų tąv.erną adre
su 6538 So. Western Avė. Ne

PILDO
INCOME TAKSUS ir SOCIAL 

SECURITY RAPORTUS 
prisitaikant prie valdžios 

reikalavimų

J.P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius

3241 So. Halsted St.
Phone CALUMET 7358

Teikia informacijas ir užveda 
systemas

M. BERT A SH 
Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
šjes mėsas. Restaurants aprūpi
nimas MUSU SPECIALYBĖ. 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2831-2

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 13 dieną, 6:00 Vai. rytą, 
1937 m., sulaukęs 56 metų am
žiaus, gimęs Rusijoje, Minsko 
gubernijoje. Gyveno po num. 
6610 So. Morgan St.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Barborą, po 
tėvais Motusas, 2 švogeriųs, 
Juozapą ir Joną Mutusus ir 
švogerką Marijoną Sutkienę ir 
daug kitų gjmjnių.

Kūnas, pašarvotas raudasi 
Ridiko koplyčioje, 3354 South 
Halsted Street.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
Kovo ‘ 16 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Prano Beržinskįo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvieČiąmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, švogeris ir švogerką.
Patarnauja laid. dir. P. J. Ri
dikas, Tel. B.oulevard 4089.

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

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

Vartoti Automobiliai
1934 M. FORD SEDAN, radio ir 

šildytuvas. Turi paaukoti. White- 
hall 8000.

For Rent

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

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

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

Reni k i te savo
biznieriusie!inkCs Garsinkitčs *N-nosė5

RENDON AR PARDAVIMUI pil
nai įrengta groserne ir mėsos mar- 
ketas. 24Č0 St. Charles Rd., Bell- 
wood ,111.

RENDON NEDIDELĖ KRAUTU
VĖ 2650 W. 63rd St. Tinkama bile 
kokiam bizmiui. Renda prieinama. 
Savininkas.

3146 So. Halsted Street.

3 KAMBARIŲ FLETAS RENDON
4030 SO. ARTES1AN.

LOVEIKISL V ■ Li I ■ > IV Visas Pasaulio
■ ■ i..................... ............. Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 S,o. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
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TAXI BENDROVĖS BANDO SULAUŽYTI
STREIKĄ PINIGAIS

Už Skebavimą Šoferiams Siūlo $10 Į Die
ną; Keli Kiti Streikai Likviduoti

NAUJIENOS,. Chicago, III. 
.........................................- ■ ■ - . ■ ■ ........................... .;■■■ ............ ................... .

. ’' ' m - ■ •1'4 ’Y i Z ’’f
$2.25 j dieną. Dabar gavo,„pc “ 
$1.92 į * diėną.

Chicagos baldų pramonės 
darbininkų unija paskelbė, kad 
bus streikas, jeigu bendrovės 
nepakels algų iki 50 centų pa
prastiems darbininkams ir 60 
centų į valandą amatininkams 
pirm balandžio 15 d. Jie taip-

Pirmadienis, kovo 15, 1937 ... if i.... ......... ................. .

artuvis itituu m uvą 
Vogtų Ridikiulių 

Savo Kieme

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Spėja, kad juos pametė 
nienes imoyžudis.

Irivi Boleslovas Beržinskas, 42, 
su Monika Armon, .35.

Pasiryžusi nepasiduoti 
kuojantiems šoferiams, Chica
gos taxi bendroves bando strei
ką sula: žyti pinigais. Ir Yellmv 
Cab ir Checker Cab bendroves 
siūlančios $7 ir $10 algos į die
vą strelkieriams, kurie atsisa
kys streikuos ir suyrįž dar
ban. '

Šoferiai streikuoja 10 denų, 
reika’aud^mi didesnio atlygini
mo už keleivių vežiojimą. Iki* 
šiol jie teuždirbdavo apie $15 Į 
savaimę. Gaudavo apie <30—40% 
nuo įplaukų, bet turėdavo pirk? 
tis savo gazoliną, alyvą, ir iš 
savo kišeniaus padengdavo au
tomobilių taisymo išlaidas. .

Federaliai arbitratoriai, John 
E. O’CoDnor ir Thomas M. Finn 
veda derybas, bandydami su
vesti bendrovių atstovus su 
streikieriais, bet jų pastangos 
iki šiol nedavė jokių rezultatų.

Bendrovės buvo “sutikusios” 
susitikti su streikierių atsto
vais, bet su ta sąlyga, kad 
streikieriai ateis į derybas be 
advokato. Streikieriai sako, kad 
bendrovė gerai žino, jog dcry-

strei-. bose privalo būti advokatas. 
Bet bendrovių tikslas esąs vil
kinti reikalą ir streikierius var
ginti, kad ilgainiui jie pasiduo
tų ir streiką pralaimčtų.

Likviduoti streikai
Pereitos savaitės pabaigoje 

kilo keli nauji streikai, kurie 
buvo greitai likviduota Buvo 
likviduoti kai kurie iš seniau 
kilusių streikų.

John F. Cuneo C knygų 
dengimo departamente, 485 W. 
Cermak Road, kilo streikas, 
bet bendrovė jį greitai likvida
vo pakeldama' algas. Panašiai 
streikas buvo likviduotas Dutch 
Mill Candy Co., 2222 Diversey 
Boulevard.

šeštadienį 1,500. darbininkų 
Chicago Mail Order House įs
taigoje, 511 S. Paulina avė. su
grįžo darban, gavę 10% algų 
pakėlimą.

Palmei* House viešbutyje su
streikavo “Bus boys”, bet pri- 
vatiški detektyvai išmetė juos 
laukan iš rūmų. Jie reikalavo

gi reikalauja 45 va/andų darbo 
savaitės.

Šįvakar įvyks Chicagos rūbų 
valymo pramonės darbininkų 
konferencija algų kėlimo klau
simu. Gali būti streikas.

Nežinomas žmogus šeštadie
nį atėjo į Woolworth krautuvę 
ties State ir VVashinglon gatvė
mis ir ėmė šaukti, “Streikas, 
streikas”. Krautuvės prižiūrėto
jai drožė nepažįstamą jam per 
galvą su “monkey wrenchu” ir 
išmetė laukan.

Neramumai šeštadienį vakare 
atsinaujino Elgine, kur vyksta 
.Elgin National Watch Case Co. 
streikas. Į streikieriaus, Louis 
Mayotte namus buvo paleistas 
suvis, o į dirbtuvės superinten
dento, Charles Hamming butą, 
kas tai įmetė plytą.

MARQUETTĖ PAIJK —Lie- 
tuvis Jonas Petkus,' 6837 Map- 
lewood avenue, rado apie tu
ziną moteriškų ridikiulių savo 
kieme. Kadangi jie atrodė vo
gti ir buvo iškraustyti, tai Pet
kus davė žinią policijai.

Paaiškėjo, kad jndikiuliai 
buvo pavogti iš namų vienos 
Frances Arlis, 7030 South 
Campbell aventic.

Policija spėja,'kad ridikiu- 
lius ten pametė žiaurus žmog- 
žudis, kuris peręitos1; savaitės 
pabaigoje moteriškę.
Mary 
ir paveikslu^)! ' C A
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Lųdlor Typograph Company, 
2032 . Clybouyn Avė.

Peanut S^ėfciąlty Company,

John Samuel, 22, su Estelle 
Štabis, 20.

John Varys, 23, su Florcncc
Kurz, 20a

Henry Dybas, 21, su Milda 
Korinek, 23.

Joseph Stovias,'26, su Loret- 
ta Bowe, 27,

DIVORSAI:
Phyllis Begun prieš Bcn Bė

giui.
Sophie \Valus prieš Waltcr 

Walus.

Statinė Alaus Likvi
davo Streiką, Bent 

Laikinai
■■■. ■■■ ■ ■.■■■■■ —-

Paskelbė paliaubas iki 
rytojaus.

South 52nd Street. Darbinin
kai, viso 150, sustreikavo rei
kalaudami geresnės algos ir 
pusantros algos už viršlaikį.

.. Jie sutiko su viršininkų pra
šymu paskelbti paliaubas iki 
a n t r ad ien i o, a t sidėkod am as
viršininkas, E. O. Walker nu
pirko statinę alaus ir visi gėrė 
darbdavių ir darbininku svei-

V V

katai.

Šiandien Laido j a m a s 
Dunham Sūnūs

Šiandien bus palaidotas Au
gustus Dunham, 27 metų sū
nūs Chięago Park Distrikto 
viršininko, Robert J. Dunham. 
Jaunuolis žuvo automobilio 
nelaimėje, prie New Canaan, 
Connecticute.

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio llx8’/£ colių ir

100 K0NVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderj 
arba čekj.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
.. ......................... . ..........    . i

Garsinkites “N-nose”

Tarp Chicagos streikierių ei
na kalba, kad Komitetas Indus
triniam Organizavimui (C. I. 
O.) atsisako įsikišti į tą strei
ką. '
Likviduoti ir sekami streikai
Zannie May Candy shops, 212

400 W. Super.ior St.
Fitzpatrick Bros., 1300 W. 

32nd PI.
Wizard, Ine., 5233 W. 65th 

St.
Borin ''Manufaoturing Co., 

1325 S. Cicero Avė., vyksta' 150

CICERO — Rytoj Concrcte 
Engineering Company direkto
riai bandys patenkinti reikala
vimus darbininkų, kurie perei
tą ketvirtadienį tebuvo laiki
nai patenkinti prie statinės 
alaus.

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, UI.

W. Madison St. darbininkų sėdėjimo streikas. .Dirbtuvė randasi prie 1926

ILSĖSIS — Pasakęs kalbą į Amerikos piliečius, kurioj ragino jį paremti kovoj 
už aukščiausio teismo perorganizavimą prezidentas Rooseveltas išvyko dviejų sa

vaičių atostogoms. Ilsėsis Warm Springs, Ga., kur turi didelį ukj. Su prezidentu 
jo marti, James Rooseveltienė ir sekretorė Miss Le Hand. Naujienų-Acme Photo NETEKO ŽMONOS IR MOTINOS — Policistas Ro

bert Irwin su sūnum Robert 14, po inkvesto koplyčioj 
ties 1750 West 35th st Policija ieško piktadario, kuris 
gatvėj nušovė žmoną ir motiną, Mary Irwin.

“DEGA!” — Chicagos 
gatviakarių bendrovė pe
reitą savaitę sudegino 150 
pasenusių gatviakarių. Tai 
buvo gaisras, kurio nerei
kėjo gesinti.

Naujienų-Acme Photo

IR PREZIDENTAI KOSTI — Paprastai prezidentas Rooseveltas pozuoja paveik-, 
slams. Bet ši fotografija buvo traukta jam nežinant. Pasirodo, kad ir prezidentai, 
kaip ir kiti “smertelni” žmonės, pagauna šalčius ir kosti. Naujienų-Acme Photo

PIKTADARIO KAUKĖ — Šią kaukę dėvėjo piktada- 
ris, kuris prie pat jos namų nušovė southsidietę, Mary 
Irwin, bebėgdamas po nušovimo, piktadaris kaukę pa
metė.

LAUKIA PROGOS SKRISTI PER ATLANTIKĄ — 
Didžiulis anglų statytas lėktuvas, kuris ateinančią vasa
rą skraidžius per Atlantiką su keleiviais. Pakelia apie 
40 keleivių ir įgulą. Naujienų-Acme Photo

IRGI AUKOS — Southsidiėtės Ethel Kuzora (kairėj) 
ir Marjoric Julien, kurias Mary Irwinienės žmogžudis 
įpiplėšė gatvėje. Piktadaris ir joms grūmojo revolveriu, 
bet nešovei . —Naujienų-Acme Photo

APLINK PASAULI —La
kūnė Amelia Earhart su 
vyru, George Putnam rodo 
“Vanagus” — “kites”, ku
riais šauksis pagalbos kelio
nėje oru aplink pasaulį

i

“ŽMOGŽUDIS” — Susi
ginčijęs su kitu šuniu dėl 
mėsos gabalo, šis šuo jį nu
žudė- Atsirado San Francis- 
co, Cal., kalėjime ir dabar 
laukia teismo.

NORI MIRTI — Helen 
Wills Love, Los Angeles, 
Cal., moteriškė guli lovoje 
pasiryžusi numirti. Nepri
ima maisto, jokios pagel- 
bos. Ji nuleista elektros kė
dei, bet nori savaip mirti.

Naujienų-Acme Photo

IRGI NORI MIRTI —
Mrs. Margaret Harrison, Se
at tie, Wash., moteriškė du 
kartu nepasekmingai bandė 
nusižudyti. Vyras ją paliko, 
o teismas atėmė į prieglau
dą 3 metų sūnų.

Naujienų-Acme Photo




