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Sutaikė Detroito
Hotelių Streiką

DETROIT, Mich., kovo 16. — Streikas, uždaręs keturis di
džiuosius Detroito hotelįus, gubernatoriaus Murphy pastango
mis liko sutaikintas 7 vai. vakare- ir kaip paskelbė gubernato
riui, hoteliai tuojaus vėl atsidarys.

Viename šių 
dar trys lieteliai 
liūs uždarė. Bet 
pasiliko sėdėti.

Bet tuojaus iš Lansing atvyko gubernatorius taikinti strei
kų ir lokautus — ir juos greitai sutaikė.

Tečiaus Detroitui dabar gręsia didžiausios departamenti- 
nės sankrovos streikas, taipjau streikas taksi šoferių.

hotelių vakar kilo sėdėjimo streikas, šiandie 
paskelbė savo darbininkams lokautų ir hote- 
ir viename uždarytame hotelyje darbininkai

Gubernatorius Mur- 
phy jau keičia savo 

nusistatymą
Jau liepia darbininkams klau

syti teismo įsakymų.

16. 
ku-

dirbtu-

davė sė- 
dirbtuviu v

DETROIT, Mich., kovo 
— Gubernatorius Murphy, 
ris ne kartų yra pareiškęs, 
kad valstija neprisidės prie ša
linimo streikierių iš jų užim
tų dirbtuvių, dabar pakeitė sa
vo nusistatymų ir jau pataria 
darbininkams klausyti teismų 
įsakymų ir apleisti 
ves.

Tokį patarimų jis 
dintiems Chrysler
darbininkams. Gubernatorius 
gi yra artimai-. -snsidraU^avęs 
su4 Chrysleriu ir kitpfe tos kor
poracijos viršininkais.

Streikieriai taipjau laiko 
Hudson ir Reo automobilių 
dirbtuves.

Automobilių darbininkų uni
jos viršininkai sakosi nemanų, 
kad streikieriai paklausytų 
teismo įsakymo ir gubernato
riaus patarimo ir apleistų už
imtas dirbtuves.

Taipjau streikuoja Firestone 
Tire & Rubber Co. darbininkai 
Akron, O. Jie irgi reikalauja 
kolektyvių derybų.

Apleis dirbtuvę.
Kuomet Detroito streikieriai 

atsisako apleisti užimtas dirb
tuves, Alladin Industries, Alex- 
andria, vInd., organizuoti 
bininkai nutarė pasiduoti 
mui ir apleisti dirbtuvę, 
gamina atitomobilių dalis.

Unijos derybos su General 
Electric ir Carnegie-Illinois 
Steel progresuoja.

dar- 
teis- 
kuri

Streikas uždare ke 
turis Detroito 

hotelius

16.

Chrysler korp. vis 
dar laikosi prieš 

uniją
DETROIT, Mich., kovo 16. 

— Automobilių darbininkų uni
ja pasiūlė nauja planų kolek- 
tyvėms deryboms, bet ir nau
jų j į planų Chrysler korporaci
ja atmetė, taip kad derybos 
su ta: korporacija vėl užsikir
to.

O tuo tarpu 6,000 darbinin
kų laiko visas Chrysler dirb
tuves, nežiūrint teismo įsaky
mo tas dirbtuves apleisti. Tei
smo įsakymu, dirbtuvės turi 
būti apleistos iki 9 vai. trečia
dienio ryto. Unijos viršinin
kai sako, kad patys streikie
riai, turės nuspręsti, ar jie 
klausys teismo įsakymo, ar jį 
ignorutos.

Gubernatorius Murphy atsi
skubino j Detroitu iš Dansin
go, bet. jis veikiausia pirmiau
sia rūpinsis sutaikinti hotelių 
darbininkų streikų. Rytoj gi 
jis tarsis su “20 komitetu”, 
kuris bandys rasti budus tai
kinti busiančius streikus.

Wm. Green reika
lą u j a reformuoti 
augščiausiji teismą

WASHINGTON, kovo 16. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William 
šiandie kalbėdamas 
teisminiam komitetui,

Green 
senato 

kuris 
'svarsto prezidento Roosevelto
pasiūlytų federalinių teismų 
reformavimų, pareiškė Am. 
Darbo Federacijos pilnų prita
rimų prezidento pasiūlytoms 
teismo reformoms ir reikala
vo jas kuogreičiausia įvykinti, 
nes šaliai yra reikalingas švie* 
šesnis teismas, jei norima iš
laikyti priderančių teismui pa
garba.

DETROIT, Mich., kovo
— Kilęs patarnautojų streikas 
uždarė keturis žymiausius De
troito hotelius, kuriuose buvo 
apsistoję daug žymių žmonių, 
jų tarpe dainininkė Lily Pons, 
garsi čiužinėtoja Son j a Henie 
ir 40 narių D’Oyly Carte ope
ros grupė.

Streikuoja trokų draiveriai.
Detroito šeimininkės yra su

sirūpinusios kaip jos gaus 
maistų sustreikavus trokų 
draiveriams ir sandelių darbi
ninkams, kurie išvežiodavo 
apie 50,000,000 svarų maisto.

Taxi streikas Toledo.
Trijų taksi kompanijų šofe

riai paskelbė streikų Toledo, 
Ohio. [

Vienuoliai laimėjo 
sėdėjimo streiką

žindytoji; streikas chicagoje

BURYS JUODVEIDŽIŲ ŽINDYTŲJŲ, KURIOS PARŪPINA PIENĄ CHICA- 
gos sveikatos departamentui- Jos “susido” miesto rotušėje, reikalaudamos 10 centų 
už uncijų pieno. Ikišiol joms mokėdavo po keturis centus. Streikas tebeina, bet 
“sėdėjimas” buvo užbaigtas, kai rotušės tarnautojai išnešė kėdes iš kambario, ku
riame moterys buvo. i Naujienų-Tribune Photo

Amerikietis pasako
ja apie išžudymą 

3,000 italų
VALENCIA, kovo 16. — 

Frank G. Tinker, amerikietis 
lakūnas iš Arkansas, kuris tar
nauja lojalistams, papasakojo 
kaip jis padėjo išblaškyti ita
lų divizijas Guadalajara fron
te. Jis pasakoja sekamai:

“Mu‘sų eskadra' pamatė šeš
tadieny maršuojančių keliu di
vizijų arti Guadalajara. Mes 
puolėm žemyn, kiekvienas nu
matom po keturias bombas ir 
kiekviena bomba pataikė į tai
kinį.

Motina pasmerkta 
mirčiai

Didelis masinis anti- 
nacių mitingas 

New Yorke
Hugh Johnson, John L. Lewis, 

meras La Guardia 
pasmerkę Vokietijos

aštriai 
nacius.

16.

3 lakūnai užsimušė
CROYDEN, Anglijoj, kovo 

16. — Gauta žinių, kad Impe- 
rial Airways, lėktuvas nukrito 
ties Cologne, Vokietijoj ir trys 
juo skridę žmonės užsimušė.

Mūšiai prie Madri 
do vėl veik visai 

apsistojo
Guadalajara fronte veikia tik 

artilerija. Lojalistų lėktuvai 
išlaikė viršenybę ore.

Mirė Anglijos kon 
servatorių vadas 

Chamberlain
LONDONAS, kovo 16. - 

Šiandie nuo širdies ligos štai 
giai mirė žymus Anglijos kor 
servatorių vadas Sir Auste 
Chamberlain, 73 .m. Jis yr 
buvęs užsienio reikalų minis 
teriu, iždo kancleriu, admira; 
tijos lordu ir yra laikęs dau 
gelį kitų ministerijų per 4 
metus savo politinio veikimo.

1 Jis yra padėjęs paruošti Lc 
čarno taikos sutartį ir yr 
kartu su Charles E. Dawes i 
Chicago, gavęs Nobelio taiko 
dovanų. Jo pusbrolis Nevill 
Chamberlain ir dabar yra 
do kancleriu.

Jį

jau 
tu- 
per

Nepalankus oras su 
laiko ' Amelia Ear 

hartHšskridimų

CAIRO, Egypte, kovo 16.— 
Koptų vienuoliai laimėjo 40 
dienų sėdėjimo streikų savo 

’Assiut tyrų vienuolyne, rezig
navus jų perdėtiniui Komnos 
Sidarus, kurio pašalinimo jie 
reikalavo.

įORR S
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Giedra, biskj šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 37°.
Saulė teka 6, leidžiasi 5:57.

NEW YORK, kovo
Vakar didžiuliame Madison 
Gardęn įvyko nailžiniškas anti- 
nacių masinis ‘mitingas. Visa 
(didžiulė salė, kurioj telpa virš 
25,000 žmonių, buvo kimštinai 
prisikimšusi publikos dar ilgai 
prieš prasidėsiant susirinkimui. 
Gatvėj gi rinkosi desėtkai tūk
stančių kitų žmonių, kurie 
nebegalėjo įtilpti į salę ir 
rėjo klausytis prakalbų 
garsiakalbius.

Susirinkime kalbėjo bu4vęs 
'NBA administratorius gen. 
Hugh S. Johnson, angliakasių 
'unijos prezidentas ir industri
nių unijų vadas John L. Lewis, 
New Yorko meras La Guardia, 
kuris minios buvo nepaprastai 
triukšmingai pasitiktas ir ki
ti kalbėtojai.

La Guardia pareiškė, kad jis 
nuolatos, prie kiekvienos pro
gos, kartosiųs apie nacių bai
sūnų. John L. Lewis, pareiš
kęs, kad vienintelė pasaulio iš
sigelbėjimas yra demokratijoj, 
ragino boikotuoti Vokietijos 
prekes. Jis sakė, kad Vokieti
ja sugryžo į viduramžius, o 
darbininkai liko paversti tik
rais vergais. Boikotuoti Vokie
tijos prekes ragino ir gen. 
Johnson, kuris tarp kitko pa
reiškė: “Hitleris ir jo štabas 
naci-patikų patapo savo rųšies 
baisumu, grųsinančiu viso pa
saulio taikai”.

Baigiant susirinkimų liko 
'priimta rezoliucija, kviečianti 
demokratijos šalininkus remti 
nacių produktų boikotų. Jų 
pAsiulė kun. Holmes ir ji su
sirinkimo buvo entuziastingai 
priimta.

Vokietija tyli.
BERLYNAS, kovo 16.—Vo

kietijos. laikraščiai nė vienos 
eilutės neįdėjo apie New Yor- 
ko susirinkimų. Tiesa, propa- 
'gandos ministerio organas Der 
Angrif, kuris labiausia pasižy
mėjo amerikiečių, šmeižimu ir 
dėlei to iššaukė Amerikos pro
testų, buvo pirmame puslapyje 
įdėjęs žinių apie tų susirinki
mų su reikalavimu4, kad įsimai
šytų prbžidentas Rooseveltas.

OAKLAND, Cal., kovo 16.— 
Nepalankus oras Californijos 
pakraščiuose per pastarąsias 
10 dienų, kuris privertė du sy
kiu sugryšti Pan American 
Airways Hawaiian Clipper lėk
tuvų, neleidžia išskristi ir Ame1- 
lia Earhart PiVtnam į kelionę 
oru apie visa pasaulį. Jų irgi 
jau kelintų dienų sulaiko ne
palankus oras ir gali sulaiky
ti dar kelioms dienoms.

Airija nedalyvaus 
Anglijos karaliaus 

karūnacijoje
DUBLINAS, kovo 16. — Pa

tirta, kad Airija nebus atsto
vaujama nė Anglijos kara
liaus karūnacijoje gegulės 12 
d., nė vėliau įvyksiančioj svar
bioj imperijos konferencijoj, 
kurioj bus svarstomi įvairus 
Anglijos imperijos reikalai.

Anglija nemokės 
pensijos ,ex- 

karaliui

LONDONAS, kovo 16.—An- 
glijos valdžia nemokės jokios 
pensijos buvusiam karalių4! Ed
vardui VIII, dabar WindsOro 
kunigaikščiui. Pensijų ex-kara- 
liui turės mokėti pati karališ
koji šeimyna iš savo kiše- 
niaus.

YORK, kovo 16. 4- 
savo namuose nuo šir- 

Rear 
Hob- 

Ame-

. NEW 
Šiandie 
dies ligos staigiai mirė 
Admirolas Richmond P. 
son, 66 m., pasižymėjęs 
rikos kare su Ispanija.

Bet smarkiai riktelėjęs,. Goeb- 
bels greitai užsičiaupė, tų lai
dų sulaikė ir išleido naujų lai
dų be jokios žinios apie tų su
sirinkimų.

MADRIDAS, kovo 16.—Gu‘a- 
dalajara mušis virto tik į ar
tilerijos dvikovas įvairiuose t -,..c, J: •' *^ - **■'■* y: r • •. <•.**■ *' • * *
sektoruose. Taip pareiškė Ma
drido komanduotojas gen. 
Miaja, kuris dar pridūrė, kad 
visuose kituose Madrido fron
tuose yra ramu.

Lojalistų lėktuvai šįryt bom
bardavo sukilėlių laikomų Bri- 
huega. Abelnai lojalistų lėktu
vai išlaikė viršenybę ore ir 
daug prisidėjo prie nugalėjimo 
sukilėlių Guadalajara fronte, 
nuolatos juos bombarduodami 
ir apšaudydami iš kulkosvaid
žių. Sukilėlių lėktuvai bandė 
lojalistus kovoti, bet greitai 
prarado du Fiat lėktuvus ir 
daugiau nebebandė pulti.

Dabar sukilėlių lėktuvai tik 
naktį gali pasirodyti ir bom
barduoti. Bet nakties bombar
davimas negali būti tikslus ir 
galima bombarduoti tik mies- 

’tus ir miestelius. Tad ir Ma
dridas dabar bombarduojamas 
tik naktimis.

Lcjalistai gali sukilėlius 
nugalėti.

PARYŽIUS, kovo 16. — At
vykę iš Madrido, Barcelonos ir 
Valencijos bešališki dabotojai 
sako, kad sukilėlių ofensyvas 
'prie Madrido bent laikinai li
ko sulaikytas. Italijos karei
viai tiek pat neįstengė persi
laužti per lojalistų linijas, kaip 
ir maurai. Suimtieji italai ne
rodo jokio pritarimo sukilė
liams ir nori kariauti Ispani
jos žemėje.

Katalonijoje padėtis irgi ge
rėja, išrinktų j ai Katalonijos 
valdžiai — generalidad — pa
maži atimant valdžių iš anar
chistų ir sindikalistų, kurių 
įtaka nyksta.

Manoma, kad jei lojalistai 
įstengs išsilaikyti dar kelias 
savaites, o to galima tikėtis, 
jei nepritrūks amunicijos ir 
nebus prisiųsta sukilėliams 
daugiau užsienio kareivių, tai 
sukilėliai bus nugalėti. Tečiaus 
visgi ims ilgų laikų iki pasi
seks sukilėlius atstumti nuo 
Madrido it išvaduoti visų ša-

1 HOLLIDAYSBURG, Pa., ko
vo 16. — Mrs. Margaret Kar- 
mendi, graži 24 metų moteris 
šilko audinyčios darbininko, li
ko pasmerkta mirčiai elektros 
kėdėje. Ji yra pirmoji pasmer
kta mirčiai moteris Pennsyl- 
Vanijoj per pastaruosius 7 me
tus.

Ji liko pasmerkta mirčiai už 
tai, kad ji padėjo savo meilu
žiui Roy T. Lockard, 24 m. 
WPA. darbininkui, nužudyti 
'jos trijų metų sūnų Matthew, 
kuris kliudė jų pasimatymams 
ir apie jutos pranešė savo tė
vui.

IŠ LIETUVOS'

Lietuvos universite 
to rektoriaus tele 
grama Burgos vy

riausybei

buvo kiek 
dar pereitų 
debatuose An$

pž
Sc

' Jo sveikata. 
krikusi, bet jis 

’vaitę dalyvavo 
lijos parlamente, šįryt jis jai
tesi neblogai, bet staigiai 
sirgo savo kabinete ir už 
lių minučių mirė neatgavęs 
monės.

si 
k<
SI

Karo laivas išgelbė 
jo 9 žmones iš skę 

stančio laivo
VVASHINGTON, kovo 16.- 

'Torpedinis laivas Fairfax pr; 
nešė laivyno departamentu 
kad San Salvador pakraščiu 
sų^jis išgelbėjo kapitonų ir 
narius įgulos skęstančio ang 

4 buorinio laivo Avon Queen. I 
gelbėtieji bus atvežti į No 
folk, Va. Fairfax prašo vali 
žiu laivų sudeginti ir visai 
skandinti, nes jis dabar. 
sudaryti 
vams.

pavojų kitiems

Pi 
g* 
la

uniKAUNAS. — Lietuvos 
versiteto rektorius pasiuntė 
Ispanijos sukilėlių vyriausybei 
sekamų telegramų, reikalauda
mas pasigailėjimo sukilėlių 
mirčiai pasmerkto mokslinin
ko:

Giliai sujaudintas Profeso
riaus Leopoldo Alas’o Oviedo 
Universiteto Rektoriaus nauju 
mirties sprendimu, skaitau* 
žmogaus sąžinės pareiga pra
šyti Burgos Vyriausybę išgel
bėti Ispanijos mokslininko gy
vybę.

Prof. Mykolas Romeris
Kauno Universiteto Rek

torius Lietuva.

“Lietūkis” perėmęs “So- 
juznefto” astovybę 

Lietuvoje
' KAUNAS. — “Lietūkis” yra 
nusistatęs šiemet išplėsti naf
tos produktų prekybų. Tuo 
tikslu jis ne tik išsinuomavo 
tanklaivį naftos produktams 
vežti iš Juodųjų jurų uostų, 
bet kartu Klaipėdoje penkis 
didelius tankus (kubilus) ži
balu! ir benzinui laikyti, be to, 
dar nupirko dešimt sandėlių 
įvairiose Lietuvos vietose ir 
šešiolika cisternų (žibalui vež- 
Iti vagonų). Kartu4 “Lietūkis” 
perėmęs ir “Sojuznefto” at
stovybę Lietuvoje.

Nyksta Gavėnios As
ketizmas.

Tada mes pradėjome vyt 
bėgančius italus, be pasigai.l- 
jimo juos apšaudydami iš k u 
kosvaidžių ir paversdami j 
pasitraukimų j bėgštų. Jie p; 
liko daugelį tankų, kulkosva 
džių, šarvuotų automobilių 
motorciklių.

“Aš apskaičiuoju, kad te 
liko užmušta mažiausia 3,0( 
kareivių”.

km
Vienas žmogus liko u

INDIANAPOLIS, Ind
16.
muštas ir 4 sužeisti Big Foi 
pasažieriniam traukiniui užg, 
vus automobilių ir nušokus ni 
bėgių, o garvežiui ir apvirtu 
Garvežys virsdamas užmui 
Milės Novgle. Du sužeistų; 
yra važiavę automobiliu, o k 
ti du — traukinio darbini) 
kai.

ko^ 
mot 
aug

GREENVILLE, Ala., 
16. — Armijos lėktuvo 
rui sugedus 2,000 pėdų 
tumoj, septyni skridę pasaži
riai iššoko parašiutais, bet 1 
kūno parašiutas užsikabino i 
lėktuvo ir lakūnas Įeit. Ph: 
lips, 29 m., žuvo lėktuvui m 
kritus žemėn. .

PASVALYS, Biržų apskr.— 
Čia dabar jąu baigia nykti ga
vėnios asketizmas, kai nebuvo 
galima dainuoti, linksmintis ir 
t. t. Dabar ne tik vakarais, bet 
ir dienos metu skamba liau
dies dainos ir t. t.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
DS1 informacijų rašykite ar 
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Kitąm Kasė Duobę, < Gubernatorius fcvie- - Žagarįečiams feęt Pats I Ją įkrito čia moteris j darbą

f*>F

Kazimiero Poqaus 
Tavern

WEST PULLMAN. — Kaži- 
miero i ociąųs tavęrna randasi 
adresų 72$ ¥^10 |2Q Street, 
šioje ilgoje visuomet yrą ge
ros rūšies gėrįjnai, cigarai ir 
teikiama mandagus patarnavi
mas. Galima' visuomet nusi
pirkti pavienis numeris “Nau
jienų” ir ‘'Keleivio.”

Draugas K. Jocius yra žino
mas West PuĮĮipane kapo drąu- 
kiškas žmogus ir daug pasidar
bavęs progresyviame judėjime 
tarpe vietinių draugijų.

’ ’ ' 4 ♦ J f <

Syp Šilinę Tavern
Sun Shine Tavern randasi ad

resu 6403 SpivtĮi Kpdzie avė. 
Šios gražiai išpuoštos užeigos 
savininkei yra Ąntanas Rinku-

ftoękfordįętis Brittop Vau 
JįCpren atrado, kad priežodis a- 
pie jkritimą į kasamą ki-

Kiek laiko atgal jis išgavo 
$100 “džiodžmentą” prieš sko
lininką Clifford Whitford. Ker- 
Įy^tnąs ^koįipip^į, yan Ku- 
ren mokėjo vietos šerifui po 
-Į dieną, kad laikytų Whitfordą 
kalėjime.

Kai šelpimo įstaiga sužinojo 
apie tai, tai nutraukė Van Ku- 
renui pašalpą. Nusprendė, kad 
jam pašalpos nereikia’, jeigu tu
ri pinigų užlaikymui žmogaus 
kalėjime. Prisikabino prie> jo ir 
žmona. Patraukė Van Kūreną 
teisman už nemokėjimą užlai
kymui jai ir trims vaikams.

Tokių budu, Vąn Kurep šian
dien pats sėdi kaĮėjime.

Gubernątopus Horner įšlęį- 
do pareiškimą, kuriuo kviečia 
Illinois valstijos moteris stoti 
kovon su vėžio liga. Jis ragina 
moteris stoti į organiząpiją ži- 
nimą vardu “Women’s Field 
Army of the American Spcięty 
for the Control of Cancer”.

'GubęTP^ti.us tąrp kitko ne
rodo, kad jupgjtjpėse y aisti jo
se kas metai miršta dėl vėžio 
ligos daugiau? kąip 145,Q00 
žmonių. Jisai sako, jogei pusę 
tų Įnirčių bųtų galima išveng
ti, jšąip spečiąlistąį apskąir 
čiupja, jeigu plačioji publika 
daugiau žinių turęką apie yę- 
žio ligą. Taigi yrą syąybus rei
kalas šias žinias skleisti mi-

i' V <! t1 > • t V .'i •'

niose, ir moterys Illinois vąf- 
stijoj šįąip darbui gąji ypąč 
daug pą^Įtąrnąuti..

žagariečių Klįųbo susirinki- 
mąj yra JąĮkąiĮji ' sek
madienį kiekvieno mėnesio. 
Kadangi koyo 28 PFI#1*0" 
ja pavasarinės |ventįj^ būtent 
Vejykps, tąį į.agąrieČįĮJ kjipbp 
susirinkimas įvyks trečiadienio 
vakare, kpvo 24 dięBą. T.^P“ 
pat turiu primigti, kad žaga
riečių vakarėliu su žydinęįoipįs

rožėmis ir kitokiais pamargi- 
nįĮĮĮafcį atsibus atvelyky, t. y. 
Įę^'a^įępy, bąlandžip 3 dieną, 
toj pąčįoj svetainėje, šia proga 
dar pareiškiu žagariečįąins ir 
jų kaimynams, ką(<| žagariečių 
draugiško kliubo gegužinė 
įvyks gegulės 16 dieną, Spai- 
čio darže; tai bus pirmas pa- 
vasarinis išvažiavimas į žaliuo
jančias girias.

1 "D L, * 1 TT*Vi Dr. C. J. Svenciskąa
________ š. "srtSsrLL. .„ita^s.. T.

HM SKANU

(MM Isdirbystes
Alės pristatome j visas 1 aisniuotas 
yįetąg ųnpo (jyholęisale) k^ipQp)ii

f

MASTER WIND0W SMADĘ C0.
S. J. Vondrak TgJ. Įująfayęltą 4560

Čia visuomet laikoma didelis 
pasirinkimas geros rųšies deg
tinės, aįaųs, vyno, cigarų ir tei
kiama mandagus pąjt^rnąyiip^ą, 
nes abuįu biznio savininkai yra 
linksmaus budo, geri lietuviai.

Juozapinė Parė,
Juozapo Nezelskio tavernoje, 

136 East 107 Street, įvyksta ko
vo 20 dienos vakare Juozapinė 
parė. Bus veltui skanus užkan
džiai, gros gera mzjka. Puotos 
garsinimas tilps “Naujienose” 
kovo 18 dienų.

Kviečia visus į Juozaprnę pa- 
rę p-nia Filimena Nezeįskienė ir 
sūnūs Juozapas.

—Senas Petras.

Iš Lietuvos Kumpiai
BRIDGEPORT. — Bizniepįų^ 

Matas Bertash, 3239 So. Hal- 
sted St., šiomis dienomis iš. 
Lietuvos gavo didelį kiekį 
tuviškų kumpių ir kitokių 
siškų produktų.

Dabar jo kostiftneriai, 
riems jis pristato mėsos 
duktus ir kurie lanko jo 
Černę, 3239 So. HalstetJ
galės Velykoms įsigyti lietu
viškų, gardžių kumpių.

lic-
mė-

ku-
pro-
bu-

Draugystė Palai
mintos Lietuvos

Bridgeport.—. Draugystė pa
laimintos Lietuvos laikė rrėnp- 
sini susirinkimą kovo 10 dieną 
Chicagcs lietuvių auditorijoj.

Susirinkimą atidaro pirmin. 
J. Jackas. Valdyba atsilankė vi
sa. Nutarimų raštininkas skai
tė praėjusio' susirinkimo tari
mus. Nutar'mų užrašas vienbal
siai priimtas. P'rmininkas J. 
Jackas pranešė, kad mirė drau
gas Peter Streckis vasario 28 
dieną. Nutaria išmokėti už grą- 
bnešių mašiną S. M. Skudo 21 
dol.

Pirmininkai pranešė, kad ka- 
skėrius padėjo į banką *$372.05. 

( f * l **'»»* ’ f ' «
Tai tapo užgirta.

Išduota raportas ąpie busimą 
pikniką. B. šūkis pranešė, kad 
drržas piknikui yra pa'mtas bir
želio 13 (l enai. Piknikas įvyks 
Liepos dirže. į komisiją pikni
kui surengti įeina šie draugai:' 
A. Tumavičia ir A. Balčiūnas. 
Bus pasiųsta po du tikietus kie
kvienam nariui. Nariai turės 
mokėti tik 25 centus. Narjąi 
būtinai turi suvartoti tikietus. 
Butų gerai, kaęl jr abu tikįetus 
suvartotų.

Ligonių raportas išduotas to- 
kis: Mrs. Tumavičienei išmokė
ta ligos pašąjpp $45.00. Daf ke-! 
turi ligoniai serga. }

Pajamų šiame susirinkime 
buvo $536.20; išmokėta bilų vi-> 
so $90.00. Draugystė yra turtin-j 
gą. ji turi $11,226.90. {

Susirinkimą uždarė pirm. J. Į 
Jackas.

Lapgąm Uždangalus Padarome ant Užsakymo
L LAZDAS . 7 . MES NUMIERŪOJMUE^TR^UžĮCABINAMIE ! 

junwooD trr " jtavernoms, Namams ir mokykloms
1803 VVEST 47th STREET ’ (ARTI

TONY

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

f a * I
LIETUVON

Gegužės 12 d. 1937 
CUNARD WHITE STAR LAIVU 

“AQŪITANIA”
Skubinkitės sji dokumentais ir tuojaus užsi- 

’• sigakykite vietą ant laivo.
Iš New Yorko į Cherbourgą per 6 dienas, 

. /; o iš ten per 27 valąndą j KlaipėJa.’ 
Pamatysite Paryžių, Berliną ir kitus miestus be jokių 

EXTRA IŠLAIDŲ! J 'y»il či
220 svarų bagažo galite vežtis ^veltui, . p kas yirsauš 

reikės primokėti po 4c už svarą.
Laivakorlūs iš New Yorko į Klaipėdą trečia klcsa į vie

ną 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.

Sf

JULIUS
1245 So. Michigan Ayenue

julius BASKis '■ ' Tol VICTORY 4686TONY ANDREWS Vl.V4.yXVl 4000
IV J.inn.---------- .. ■ U., ......... —■

1
'. f č- ■- ■■ 1 ................. '

LIETUVIAMSTABAKO KliAlTlA-
NINKAMS PRANEŠIMAS

. Jeigu jumč stokuoja OĮjP GOLD 
CIQARE'1{Ų Paveiksluotų' Mįslių 
ir i Old Gpld Čigaretų konteštą 
įstojimo fpDĄiįb pra^ešr
ti inūms telefonu.;1 ' 
T u- : ‘‘"L*r'*

Pastebėtina, kad veik n£ra jp‘ 
kios galimybės krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mįslių 
kiekių, ar išankstov pu’sp^tį kiek

'J • ... . >. L. . 4: ? ■■ * ’ 4 '

kurio? krautuvės pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastankOS ęla daug padės. Gi 
mes. gayę iš jūsų pareikalavimą, 
pasįstepgsimė juos pasiųsti su 
Specialiu '‘palšiu ■'

• Be to, lelskįte mųmą priminti 
tai,' kad pįekuomęt krautuvėj 
nebūtų ir viii Goki 1Cigare tų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

stęd Št. Chicago, III
J Telefonas CANAL 85Q0

b.w—iii—*.
. .1.,. J,p.

fi\ 7 >?SSWW??

TAUPYKITE PINIGUS 4%
TEN, KUR GAUNATE----“i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

John F. Eudeikisk
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 10

AMBULANCE! f C
PATARNAVIMAS "SPATARNAVIMAS 
PIENĄ IR NAKTĮ

Visi TeĮefųnai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAVETTE 0727

-J (kopėčios visose
J—-f 1 j Chicagos dalyse
Klausykite musu Lietiiyškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:0,9 
vai. yakaro iš W.H.F,C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. ialtimieras.

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor-.Į^gĮį

18 mėnesių 
senumo

STRAIGHT 
k

GALI M A G A UTĮ VISOSE
TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL UQUOR COMPANY
4707 'SOUTH * HALSlTfeD STREET

* Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnoju' prie 

gimdymo Ramuo
se ar ligoninėse, 
(Tuodu mąšsa'ge 
elėctric’ trfea’t-i 
ment ir magnę- | 
tie blanketš' ir tt. i 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.
I' •

■ fM1 'BRV '

ADVOKATAI

NDOS: 10 v. r. iki 9

susitarimą. * ’ 
430fl S. FAIRFIELD AVĖ. 

TeJefpnas LAFAYETTE 8016

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Ramb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Kętvirtadięniaiji ir Sekmadieniais — 

pagal šutartj.
■ r « ,

St.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

22()1 West 22nd .Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredoipis ir pedčl. pagal sutartį 
Rez.6631 ' So. Caljfomla Aveųue

Tęl. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

VąĮąnfĮpą 1—4 po piftu, 7—8 v. vak. 
ištyrus serędomis ir subaton^is.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
’ Res. 6515 So. Rockwell SL ‘ ’’

Telephoyef Republic 9723

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas iy Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.; Nup 2 ild 4 ir puo 6 iki 8 

v Ak. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 • 

Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowė Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Ropm 737 '

Vai. 9 ryte iki 5 vaj. vakare 
Ofiso Tel. Central 4490’

Gyv. vieta: 6733 jCran^on Avenue 
'Namų Tel.: — Hyde Park 3395

GYDYTOJAS IR ChĮrUR£A£ 
4157 ARCHER AVĖNUE 

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

Rezidencija
3939 SOUTH CLAREHONT AVĖ. 

Valandos—9 —10 A'.'‘M. 
Nedėljoj pagal sutarti

Cleinęrit J. Syilow
ADVOKAJAS

33 NO. LA SALLĘ STREET
6- toš lubos Tel. CĖNtral 1840

Marqųe*te Park Ofisas:
6322 \SOITTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROšpeėt 1012
An.t.rpdieniais ir ketvirtadieniais nuo
7— 8 vąk. šeštadieniais nuo 3 iki 6 

vali vakaru* jr nagai sutartį.

AKIU SPECIALISTAI
7 į'T-;, 
...... ... —......    I. ,1.. •

■' r t • e - v ........  / < f*'

ŠI SPUDEA YRA NARYS FRDERAL HOME LOaN BANK.
PRISIRAŠYTI GALIMA KAŠDrENA NUO 8 V. RYTO IKI 8 Y. V.

HTDUANIAN BLILDING, LOAN 
"AND SAVING ASSąCIATION /■ 
1739 SOUTH HALSĮĘP STREET

iii i<i > 'inii........
M •»

Laidotuvių Direktoriai

į NARIAI
' Chicagps? • jMR

Lietuvių I Į
Laidotuvių m .
Direktorių ‘ “^f/j Kl 
Ąs^jącĮjųg «

Ambulance 
Pątarhavi- 

pieną 
ir Naktį

r TURIME
1 KOPLYČIAS

, VISOSE MIES

EZERSKIS ĮR ŠUNUS '
10734 S. Michigan Ąve. Tej, Pųljmąn 57Q§

LACHAiyiCZ IR SŪNUS
23Į4 West ^3y,d Pl'apf' Phone Ganai 2515
ĮKYRIUS: 12-IĮ Įtaf-t JOgtĮ) Street, Tel. Pullman 1270

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

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Ąy.enu.e Phone Lafayette

/A. MASALSKIS
330y Lituapic^ Avępuę : Phone Boulevard 4139.... £ pETKU£
14J0 Spųtb 4*bh Co.urt Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. HalsleJ Street' Boulevard 4089

Į. J. ZQLR
1646 <6th Slręef PĮiones BpulęvąĮ’jJ 5203

718 West 18lJ};^r^J pjljone Nfonrop 3377

Phonę Boulevard 7Q4?

DR. C. Ž. VEZEL’IS
DENTISTĄS

4645 So. Ashland Ąve.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakarp 
Šeredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

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

j iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
Ofisas .ir Rezidencija 

3335 So, Hą|sted St 
CHICAGO, ILL. '

DR. VAITUSH, OPT. 
lietuvis 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Inmubse egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias ’ klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama i 'mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somus. Valandos nuo 10 iki‘8 v- Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Ddugely atsitikimų akys atitaisomos 
į)e ąkinių. Kainos pigiau kaip pirma 
47Į2 ŠpĮitb Ashland Ay. 

Phoiie Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SŲRGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus šeredą.

Sekmadieni susitarus

DR, A, J. Sljimkųs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai-': nuo 2 iki 4 v. p. V- K fino 7 
iki 9 v. vak. Trečiadiep|aįs jjr 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayėtte 8016

DR. G. SĘRNER
LIETUVIS ARIU GYDYTOJAS

Tel. yards 1829
Pritaiko Ąįdpius

Kręivat Akis 
ištaiso

Akinių DirbtuvėAfisas ir
756 ly^st 35th Street
' kampas Halstę^ St. 

Valandos: nud 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutąrtj.

LIETUVIAI
gydytojai ip dantistai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

«. II 11111*111 i.   .. 111*1 , Hflll MHIHlrtM milui■■■I . ............ . ..........—

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

‘ Iš RUSIJOS
Gerai lietuviam? žinomas per 31 

metus kąį^o patyręs gydytojas chi
rurgas įr akins. ‘

Gydo staigius' ir chroniškas ligas 
vyrų, motęrų ij vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prięįt$sųs.

Ofisas ir Laboraotrija:
1034 W; l$Rh SĮ.’, netolj Morgan St.

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

’Tęl. Čajial 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ą? Montvid, M, D-
West Town State Bank BĮdg.

Ž400 ’West Madison Street^'
Vai. 1 iki’3 po'piety, 6 iki 8 vak.

Tel. Sjepley 7?30
Namų telefonas Brurtswick 0,59J

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS 1R C«IRŪkGAS 

Valandos <n>*> 2 iki 4 iy nuo 7 jRi 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted Sf.
Tel. Boulevard 1401

—......-"" 11 ;■*" ...... . . .................... .. ..............■■■'.■ I m
Ofiso Tel. Boulevard 5913

9

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
Nėdėlioinis p-gnl sutarti

Ręz. 4910 Sp. MLCHĮGAN BLVD.
Tel. Kęnw9pd 5J 07

4OT

Dr. Charles Segal
OFISAS ’ '

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ĮLL- 
OFISO VALANDOS:

Nuo W iki 12 vai. ryU; riuo 2 iki 4 
yąl. po pietų ir nuo .7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedėliomiS nuo 10 iki 12 
valandai dieną. \

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Mą|irice Kąhn
4631' SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofišo vĄlAirdos;
Nuo 10 iki’ 12 diedą, 2 iki 8 po pietų 
J iki 8 vai. Nęd&. nuo 10 iki 12

Rez. TelepKone 24^9

W, y. NOBAK, M. D.
PHYSICIAN AND SURGEON 

JO* N. BR()ADWAy. Mclroae'Tark. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 2
' * iki 4 If nuo 7—-9 vkkaije.’

Tel. Melrose Park 660
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Midland Currency 
Exchange

Tai apylinkei tarnauja per 
keturius metus

Brighton Park. — Midland 
Currency Exchange randasi 
po antrašu 4162 Archer Ave
nue, kitaip tariant, lietuvių gy- 
venamoj apylinkėj. Per ketu- 
rius metus toj apylinkėj ves
dama operacijas įsigijo ir ata
tinkamą vietos gyventojų pa
sitikėjimą. Tai matosi iš visuo
menės kaip ir atskirų asmenų 
atsinešimo ir įstaigos veikimo.

įstaiga maino Čekius, priima 
geso ir elektros bilų įmokes- 
nius, parūpina smulkių pinigų 
ir vis tik už menką atlygini
mą. O kai kuriais 
savo patarnavimą 
skaito. Skaitykite 
mą, kuris šiandien 
j ienose.

atvejais už 
nieko ne

jos skelbi- 
telpa nau- 
Skelb.

Moterims žinotina
Velykų šventėms besiarti

nant, kartu su jomis ir pavasa
ri iri, laikas moterims ir mer
ginoms pasirūpinti ir savo pa
puošalais. Prie 4245 Archer 
Avenue randasi Avalon Style 
Shop, tikriausiai tariant, suk
nelių ir papuošalų krautuvė.

Velykų proga ta krautuvė, 
pirmininkaujant Mr. Jack Gins- 
berg, paskelbė didelį bargenų 
aukų. Todėl, atrodo, kad jau da
bar laikas nusipirkti kas reika
linga Velykų papuošalams. Ir 
kodėl nepasinaudoti 
proga ?

Smulkiau rasite tos 
vės skelbime, kuris 
telpa Naujienose.

pigumo

krauttf- 
šiandien 
Skelb.

Eik Lewis Madų Keliais, Kur 
LEW1S KREDITŲ APSČIAI

TAI DARYKIT kai
atsibusite su Galvos

SKAUSMU
GYDYKITĖS PIRM NEGU 

APSIRĖDANT.

NAUJI LEWIS PA
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

Iš puikaus Monotone Materiolo, 
su gražiu vilko odos kalnierium

3 šmotų

SIUTAS

'3950

YELLOW BENDROVĖS TANI, KURI STREIKIERIAI AR JŲ SIMPATIZATORIAI NUVARĖ NUO KELIO Į 
Michigan ežerų. Automobilio šoferis išliko gyvas, bet buvo lengvai sužeistas. Naujienų-Ącme Photo

KAS YRA TIE EUCHARISTINIAI 
KONGRESAI?

vyskupų ir kunigų gražiai pa- 
baliavojo, pagėrę šampaną už 
Kristaus Karaliaus sveikatą, 
patvėmis pasirėdę savo bireto- 
mis pavaikščiojo, pademonstra
vo žmonėms, ir ot — jau gala's 

eucharistinio

Bayer Tabletes 
Tirpsta veik Ūmai
Tikro BAYER ASPIR
IN tabletė ištirpsta 
per 2 sekundes ir nra- 
eda veikt. Įdėjus Bay

er Aspirin tabletę į ■ 
stiklinę vandens ir kai 
ji tik spėja pasiekti 
dugną ji tuoj ištirps
ta. Kas atsitiks stik
linėje. ...atsit i k s ir 
jūsų skilvyj.

kainą vien 
tik už 
kautą.

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

Jus mokėsite 
tą

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė,

MADOS

t*

4345

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No................

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

n: 
A'

“Draugas” kovo 12 d. 1937 
m. rašo, kad, girdi, Amerikos 
katalikų spauda džiaugiasi ne
paprastai dideliu pasisekimu 
Tarptautinio Eucharistinio Kon
greso, kurs įvyko vasario mė-) 
nesyj Maniloje,
se. Bet kų tas kongresas nuta
rė, kų svarstė, kokius pagerini
mus (arba gal ir pabloginimus) 
įvesti į Romos katalikų bažny
čią sumanė, tai “Draugas” ne
pasako.

Kaip kiekvienas skaitantis 
žmogus supranta, į kongresą— 
ar jis butų kokios valstybės, ar 
didelės organizacijos — yra iš
renkami delegatai, ir tie dele
gatai, suvaliavę į nutartą vietą, 
ką nors svarsto, išklauso pra
nešimų savo viršininkų, o po 
to svarsto kokius nors suma
nymus ii* taria savo nuomonę. 
Tačiau dabar šis taip išbubny- 
tas, išpustas neva kongresas 
negali pasigirti nė mažiausiu 
kokiu nors naudingu katalikų 
visuomenei nutarimu.

Taigi kyla klausimas: ką tas 
kongresas veikė ten susirinkęs? 
Jeigu tikėti tuo, ką “Draugas” 
rašo, tai ot ką kongresas nu
veikė: labai iškilmingai, su di
džiausia pompa priėmė popie
žiaus legatą kardinolą Doug- 
herty. šis gi, Vėl su didžiau
sia iškilme ir dideliu pasiputi
mu, pasirėdęs auksu ir deiman
tais, padabintais karališkais rū
bais, palaimino philipiniečių apie 
porą šimtų tūkstančių minią. 
Be to, susirinkę keletas šimtų

No. 4345. AUGESNEI MOTEREI 
SUKNELĖ. Margas naujas materio- 
las, kurį rasite dideliame pasirinki
me kaip tik pritiks šiai sukenelei. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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.

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

kongresas, ir 
vadintis. Nes,

Filipinų salo- viso įto didelio 
kongreso!

Tai nėra joks 
negali kongresu
viena, nebuvo delegatai nei nuo 
parapijų, nei nuo vyskupijų ren
kami, o tik šir.ip "įvažiavo to
kių dykaduonių, kurie turi pi
nigų ir laiko trankytis po sve
timus kraštus, ir susirinko mi
nios vietinių žmonių pasižiūrė
ti, kaip tie Romos katalikų baž
nyčios dykaduoniai gatvėmis 
vaikščios ir demonstruos savo 
galybę. Tai yra tiktai, taip sa
kant, Romos bažnyčios gudrus 
propagandos skymas. Mat po 
to neva eucharistinio kongreso 
priedanga jie turi progą pade
monstruoti ir parodyti, kiek dar 
yra' galinga Romos bažnyčia. 
Tai viskas, kas yra veikiama 
tokių neva kongresų.

O pasekmė yra štai kokia. 
Minios žmonių suplaukia pasi
žiūrėti Romos bažnyčios kardi
nolų, arkivyskupų ir vyskupų, 
ir šiaip kunigijos, gi iš to įgau
na įspųdį, kad Romos bažnyčia 
yra didinga ir galinga organi- 

I

zacija. Po tokių neva kongresų 
daugiau žmonių pradeda prisi
dėti prie Romos bažnyčios. Su
prantama, to popiežius ir kar
dinolai ir tenori.

O juk, jeigu tikras katalikų

bažnyčios kongresas butų bu
vęs, tai jisai galėjo išnešti pa
vyzdžiui protestą prieš barba
rišką Mussolinio legijonų terio- 
jimą nekaltų ir ramių Etiopi
jos gyventojų, kurie yra senes
ni krikščionys, negu Mussolinio 
sužvėrėję legijonieriai. Juk E- 
tiopija jau buvo valstybė apie 
1,000 metų prieš Kristaus gimi
mą, o apie tokią Italiją tada 
dar niekas nei nesapnavo. Ir 
ypač dabartiniu laiku Etiopijo-s 
žmonės ramiai sau gyveno ir ' 
nieko neužpuolė. Tad( popiežius, 
kuris skelbiasi esąs Kristaus ir 
Dievo vietininkas, turėtų sąvo 
dieviškos teisybės žodį tarti, 
turėtų užstoti už nuskriaustus 
ir prispaustus. i j

Jeigu jisai (popiežius) x bijo 
tai daryti gyvendamas Italijoj, 
tai jisai labai drąsiai galėjo per 
savo kardinolus tai padaryti to
kiame eucharistiniame Manilos 
kongrese, kur popiežiaus vieš
pats Mussolini hętgaletų prie jo 
prisikabinti. Tai yra, jeigu tik
rai popiežiui Pijui, kaipo Dievo 
vietininkui, rūpėtų užsistoti už 
pavergtus žmones. Vienok ma
tyti, kas tas dabartiniam popiet 
žiui nerupi. Jam nerūpėjo, kad' 
lenkai smurtu užgrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių,' jt? nei žodžio 
nesakė lenkams, ir dabar jisai 
nei žodžio nesako prieš Mussoli
nio žvėriškus darbus Etiopijo
je. Popiežius, kaip matome, ei
na su galingaisiais, o paverg
tais žmonėmis jisai nesirūpina, 
net jų neužtaria.

Todėl ir tokie eucharistiniai 
kongersai yra' tikta ižmonėms 
akių muilinimas, daugiau nie
kas.

Lietuviškų Gėrimų 
Sandėlis

International Wine and Liquor 
Company, 4611 S. Ashland avė.

—

Ex-kunigas.

’ CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN QUTLET

SU South PAULINA 5T.. • . Cornor HARRISON ST

Vyriški SIUTAI
RYTOJ!

F. Bulaw progresuo
ja naujame darbe

Chicagoj randasi daug įvairių 
vyno ir likerių įstaigų. Bet vie
natinė įstaiga — International 
Wine and Liquor Co. — kuri 
užlaiko tikrai gerus ir lietuvių 
mėgiamus gėrimus.
Pavyzdžiui, * Lietuviškas Krup

nikas, tai yra labai skanus gė
rimas. šį gėrimų ypatingai 
mėgsta moterys. Neužtenka, 
kad jis yra gardus, jis dar yra 
ir gydantis. Tik pabandykit iš
sigerti jį su karšta arbata; iš- 
siprakaituosit ir jūsų slogos 
pražus, jei jas turite. O jei ne
turite slogų, tai po tokios 
Krupniko arbatos saldžiai mie
gosite. . •
Okas iš lietuvių nežino 

apie Treja's Devynerias. Jos pa
darytos iŠ gydančių žolių ir 
šaknų. Reiškia, malonios gerti 
ir sustiprina sveikatą.

šiame sandėlyje taip pat ga
lite gauti įvairių įvairiausių gė
rimų, kokie tik parduodami 
rinkoje.

Frank Vizgardas ' yra savi
ninkas šios didžiausios lietuvių 
gėrimų įstaigos. Lietuviai ta
vernų savininkai pirmiausiai 
turėtų pirkti sau‘gėrimus nuo 
lietuvio. Ypatingai dar ir todėl, 
kad kitur tų tiktai gerų lietu
viškų , • gėrimų jus negalėsite 
gauti.

International Wine and Li- 
quor Co. garsinasi kasdien 
“Naujienose”. Visuomet verta 
remti tuos biznierius ir profe
sionalus, kurie garsinasi “Nau
jienose”. —Prekybos žvalgas.

Kada atsibusite su galvos skausmu, 
štai ką padarykite: Paimkite dvi 
greit veikiančias, greit tirpstančias 
BAYER ASPIRIN tabletes su van
deniu.

Kol baigsit rėdytis, visuomet yra 
devynios progos iš dešimties pas
veikti.

Tikras Bayer Aspirin suteikia 
greitą pagelbą todėl, kad ji pri
klauso prie greičiausių mokslo iš
rastų gydymo metodų.

Pabandykite tuo vardu. Bet klaus
kite pilnu jo 
ASPIRIN; o ne

o®
žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $4
Sąlygos _ Į SAVAITĘ * ■

DR. O’CONNELL
232 SOUTH STATE'ST.

RYTOJ! ,a,i,
Vien Vilnų Planelis

Oxford pilkas žaketas, si
jonėlių pasirinkimas pri
sitaikymui, arba sijonėlis 
su pilkom družėm ant 
oxford grunto. Mieros 18 
iki 20. Su pamušalu, tin
ka dėvėti po kautu DA
BAR, ar kaipo Velykų 

drabužių eilė. Kodėl mo
kėti daugiau?

BATELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

PIRK! PIRK! PIRK! 
DABAR!

Kids, patents, calfskins, 
pumps, oxfords, straps, 
visos mieros; tik ne vi
suos styliuos.

B ?Į.oo

Frank Bulaw naujame darbe 
turi gerą pasisekimą. Vos tik 
pradėjęs dirbti Milda Auto 
Sales įstaigoj, jis jau pardar 
vė penkis vėliausio modelio 
Buick ir Pontiac automobilius. 
Tai geras pasisekimas prad
žiai, ypač, ką tik pradėjusiam 
automobilių pardavimo srityje 
dirbti.

Automobilius jis pardaye 
šiems asmenims: Joseph Ka- 
chinauskui, 1444 So. 49th Av., 
Cicero, III., Josėph Kress’ui? 
6947 So. Campbell Avė., John 
Lucas’ui, 6515 So. Maplewood 
Avė1., Anthony J. Ęasper’ui, 
4433 So. Honore St., ir August 
Kelly’ui, 2523 W. 59th St.

Reikia manyti, kad atėjus 
pavasariui ir vasarai, p. Bulaw 
dar daugelį savo draugų ir pa
žįstamų aprūpins gražiais 
Btfick arba Pontiac automobi
liais.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

zra naudingos.

Už TU
ZINĄ

i vardu BAYER 
vien tik “aspirin”.

15*
2 pilni HE/ 
tuzinai
Tikrumoje 
1c TabletČ.

760 Madlson St.
13234 Madison St.
*4002 Madlson St.
2567 Milwauke«Av.
4002 Irv

EVES.

6320 Cottags Grova 
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln A v. 
6380 N. Clark St.

9—CLOSED SUNDAY

IEŠKOKIT BAYER KRYŽIAUS
Pirkite savo apielinkės 

krautuvėse

FRANK MICKAS
Gerai patyręs per daug metų lietuvis siuvė
jas. Siuvame naujus siutus, už prieinamas 
kainas. Išvalome ir sutaisome vyriškus ir 

moteriškus rUbus. .
Taip pat užlaikome vyriškų marškiniu, svederių, kojinių, kaklarai

ščių ir taip toliau.
4146 ARCHER AVENUE

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.

Išmainome Čekius
UŽ CHICAGOJE ŽEMIAUSI MOKESTĮ

IŠMAINOM ČEKIUS
Už darbininkų algų čekius ant Cashing Com- 

pany skaitome:
Mažiaus - $1.00
$ 1.00 iki 25.00 

26.00 iki 50.00 
51.00 iki 75.00 
76.00 iki 100.00

Virš - 100.00
Už yisuą,kitus užmiesčio čekius nuo 850 ir 

skaitysime Bank Exchange ’/ž iš 1%

.................. 5c 

.................... 10c 

.................... 15c 

................ ... 20c 

..................... 25c 
5c už kas $20

Už vislią kitus užmiesčio čekius nuo $50 ir virš

Mažiaus - 
$ 5.01 

10.00 
50.00

Virš

IŠDUODAM MONEY 
ORDERIUS

$5.00 ..........................................
10.00 ...........................................
50.00 ..................... ....................

iki
iki
iki 100.00
- 100.00

6c 
8c 

10c 
15c 
virš15c plūs prie 

nurodyto dydžio
Gaso ir Elektrikos Bilos * 

po 5 Centus 
Parūpiname Smulkpinigių 

Popieriniai arba smulkieji .............. J4 iš 1%

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

štoro. Pristatom anglis ir vežam daiktus į Ikitus miestus ir farmas.
UNIVERSAL VAN SERVICE

3406 S. Halsted St. 6921 S. Western Avė.
YARDS 3408 HEMLOCK 5040

L. . .  ......................... ........................ ....................... ...... ... . ■ -- .---------------------------------------------------------

— Dan Kuraitis, 
Milda Auto Sales savininkas.

(Sp) ;(

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

gi D VITA IV Neskaitysime nieko už money orderius, smulkius pini- 
gg gus, gaso ar elektros bilas keičiant jūsų algų čekius!
S ATDARA: Kasdien 9:30 v. r. iki 6:00 p. p.
2= ’’ 1 'g Midland Currency Exchang'e
S TELEFONAS LAFAYETTE 4404 4162 ARCHER AVENUE (In Cutler’e Bakely)
lllllllllllllffilIlIlIlIlIlIM^

4..



I NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, kovo 17, 1937

NAUJIENOS
The Lithųanian Daily News 

Pųbiished Daily Except Sunday by 
The Lithųanian Ne'irs Pub. Co., Ine.

i 1739 South Halsted Street

Užsakymo kaina:

Subscrlption Ratea:
$8.00. per year in Canada
$5.00 pėr year outside of Chicago

* $8.00 per year In Chicago 
pęr. copy.

Entered as Seconęl ęiass Matter 
Mąrch 7th 1914 ąt the Post pffice 
of Cnicago, UI. tinder the act of 
Mąrch 3rd 1879. * '

'V iCL.fc . i '''''' ' '

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted $t.. Chicago, 
III. Telefonas Canąl 8500.

Chicagoje—paštu:
Metams ........   $8.00
Pusei metų .......................... 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00
Dviem menesiams ............... 1.50
Vienam mėnesiui ......  75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija .......................... 8c
Savaitei ...............    18c
Mėnesiui ................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..............    $5.00
Pusei metų .............................. 2.75
Trims mėnesiams .................. 1.50
Dviems menesiams ..........  1-00
Vienam mėnesiui .......................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

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

Orderiu kartu su užsakymu. 4

Tėvas ir Sūnūs, Kolegijų Viršininkai

Teisėjų amžius
Prezidentas Rbosevelfas pasiūlę kongresui išleisti 

įstatymą, kuriuo faktinai bjitų nustatyta tam tikrą am
žiaus riba Vyriausiojo Tėismp nariams. Sulig tuo su
manymu, teisėjas, sulaukęs 70 metų amžiaus, gali atsi
statydinti su pensija, lygiai pilnai jo algai ($20,000 per 
metus); o jeigu jisai nerezignuoja, tai prezidentas pą- 
skiria kitą teisėją jį “pavaduoti”. (

*■”■■■■■ ■!' .I." ■■■ ■ 1 ■ i ■■■.■ ■ V"*!1"1"1 "“I1 *>■■■■■»■ .|.'W ■ ■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■ ■ , ■ w w ................................

PRD.. ROBEĘT M. HUTCHINS, (KAIRĖJ) CHICA- 
gos universiteto prezidentas su tėvu, Dr. William J. 
Hutchiųs, kuris yrą prezidentu Berea kolegijos, Berea, 
Kentucky- Nąujienų-Acme Photo

§ito pląpo tiksiąs, anot prezidento, yrą — kad teis
ias ląiks nuo laįkp gautų “naujo kraujo” ir tokiu bų- 

sugebėtų geriau suprasti’ vykstančias visuomenės gy
venime ątmąinas.

Teisėjų ąmžius, pasirodo, daro nemažai įtakos į jų 
pažvąlgąs įy įstatymų interpretavimą (aiškinimą). Įdo
mų įrodymą šitame dalyke patiekė senato komisijai Fe
deracinės advokatų sąjungos (bąr asspciation) prezi
dentas, Justin MįĮįer. Jisai nurodę, kad vidutiniškas 
Vyriausiojo tęismo narių amžius per pusantro šimto 
metų pakilo nuo 51 metų iki 72 metų — kartų su tuo 
padidėjo ir skaičius įstatymų, kuriuos teismas, pripaži
no “nekonstituciniais”.

KaUfJipgtinių Valstijų nepriklausomybės^ pradžioje 
vidutiniškas teisėjų amžius buvo žemesnis, negu 60 me
tų, tai viso tik vienas įstatymas buvo pripažintas nesu
taikomu su konstitucija, t. y. teismo sprendime garsio
joje Mądison veTsųS Marfcury byĮoje, 1803 m. Bet to
liaus, kai teisėjų amžius darėsi vyresnis, tai atatinka
mai didėjo įr skaičius teismo sprendimų, panaikinančių 
įstatymus dėl jų, tariamo “nekonstitucingumo”.

Labai reikšminga, kad šitokią nuomonę išreiškė ir 
skaitlinėmis parėmė toks autoritetingas juristas, kaip 
Justin Miller. Iki šiol laikraščiai stengėsi sukelti publi
koje tokį įspūdį, kad kuone visi žymesnieji teisininkai 
Roosevelto sumanymui yra priešingi.

Katalonija ir Ispanija
Katalonija yra autonomine Ispanijos provincija.. Ji 

pramoningesnė už kitas Ispanijos dalis, ir jos gyvento
jai yra griežčiaus nusistatę prieš fašistus ir monarchis- 
tus, negu žmones kitose provincijose.

Pačioje fašistų sukilimo pradžioje, peyęįt^ vasarą, 
katploniečiai sū jais ąpsidįfbp, ir apvąlė nųo( fašistiško 
šlamšto visą savo teritoriją. Bet, išspyrę lauk gen. 
Francp pakąlikus, ka|alpnięčiai iš civilinio karo, galirpą 
sakyt, pasitraukė.

Barcelona, milžiniškas Ęatalonijos didmiestis, pa
siuntę kelis kartus po tūkstantį, kitą ginkluotų savano
rių į pagelbą Madridui ir tuo pasitenkino.

Specialis LpncĮonp “Daįly Hęrald”, ĮJarbo partijos 
organo, korespondentas, kovo 3 d. tame laikraštyje ra
šo: K.

“Katalonija, turtingiausia, tirščiausiai apgy
venta ir proletąrįškiausią iš Ispanijos provincįjų, 
turėtų prisidėti daugiausią prie valdžios jėgų su
stiprinimo.

“TikfURipję ji hęvęik visai
žinau, nėra flęĮ ^mąnijps pulkų, nei
kareivių Madride arba kame nors kitur, išimant 
Katalonijos fronto, (kuriame per njeRęsių mėnesius 
jokių musių nehehHY<]|):
Kataloniečiąi ijei ŠipĮ b.uvo beveik tik pasyvus žiū

rovai tos kruvinos dramos, kuri ęipa ąplink Madridą ir 
įvairiuose kituose pilietinio karo fpptuose. Kodėl jie 
taip, elgiasi?

Pąminętas “Daily Herald” korespondentas sako, 
kad prįežastis tpkio Katalonijos darbininkų elgimosi tai 
— jų separatiška ir anarchistišką įdeolųgija.

Katalonijoje dar iki šioj turi didelės įtakos cĮarbi-į 
ųinkų masėse anarchistai ir sindikalistai (“aįdoblis- 
tąi”). Jie pirmiaus į politiką visai “netikėjo”. Po 1931 
ip. revoliucijos Ispanijoje tie Katalonijos anarchistai 
ėmė dalyvauti sąvo proyįųcijos ir vįętiųįų sąvįyąl^yhių 
politikoje, bet Ispanijos respublika jiems mažai terūpi.

Pąstąrųoju laiku, tąčiaų, ir katąįoniečiąi ėmė dau- 
giaus interesuotis respublikos likimu — kąi fąšistai pa
ėmė Malagą ir kuone iš visų pusių apsiautė Madridą. 
4įę prądėjo, siųsti savanorius ir maišto produktus į res-

Apžvalga
BROOKLYNE EISIĄS KITAS 

LAIKRAŠTIS
tai ką reiškia “karo stovis 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos?

Per kelias paskutines savai
tes buvo rytinių kolonijų laik
raščiuose dedama žinių apie ki
virčus tarpe Brooklyno tauti
ninkų ir apie fai, kad dalis jų 
rengiasi leisti savo laikraštį, 
negalėdami susitarti su p. Tys- 
jiava ir jo /‘Vienybe”. Dabar 
jau ir “Vienybė” rašo apie tą 
jos oponentų sumanymą.

Ji sakę, kad pereitą penkta
dienį įvyko naujo tautininkų 
laikraščio steigėjų susirinki
mas, kuriame dalyvavo Dr. 
Vencius, Klįjęga, Vyšniųs, Sar 

xgys, Ginkus ir k< Nutarta laik
raštį leisti ir išrinkta* komisi
ja susižinpti su tautininkų kliu- 
bu. Į komisiją įėjo Dr. Vencius, 
Klinga, Trainaitis, Pusnikas ir 
Antanavičius. Toliaus praneša
ma:

“Laikraštis manomą pra
dėti leisti tada, kai bus su
rinkta pakankama pinigų su
ma.”

pranešė Lietu- 
apie savo norą 
Lietuva ir apie 
kokias Lenkija 

Lietuvai. Varšu- 
Lietuvąi sunor-

Rašykite Laiškus Sa
vo Senatoriams

Pagelbėkite Rooseveltui jo 
kovoje už teismų peror
ganizavimų.
Hon. (senatoriaus vardas) 
Senatę Office Building 
Wa'shingt<m, D. C.
Laiško turinys gali būti pa

našus į sekamą: 
Bear Senator:

In the matter of the Su- 
preme Coųrt reform as pro- 
poseU by President F. D. 
Roosevelt the issue is Pro- 
gręss vs Reaction.

We have voted for Presi
dent Roosevelt and Pro- 
gress. It is the people’s de- 
sire « to go forward, not 
backwąrd. The Constitu- 
tion should be interpreted 
in that spirit. The interpre- 
tations of the minority of 
the Coųrt find the CoRšti- 
tution in agreemept with 
the desire of the people and 
of their President. Įų thįs 
respect the Constitution 
need not be amended or 
changed, hut the antiųuąted 
and seųile ideas of the re- 
actionary majority of the 
Coųrt mušt be changed.

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

Your respectfully,
♦

Prašau visų draugijų, kuopų 
ir organizacijų pasiųsti tokius 
laiškus savo senatoriams ir ki
tiems senatoriam^ be atidėlio
jimo. Ypatingai reikia tokių 
laiškų iš Maryland, Massachu- 
setts, New Yorko ir Michigano 
Valstijų. Pavieniai žmonės irgi 
gali tokius-Jaiškus rašyti.

Kl. Jurgelionis,
Liet. Demokratų Federacijos 

Pirmininkas.

P. CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AŲGURAS

Pi ■ ■ Ik aslaptis ir Kraujas
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(Tęsinys)
Ret vidujinis balsas diktuo

ja:
—Sutik! Kad tik galėtumei 

išeiti! O paskui — tegul ieško 
vej<) lauke.

Lyg įspėdamas tą mintį, U- 
rickis sako:
2 .c* r. < * •

—Ęet atsiminkite: jums nie
kur nepasiseks iš musų rankų 
pasprukti .Niekur!... Mes žino
sime apię kiekvieną jūsų žings
nį...

Ag tyliu.
Urįckio balso tonas praranda 

sąyo švelnumą. Rudas žmogus 
be jokio apdairumo meta man 
įspėjančius žodžius:

—Yisose geležinkelio stotyse 
.žiūrės, kad jus negalėtumėte iš- 
važią°.ti. Kaip ten bebūtų, o 
jums išvažiuoti nebus galima. 
Tad ?

Aš. tyliu.
—Dar kartą aš sakau jums: 

tuoj busite laisvas... Trys ban
dymo dienos... jūsų visiškas at
virumas...

Mane apima desperacija. Nei 
vienatvėje, nei bendroje kame
roje, nei pirmojo tardymo metu 
aš nejaučiau taip aštriai, kad 
aš apsuptas, kad aš — spąstuo
se, kad išeities nėra ir nebus.

Beviltingumas virsta apatija. 
Su nulenkta galva aš sėdžiu 
greta mano budelio.

Urickis kreipiasi į Dingelšte- 
dą:

—Padarykite, kas reikia!
Tasai išeina.

— čekos komendanto antrinin 
kas ir šingariovo žudeika.

Jis kviečia ma*ne:
—Prašau!
Pakopomis patamsyje me: 

nusileidžiame žemyn. Nėra rei 
kalo man klausti, kur veda: aiš 
ku — į skiepą.

Ten mus laukia du čekos rau 
donarmiečiai. Rankose jie laik< 
šautuvus. Jie stovi nuglėbę, in 
diferentiškose pozose, tingiai at 
sirėmę į šautuvus.

Mažas žmogiukas su taukuo 
tomis akimis duoda įsakymą:

—Atsistokite prie sienos!., 
štai čia... štai taip... Ne... Vei 
du ten...

Aš atsigręžiu į sieną. Tą mi 
nutę mano galvoje spiečiasi į 
vairios mintys, vaizdai, lend 
visokie prisiminimai. Paeilii 
prabėga Vartaševskis, Tryne 
vas, ženia, Marija Diaman, Fc 
of Raktas...

Aš prisimenu, drąsinu save 
meldžiuosi, kad stebuklas įvyk 
tų.

—Viešpatie, išgelbėk! Atleis 
ir pasigailėk!... Tu viską gali- 
dovanok man gyvybę, pratęs 
ją, apgink!...

Aš nebaigiu maldos. Skrer 
dantis kamuolys jausmų, vilčii 
minčių, vaizdų nutrūksta, si 
stoja' ir pranyksta.

Mažas žmogiukas su žibar 
čiais plaukais komanduoja:

SUIMTI LENKIJOS SOCIALIS 
TŲ LAIKRAŠČIO 

REDAKTORIAI
• i ».• ? i f ‘ » * ■ -

Lenkijos valdžia suėmė 16 
redąktorių lenkiško socialistų 
laikraščio “Dziennik Popularr 
ny”, kuris eina Varšuvoje. Ki
tų 24 laikraščio štabo narių 
byla yra tyrinėjama. Tokią žiį- 
nią paduoda Anglijos spauda.

Valdžia kaltina1, kad tie re^ 
daktoriai nusidėję Baudžiamojo 
Kodeksu 16 straipsniui, kuris 
numato bausmes iki 10 metų 
kalėjimo.

Jie yra kaltinami dėl agita
cijos už “bendrą frontą” pana
šios rųšies, kaip franeuzų ir 
ispanų “liaudies frontai”.

Spėjama, kad tai pirmas 
žinkspis yąįdžios kampanijoje 
prieš opoziciją, kuri atakuoju 
pulk. Kdco organizuojamą nau
ją valdžios partiją.

Dziennik Popularr

LIETUVOS PREKYBA SU 
LENKIJA

LENKŲ INFORMACIJA

Lenkai turi įsteigę New 
Yorke informacijos .biurą ir 
leidžia biuletenį, kuris aiškina 
svarbesnius politikos įvykius, 
liečiančius Lenkiją. Vakar 
“Naujienoms” buvo prisiųstas 
vienas toks biuletenis, datuo
tas kovo 15 d. 1937 m. ,

Didesnė jo dalis pašvęsta 
klausimui apie santykius tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Jame ra
šoma, kad >i Lenkijos valdžia 
pernai metais 
vos valdžiai^ 
taikytis sų] ;
“koncesijas’’, 
sutiktų duoti 
va pasiūliusi
muoti šių dviejų valstybių san
tykius bendro “nepriklausomy
bės pripažinimo, teritorijos ne
liečiamybės ,ir nepuolimo pa
grindu”.

Bet Lietuva .į tuos Lenkijos 
pasiūlymus nedavusi jokio at
sakymo, todėl Lenkijos užsie
nių reikalų ministęris pareiš
kęs, kad “šitokiose aplinkybėse 
Lenkijos valdžia yra priversta 
nebetikėti Lietuvos taikiomis 
intencijomis ir ateityje savo 
santykius su Lietuva tvarkyti 
tokiąįs pat metodais, kaip ka’d 
Lietuva taiko Lenkijai.”

ąiškįna, 
užsispyri-

su Lenkija 
stabilizaciją

Toliaus biuletenis 
kad toks Lietuvos 
mas ne^itaikyti 
trukdąs “taikos 
PabaRijo srityje”. •

Lietuva sųd^nč f9^4 m. rug
sėjo cĮ- Pabalitijo Sąjungą su 
Latvija ir Estonįją.- Ęęt šį są? 
jupga, gįrtįi, negalintį sękn^n- 
gai yeikįį, 1<oĮ <iu jpį nariai yrą 
draugingi Lepkijai, o įi’ečiąs 
(Lietuvą) nenori tųręfi diplo- 
mątįnių ryšių su Lęnkija.

Biuletenis paduoda ištrauką 
iš Suomių, Estų ir Latvių įaik- 
rąščią, kuriuose reiškiama ap
gailestavimą^, kąd tarp Lietis 
vos ir Lenkijos nėrą siitikimo.

IR RUSIJOS JAUNIMAS ŽINQ
APIE “GENGĮSqpERIUS” 

, i

Vienas rusų jaunuolis, Vl-aęli- 
mir Lirttin, 15 metų amžiaus, 
buvo taip sužavėtas pasakoji
mais apie Amerikos “gengste- 
rių žygius”, kad jisai sumanė 
keliauti į Chįcagą ir suorgani
zuoti saVo “gengę”. Jisai prisi
kalbino kitą jaunuolį, Viktorą 
Spkolovą, 17 metų amžiaus.

Vladimiro motina išgirdo
besikalbant f

“Vilniaus žodis” rašo:
“ ‘Dziennik Poranny’ pra

neša, kąd šiurpis dienomis 
buvę atvykę iš įietuVos ark
lių augintoją atstovai, kurie 
Varšuvos ir Poznanės vaiva
dijose nąpirkę • kelįasdešimts 
veislinių kumeliukų. Kadan
gi bętarpiškąi pęgąlima bu- 
ye kųihęliųhai pašįųšti, tai 
jie išvežti aplinkiniu kelią 
per Latyiją.” x '
Jeigu daromas šitoks biznis,n tuodu jaunuoliu
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publikos sostinę. Sakomą, kad anarchistų įtakd Barce: 
lonoje mąęėja.

Yrą Yįltįęę, kąd feątąĮphiečiai susipras ne per vėlai.

Aplink didžiąją paslaptį

Kiek tamstai metų ?—klau
sia teisėjas kaltinamąją.

—Dvidešimts vieni ir dar- 1 ' - ' ’ « • 
kiek mėnesių,—atsako kaltina
moji.

—Ir kiek mėnesių? Atsimink, 
kad už melavimą atsakysi at
skirai—aiškina tęisęjas.

--šimtas dvidešimts, pone 
teisėjau,—bukštąudama išduo
da savo paslaptį kaltinamoji.

Męs pasiliekame dviese. Uric
kis paima į rankas kažkokį do
kumentą ir pradeda jį vartyti. 
Tai reiškia, kad su manim visi 
reikalai baigti.

Pasigirdo Dingelštedas drau
ge su mažo ūgio ir kreivomis 
kojomis žmogumi. Jo plaukai 
žiba, tarsi sulaižyti. Mažytės, 
nuolankios akys atrodo taukuo
tos. Paskui aš patyriau, kad tai

apie savo planus ir subarė juo
du, kad jie tokių niekų neple
pėtų. Lintin ir Sokolov už tai 
ją nudūrė.

Kovę 4 d. teismas tuodu jau
nuoliu nuteisė, vieną 8 metąms, 
kitą 6 m. kalėjimo. 1

Musų mieste, kitataučiu apgy
ventose apylinkėse Old Gold Mįslių 
$200,Q00 kpnfęątO' sukęltas entuzia
zmas kas savaimę didęjai ppsidejąnt 
tukstąnčįąms naujų kontestantų prie 
taip yąįJiųąipo ^Dost-of-Gold” $100,- 
000 pirmojo prįzo ieškojimo. Dar te
bėra taikąs’jdįoti j t^iP dąug žių- 
geidumą ^ųį^lusį įpn^tį inušų 
žmonių Įaępe,' o ypač organizacijose 
kur Old 0pld Mįslių Paveikslai yra 
išdalinti hĮąįjjienoms bendradarbiau
jant.

Pamanykit! $100,000 pirmasis pri
zas ir 999 sumoje $10Q?QU0. pampa
me Naujienų skaitytojams, jėi dar 
nesate įstoję į šį kontestą, pasisten
gti tai paryji ir nepraleisti šios 

daę

Jums reikia tik nueiti į artimiau
sią cigaretų krautuvę ir’ paprašyti 
Oficialių Old Gold Mįslių, Paveikslų 
ir taisyklių su paaiškinimais ąpie 
kpntestą. Jei negalėtumėt tų mįs
lių gaufi savoj krautuvėj, tai įpasiųs- 
k't Naujienoms sąyo prašymą, čia 
gausite skubiausi patarnavimą. Seki
te instrukcijas ir :bemątąnŲjųs .įei
site į kopteęto paslaptis. Tad, lai
mingų pasėkų.

Kino paveiksiąs iš Ispanijos 
ęivilio kąru fronto, kuris paro
do kaip įojalistąi užsisliępę se
novės pilyj šaudo į sukilėlius. 
Ją ir kitus fronto įvykius ga- 
lįma b,ųsv pamatyti penktadienį 
Sonotone teatre.

—Pasiruoškite!
Aš girdžiu šautuvų žvangėj:

Jis aiškina:
—Kada aš mostelėsiu su ne 

siniuku — užtaisykite šautu 
vus. Kada aš mostelėsiu antr 
kartą — šaukite!

Širdis sustojo plakusi. Aš jau 
čiu, kaip šaltis suknelė man 
nugarą, ir kibios spazmos su 
spaudė mano viršugalvį.

Pasigirstą smarkus nosiniuk< 
mostei ė j imąsi

»

—Spragtęlęjimas!
Aš jaučiu, kad širdžiai blog; 

darosi. Aš noriu susirangyti 
kamuolį, kristi ant žemės, už 
si kasti joje, pasislėpti, užmigti 
Kokia nepaprasta' palaima mie 
goti! Kaip norisi ramumo!

šautuvai sužvangėjo.
Per visą kūną nubėgo silpni 

nantis šiurpas. j
Mažas žmogiukas su kreivo 

mis kojomis pakartojo.
—Kai mostelėsiu antrą kart: 

nosiąiuku, — šaukite!
Ir bayeik tuo pačiu momenti 

pasigirsta nosiniukp piestelėj i 
mas:

—Spragt!
Netenku sąmopes. Nejausda 

mas daugiau nei savo kūno, ne 
savo galvos, nei pats savęs, a: 
sudrimbu.

(Bus daugiau)

Po Eilute Kasdien Į
(Iškirpkit $ias eileg -r pąsidčkit atminimui. Ilgainiui sudarykit 

grąžų eilių rinkini).

PAMINKLAS.
(EXEGI MONUMENTUM)

Aš sau pasistačiau paminklą, tartum burtą;
Nekuomet neužžels tautos takai j j j;
Aukščiau už Aleksandro stulpą sau sukurtą 

GalVa jo stiebias neklusni.
Nę#»visąs aš nemirsiu. Lyron jžayėta 
Ryasią nęsudųlės ir pergyvens kapus. 
Ir busiu aš garsus, pakol*bent viens poetą 

pasauly irtus1! ijyyas bus.
Pąskh's garbe rrtana l>o plačią žemę Rusų, 
Ir viehoš tautos vainikui jos netruks: 
Ir slavas išdidus ir tamsus nūn tungusai, 

Ir draugas dykumų kai muks.
Ir todrin malonus ilgai aš busiu liaudžiai,
Kad ly^ žadinau kilnius jausmus žmogaus,
Kad mus žiauriais laikais aš laisvei giesmę audžiau 

Įr gailystos parpuolusiem šaukiaus.
O, mūza, paklusniai priimk ką Dievas duoda;
Neboki užgaulės, nei reikalauk gėlįų,
Ir pagyrom ir šmeištui buk rami vienodai 

Ir nesiginčyk su kvailiu.
■ —A. S. PUšKIN

Liudo Gito^' vertimas.
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Kolonijos 
Kanadoj

WINNIPEQ

Winnipeg, Manitoboa provin
cijos sostinė yra trečias di
džiausias Kąnados miestas. 1936 
motų apskaičiavimu, gyventojų 
turi 220,000 (290,5,00 su prie- 
miesčiais). Winnipegas yra vie
nintelis didesnis Kanados mies
tas, kuris paduoda skaitlinių a- 
pię ateivi sfcąiėių 'jo ribose. 
Anot tų skaitlinių, ateiviai su
daro apie 15% gyventojų. Di
džiumoj jie* yra slavai.

Yi;a ir nemažą? b^reli^ Hętu- 
vių ir jų centras bene bus Ma
gnus Street, nes prie tos gat
vės arba artimoj apielinkėj jie 
gyvena, žymesnieji lietuviai 
Winnipege yra P. Yaųniškis, V. 
Novogrodskas, ir J. Dap?ys.

Wiųnipeg yrą Kanados vą'ka- 
rų centras. Miestąs raudąsi prie 
Assiniboine upės žiočių į Red 
River, kuri įbėga j netolimą 
VVinnipeg ežerą. Ayinnjpeg in
dėnų kalboje reiškia, “Sudrums
ti Vandenys.” Priešais Wipni- 
pegą, kitoje Red River pusėję, 
randasi miestas Saint Boniface.

Winnipeg buvo įsteigtas Į822 
metais. Didelė vietos biznio įs: 
taiga, Hudson Bay Company 
buvo jo “tėvai.” Ta bendrovė, 
suorganizuota pirkmainiąvimui 
su indėnais ir traperiais, dabar
tinėj miesto vietoj įsteigė for
tą, kurį pavadino “Fort Gąrry.” 
1835 metais originalis fortas 
buvo padidintas ir prie jo su
sikūrė gyventojų koloniją.) Bet 
ji augo labai lėtai per trisde
šimts suvirs metų. 1871 metais 
Winnipege tebuvo 24Į gyvento
jas. Bet apie tą laiką Winnipeg 
buvo incorporuotas miestu. Nuo 
to laiko augo labai sparčiai. 
1885 metais gyventojų buvo 
19,574; 1901 m. buvo 42,430 
gyv.; 1911 — 134,440, ir 1921 
— 179,087.

Winnipege yra 792 dirbtuvės, 
kurios procesuoja mėsą, gaili
na geležj, plieną, elektros prie
taisus, miltus, sviestą ir ?ųrį, 
alų, knygas, etc. Kaip ir Chl- 
cago, taip ir Winnipege yra 
daug “Mail Grder” įstaigų. Yrą 
trys stambios dępartamęhtinės 
krautuvės, Hudson Bay Compa
ny, Eaton’s ir Robinson’s. Ran
dasi keli didžiuliai grųdų ele
vatoriai. Iš ba^kų, žymiausi yra 
Bank of Moptreal, Bank 6f Ha- 
milton, McArthur Bank, Union 
Bank ir Imperial Bank.

Kadangi Winnipego apielinkė- 
je nėra anglių, tai mieste labai 
plačiai naudojamą elektrą, ku
rios gaminimui užkinkytą van
dens jėgą.

Winnipege randasi NĮąnįtę^a 
Universitetas, ir keturios kitos 
kolegijos, St. John-?, Mąųįtobą, 
Wesley ir Saint Boniface. Yra* 
agrikultūros mokykla Rupęrt’s 
Land Collęge ir Saint Mary’? 
Academy, mergaitėms.

Klimatas Winnipėgę yra svei
kas ir sausas. Vasarą kartais 
labai šilta, žiemą labai šalta, 
bet sniego daug nębuna. Mies
to apięlinkęs labai derlingoe.

Laikraščių trys, radio stočių 
dvį. Baigiant, gąlima pridurti, 
kad Winnipeg skaitosi Britų 
Imperijos, grudų centrų.

Apie SLA. 
T Pronto “Liaud. Balse”

” "t '■ ' tf

Ąrgi vietos maža?
I ' ' ' .
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Toronte leidžiamo “Liaudie? į laisve, visą edę amerikoniškų 
Balso” Nr. 162 buvo įdėta:s V- 
Jųs’ąįčįG,’ ląbąį rįpįrą^š. strąĮęs- 
pis prieš SLA. Neturęri.aų nie
ko pasakyti, jeiglp^. Jusaitį? 
girtų Sūnų ir Dukterų draugi- 
ją, nęlięsdąmąs ąųsiy^epi^o. 
Bet vįętųj, kąd dBgiąp BtU W 
vo Sūnų įy Dukterų draugiją, 
V. Jusaitis labai melagįnguą 
“fapįą” padu^ Wįe Susiyię- 
pijįipąĮ. Pąvy^d^ijū, 
tvirtiną, kad Sųsiyiępijimo pąf- 
rių mpkestys kyla kas meta;. 
Tai ųęsąmone! ‘žmonės, ^lirįę

jjętuynj Ąmępkoję ląb.ai gęraii 
žino jogei jų mokestis nesikei
čia per visą amžių!

ĄnĮrą pę?ąmpnę, tąi tą', kad 
Susiyįępijimąą Apmoką pašalpą 
tik per tam tikrą laiką, ir pas
kiau išbraukia iš pašalpos naį- 
rių/ 'Į'iįcrumoję Sųsįyięųijim.as 
išmpkęjįęs ųz 288 dįęnąą pąšąį-^ 
pa, paeiliui ar su pertraukomis 
vėliau moka’ pusę pašalpos už

t draugij ų bei “insurance” kom- 
^panijų turi sąvo ąkyrĮųs ĮCana- 

tarpę k^įų yrą Įr/kęįe- 
itas Susivienijimo kuępų. Kaip 
1 kurios iš jų gyvuoją jau virš 
Ift ^9 W 2V' talpos 
įįj pommtĮnęą išmokamn^ regu- 
lįariąi. Taipgi yįą netiesą tvir
tinti, kad Jeigu draugija nėra 
u^ręgistęuota ĮCapądoje,' tai ji 
m i?

1, pomirtinių ąrbą hgpje patalpos. 
Jeigu kompanija arba' brganizą- 
ęįją gyvuoja, tai ji privalo sa- 
yo ąą£iąm£ ’šėrus' ąyba pąmW 
pę? ‘apmoksti. Prięšipgąm atve
jui, per konsulatus yra išreika
laujama. Mes nekartą matome 
spaudoje Lietuvos konsulato 
ąĮ?i?ąųkimus bei pąięškojįmus 
girnom gyvenančių Lietuvoje 
dęl pęrdąyįm0 kpkię nors mi- 
rųsįp Ąmerijkos lietuvio turto, 
dąpgiausią priklausančio kokiai 
nors ąpdrautlos kompanijai. O

i vėliau moka’ pusę pašalpos už ju.k ^s>. X ?r? tos kPmP?^ 
:72 dienas;'kas įįękvįenf metąi|W; D^voję nėra irę- 
įr į? Sųįįvįeųijįmp JP plekas ne- 
smeta, kaip kad tvirtiną V. Ju
saitis.

Nėra susipažinęs su SLA.

Iš tę y. Jusaičio rąšĮo mątyĮ, 
kad jis visiškai nėra susipaži
nęs su Susivienijimo eiga, o tik
tai kalba prasimanytus dalykus, 
ką’Sį paįępnįctį {n.ųsiį 23§ SLA 
kuopai.

Toįiąu V. J. rašo: “Reikia 
nęužpiįršti, kad Torontę Šusį-I 
vienijimo kuopa buvo sutverta 
dar Į908 metais įš Į3 parių, pri
buvusių amerikiečių. Kuopos 
pumerįs buvo Į48. Rp/įęs vįs- 
ką? ėjo gępąi, bęt už mętų lai: 
ko ištiko nelaimė Joną Drauge
lį. Eipant jaip gęlžkelįu trauki
ny? įš užpakalio užyą^įąyo ir 
užmušė. Jonas Draugelį? bųyo 
gęyo stovio narys, pįlnąį užsi
mokėjęs visas diioįdęs, bet i^ųp- 
meĮ pusiuntčm yįsusį dolęumęn- 
tus buvusiam sekretoriui žę- 
mantauskui, gavom atsakymą, 
kaiį L Draugel.s mirę pęĮęgaįe 
rairžia ir negali gauti pomįrti-: 
nė§. Mat, tęąuį^yą o
ne lovoj miyė!”

Dar tęliau pasakoją, U'^įp bų- 
vo kreiptasi pa? afektą ir 
piękę nepęšę, nes SusĮvįępiiį“ 
mas nėra Kanadoje užregistruo
tas.

Kiek šita istorija teisinga, 
nesiimu spręsti, nes kaip ma
tom iŠ V.' J. paduotų citatų, da
lykas dėjosi 28-29 metai atgal. » • *>»**«•. t 4 % »<•»'. t » * '•
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Taigi, - baigdamas noriu at
kreipti SĮjĄ narių domę, kad 
tas V. J. rašinys yra atkreiptas 
prieš musų 236 kuopą su tiks
iu jai pakenkti.

Dėlei pasigyrimo, kad V. J. 
pirmiau už mane kaules ganė, 
nematau reikalo polemizuoti, 

kad tas dar> Mm w W #r 
neduoda teisės Susivienijimą
niekinti. . .
*.'x-•' ■ ■ • . ■ J.

Tarpe pačiame Bąlsę” nu- 
meryje yra redakcinis straips
nis, kuris šaukia visas* Kąpa'dos 
Jiptuvįų organizacijas prie vie
nybės, prie sugyvenamo, ir teų 
pąt deda V. J. piktą ir stačįai 
melagingą straipsnį prieš Susi- 
ylenijimą. Iš to iif ^yla mintis, 
nejaugi Toronte vietos maža?

—J. Jokubymas.

per tuos 29 metus dalykai taip 
pąsikeįtė, jpgei vį?|i nėnj pa- 
Jašumo į dabartinius.. Pavyz,- 

žiųį, Ljęlįyoj tųo ląįįcu rijau 
kązokai šęimiuipkąyp, o pąęią

dien?
SLA valdžios kontrolėj

Susivienijime irgi didelių pą- 
sikęitimų pasiūlė. $įąųdien Su
sivienijimas (palyginus su tuo 
įąik(ąi’ų) ‘ yrą pąįf^ąY^ytąs iš 
pagrindų, šiandien Susivieniji- 
mas savo nariams išduoda ap-: 
draųdos paliudijimus,' kaip ir 
“ipsųrąųp^” — ąp^raudos |tom- 
panįjoę, ir yrą grįė?fei Ameri
kos valdžios kontrolėj. Dėlei to, 
kad Susivienijimas neišmokę^ 
pomirtinių arba pašalpų, musų 
kuopos nariai baimės' nekenčia 
ir prašytumėm tokių gerų draų 
^ų, kaip V. J. dėl to nęsįrgfi.

Prie progos noriu pažymėti,
1 ' •

Kuju Sudaužė Gal
vą 7 Metų Berniukui

SARNIA, ON'Į’. — Nę^įno- _ _ . _
mas piktadaris kuju mirtinai jo^ei teko pątįrtį, kad Kąnądos 
sužeidė 7 metų ūkininko sūnų, vąjdžįa duoda pilniausią ląisyę 
John Luckins. Berniukui buvo visoms <
sudaužyta galva. Jį rado tvar- jos nėra' apgavystės tikslu šu
te. ? organizuotos. Nąudojąntis tokia

ęrganizacijoms, jeigu

lĮipįos ir Draugijos 
Tojonte jau ruošiasi

-
Pirmai Gegužes

~ ° 11 .... . . Z r " '<A

^anadįeęiai atisakę kviesti 
Gf?e?S | W

TORONTO, ONT. - Toron- 
tas i'pęšiąąį Įipkąpiąi apvaikš
čioti Gegužės Pirmąją. Tuo rei
kalu jau atsibuvo dvi delegatų 
konferencijos.

Vasario 19 d. ir kovo 5 d. va
karais nuo 8 vai. Labot Temple 
svetainėje, kur susirinko virš 
iSp ąfstųvų iiųę 97 org, ir unį- 
jų. Kovo 5 d. tapo išrinktas kę- 
rpitętąs į? 2Į nąrio, kurio par
eigą bjįls paruošti yisus planus 
dėl tinkamo ąpvąikščiojimo pir
mus gegulė?.' ijadungi ?yentė 
išpuolą Šęštądieny, tai darbi- 
ųihkai danguipęję dirbą tik iki 
12 valandos. TodėĮ kohferęnci- 
ja nutarę daryti demonstrącijų 
pradžią po pietų, ę yąkare bus 
didelis programas ir kabos 
Mapįę Lęąf Garden, kur kalbės 
ir J. V. Idu?trinių unijų vadas 
Lewis.

* Kępferępcijoj buvo ątsikląus- 
tą delegatų, ar yra pageidavi
mas, kad užkyįestį ir Ą. D?. Fed. 
prezidentą Green, bet nei vienas 
delegatą? jo ny’pągęįdąųją, tai
gi matosi, kad Gree.no karjerą 
jau bąi^asp ' "Z’

Toronto lietuviai turėtų irgi 
pasirodyti ęęganizuętai de: 
monstrącijose ląike pirmos ge
gužės, nes dieną visiems bus 
paranki. Tik nereikia baidytis 
bendrumo, nes jeigu bus daro- 

’ Ji 1 ’ ■ • * ' -N ( '■

mą bendrai, tai ir vaizdas bus
geresnis. Jei visi solidariai iš- tų. 
eitų, tai tuomet ir su lietuviais

Lietuviai suaukavo 
$55.50 Ispanijos liau- 

dies kovotojams
I . '■ ----------------- J—

'kqvo 7 d. įvyko, T.Į..K L.D.Ą. 
prąkąlbos Ispanijos k ąųsjinu

TORONTO, ONT. — Toronto 
Lietuvių Komitetąs Liet. Demo
kratijai Atsteigti, 7 d. įovo su
šaukė viešą susirinkimą, kuria
me atsilankė yVirš perą šimtų 
lietuvių ir nemažai kitataučių.

Pirmininkavo O. IndręEenė.
Pirmas kalbėjo Ą. A. Mą’c- 

Leod, kuris yrą Kanados Lygos 
Prieš Karą ir Fašizmą pirmi
ninkas. Praeitą vasarą jis va
dovavo Kanados delegacijai pa
sauliniame prieškariniame ir 
priešfašistiniamę kongrese, Bru- 
selyje. Taipgi praeitų metų pa
baigoj buvo nuvykęs Ispanijon, 
kur savo akimis viską mate ir 
mums kanadiečiams dabar per
davė gana įdomių faktų apie 
pilietinį karą.,

A. A. MacLeod, kaipo garsus 
žurnalistas ir buvęs “World 
Tomorrow” žurnalo rędąktorius, 
plačiąi išs.tudųąvęs Įs.ęanijęs 
padėtį ir jo nuomone, Ispanijos 
Liaudies Frontas nenugalimas.

Kalbėtojui apie valandą laiko 
iškąibėjus ir pareiškė; nuomonę, 
kad neužtenka vien linkėjimais 
remti Ispanijos Liaudies kovo
tojus, reikią' ir piniginės para
mos. Vietoje buvo atsišaukta ir 
suaukotą $55.50. Tąi graži su
mą iš toroptįe.čių lietuviu.

Antrasis kalbėjo drg. J. Pet
ravičius, kuris savo kalboj liete 
daugiau vietinių lietuvių bend
rą veikimą.

V. Raila kalbėdamas pąskuti- 
;niu, išreiškė mintį, tikriau ta- 
riant, pąąiškinę visuomenei, kad 
bendras 'veikimą’s tarp Toronto 
skirtingų .organizacijų yra tik 
tam tikrais klausimais.

Aukotojai:
Aukavo šie:? drg. Markauskas 

$5.b0; Ą. Leimonas $2.00; po 
vieną dolerį < Aukąvo šie: A. 
Frenzelis, Koklienė, A. Byrąs, 
J. Stankus, PPJokubauskas, Bu
zas, V. Dorinąs, Mileris, J. Vait 
kus, Matas Guoba, S. Repšys, 
Berškienė, J. Valūnas, Kaptai- 
niš, V. Raila, Grušas, A. Kavo- 
liunas, S. Tyla, L. Malinaus
kas, S. Bieliauskas, Vi kickas, 
A. Morkis, J. d^aurusevičius, J. 
Juška, j. Jokubynas, Ų. Keve- 
šienė, P. Stukas, V. Žilinskas, 
S. Ragauskas, Ladusky, A. Ku-

f- .M » I <• 'J,y c ■?. '* ’s,

niutis, A. Tarasevičius, V. Vit- 
■> •

kus, J., Indrelis, M. šimęnienė, 
J. Kamičąjti?, *Mot. Guoba, H. 
Dobrovolskiępę, V. Pągilis, B. 
Indrulytė ir Ą. Undraitis; po 50 
centų aukavo: J. Yįą, J. Petra
vičius, J. Leimona?, Vilkas, Va
laitienė, J. Šiitas, M. I enkaus- 
kas, P. Karpavičius. V. Jusaitis, 
Vilkelienė, Ą. Margis ip A. But
kus. Smulkiąją surinktą $1.50.

Prakalbos užsibąigė gražioj 
nuotaikoj ir gerame upe.

—V. Dagilis.

== rr
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■1ORONTO, ONT. — Praei- 

tos savaitės “L. Balse” V. Ju
saitis su visu įtūžimu puola mi
nėtą kuopą įrodinėdamas, kąd 
tik Ęųnų ir Dukterų pašalpos 
draugiją yrą geriausia ir į ją 
visi turi stoti. Šiuo reikalu daug 
ką ąąįįntią y. J. pasakyt ir ti
kiuosi, kąd bus kas jam atsa
kys. Aš iš savo puęės noriu pa- 
ąąkytk kąd ląbai negražu taip 
elgtis, kaip kad V. J. elgiasi, 
tuo labiau, kad jis žino kodėl 
B^A 23ą kp. T-brųnte įsikūrė. 
Tam yrą kąlti patys S. ir. D. 
draugijos, pąriąb kurie išmetė 
sau nepatinkamus narius. Tie 
tat žmonės, nenorėdami atsi
durti patvoryje ištikus nelai- 

organizaciją 
Ir be reika- 
tos kuopos 
narius, nes

“Naujienos Geros”
- TORONTO, ONT.—Pas mus 
naujienos geros. Kaip kultūri
nės, tąip įy politinės orgąjįįsą- 
cijos dirbą visu tempą. Joą 
pradeda lyginti visųą netaktiš
kumus, kurie buvp varinėjami 
ypatingai iš komunistų pusės.

Linkėtina komunistams, kad 
jie amžinai palaidotų miško 
žvęrių baubimą. Tąsyk bus gu
lima si? jais prieiti prie atski
rų klausimų.

UĮ$MjHK»a8.

ąkaįtytusi, kaip su tauta, bet 
ikjšįol tai lietuviai išeidavo po 
15 žmonių kas,, be abejo, tik 
žemina lietuvių vardą. Patarti
na, kad visos lietuvių organiza
cijos tą klausimą ?ąyę męnęsį- 
niuose susirinkiriiupse apkąljiė-

Konferencijoje buvęs.

me.i įr įkūrė kitą 
—SLA 236 kuopą, 
lo V. J. gąsdina 
simpatizatorius ir 
kiekvienas SLA narys turi do
kumentai} įrodymą, kur ir ant 
kiek jis yra apdraustas ir atly
ginimas yra užtikrintas!

GERA DARBININKE
Kiek metų atgal, Torontas 

turėjo molonią ir gražią lietu
vaitę, Stefaniją Suba'taitę. Jo? 
tėvelis žuvo Francuzijoje didž. 
karo metu, palikdamas ją dar 
nedidelę, jos mamytės g.oboj. 
P-nia Subatienė dirbo ir leido 
Steputę mokyklon. Duktė jos 
neapvylė. Būdama dar gan jau
nutę, baigė stenografijos kursą 
ir tuojau gavo darbą, kur iš
dirbo kelis metus iki apsivedė. 
Ištekėjusi apie por^ metų ne
dirbo, bet kompaniją, nedavė 
ramybės, ji ir vėl grįžtų 
į darbą. Ji’giįžę ir vėl dirbo ko
kį: laiką, bot jos 'vyrui išsikė- 

, įus su , darbų į kįtą miestą ir 
vėl buvo' priverstą palikti dar
bą ir yąžiųęti pas vyrą. Kekos 
'savaitė? ątgąĮ, kęmpąhija pa
siuntė St. (lordigąi-^ubątąitei 
telegrąnaą, ka(^ P bpr? laikinai 
grįžtų yęl j'darbą, ji grižo, ne
žiūrint, kącį 'pęroiitę šimtai ete- 
nograris^ų ieško darbo ^asdien, 
ta daybš|i įįetiivąį^ .ie^ma už 
200 ąiylių, jai appipkaįpą kelio
nė ig piįrnią^le ste^ogrąfęs sį|T 
ga. 0ero davbįpinko. dar
bas ieško,

BOIKOTĄ? KAPAMS
Pastebimas italų lai

komoms krąų|gyypi?. Ypa'č an
glų apgyventuose distyjįctuose, 
pirkėjai susfrpete į kiniečių 
krautuves, o itąlų stęvį pustuš
tės ir bankrutuoją. Taipgi jau
nuomenėje ir vai^ho?ę įsigyven- 
dina neapykanta iįįąlams už jų 
kišimąsi į Išpanijįo# naminį ka
rą. Užtenka tik parodyt Mus- 
solinį ekrane, kad vaikai sukel
tų didžiausi baubimą. . ' ■ 'N .

Neseniai K. L. žinių vięnąs 
keręsp. priminė, kad mokyklo
se yaikams neaiškinama politi
ka’. Taip, tiesioginių bųdu, ypač 
pradinėse mokyklose, nėra leis
ta politika' aiškinti, nes manau 
ir patys tėvai nenorėtų, kąd 
jų mažąmečių galveles butų 
kvaršinamęs potįliką. Bęt netie
sioginiai, prie progos, politiką 
sekanti mokytojai pasidalipa 
mintimis ir su savo mokiniais. 
Kartą pargrįžęs iš mokyklos IĮ 
metų vaikas pradėjo pa?ąkot, 
kiek diktatorių pasauly yra ir 
kącĮ jįę yrą Įįfogi.

—Iš kųrz tp tą žinai ? — pą- 
klausiąu.

—Mokytoja mums pasakoję, 
ji mums dažnai papasakoja, kąd 
tose šalyse, kur diktatoriai val
do, žmonės labai skriaudž’ami. 
Musų saly yra demokratija ir 
mes galim rinkt tokią valdžią, 
kokią nęrim, — mokytoja' sakė 
—užbaigė vaikas.

Taigi, nmostabų, kąd 'vaikai

'M . , .... . . . ........... . ■ i n I.M'.

žino, kas šiandien valdo Italiją 
Ir kad Mussolini yra neapken: 
čiamas žmogžudys.

*f> ■> V

nĄBBY BRĘĘN
Toronto mažas žydelis, kuris 

pernai vos 9 metų amžiaus bū
damas, pasiekė viršūnes tarpe 
Hohywopd artistą kaipo daini
ninkas, yra labai mylimas ra- 

,dio klausytojų ir kino filmų 
ląnkytojų. Jo nepaprastu talen
tu, jo žavėtinai gražiu balsu 
kiekvienas geros širdies žmo
gus džiaugiasi ir visur išgirsi 
apie jį kalbant. Jo gyvenime di
delę rolę lošia jo įgimtas bal
so grožis. Bet kaip gyvenimo 
patyrimas rodo, daug talentų 
žūva visai nepastebėtais; taip 
gal ir Babby Breen butų “žu
vęs,” jeigu ne viena mielašir- 
dinga ponia, kuri pastebėjus 
vąiko talentą paėmė ji į savo 
rankas. Ta mielaširdinga* mote
ris yra muzikos ir dainavimo 
mokytoja Madam De Mpntrey. 
Pasitaikė, kad praeitą sekma
dienį teko būti kompanijoje, 
kur buvo minėtos ponios moti
na Mrs. Tweedale, 75 metų se-

■y

nors apie Madąm Dę Moųtrąy? 
Baigė senutė.
Kas žino, ąr( tas vaiką# atsi

mink Nedaug tokių yrą. Ęiek 
man teko pastebėti iŠ aprašy
mų, tai tik Greta Garbę nekar
tą pareiškė dėkingumą ir atida
vė kreditą tam, kas ją išvedė 
į pirmenybę.

—France s.

Apie Toroptp lįęty- 
vių Suknelių Siuvėjų

■ *• 1 •?

Skyriaus Darbuotę
“Komunistų kornai jautresni 

už kitų”

Nękųrie Toronto lietuviai 
sukniąsiuvįai, prigulėdami prie 
I.L.G.W- Unijos, manė taip pat 
vesti savo komunistinę prępa- 
gąndą, kaip vedė industrinėj u- 
riijęj? Lietuviai turi sąvę kal
bos skyrių. Skyriaus valdyba 
vaikščioja raudonas silkes po 

| kaklu pasirišę ir bandę lietu
vius apgaudinėt}.

Per devynis mėnesius šaukė 
šešis susirinkimu?. Kiekvieną 
susirinkimą šankia tadą, kada 
koks komunistas turi sa'vo vajų. 

na. iv±is. xwccvuuc, iu meuų oc-!riąda jie sušaukia sukniasiuviųs 
nutė, labai kalbi ir gerai atro- į dėl savo pasinaudoįiipo. Renka 
danti moteris. Remiantis Mrs. pinigus unijos susirinkimuose, 
Twfeedale pasakojimu, jos dūk- įkalbinėja lietuviams visokias 
tę neėmė nė cento už pamokas blankas dėl aukų rinkimo, d;a- 
nuo Bobby Breen, nes jis buvo rp parengimus, lioterijas, par- 
lab'a'i biednos šeimos vaikas, davįnėja lioterijų tikietus ?uk- 
Negana to, mokytoja stengėsi niasįuvių unijos vardu, siunčia 

(Tęsinys 6-tam pusi.)
4 , » ■ 1 ' Itą berniuką parodyti publikai ir 

ji imdavo ji j žymias Toronto 
vietas, kur susirenka Toronto I 
diduomenė, — pati apmokėdavo 
visus iškaščius.

—Malio duktė ir dabar tuo
i ■•■ ■„ , * -1 ’ ... .,' . . JI ■* II 1

vaiku gyvena, — sako senute. 
—Ji seką kiekvieną jo p,asiro-, 
dymą. ir vis kenčia baimę, kad 
tik tas vaikas turėtų gerą mo-! 
ky.toją, kad tik jo balso nesu-į 
gadintų. Aš ne kartą pamanau, 
ar atsiims Babby Breen kada

■T f
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L I H I M E N T

ękaudamos strėnos? Gar
kite malonų Ir greitų 
palengvinimų su keltais 

Išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

JEI 
■■ r -1

Nori Būti Graži
JEI
Nori Savo Groži
", '• » ... *» ' I 1 -.i* f J '..............1 f ? T

Paakstinti
- ♦. Į t t • t Į t i f i

NIDA PUDRĄ
Jis palaiko veido odos natųralį švelnumą... 

apsaugo nuo prakaito skylėlių užsikimšimo... 
prašalina grožį darkančius bruožus... šimtai lie
tuvių NIDA PUDRA jau naudoja. Ir tu, gražioji 
ponia ir panelė, NIDA PUDRA pabandyk.
*NIDĄ LABORATORIJOS išdirbu NIDA LII’STICK, 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. Raina 
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.

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

Prašau atsiųsti man NIDA PUDRĄ (Face Powder)
I 50 centų vertęs
I Varsos: OFlesh; □ Ivory; □ Peach; □ Brunettė; O‘Dark Brunette 

ir ĮįIIDtA LĮPSTICK ................. 50 centų vertės ’
I Varsos: □ Orange; □ Raspberry; □ Strawberry; □ Vivid.

Visp ........ .................. .........$1.00, bet su šiuo
I Įiųponu, tik už .....
| (Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.)
i (Pinigų nęsiųskit, sumokėkite juos paštininkui, kartu su keliais ęen-
• tais už persiuntimą', —kai gausite užsakytus kęsirtetlkusj;

VARDAS. . r <■

j ADRESAS

i MIESTAS
««■» «

VALSTIJA

Gree.no
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NEPRAŠYTAS SVEČIAS VAISTINĖJ

Diena Iš Dienos
30 METŲ 
SUKAKTUVES

Gražus buvo būrelis žmonių, 
susirinkusių vestuvių sukaktu
vių iškilmėse, kurios buvo su
rengtos chicagiečiams, Pranui 
ir Stanislovai Jakavičiams.

Tos iškilmės įvyko pereitų 
šeštadienį, pp. Jakavičiaus sū
naus, Prano, jr„ uošvių namuo’ 
se, 1046 West 105th St, Wash- 
ingt’On Parke.

Buvo ten senutė, žilagalvė p. 
Jankauskienė, p. S. Jakavičienės 
motina; buvo p. Valaitienė su 
drauge, iš Waukegan, III. P-s • 
Valaitienės namuose, Liepojuje, į 
Latvijoje, įvyko pp. Jakavičių 
vestuvių puota. “Ten mes šoko
me, linksminomės padurkus pa
sikaišę,“ pasakojo p. Valaitienė 
vakarienės svečiams, prisimin
dama apie tą įvykį.

CHICAGIETIS FRANK CAPADANNO ATSIRADO KALĖJIME, PO TO KAI 
užvakar naktį jis sudėjo netikėtų vizitų vaistinei su savo automobiliu. Keisto “sve
čio“ susilaukė vaistinė prie Chicago Avenue ir Oaklcy Bulvaro. Policija sako, kad 
Capadanno pravažiavo pro raudonų šviesų, atsimušė į kitų automobilį ir įslydo 
krautuvėm Naujienų-Acme Photo

.....   » ■ ■■. jj! . . .. .1.1-mgjjjj - j. . ' —

MUSŲ SKAITYTOJAI
ar nedidesne nuodėmė, kada tavo 
vaikas kalėjime sėdi už kriminalj’ 
prasižengimą ?

Na ir ketvirta problema turėtų 
būti atvirai diskusuojama, tai, kati

Kiti svečiai buvo pp. Pojėdai 
iš Roselando (p. Pojėdienė yra 
p. Jakavičienės sesuo), Yuškai 
iš Cicero (Prano Jr. kūmai), 
keistutiečaii pp. Olšauskas ir 
Adomaitienė kartu su p. Jaka- 
vičium Kliubo biznio komisijos 
nariai, p. Biskupaitienė iš Ro- 
selawn, Ind.; pp. Charles Bi- 
shop, Jr. iš Hammond, Ind.; 
Vilma- Weber iš Crown Point, 
Ind., H. Zelleriai iš South Bend, 
Ind., Dr. M. T. Strikolis, Keis
tučio Kliiibo daktaras kvotėjas, 
ir p. StrikOlienė. M. Baronaitė 
ir A. Vaivada, iš “Naujienų.”

Pp. Jakavičiams ir svečiams 
skanias vaišes iškėlė duktė, E- 
leanor Jakavičiutė, pp. J. ir Na- 
talia Balandai, sunaus uošviai, 
marti Aldona Balanda, Jakavi- 
čienė, ir dvi talkininkės, Mild- 
red Jakubka, ir Stella Markus.

Pp. Jakavičiai apsivedė .Lat
vijoje 1907 metais, vasąrio 18 
d., pagal vietos kalendorių; o 
kovo 4 d. pagal Amerikos ka
lendorių.

Sulaukę 30 metų sukaktuvių 
jausdamiesi sveiki, linksmi ir 
pilni ūpo ir toliau džiaugtis lai
mingu gyvenimu.

“Daug visko pergyvenome 
per tuos trisdešimt metų“, jie 
kalbėjo svečiams. “Buvo lai
mingų dienų, buvo sunkių die
nų, bet taip, turbut, ir reikia.

Kalbėdami laike vakarienės, 
svečiai pabrėžė, kad pp. Jaka
vičiai ne vien pavyzdingai tvar
kė savo šeimyninį gyvenimų, 
nevien išauklėjo gabų sūnų ir 
dukterį, bet dirbo ir visuome
nės gerui.
. Pranas Jakavičius, Jr., sū
nūs, yra’ visiems Chicagos lie
tuviams žinomas kaipo daini
ninkas. Jį visi mėgsta, nes gra
žiai dainuoja, turi scenos gabu
mo ir iumoro jausmo. Duktė 
Eleanor, baigusi “high school” 
ir rengiasi universitetan mo
kintis žurnalistikos. Pranas, Jr. 
dabar ruošiasi dainuoti vienoj 
iš vadovaujamų rolių operoje 
“Meilės Eleksyras,” kurių “Pir
myn“ choras pastatys balandžio 
25 d.

Per keletu metų p. Jakavičius 
buvo pirmininkas Keistučio 
Kliubo, taipgi veikė ir daugely 
kitų organizacijų — politinio ar 
pašalpinio pobūdžio.

Svečiai sunešė jubiliatams 
daug dovanų. Tarp jų buvo du 
gėlių bukietai, kuriuos prisiun
tė Urba Flower Shop, lietuvių 
gėlių įstaiga Brighton Parke.

Dėkodami svečiams ir už do
vanas ir už linkėjimus, pp. Ja
kavičiai nuo savęs pridūrė, kad 
jie nori ir pilnai tikisi sulauk
ti “auksinių sukaktuvių,“ ku
rios ateis 1957, už dvidešit me
tų nuo šios dienos.”

Pp. Jakavičiai yra geri atsto
vai taip vadinamos “darbo inte
ligentijos,” kuri lošia didelę ro
lę Amerikos lietuvių visuome
niniame gyvenime. —R.

(Rytoj šiame skyriuje apie 
“Lietuviškus Morganus” Chica- 
goję).

Apie Toronto Lietu
vių Suknelių Siuvėjų 
Skyriaus Darbuotę
“Komunistų komai jautresni 

už kitų” .
-- J

(Tęsinys nuo 5-to pusi.) 
atstovus į komunistų suvažia
vimus, tenai atstovauja' suknia- 
siuvių unijų be pavelinimė bei 
atsiklausimo Unijos Joint Coun- 
cil. Pinigai neina per unijos 
knygas, niekas jų nekontroliuo
ja ir niekas nežino, kiek jie su
rinko ir kur juos padėjo.

Aukos “Liaudies Balsui”
Viskas ėjo labai gerai, kol pa

staruoju laiku to neužteko, bet 
išrinko delegatų atsilankyti pas 
Joint Council dėl aukų “Liau- 
dieš Balsui.“' Delegatas atvykęs 
į Joint Council pasisakė, kad j 
jis atėjo nuo lietuvių skyriaus,1 
o jį įgaliojantis laiškas pasiro
dė nuo “Liaudies Ba'so“ redak
cijos. Tada pakilo klausimai, 
kas jį išrinko? Ką jis atstovai!, 
ja? Skyrių ar redakcijų?

Tam politikos studentui susi
maišė smegeninė. Truputį pa
laukęs atsakė, kad jis atstovau
ja ir buvo išrinktas iš lietuvių 
skyriaus. Delegatui išėjus, lai
ke diskusijų išsivertė visas pur
vas, pasirodė jų visi darbai. Ve-;, 
liau pirmininkas atsakė, kad tas 
delegatas bus priimtas kaip nuo 
“Liaudies Balso“ redakcijos. 
Tada visi vienbalsiai nutarė 
paaukoti $5.00, nes unijos re
mia visų pakraipų organizaci
jas.

Vėliau lietuvių skyriaus at
stovas į Joint Council pradėjo 
kviesti visus narius į parengi-1 
mų, pradėjo rodyti tikietus, ant 
kurių sukniasiuvių unijos var
das buvo atspausdintas. Ir vėl 
kilo didelės diskusijos: kaip 
skyrius gali vartoti I. L. G. W. 
U. vardų ir veikti politikos 
naudai be jokių pranešimų ar 
pasivelinimo iš Joint Council. 
Kiekvienas gerai žino, kad I. 
L.G.W.U. yra tik ekonominė or
ganizacija. Bet kadangi Joint 
Council valdyboj komunistai 
sudaro didžiumų, tai aišku, vis- 
ka’s praslinko tik su pabarimu 
ir pasakė, kad daugiau tas ne
pasikartotų.

Turiu pažymėti, kad atstovas 
L. M. nusidavė labai nesupran- 
tųs, sakydamas, kad aš nežino
jau, kad politikai negali naudo
ti unijos susirinkimus, arba 
Vartoti unijos vardų tam tiks
lui. Tų pačių maskų užsidėjo vi
sa lietuvių skyriaus valdyba, 
bet kaltė versta man, kad aš 
nepasakiau apie tokius unijos 
įstatymus. Bet ar tai ne me
las? Jei jus žinojote, kad reikia, 
.siųsti delegatų j Joint Council 
dėl gavimo aukų “Liaudies Bal
sui,” tai jus gerai žinojote,’kad 
ir žmones sušaukę dėl aptarimo 
savo kasdieninio duonos kąs

nio, negalite juos išnaudoti sa
vo politikos naudai.

Vien savo naudai

Komunistai tik laiko* tų siu
vėjų skyrių vien dėl savo nau
dos. Kada jie susišaukia lietu
vius į susirinkimų, jie juos ne
mokina, kaip elgtis dirbtuvėse, 
kaip gauti iš darbdavių dides
nes kainas, kaip vykdyti unijos 
nutarimus dirbtuvėse ir kovoti 
prieš kokius darbdavio užsimo
jimus. Reikia spręsti unijos 
klausimus susirinkimuose - arba 
kur ir kaip su kokiais atsitiki
mais kreiptis, o ne kaip blankas 
platinti ir pinigus rinkti dėl ko-

galite dirbti, tik ne unijos su
sirinkimuose.

“Trockininkas”
Prie užbaigos turiu pasakyti 

ir apie tuos kornus. Aš manau, 
kad bus aišku skaitytojui, kad 
komunistų komai skaudesni už 
visų. Mat, kaip aš pirmiau nu- 
sidaviau nematąs jų purvinų 
darbelių, tai tik būdavo skersi 
praslenka pro šalį, o dabar kaip 
.tik stojau su kitais Joint Coun
cil nariais dėl teisybės, tai tuoj 
“Liaudies Balse“ • atsidariau 
tarp Trockio pasekėjų. Tas nie
ko. Tik jau vienas kefvirtdalis 
ateina į susirinkimus, o kiti ne-

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gali
ma).
KETURIOS GYVENIMO 
PROBLEMOS GYVAI 
SVAISTYTINOS
GERB. REDAKCIJA:

Norėčiau matyti netolimoj ateityje 
lietuvius daugiau ir atydžiau susido- 
minant šiais klausimais. 1) Maistas 
ir Sveikata. 2) Apsisaugojimas, kad 
nesusirgus užkrečiama — limpama 
liga. 3) Didelė ar maža šeimyna? 4) 
Pągal užsakymą, ar netikėtai “gar
ins” atnešė kūdikį.,

Jei musų tautos nariai šiais ketu
riais klausimais susidomėtų ir tik
rai giliai pagalvotų, — tai nepraeitų 
nei pora desetkų metų kaip pasijaus
tų savistovė, galinga, vieninga tau
ta. Neskaitlingi nariais, bet iš
tvermingume, atsparume>> pagrožėji- 
me fiziniai ir protiniai veikli tauta.

Mes ir šiandien gražiai fiziniai iš
augę ir protiniai veiklus. Taip vie
nutės turim, bet man norisi matyti 
masiniai, arba nors daugumoje. Pa
našiai į švedus, norvegus. Musų 
juk tiek mažai, tai rods lengviausiai

galima pasiekti to laipsnio; jei tik 
visuomenės veikėjai į tai pradėtų 
kriepti domės .— Ir jei mes neno
rim sutirpti amerikonizacijos puode 
— mes turim netemdinti proto neti
kusiu maistu, bet atpenč, pasistengti 
prašalinti kliūtis kurios temdina inu- 
”ų protą ir sunkiais fiziniai padaro. 
Maistas, o ne vaistai tas ypatybes 
fizines ir protines suteikia. Todėl 
reikėtų daugiau ir atydžiau pastudi
juoti apie maisto medžiagą.

Kitas klausimas — geriaus ir tiks- 
liaus išsireiškiant bus problema, nes 
čia reikalinga plačiai ir atvirai gvil
denti užkrečiamų — limpamų ligų 
prašalinimjrti^tarpo lietuviškos vi
suomenės.* Toji problema nėra jau 
lengva, kaip nekurie įsivaizduoja. 
Imant domėn ligas, trachomą, džio- 

i vą, Šiltinę, difteriją ir kitas, tai mes 
neslepiam ir drąsiai gvildenam, dis- 
kusuojam, bet paimkim lytiškas ligas, 
tai Čia ir sučiaupiam savo burną. O 
vienok lytiškos ligos baisiausiai dė
mes padaro netik ant žmogaus taja 
liga susirgus, bet neretai eina liguis
ta pasekme iki trečios kartos. — 
Už tėvų nuodėmę vaikai ir anūkai 
kenčia proto ar kūno sukrikimais.— 
Čia tai jau reikia rimto susidomėji
mo ir surasti budai kaip sustabdyti 
plėtimą, kad tos rūšies ligos neįsi
galėtų tarp musų. Problema ne

vaikai turi atsirasti pagal užsakymą, 
per tėvus, o ne per netikėtą atsitiki
mą — nepageidautinas!

įėjo madon, kad Amerikoje lietu
viški laikraščiai įvedė “Moterų Sky
rių.” Gražus, kilnus sumanymas ir 
to skyriaus įkūnijimas. Įamžintos 
privalo būti tos moterys, kurios už 
savo teises kariauja. Bet dar gar
bingesnis ir našesnis darbas butų, 
jei jos (moterys) įsidrąsintų ir šei
mos klausimus atviriau ir drąsiau 
pagvildentų. Lyties problemos lygi
nai svarbios, kaip kasdieninė duona 
ir savęs pasigražinimas tam tikrais 
milteliais.

Vakare —gražuolė, iš ryto baidyk
lė! Bet suvis kitaip su gražuole 
butų, jei ji žinotų kas valgyti, kad 
graži, grakšti be miltelių pagelbos 
pasilaikyti.

—Dr. A. L. Graičunas. 
Gerb. Daktare:

Gaila, kad Tamsta ne moteris, nes 
į Moterų Skyrių dedame tik moterų 
parašytus straipsnius.

Tamstos straipsnis liečia labai 
svarbius klausimus, kurie įdomus 
yra ne vien moterims, bet ir vyrams, 
todėl jį atiduodam musų vyrų glo
bom

“Moterų Skyrius.”

munis'tų naudos.
nori visai laikytis dėl tų išnau-

Tuos darbus dojimų. Tik linksma matyti, kad

lietuviai siuvėjai pradėjo prie
šintis tokiem komunistų dar
bams. Nesėdėkite namie, o at
eikite į susirinkimus, visi sy
kiu padarysime skyrių siuvėjų 
skyrių. Aš niekuomet nenorėjau 
skyrių uždaryti, bet tik patai
syti. Lietuvių skyrius buvo ir 
bus tik dėl unijos naudos. Mes 
turime reikalauti ateinančiam 
susirinkime, kad butų' Joint 
Council protokolai skaitomi ir 
diskusuojami, kad lietuviai ži
notų kasdieninį unijos stovį ir 
unijos pareigas, kad kiekviena 
silkė negalėtų juos vadžioti už 
nosies.

—Nebuvęs.

lengva išrišti.
Toliaus: Didelės ar mažos šeimy

nos? žymiai pasikeitė nuovoka apie 
vaikus, šiandien tėvai atsakomingi 
prieš vaikus, kaip lygiai vaikai 
prieš tėvus. Todėl geriaus yra turė
ti neturtingai šeimynai 2 ar 3 vai
kus, sveikai, gražiai išauklėti ir 
suteikti jiems pakankamai mokslo, 
kad galėtų beapsunkinimo kitų pa
tys sau duoną pelnyti; neg turėti 
tuzinas nemokšų, išaugusių nera
liuotų gyvulių—vienas kalėjime už
darytas, kitas ligoninėje, trečias 
valkata ir tt. ir diena iš dienos mo
tinai ašaros ant veido ravus aria. 
Tai baisenybė, tai šiurpuliai nupur
tina kiekvieną, vien tik užtai, kad 
Kiek Dievas duoda, tiek aš ir tu
riu vaiku, nes bažnyčia šventa ne
leidžia apsisaugoti, kad didelių šei
mynų neturėti. Griekas nuodėme. O

SATiSFACTION ūse
Double lėsted!DoubleAcfionf

■T4R BAKING
H.V POWDER

Šame Price Todayas 45 tearsAqo 
) 25 ou neės for 254

Fui! Pack »»♦ No Slack FiTlin^
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

; USEDBYOUR GOVERNMENT

NAUDOKIS MUSŲ

Įsigyk šiuos Įjjargenus
5 ■ priešu *• •

BUDŽETO 
PLANU
MOKEKIS 

DĖVĖDAMAS

Dabar kai tik laikas 
pasirinkti sau

TOPPERS IR JIGGERS
z”

iš visų esamų naujausių 
šių spalvų

Shrimp — Aukso — 
Aušros Žalumo — 
Mėlynos—Pilkos 

Ir Juodos.
Daug yra su sijonėliais prisitai

kymui iš nuostabaus 
pasirinkimo už

$Q.95
V

KITI IKI $29.50
© ©

Lietuviškas Krupnikąs-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 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470 
MES PARDUODAME TIK I TAVERNOS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TA VERNAMS l 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 
įvairių 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.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Laidotuvių Direktoriai

E
 JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Prašyk parodyti naujausių—Wally Simpson Topperių

AVALON STYLE SHOP
4245 ARCHER AVENUE

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. .................................. $1.85
Specialė maleva, 16 spalvų, gal. .........    970
Varnish remover, gal.............. 1......................  950
Grynas baltus enamel, gal...... .....................     $1.39

ir brangiau. > '
Sienoms popiera, roleris ..............    4^

ir brangiau.

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted Street. Tel. Onai 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.

• SVETAINES
Southtovvn 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.

"arsinkites £‘N-nose’

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentrški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Blterts yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 4183.

639 West 18tk St. 
CHICAGO. ILL.

• TAVERNOS
BILL’S TAVERN 

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

KEELEY BEER 
558 West 37th Street 

(N. E. corner)
IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 

Telefonas YARDS 2704 
Chicago, Illinois.

• RĘSTA UR ANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Vicforv 0670.

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

I J
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Chįęagoj Surįnko $48
Miliūnus Income Tax

Federalis mokesčių biuras 
Chicago j e vąkąr paskelbė, kad 
šįmet surinko income tax mo
kesčiais $48 milionus ir $371,- 
624 .

Pęrnai buvo surinkta $25 
milionai ir pusę.

Stanley Strausas Vėl 
Teisine: Bijo Ka-

K

Vargai su namu nepasibaigia

Vakar Stanley Straųkas vėl 
aitsidurė kriminaliame teisipe. 
Jis buvo pasauktas prieš teisė
ją O’Čonnell ryšy su namu, ku
rį jis ant greitųjų susikalė ant 
savo loto, ties 9917 S. Union 
avenue.

Strauk&s skundėsi, “Teisėjas 
Jau kartą piane nuteisę į kals
imą dviems mėnesiams. Manau, 

kad ir vėl man teks sėdėti, nes 
jis man įsakys kraustytis. O 
aš negaliu kraustytis, nes netu
riu kur kraustytis.

Straųkas vargsta dėl savo 
“rezidencijos” dėlto, kad susi
kalė ją iš senų lentgalių, o ta
me distrikte, kur yra jo lotas, 
negalima statyti namo mažiau 
$9,000 vertės.

Tarp Chicagos 
Kriaučių

Lietuvių kriaučių 269 loka
las, kurs priklauso prie Amal- 
gameitų Unijos, turėjo regu- 
liarį susirinkimą penk'tadi.eni, 
kovo* 12 dienoj Amalgameitų 
centre.1' CSntrds ranftašt4* t>fie' 
Van Buren i? Ashland blvd. I ■ » • '

Po perskaitymo užrašų iš 
praeito susirinkimo, Jungtinei 
Tarybos delegatai išdavė rapor
tą iš bendrų susirinkimę, ku
riame pareiškė, kad unijos val
dyba jau padare naują sutartį 
su firmomis, su pakilimu al
gos į2 nuošimčių ir su 3|6 va
landų darbo savaite. Sutartis 
padaryta 3 metams, bet su tei
se, kad kiekvieną 1-mą gegu
žės darbininkai galės reikalauti 
geresnių išlygų, kaip tai trum
pinimo valandų ir pakėlimo al
gos.

Biznio agentas pranešė, kad 
kriaučių darbai eina gerai ir 
kad nekuriu sekcijų jau trūks
tą (jąrbinipkę, o ypač pilnų 
griaučių. Organizacinis darbas 
yra yarojpąs dėl tų firmų, ku- 
r ios su unija neturi su tarties, 

dviejų fjrmų, būtent Fede- 
rą| ir Jfidląnd, darbas jau yra 
sųparąlįžiuotas. ’Jikįipąsi, kad 
finuos turės pęsidųoti. Prie to, 
biznio- agentas pareiškė, kad, 
prie dabartinių štreikę, kurie 
ęipa visoj Amerikoj, yra žy- j 
miai prisidėjus ir Amalgameitų 
Unija ir jau yra nutarta orga
nizuoti visoj Amerikoj -audiny-' 
čios. Jau yra paskirtas Amal- 
gameitų Unijos prezidentas Hil-

Rekomenduojamas Kaipo Skilvįg

OF BITTER WINE
Nebūkit 

Nevirškinimo 
Vergais

SUSIRINKIMAI
IJumbol^t Parko Rietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 

kovo 18 8 vai. vak. Almira Simans svet., 1640 Nortįi
HąppĄcįt jį., Chięago. —Valdyba.

NAUJIENOS, Chicago, III
t J-k 1/ J » Lr/ V * •• • V i ' i A ▼ \ */*” i

Tarp “Naujienų” 
skaity£ojll

Jaunąs lietuvis profesionalas

r.*t

IMA LAUKAN BĖGĖS IŠ LAKE SHORE DRIVE

PO ILGŲ TĄSYNIŲ SU CHICAGOS GATVIĄKARIŲ BENDROVĘ, MIESTAS 
pagaliau privertė ją išimti ga.tvįakapų bėgęs iš paę^ęrio kojio, Lake Shorę Drive. 
Lake Shore Drive bus dalis ękspresįnio yięsjcęlię, kuris eįs vįsu ežero pakraščiu.

Naujienų-Acme Photo

manas, kad varytų tą organiza
vimo darbą.

Taipgi buvo kitokių svarbių 
Kam kas buvo ne

davė paklausimus, 
tinkamai, išaiškinti, 
visus organizacijos 

O. Kairiutė turėjo

pranešimų, 
aišku, tai 
kurie buvo

Užbaigus 
klausimus,
anglų kaįba plačią paskaitą 
apie Socialę apdraudą ir senat
vės pensiją. Paskaita buvo la
bai naudinga, rūpestingai ir 
gabiai prirengta. Pageidaujama, 
kad lokalas ir daugiau panašių 
paskaitų parūpintų. —X. š.

LIETUVIAI IR LIE- 
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Raymoįnd, Auer, 24< su Jęlia 
Zeman, 18.

Frauk Zolėnas, 25, su Eleanor
Urbano, 25.

Andrew Szurgot, 25, su Jen- 
nie Sandecki, 17.

Algird Pakeltis, 23, su Nebe 
Putrimas, 23.

North Side
Apvogė lietuvį

Nedalioj, kovo 14 dieną, apie 
vienuoliktą valandą dienos ta- f 
po apvogtas lietuvis Juozas 
Gąbris, kuris gyvena adresu 
1640 N. Leavitt St. Vagiliai 
įsikraustė į skiepą ir išnešė vi
sokių įrankių kokios dešim
ties dolerių vertės. Vagiliai ir 
daugiau butų žalos pridarę, 
bet Gabrių įnamis tuo taikų 
ėjo pasivaikščioti, tad vagiliai, 
užgirdę, kad kas eina, špko pyo

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

11 Metų Mirties Sukaktuvės Seųo fetrp
• ' *• S -• •»>»>*'.•t-H i-n V ■■*»* •/ r ¥ š’/ 4 • J •< i . ■ '

ŠONO T ONE 
66 E. Vąn Buren 

pradedant penktadięnu 
midwest premjere

Gyviausis dokumentas bet kądą 
paveillsltiosę matytas!

Tiesiai iš civilio Karo Fronto ' J ' t J | J ’r VKainos 25c iki 2 v. p. p. 
35ę iki 6:30 vai. p. p.

Adresas
Visose 

Vaistinėse

PRAŠYK SAMPELIO DYĮ?AI 
Trlner’H Bltter Wlne Co. 
B44 S. WelU St, Chlcugo, III. 
PHaiijsk man ėampell ‘1 dykai ‘ I V ’ A>. '. r‘ *.
Vardan

*

■y., į, 'f.';"." n..... i

Užmušė Moteriškę
Užvažiavęs Ant

Šaligatvio
sa-

, Ąleck Ką^rna- 
56 metų

Nebegalėdamas suvaldyti 
vo automobilio, .
rėk, 56 metų, 12700 Albąpy 
avenue, Blue Island, III., užva- 
žiavo ant šaligatvio ir užmušė 
Valentina Grūčtowįcz, 1416 N. 
Wood street. Nelaimė įvyko 
prie 1417 Milwaukee avenue.

'f t „ . . f”. .... ? , [* . »

Lietuvių Tautiškas 
demokratų kliųbas
Lįetuvių Tautiško Demokra

tų Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyksta šį vakarą 8> valan
dą, Vengeliausko svetąinėje, 
4500 ąo, giniau avenue. Klju- 

kbo* narisb" Itviecianii atsįfciįyti, 
nes turime apsvarstyti daug 
reikalų ir turime iš anksto pri
sirengti prie pikniko, kurs bus 
liepos 4 dieną, Spaičio darže.

Dovanas pįknįkui ir laimėji
mui pasižadėjo aukauti šie biz
nieriai kliubo nariai: J. Urban, 
savininkas Arįsto tayern, 6822 
So. Halsted street, Cleaners,

INCOME TAKSUS ir SOCIAL 
security raportus 

prisitaikant prie valdžios 
reikalavimų ,

J. P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius
3241 So. Halsted St.

Phone CALUMET 7358
Teikia informąęijąs ir užveda 
*' ; " šyštemas ’7,

AŲGUST
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

19 <1- kovo men., I9.‘?>(; m., su 
laukęs 52 metę apizį^ųš, gi
męs Panevėžio Kreke
navos' j^ąrap., JĮįngęlįOnįų krn,.

Palįko dideliame nuliųdirę^ 
moterf Helęn, pb pirmų vyru 
Dulskięne, ' Šųnų Ąn;tarią, ' '3 
dukteris'‘ Eštėlle RėHiičjk it 
žentą Ąlber.t, Hėįen ir Lore.ttą, 
Augintinį 'Andrėįz ftulski, PO 
dukrą Edna ' jeskey'' 'i# ' žeptą 
Williani,' prolį Steponą TyŽ,61)" 
hauz ly brolienę Jenniė ir daug 
kitų giinihių, o Clėvėland, Ohlp 
brolį Alex Tyzephauz.

Liūdnai ‘ ątmįh^ąĮ rpusę 
brangaus vyyp. " ir" tėvelio nUs 
laikomės Šv.' Minios St^ Ke- 
vin’s 1 bąžny^ipję,' 'ĮLOBųh’ ’ $t.’ ir 
Torrendę Avė. 19 d. koyb, 
1937 m. 7:3p yal. ryto. Kvie
čiame visus’ gimines, draiigus 
ir pažjstanius atšjlankyti į pa
maldąs, 1 0 paskui ir į namus 
po num. 1O30Š tyluskę^on AyU- 
Mes Tave įflisU .Brangusis vy
re ir teveli niekuomet neuž
miršime. Tu p’ąs mus jau ne
besugrįš!, bet mės arikščiaus 
ar vėliaus pąs Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę liekame, 
Moteris, sunufe, dukterys, žen

tai, augintinis, podukra,

; 1 r/r'.........į"........... ..  ........... ......

3746 Wesk 63rd s t. Yrą ^Ku
be ir daugiau biznierių narių, 
kurie, tikimasi, parems pikni- 
niką taipgi.

Kadangi 13 wardo demokra
tę kbubas sėkmingai veikia 
tąksų reiklu, tai nutarta k.op- 
pęruojti su juo. Lietuvių tautiš
kų demokratę pirjninįn- 
kąs £ąpo įgaliotas veikti įaji- 
kapt 13 wa‘rdo (dępiokrąitų kliu- 
bo posėdžius.

17 dieną vasario laikytame 
kjiujbo susįrįpjkjmę įsirašę <įu 
nauji nariai. —Ęopęsp.

t A.
DOMICĖLĖ ^ARTĮNKAITIE- 
'NĖ, PO tėvais Mikaląuskiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 15 d., 9:45 vai. yąkąrę, 
.1937 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio apskr., Upy
tės pąrap., Vaišvilčių kaime.

Amerikoj Hsgyveho 33 metus.
Paliko' dideiįa^ię' nubudime 

2 dukteris, Bermęė Sįmel, žen
tą Juozapą, Hattie Martinai
tis, ’2 sūnus Wtrę, marčią'Ma- 
rie ir Jiįozapą; pUsbrbjį Kazi
mierą Čepskj L ir gimipes, b 
Lietuvoj e 3 seseris, brolį įr 
gimines. •.y'"'-

Priklausė prie Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų ^pUštąIįš- 
tės Maldos Draugijos.

Klibąs pašąrybtas ^573^ So. 
Mozart Sf. Tel. Englėwobd 
6485. Ląiųotuyės įvyks jpęt- 
nyčioj, kdyd i,9 d., ;3:0.O yąį. 
rytd iš namų į' šy. ’ Jjįrgįp 
rap. bažnyčią, kuribje atsibus 
gedulingas pamaldos už ' vėlib- 
nės' sielą', O„ ĮŠ ten biiš nuly
dėta į ŠV. Kąžimįero 'kąpįn^s.

Visi A. A.' Pomįėeles' 
naitiėnėš gimięeš/ draugai įr 
pažįstami esat nuošįrUžiąi kvie
čiami 1 dalyvauti" laidotuvėse ir 
suteikti jąį paskųtiiiĮ patarna
vimą’' ir ątsjsyęįkįiiįmą.

Nuįięde lįėkąrnę,
Duk’tėrydj Šuąąį, Rentai, Mar

čios įr kitos ^ąiijneą?'’" 
Patarnauja lala! diE Ma
žeika, Tėl1. Yards 1138.v

AiAliTINO ĮĘ ONpS JęĄRTINKĄIČIŲ
Kurių jiersisjkyrė su šiuo pasauliu kovo 17 d., 1926 metais, su

laukę senatvės:" tėyas Martinas 9.0 metų amžiaus, o motina Oria, 
jpo tėvais 1 pavarde Kasparaičįutė, 81 metų amžiaus.
' Mirė abudu vieną dięhą. Tčvas Martinas mirė 6:15 minutų ryte, 
motiną iDrią mirė 1?:2Q jpo pietų. AĮou hiažai sirgę. Motina gulėjo 
įoyoje apie mėnesį laiko, p tėvas’ tris dienas. Mirė Lankupienių kąi- 
riįę. 'Gimę ir augę Suvalkijoj, yilkąviškio apskrity. Tėvas Gražiškių 
pąi-aęįjoj, Laiikupienę kąįine, o mbtina Pajevonio parapijoj ir kaime.

'lapo ptiiaidoti su dvejomis m i šiom i s, abudu į vieną duobę Gra
žiškių parapijos kapinėse, kurie ' ilsis’ amžinai.
’’ Prilijo ųidelįamą ridliudime dukterį Marijoną, švogerį Antaną Sa- 
yugajčhis, 9i)7 Cb:nėmąųgh avė., Portage, Pa., Amerikoj ir anukus 
Frarią, Ądejią ir Mildą; šunų'joną, kuris mirė gegužės 18 d., 1928 
m." įjętrbit, Mich. ir ‘ Petrą, kuris gyvena Chięagoję ir daugirius gi- 
ųįįnię Ąięėrikoje ir Lietuvoje.' '
1 Noįts gįcęitai prabėgo 11 metų, o įųsų kaipo tęvų mirtis uždavė 
mums gyviefnsieriis skaudų širdies skausmą gyvenantiems užrube- 
žyje—syetimoję šdlyje Amerikoj ę,' bet ripra gaįimybės Užmiršti savo 
girildytojus tėvus ir širdies skausmas jpdsilieka amžinas, tiktai gal 
greitoje ateityje sulig gamtos patvarkymų, kad nėra niekas amži
nas, kas gimė tas įniršta, tai ir mes gyvieji ateisime į amžino pail
siu yįętą-^šaĮtųs kapus, tiktai ne gimtiniame krašte Lietuvoje Tė
vynėje Gražiškių kapiriyne' bet svetimpjė šalyje—Amerikoje.

Nuliūdę:
•< 8unus, Duktė, švogeris, Aliukai. ^ . ^įininės.

P. Uršulės Jonaitienės, 3128 
S. Union avė., sūnūs Ęrpęstas 
Jonaitis užbaigė gydytojo mo
kslą. Tą proga praeitą sekma
dienį buvo surengta puoįa pas 
daktaro Ęrnestp Jonaičio mo
ters tėvus, pp. Bašinskus ant 
Lowe avė., prie 32nd St. Pa
gerbimui jauno daktaro buvo 
susirinkę artimieji giminės ir 
draugai.

Ypatingai daug x džiaugsmo 
reiškią senoji, jErpesto Jonaičio, 
motina Uršulė Jonaitienė, kad 
sulaukusi profesionalo sūnaus.

—Niekutis.

Pristato į Valgyklas Visokios rų
šies mesas^ Restaurantų aprūpi
nimas MU$Ų SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

Pooples Lįąųęr Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

jrųšies gėrimų.
Ras ateis su šiuo ąpgąrsinįmu, 
nusipirks wholesale kainomis.

. ..._______ t. . ,"t “ /•_ r. ? ,_ . 1 _

Urba Flowėr Shoppe
Gėlės Myįin tiems—Y^stųyępis— 

Bankiėtams—Laidotuvėms— 
‘ Papuošiiliams?

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

M '
STEPU ANIE NORBUTAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 14 dieną, 10:45 valandą 
naktį, 1937 m., sulaukus 21 m. 
amžiaus, gimus Chicago, III.

Paliko didėliame nubudime 
motinėlę Barborą, po tėvais 
Nausiedierię, tėvą Vincentą, 2 
broliu: Bronislovą ir Edward; 
brolienę Eleąnor, 3 cioces: Ve
roniką Kazlauskienę, Amelią 
Juškienę, Domicėlę Kalvaitienę, 
dėdę Pranciškų, cioęę * Marthą 
Norbutus ir daug kitę giminiu. 
Vėl. Stejrtianie gyveno po ad
resu 4505 Sb'. Wash.tenaw Avė.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4447 So. f'altĮięld Avenue.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad., 
Kovo 18 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš Eudeikib koplyčios į Nekalto 
Prasid. Rąn.'Ay. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten Liūs nulydėtą j švento 
Kazimiero’ kąįiipeš.

Visi A. jy'. S&phanie Norbų- 
taitės giminėj, draugai ir pa
žįstami esdt nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
Nuteikti jai paskutinį patarna
vimą ir ' atsįšvėikinimą.

Nuliūdę1 liekame,
Tėvai, bį-oliai, btojiene, cioces, 

dėde ir’ gimines.
Patarnaują Įaid. dir. J. F. Eų- 
deikis, Tel. Yards 1741/

(n?

f C04L -
ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AbKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

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

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE PIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEOZiE 3882

t r

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Męs depglamę ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėtįes 
darbus? Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

ĘRĮBGEPORT ROOFING CO. 
Š216 So. ĮĮalstėd Stree|'

Help VVatiied—Malė ’
Darbininką Reikią

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

REIKALINGAS PATYRĘS žmo
gus Į taverną, prie baro. Lengvas 
darbas, gera mokestis. 1519 East 
63rd ^tyeet.

REIKIA ANTRARANKIO kepėjo 
duonai’ ir biskvitams kepti. 11749 
So. Michigan Avenue.

REIKALINGAS ‘ JANJTORĮUS, 
ženotas. Dykai 3 kanibj flątas, ele
ktra ir mokestis. Taipgi reikalingas 
pavienis apysenis žmogus dirbti 
prie namų. Pragyvenimas ir mokes
tis. 2635 W. 42n.d St. pirmas aukš
tas užpakaly. ' 
— -.... . ............. ........... —!------- 1

Help vvarited—Žemale 
_ į, reikia "

PATYRUSI PRESO MERGINA 
prie krūtinių, liemenų, rankogalių, 
kalnierių, geras mokestis, 5 dienos 
savaitėje. HoĮįywooU Laųndry, 725 
North Cicero Avenue.

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

PATYRUSI MERGINA 18-30 na
mų darbui, paprastas virimas, leng-. 
vas skalbimas, puiki alga, būti. 
r'RESS, 6843 Clydc Avenue, Hyde 
Park 6577. 1

r , • » r^; : f ’

REIKIA MOTERS- ar merginos 
prie namų darbo, 12 metų vaikui 
prižiūrėti (eina mokslainę), tėvas 
dirba, du šeimoj, ant vietos gyventi, 
augusi moteris. Rašykit susitarimui 
— sunku mane rasti namuos. Su 
užmokesčiu susitarsime. 3416 So. 
LitUahica Avė., M. Zickus.

JĄUNA MERGINA ŠVARI bend
ram namų darbui, malonios datbo 
sąlygos, liudymas. $6—$7; Podėli, 
Bpargate 1566.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui be virimo, skalbimas pagal 
šiitįkimą, būti, ąr eiti, $7.00. ’

5637 North Bernąrd.
Irving 4938.

-------------------- --------- - ------------- --- ■ —— ■■ ............... ...—

Exchąnge—Ątamį
KAS TURITE SALIUNA arba 

kljtokį biznį — mainyti ant mažo 
vartoto automobilio; atrodo ir va
žiuoja kaip naujas. Reikalui esant 
galių pridėti pinigų prie biznio. 
Telefonuokit po 7 vakare Boulevard 
.0127. ■
•.............. ...... ■ 1 IT f...............  ■ I ..........  ■■

Finąnciaį
F inansai -Paskolos

REIKAŲINGA PINIGŲ ant mor- 
gįčių nuo $i000.0p iki $5,000.00.

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

1934 M- FORD SEpAN, rądio ir 
šildytuvas. Tufi paaukotį. White- 
hall 8000.

* įf j. -_ - . . - T i . - --

FjuKjągrį Hxtures
Rpiandaj-Itaisai

/.»-/.4 T*.-/'. v. .. “ t;. . ....
$25,000 Naujų Rakandų pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieiųą- 

momis išlygomis. 4 ’
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai .... $15l—$20—$25
$150 Amer. Opęnt kaurai $30—$5 
$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.

LOVEIKIS Visas Pasaulio 
--------------------- r- * Dalis.

KVIETKĮNĮNKĄS 
Gėlės Vestuvėms, Bankiėtąms 

ir Pagrabąms ’ 
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

įkelh’jųąf Naujienose 
luoda uaudą dėlto, ’ 
kad p^įos Ngųjįerjąs 
yra naudingos.

.■ " ...TU ...v.a H /y,—■■■
Busmęsę Cptiances ;

Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNA arba 
priima j partnerius. Biznis išdirbtas 
per tris metus. Kampinis namas. 
Priežastį patirsite ant vietos.

’ ' 959 W. 71st St.

PARPAYJMUI GROSĘRNfi ir 
Dėlicktessen. pigiai. Galima laikyti 
ir bučernę, nes yra Visi jrengimai. 
4 kajnbafjai pagyyeųimui. 2955 So. 
Emerald Avenue.

PARSIDUODA MĖSOS MARKE- 
TĄS — vėliausis įrengimas —refri- 
geracija —- 2 vyrų krautuvė — pa
šaukite Cedarcrest 2467.' 
..* .... 1 1 .. ; t... .

PARSIDUODA TAVERNA, $pkių 
salė, pilnai Įrengta. Kairia už įren- 
girną $500. Stakąs ant inventoriaus, 

enda $50.00 mėnesiui, 2402 St.
Charles Rd.»' Bellšvood, III. ? k

PIRMOS KLASĖS TAVERNA.
56 pėdų bnras —’darb ’puikų biznj. 
Nesutinka partperiąi. Viskas yra 
puikiose sąlygose. Turi parduo
ta tuojau. Kreiptis. 3147 So. Halsted 
St.'arti Lietuvių Auditorijos.’“ ‘ 

PARSIDUODA TAVERNA—gera
vieta ųauji fikčeriai, nedaug pinigų 
tereikią. 1137 Mądisori S t. .

, , , ......

RĘNPON AR PARDAVIMUI pil
nai įrengta grosernė ir mėsds iųar- 
ketas. 2400 ’ St. Charles Rd., Bdll- 
wood ,111. ’ * -7

RENDON LABAI GEROJ VIE
TOJ NEDIDELĖ KRAUTUVĖ 2650 
\yest 63rd St. Tinkama bile kpkiąm 
bizniui. Renda prieinama. Sayiflin- 
kaš? 3146' So. Halsted ' Street.

l arms for bale
________Ukiaį >

97 AKRŲ, PRIE UPĖS — perą 
žuvauti—vieta randasi Marinette. Dėl 
smulkmenų rašykite Wm. Nicklaus, 
Rųųte 2, Mąririet.te, Wis.
----------—------—7---- ttt--------- -r-

ŠEŠIŲ AKRŲ VAISIŲ FARM A 
moderniškų ’ ašį-uonių kambarių na
mai $5'500. Mayme Hanson, Sodds, 
Michigan. ' ; •

Real Estate For Sale ;
DIDELIS BARGENAS

BRIGHTON PARKE — 2 flatų 
naujas mūrinis namas po 5 kamba- 
riuS,,,^ boileriais Šildomas. Rainavo 
$15000. Parsiduoda $5950. Mažas 
jmokėjimas — mainysiu ant' laitų 
arba bile ką jus turite.

C. P. S U ROM SKIS, .. 
6551 So. Kedzie Avenue. . <

Tel. Grovehill 9306. ’T j* 
----------------------------------------------------------------------------- :---------- ‘

PARDUOSIU ARBA įjĄIN$SftU 
2-fletį rezidencijos namą ant laVprn 
biznio namo. Gali atsišaukti ir agen
tai. 610i So. State 

, '„i. „L...--- .......—-...j
BARGENAS — PARSIDUpDA 

dufletis, gražus muriiiis namas, Kar
štu vandeniu apšildoiiias 6 ir 7 kam 
bąjriąi prie Mč Kįnlęy Parko, ąįti 
gatyįakąrįų. Kiek truks pasiją pri
rengsiu. Kaina $5,750.00. ' ’
: CHARLES URNlCfl (Urnįkas) 

4708 So. Western Ąye/ b

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
moderną muro krautuvė, uždaryti 
porčiąi, dviejų karu garažas Įtį| da
mų kainą. 6515 So. AshįaĄ4 Ąyp«

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

ųuette Parko' apylinkėj, kairia 1875 
Willow Springs namas su dideliu 
lotų ir turime kitų bargenų.

1 Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 Sb. Western Avenue.

Hemlbck 0800. '

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainoin ap
muš, lotus, biznius ir farrnas; inšlu- 
rinaine namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų' pardavimui arba mainymui už 
gerus bąrgenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus kreipkitės • .* v .<

4631 SO. AS;^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos sU J J. Grisįi ‘ ' J ? / . i 1 . i VY >

Į NUOSAVYBĖS 
RENDOS KILA

Pabar geras laibas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavasaryj žipopės 
PERKA IR MAINO 
NAMUS.’ 
f
NAUJIENŲ 
garsinimus 
VISI SfiĄiTfl...

PĄĮĄĮJKIT MUS yiĮlpJAU

CANAp 8500
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Medvilnės Suknelių Siuvėjos
Pradėjo Streikuoti

Du stambus streikai, Northsidėje ir 
Chicago Lawn distrikte

18 APIELINKĖ. — 18 Apie- 
linkėje vakar oficialiai prasi
dėjo medvilnės suknelių pra
monės darbininkų “kova” už 
geresnes darbo sąlygas.

140 moteriškių sustreikavo 
Nellie Ann Dress Company, 
2200 South Halsted Street. Jos 
pareikalavo $14 minimum al
gos į savaitę ir International 
Ladies’ Garment Workers’ t Ari
jos pripažinimo.

Kiek vėliau sustreikavo 800 
siuvėjų Oscar Heineman Corp., 
siuvykloj, 2701 W. Armitage 
Avė.

Artimoj ateityje streikuos 
ir kitų siuvyklų darbininkės, 
Illinois, Indiana ir Wisconsin 
valstijose.

Morris Bialis, unijos vice
prezidentas vakar pareiškė, 
kad Nellie Ann streikas yra 
“pradžia”, “pirmas bandymas”.

Naujas didelis “sėdėjimo” 
streikas užvakar naktį kilo 
Wilson and Bennett Manufac- 
turing Company, 6532 South 
Menard avenue. 400 naktinio 
“šifto” darbininkai “susėdo”. 
Užsibarikadavę, jie vakar ry
tą atsisakė įsileisti dirbtuvėn 
700 rytinio “šifto darbininkų”, 

o bendrovei įteikė sekamus rei
kalavimus :

Moterims — po 40 centų į 
valandą:

Vyrams — po 60 centus į 
valandą.

Anot streikierių, moterys 
dabar gauna nuo 18 iki 25 cen
tų į valandą, o vyrai — 40c.

Prie dirbtuvės buvo sutrauk
tas didelis skaičius miesto ir 
apskričio policijos, kuri yra ap
siginklavusi dujų bombomis.

Streikas Northsidės Plieno 
dirbtuvėj

Kitas streikas kilo Stewart 
Die Casting Corporation dirb
tuvėje, ties 4535 Fullerton 
avenue. Sustreikavo apie 500 
darbininkų. Streiko vadovavi
mą jie pavedė C.I.O. unijai, 
United Automobile Workers 
of America. Darbininkai reika
lauja 75 centus į valandą, pus
antro mokesčio už viršlaikį, 40 
valandų savaitės ir unijos pri
pažinimo.

Neramumų prie dirbtuvės 
nebuvo. Albinas Smalelis, ku
ris lankėsi prie dirbtuvės ir 
kalbėjosi su streikieriais, pra
nešė, kad įvyko vienas areš
tas. Jis pridūrė, kad bendro

vė darė kelis bandymus išvež
ti iš dirbtuvės formas, bet ne
pasisekė tai padaryti. į “

Taxi Streikas. ;
* .

Taxi streikas vakar tepaši- 
žymėjo naujais areštais. Vie
nas policistas, vakar areštavo 
apie 12 streikierių, pareikšda
mas, kad jie atrodę “įtartini 
asmenys”. Kaip greitai polici
ja areštuotus atgabena teis
man, taip greitai miesto teis
mas juos paliuosuoja.

Bendroves samdo “skebus”, 
bandydama sulaužyti streiką. 
Jos griežtai atsisakė sueiti < i 
derybas su streikierių naujai 
įsteigta unija, Midwest Taxi- 
cab Drivers Union. Abi kon
troliuoja Parmelee Company, 
New York e.

Kiti Streikais
Block and Sons, Ine., plieno 

ofiso reikmenų dirbtuvė, 1034 
W. Vau Buren street paskel
bė lokautą 125 darbininkams.

Kiti streikai vyksta sekamo
se dirbtuvėse:

Wilson Sportmg uoods Com
pany, 2037 Powell avenue.

Durolite Pencil Company, 
Melrose Park.

Acme Photo Frame Corpo
ration, 674 Kingsbury street.

J. Barsotti Company, 1348 
West Grand avenue. .

Nu Deal Paper Box Com
pany, 2509 West 22nd street.

Comet Model Airplane and 
Supply Company, 2509 West 
22nd street.

Dole Valve Company, 1923 
West Carroll avenue.

Reflector IIardware Com-

NAUJIENOS,. Chicago, Iii, , / <

ATVAŽIAVĘS CHICAGON VIZITUI MIRĖ 
S KAUNO BANKIERIAUS SŪNŪS
Užsinuodijęs narkotiniais vaistais; gyve

no pas Elmer C. Voight’us
Vakar anksti rytą Illinois 

Centro ligoninėje mirė Vladi- 
mir Soloveičikas, 26 metų Kau
no bankieriaųs sunuš.

Dr. Le Roy Sloan, ligonines 
advokatas sako, kad jaunuol s 
mirė nuo vaistų.

Mirtis afū’jo labai netikėtai. 
Bevažiuodamas i automobily su 
Elmer C. Voightu,'8144 Sagi- 
naw avenue, užvakar po pietų, 
velionis neteko sąmonės, o už 
keliolikos valandų jau buvo ne
gyvas.

Vladimir Soloveičikas buvo 
sūnūs Kauno Komercijos ban
ko viršininko, Leono Soloveiči- 
ko. Jis bu’vo labai apsišvietęs ir 
daug keliavęš. ’ Atvykęs Chica- 
gon, jis apsistojo pas pp. Voigh- 

pany, 2245 South Western 
avenue.

Likviduoti streikai šiose 
dirbtuvėse:

Warwick Manufacturing 
Company, 1700 W. Wa-<jhing- 
ton boulevard, Gartner and 
Bender, 1104 South Wabash 
avenue, Uarmony Cafeteria, 
58 West Washington street ir 
Bahkers’ Building, 105 West 
Adams street.

' Apskaičiuojama, kad dabar 
Chicagoj streikuoja apie 25,- 
'000 darbininkų.

tus ir ten išgyveno apie ketu-, 
rias savaites laiko. P-a Voigftie- 
nė yra buvusi p. Stella Stanu- 
liutė. .. I

t

Anot p. Voight pasakojimų, 
užvakar po pietų jis išvažiavo 
su velioniu automobiliu į mies
tą. Soloveičikas norėjo sustoti 
Continental banke pasiimti pi
nigų, kuriuos buvo prisiuntęs 
tėva’s..

Prie restaurartto, ties 53-čia 
ir Lake Park avenue, So'ovei- 
čikas staigiai neteko sąmonės 
ir sukrito.

Skubiai nuvežęs jį ligoninėn, 
Voight mušė telegramą Solo- 
veičiko draugui, J. Hudson Ed- 
wards, Savannah mieste, Geor- 
gijoje. Edwards atsakė, kad 
pereitą mėnesį Soloveičikas ir 
ten neteko sąmonės, matomai 
nuo narkotinių vaistų, kuriuos 
naudojo miegui.

Dr. Sloan Illinois Central li
goninėje laikė velioni mechaniš
kuose “plaučiuose”, bet tas ne
gelbėjo. Velionis mirė neatga
vęs sąmonės.

Velionio tėvas, Leon Solovei
čikas, guli Paryžiaus ligoninė
je ir serga plaučių uždegimu. 
Vladimiras buvo pasirengęs pas 
jį važiuoti šią savaitę. Pirma
dienį tačiau jis pašaukė Pary- 

| žiu itelėfonu. Patyręs, kad tėvo 

sveikata eina geryn, jis nutarė 
paviešėti Chicagoj ilgiau.

Velionis buvo didelis muzikos 
mėgėjas. Buvo parašęs kelias 
originales kompozicijas.

Ar velionis bus palaidotas, 
nežinia'. Spėjama, kad tėvai 
parsitrauks kūną Lietuvon.

1 Cicero
Dentistas Dr. A. J. Gussen 

šiomis dienomis davė įdomią 
paskaitą Kultūros Draugijos su
sirinkimui. Jis kalbėjo apie 
maistą. Ateinančio trečiadienio 
vakare, kovo 17 dieną, šv. An
tano parapijos svetainėje Dr. 
Gussen duos paskaitą temoj 
“Dantų votis.” Kitas prelegen
tas bus Dr. St. Biezis. Jis ka'- 
bės tą patį vakarą apie džiovą.

X & %
Kas žino ką dabar rašys š. 

A. Parapi jonas apie S. Bakutį. 
Pirmiau Š. A. Parapijonas kal
tino buk “bedievių koresponden-

SAMDYTOJAI!
SOCIAL SECURITY AKTAS reikalauja, kad 
kiekvienas Samdytojas laikytų smulkų rekor
dą apie kiekvieną samdomą darbininką. Mes 
jums galime patarnauti tų rekordų tvarkyme. 
Turime prirengę rekordų knygeles. Jų kaina

TIKTAI 50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Trečiadienis, kovo 17, 1937 

tas” prasimanęs apie sumušimą 
S. Bakučio, o Bakutis esąs ge
ras žmogus. 'račiau S. Bakutis 
gerai jam atsake. Ir tikra tie
sa — Bakutis yra geras žmo
gus, lai ir pasakė S. A. Parapi- 
jonui teisybę. —Vietinis.

liarsinkitės "iN-nose'

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio llx8t& colių ir

100 KONVERTŲ
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderi 
arba čekj.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Detroito Viešbučiai Paskelbė Lokautą - Streikai Platinasi Chicagoje

IVAŽIAVO Į KRAUTUVĘ
—Chicagietis Frank Capa-

STREIKUOJA 110 — 80 
mergaičių, 30 vyrų strei
kuoja Chicago Nu Deal 
Paper Box Co. Bendrovė 
apsiima patenkinti ; pusę 
reikalavimų.

KONFERENCIJA STREIKŲ REIKALAIS — Michigan valstijos gubernato
rius konferencijoje su prokurorais tariasi apie streikų situaciją Michigane. Va-

NORI MIRTI NATŪRALIAI — Pusiau sąmonės ne
tekusi Helen Wills Love, Los Angeles, Cal., moteriškė, 
kuri bando nusimarinti, kad ištrukti iš elektros kėdės.

kar keturi didžiausi Detroito viešbučiai paskelbė lokautą 
natorius Murphy sėdi viduryje. Kiti yra įvairių apskričių 

jos vadai.

darbininkams. Guber- 
prokurorai ir milici- 

Naujienų-Acme Photo

danno, kuris įvažiavo į vai
stinę, Chicago ir Oąkley 
gatvių kampo, automobiliu.

Naujienų-Acme Photo

T*

Teismas ją pasmerkė mirčiai už vyro nužudymą.
Naujienų-Acme Photo

STREIKUOJA 125 —Sim- 
patizatorės ragina nepasi
duoti 125 streikierius, Chi- 
cagos Reflector Hardware 
Company dirbtuvėje. Dar
bininkai “sėdi”.

ŠIANDIEN AIRIŲ TAUTINĖ DIENA — šiandien 
visi airiai švenčia “Šv: Patriko diena”. Tai yra jų tau
tinė šventė. Airiai šiandien taipgi bus pasidabinę ža
liais “shamrock’s”, tautinėm gėlėm- Lincoln Parke šven
tės proga surengta “shamrockų” paroda.

Naujienų-Acme Photo

PAMALDOS CHRYSLER KORPORA CIJOS STREIKIERIAMS — “Sėdintieji” 
streikieriai Chrysler dirbtuvėje Kercheva 1, Detroit, Mich. sekmadienį neužmiršo at-
laikyti pamaldų. Jos įvyko dirbtuvėje, iš kurios teismas užvakar įsake darbinin
kams išsikraustyti. ■ , '/ Naujienų-Acme Photo

TURTUOLIŲ DIVORSŲ 
sostinė — Kai turtuoliai 
sumano persiskirti, tai ar
ba žmona arba vyras (da
žniausia žmona) atvažiuo
ja ir išgyvena Reno, Ne- 
vadoje tris mėnesius, len-
gvai gaudami perskyras. 
Miestas vien iš to pasilai-
ko. Biznis atrodo neblo
gas.

IR MIEGA DIRBTUVĖ
JE — 20 moterų, 20 vyrų 
“sėdi”, kai kurie “miega” 
Comet Model Airplane Co., 
Chicagoje. Nori daugiau al
gos. Naujienų-Acme Photo




