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Keli Šimtai Vaiku Žuvo Eksplozijoj Mokykloje
Mokykla Sugriauta Eksplo
zijos; Žuvo Gal 500 Vaiku 

Z________________

New London, Tex., mokykla sugriauta 
eksplozijos. Gal 700 vaikų palaidota griu

vėsiuose. 300 ar 400 žuvusių. 
I

136 LAVONAI IŠIMTI Iš GRIUVĖSIŲ.
HENDERSON*, Tex., kovo 18. — 136 lavonai, kurie buvo 

išimti iš griuvėsių New London mokyklos, kurią sunaikino eks
plozija ir gaisras, liko atvežti į čia.

Henderson News redaktorius Hetherwick mano, kad veik 
visi 700 mokinių ir 40 mokytojų liko arba užmušti, ar sunkiai 
sužeisti. Jis nežinąs nė vieno išlikusio, apart 30 ar 40 vaikų, 
atvežtų į ligonines.

VEŽA SUŽEISTUOSIUS Į KITUS MIESTUS.
OVERTON, Tex., kovo 18. — Daugiau kaip 25 sužeisti vai

kai liko atvežti į čia iš New London. Jie yra nuo 8 iki 15 me
tų amžiaus. Laukiama atvežant ir lavonų.

BAISI EKSPLOZIJA MOKYKLOJ; GAL 700 VAIKŲ 
UŽGRIAUTA.

HENDERSON, Tex., kovo 18. — Gal 500 vaikų liko už
mušta šiandie baisioj >eksplozijoj, kuri sugriovė New London, 
Tex., miestelio abelną mokyklą.

Eksplozija ištiko 3:20! vai. po piet, prieš pat vaikus palei- 
siant iš mokyklos. Mokykloj tuo laiku buvo 700 vaikų ir 40 
mokytojų, kaip staigiai ant jų po smarkios eksplozijos, užgriu
vo mokyklos sienos, Visus juos palaidodamos griuvėsiuose. Gel
bėtojai nemano, \kad kas butų galėjęs išlikti, gyvas iš buvusių 
mokykloje.

Visoje apielinkėje viešpatauja didžiausias sumišimas, tad 
kiek tikslesnis apskaičiavimas žuvusių ir sužeistų dar yra ne
galimas, bet visgi spėjama, kad žuvo mažiausia tarp 300 iki 
400 vaikų.

(Kitos žinios apskaičiuoja žuvusių skaičių tarp 200 ir 500 
vaikų). . •

Dabar visos jėgos dedamos iškelti griuvėsius ir išimti iš 
jų lavonus, šimtai lavonų išvežta j Henderson ir kitus apielin- 
kės miestelius.

Dar nenustatyta ir tikroji eksplozijos priežastis. Spėjama, 
kad arba boileris eksplodavo, arba užsidegė naturalis gasas, ku
ris buvo naudojamas mokyklos apšildymui.

Gydytojai, slaugės ir ambulansai suvažiavo iš visos apie- 
linkės. Prie mokyklos susirinko ir 10,000 žmonių minia, arba 
padėti gelbėjimo darbui, ar sužinoti savo vaikų likimą.

Dauguma lavonų yra sutriuškinti ir tik keli yra sudegę 
po eksplozijos kilusiame gaisre.

Mokyklą, kuri randasi pačiame Texas aliejaus laukų cen
tre, lankė apie 1,500 vaikų. 700 jų buvo augštesnėj mokykloj, 
o kiti pradinėj.

PIRMA ŽINIA.
Už keliolikos minučių po įvykusios nelaimės Chicago American 
bendradarbis p. S. Pieža pranešė “Naujienos” žinia, kad Inter
national News Service gavo žinią iš Dalias, Tex., kad vienoj 
Texas mokykloj sudegė 300 vaikų. Smulkesnių žinių tada dar 
nebuvo. Vėliaus atėjusios žinios parodė, kad nelaimė buvo daug 
didesnė, negu rodė pirmosios žinios.

Connecticut atmetė Papa vėl išleido en- 
vaikų darbo pataisą cykliką prieš komu

nizmą

Streikas New Yorko “5 and 10” krautuvėse
. I . '

NEW YORKE EINA STREIKAI IR DIDELIS 
bruzdėjimas tarp “5 and 10” krautuvių tarnautojų. Ke
liose stambiose Woolworth krautuvėse mergaitės jau 
sėdėjo, kitur mergaites yra organizuojamos į uniją ir 
ruošiamos streikui.

“5 and 10” mergaitės Chicagoje norėtų streikuoti, 
bet bijo netekti darbų. Jos nėra organizuotos.

Naujienų-Acme Photo

Italija ginkluojasi 
todėl, kad kiti gin

kluojasi
' Mussolini gerinasi arabams 

ir mahometonams.

Jungt. Valstijos vėl 
atsiprašė Vokietijos
Valstybės sekretorius 

prašo paliauti ginčus 
ciais.

WASHINGTON, kovo

Hull
su na-

18. —

HARTFORD, Conn., kovo 18 
— Trečią kartą nuo 1925 m. 
Connecticut atstovų butas at
metė ratifikavimą pataisos prie 
federalinės konstitucijos, kuri 
panaikintų vaikų darbą.

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

Giedra, biskį šilčiau į vaka-

ANGLIJA 
NUOLANKAUJA

ITALIJAI
Gerai žino Italijos laužymą 

neutraliteto sutarties, bet bi
josi prasitarti ir iškelti tą 
klausimą viešumon.

TRIPOLI Ljbya, kpv<x,.18^ yalstyb6s Hull mk
SaVo triumfo kelionėj per Li-1 - 
bya koloniją,z kur vos nesuba-* 
dė įdūkęs jautis, Italijos dik
tatorius Mussolini visą laiką . 
bando gerintis arabams ir abel- 
nai mahometonams, kad tuo 
užsipelnyti jų palankymą ir il
gainiui pasiimti vadovybę ma-, 
'hometiškomis valstybėmis. Iki-! Hull kartu atsišaukė paliau- 
'šiol didžiausias mahometoniš- ti internacionalinius ginčųą su

j trą kartą atsiprašė Vokietijos 
ambasadoriaus,' kuris vėl už
protestavo dėl New Yorko mė- 
>ro La Guardia masiniame 
protesto prieš nacius susirin
kime pavadinimą Hitleriu “žmo
gumi be garbės”.

kas kolonijas valdo Anglija, naciais. Bet .šiaip valdžia nie- 
!Bet ir Mussolini norėtų jų gau- ko daugiau negali daryti, nes 
ti, tad ir gerinasi mahometo- Amerikoj yra pilna žodžio lai- 
•nams. 1 svė.

I

Vakar jis viešoj kalboj kar
štai dėkojo mahometonams už 
'jų suteiktą pagelbą užkariavi
me Ethiopijos ir prižadėjo jų 
neužmiršti, bet visuomet rū
pintis “pagerinti” jų būklę. Jis 
.prižadėjo išpildyti arabų troš
kimus “sulig jūsų pranašo no
rais”.

Užvakar gi Mussolini viešoj 
kalboj bandė pateisinti didelį 
Italijos ginklavimąsi tuo, kad 
ginkluojasi ir kitos valsty
bės.

“Mes atsiginkluojame juroje, 
ore ir sausumoje todėl, kad 
outina pareiga yra ginkluotis 
iš priežasties ginklavimosi ki
ltų valstybių,” sakė Mussolini.

Bet meras La Guardia yra 
patenkintas. Jis vėl nė paties 
Hitlerio, nė nacių neįvardijo, 
bet jie greitai suprato apie ką 
buvo kalbama ir protestavo. La 
Guardia dėlei to pareiškė:

I “Vėl aš esu labai patenkin- 
tas, kad Hitleris taip greitai 
save pažino.”

Vokietijos laikraščiai ne- 
bešmeižia. <

BERLYNAS, kovo 18.—Vo
kietijos nacių kontroliuojami 
laikraščiai jau nebešukauja ir 
nebešmeižia Amerikos, kaip 
jie darė po pirmos mero La 
Guardia kalbos. Tik Berlin Lo- 
kalanzeiger pridėjo maldavi
mą:

“Washingtonas turėtų pri
dėti prie neutraliteto biliaus

LONDONAS, kovo 18.—Ne
žiūrint užsienio reikalų mini- 
sterio Eden parodytos drąsos 
pripažystant atstovų bute, kad 
Italija sulaužė nesikišimo su
tartį, išsodindama savo karei
vius sukilėlių Uoste Cadiz ko
vo 5 d., Anglijos valdžia vis- 
tiek nedarys jokių žingsnių 
prieš Italiją ir nereikalaus iš 
jos jokio pasiaiškinimo.

Anglijos valdžia yra taip nu- 
sisprendusi bent šiuo laiku ne- 
sikivirčyti su Italija ir Vokie
tija, kad ji nekelia ir to fak
to, kad Italijos kareiviai daly
vavo dabartiniuose mūšiuose 
Guadalajara fronte, prie Ma
drido, nors patys Italijos ka
reiviai prisipažysta esą nariai 
reguliarės Italijos kariuome
nės. Anglai tik tikisi, kad gal 
dabartiniai keblumai, kurduo
se atsidūrė italų armija tame 
fronte, privers Italiją pasi
traukti be tolimesnio Franci- 
jos ar Anglijos spaudimo.

,, V--'-' r^j*J***‘ ‘ ■ ■ * '

■ 'Bet ’ nors internacionalinis 
susitarimas dėl nebeišleidimo 
savanorių turėjo pradėti veik
ti nuo vasario 20 d. ir Ispa
nijos pakraščių prižiūrėjimas 
turėjo prasidėti kovo 6 d., vė
liau atidėtas iki kovo 13 d., 
bet nė dabar Ispanijos pakraš
čiai nėra patruliuojami, negi 
sausumos sienos nebus prižiū
rimos ’ net iki kovo 29 d. Tuo 
fašistinės valstybės naudojasi 
ir visu paskubamu siunčia į 
Ispaniją ginklus ir kareivius 
padėti sukilėliams nugalėti tei
sėtą valdžią.

Anglija gal dar ir todėl ne
boja neutraliteto sutarties vy- 
kinimo, kad ji pati nori nors 
tuo budu padėti sukilėliams, 
nes konservatorių simpatijos 
yra : sukilėlių pusėje, nors tai 
yra pragaištinga pačios Ang
lijos interesams.

KĄNKAKEE, III., kovo 18. 
— Einant skersai kelią liko 
užmušta automobilio Mrs. Bou- 
drrėau, 61 m. iš Manteno, III. 

I . • , *. r

'ediktą apsaugojimui svetimų 
valstybių valdžių vadų ir įstai
gų”; nes dabar agitacija prieš 
Vokietiją buk pasiekusi karo 
dienų laipsnio.

I VATIKANAS, kovo 18. — 
Papa Pius XI šiandie išleido 
ilgą encykliką, kurioj vėl pa- 

’ smerkia komunizmą, kaipo 
’ naikinantį šeimyną ir draugi
ją. Be to jis sako, kad tik vie- 
’na bažnyčia galinti tinkamai 
i’kovoti komunizmą.

Užsimena papa ir “teisingu
mą” darbininkams.

PARYŽIUS, kovo 17.—Gra- 
'fas Charles de Chambrun, bu
vęs Franci jos ambasadorius

rą.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 46°.
Saulė teka 5:57, leidžiasi 

6.

Italijoje, liko moteries peršau
tas ir lengvai sužeistas lipant 
į ekspresinį Briuselio trauki
nį. šovė j a liko suimta. Ji buk 
tesanti laikraštininke.

Amelia Earhart Skrenda
Apie Pasaulį

Garsioji lakūne jau išskrido ilgon kelio
nėn oru apie pasaulį. Laimingai pasiekė 

Hawaii salas.
HONOLULU, Hawaii, kovo 

18. — Garsioji lakūne Ame
lia Earhart Putnam, kelis sy
kius perskridusi Atlantiką ir 
atlikusi kitus tolimus skridi
mus, vakar vakare savo nau
ju $90,000 Lockheed Electra 
lėktuvu iš Oakland, Cal., iš
skrido ilgon kelionėn oru apie 
visą pasaulį.

Pirmąjį šuolį tos kelionės 
ji atliko šįryt laimingai at- 
skrisdama į Honolulu, Hawaii 
salose. Čia pasilsėjusi kelias 
valandas dar šiandie ruošiasi 
išskristi i antrų kelionės šuo
lį — į nedidelę Howland sa
lą.

Audros Pacifike sutrukdė 
jos išskridimų trimis dieno
mis. Ją išlydėjo kartu išskris
dami du dideliai Pan Ameri- 
'can Clipperiai-lėktuvai, kurių 
vienas skrenda į Filipinus, o 
kitas į Naujųją Zelandiją. --

2,410 mylių kelionę iš Ca- 
lifornijos į Hawaii salas Ame
lia Earhart padare į 15 vai. ir 
47 min.

Kartu su ja skrido jo tech
ninis patarėjas Paid Mantz, 
navigatoris Fred Noonan, ku
rie pasiliks Honolulu. Kitas na
vigatorius kapt. Harry Man- 
ning kartu su Amelia skris iki 
Darwin, Australijos. Nuo ten 
ji kelionę apie pasaulį tęs vi
sai viena.

Ji yra pirmoji lakūnė, kuri 
bandys skristi apie pasaulį iš 
rytų i vakarus, nes tokią ke
lionę dar niekas nėra bandęs 
atlikti. Be to ji skris tropikų 
juostoj, daugiausia salomis. 
Jos numatytas kelias veda į 
Australiją, į Afriką, tada per 
Atlantiką į Brazilijų, Pietų 
Amerikoj ir tada pakraščiais 
į Floridų ir iš ten atgal į Ca- 
lifornijų. Kelionėj užtruks ke
lias savaites. Jos lėktuvas yra 
gerai įrengtas; tai yra tikra 
“skraidanti laboratorija”. Ke
lionės tikslas yra — pastumė- 
<ti ‘ ^pažangą ir gal
pravesti kelių busiančioms oro 
linijoms.

Rand tariasi su 
darbo sekretore

WASHINGTON, kovo 18. — 
Darbo sekretore Perki n s šian
die per dvi valandas tarėsi su 
James H. Rand Jr., galva Re- 
mington-Rand, Ine. Į vakarų 
jiedu vėl turės pasitarimą.

Apie ką jiedu tarėsi, nė vie
na pusė neskelbia.

Prieš porą dienų nacionalė 
darbo taryba aštriai pasmerkė 
Remington-Rand už sulaužy
mą darbininkų streiko ir įsa
kė priimti atgal į darbą 4,000 
pašalintų darbininkų, taipjau 
užvesti kolektyves derybas su 
Am. Darbo Federacija.

Šiame darbo Sekretorės ir 
Ralid pasitarime dalyvavo ir 
kiti kompanijos viršininkai, 
taipjau darbo sekretorės padė
jėjai.

LONDONAS, kovo 18.—Ry
toj teismas pradės svarstyti 
suteikimą galutinų perskyrų 
Mrs. Wallis Simpson, dėl ku
rios karalius Edvardas VIII 
atsižadėjo Anglijos sosto.

Išrinko tarybą tai
kinti Chryslerio 

streiką
DETHOIT, Mieli., kovo 18.

— Gubernatoriaus Murphy pa
stangomis liko sudaryta ei vile 
taryba, kurios pareiga bus su
taikinti Chrysler darbininkų 
streiką, taipjau taikinti ir vi
sus kitus Detroite siaučian
čius streikus, o ir tuos strei
kus, kurie gali kilti ateityje.

Pirmininku tos tarybos liko 
paskirtas Fr. Frederick Sei- 
denburg, Detroito universiteto 
rektorius.

Kadangi taryba yra savano
rė, tai ji galės padėti taikin
tis tik tuo atveju, jei viena ar 
abi puses prašys jos pagelbos.

Streikieriai vis dar tebelai
ko visas Chrysler dirbtuves, 
nežiūrint teismo įsakymo jas 
apleisti. Kalbama, kad tas dir
btuves ketina aplankyti pats 
gubernatorius Murphy ir as
meniškai paraginti darbinin
kus jas apleisti.

PITTSBURGH, Pa., kovo 18

RAS DĖSTĄ DEMTU, (parodytą ženklu), NUVERSTO ETHIOPIJOS (Abisinijos) IMPERATORIAUS, 
Haile Sellassie žentas, apsuptas italams tarnaujančių juodveidžių kareivių. Jisai vedė kovą prieš italus iki pat 
mirties. Buvo suimtas ir sušaudytas po bombos metimo į Italijos paskirtą vise-karalių Ethiopijai, generolą Gra
žiam. Paveikslas parodo suimtąjį vadą laike “karo lauko teismo” beklausantį mirties nuosprendžio iš pir
miau sau prielankių kareivių. Naujienų-Alme Photo

— Saugumo direktorius Fair- 
ley įsake storiems policistams 
greitai suliesėti, nes kitaip jie 
bus pašalinti iš vietos.

VELYKOMS
Pinigus Giminėms
LIETUVON
TELEGRAMA
dar galit pasiųsti 
per
NAUJIENAS.

Katos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

t
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KORESPONDENCIJOS
Hari, Mich.
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MusKęganą.vaj^ldus.-^ Lfc- 
“• tuviai biznlerisit^ ŠLA 1$S 

kuopos susirinkimas.
Anksti penktadienio rytą, 

kovo 12 d., p. Ch. Vasiliauskas 
išsirengė važiuoti svarbiais rei
kalais į Muskegan, Mieh. Drau
ge su juo ir aš sumaniau va
žiuoti ir apžiūrėti tą miestą, O 
labiausiai man buvo įdomu pa
tirti, kiek ten lietuvių gyvena.

Vos įvažiavome į Muskegan 
miestą, tuoj suradome porą lie
tuviškų šeimų. Netrukus rado
me ir lietuvį biznierių, kuris 
yra žinomas kaip Billys< P-nas 
Billys laiko aludę ir valgyklą, 
kur duoda gerus pietus ir gerą 
patarnavimą.

Antras biznierius — tai p. 
Geryba. Jis turi savo namą ir 
didelę krautuvę, kur parduoda 
įvairius daiktus: drabužius ir 
maisto reikmenas.

Dar toliau j dešinę pasisukus, 
Washington gatvėje, p.
sonas laiko valgomų 
krautuvę 
gauti 
kulių 
durys

Pas jį ten 
įvairiausios mėsos

NAUJIENOS, Chicago, III.
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muuti AdkSčiausiąjį teismą, 
’foks teismo reformavimas,. pa
sakė adv. Barrett, yra būtinai 
reikalingas, ir visi piliečiai šiuo 
atveju prezidentą turėtų remti.

—M. Dundulienė.

Nonvood, Mass
Koncertas ir vakarienė puikiai 

pavyko

LS£> 133 kuopa ir Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 27 kuopa 
bendrai surengė koncertą ir va
karienę. Galima’ sakyti, jog pa
rengimas visai puikiai pasisekė. 
Kai visos išlaiods buvo apmokė
tos, tai gryno pelno liko $39.82. 
Kaip tokiai nedidelei musų ko
lonijai, tai labai gerai. Pelnu 
kuopos pasidalino per pusę. Va
dinasi, kur vienybė, ten ir ga
lybė. Per radio nesigarsinome, 
ir jokia kuopa speciališkai ne
buvo kviesta laiškais. Apie pa
rengimą buvo tik parašytos ko
respondencijos į ‘‘Naująją Ga- R. Veta,( jaunas 
dyuę,” “Keleivį” ir “Naujie- gražiai padeklamavo ir ant gi
nas” su paraginimu, kad žmo- taros paskambino. Programoje

nes atsilankytų j rengiamą kon- dalyvavo ir kelios jaunos mer- Broliai darbininkai, meskime 
gaitės, kurios neseniai pradėjo į šalį kerštavimus ir nesantai- 
lavintis dainuoti. Būtent, F. Ve- ką,, kurią pasėjo pigios rųšies 
čiutė ir U, Truskauskiute. Jos 
puikiai pasirodė sti siyo daine
lėmis, kųBas; sumokė j Biru tę 
šargaliųW; Jipai ir akompanavo 
jauhortis < dalininkėms^ k 
yra žinomos ne tik vietos lie
tuviams, bet ir apylinkės kolo
nijoms. Dainininkės Birutė Šar- 
geliutė ir Bronė Večiutė labai 
puikiai pasirodė kovo 7 d. kon-; 
cęrte. O tatai liudijo publikos 
entuziastiškas plojimas, kad. jos 
daugiau dainuotų.

Reikia pasakyti, jog minėtos 
dainininkės jau daug kartų yra' 
dalyvavusios viešuose parengi
muose. LSS ir LDD kuopų var
du aš tariu joms širdingą ačiū. 

Mano manymu,'ne tik vaka
rienes ir koncertus reikia ben
drai rengti, bet ir piknikus va
saros metu. Jei tas bus prakti
kuojama, tai nuostolių niekada 
nepasidarys, o vienas kitas cen
tas ir uždirbti bus galima.

certą ir bankietą. Tai ir viskas.
Didesnę publikos dalį sudarė 

vietos gyventojai. Tačiau atvy
ko svečių ir iš Mon»tėMo,,; Ar-' 
lington, Cambridge, So. Bpšton, 
Worcester ir kitur. Iš viso su
sirinko apie 200.. Matėsi neina? 
žai ir vadinamųjų “oldtaime- 
rių,” kuriems tikrai b.uvo sma
gu susitikti ir drauge laiką pra
leisti.

Šeimininkavo Kručiene, Trus- 
kauskienė, Vitartienė, Vetięnę, 
Poškevičienė ir Kurulienė, ku
rios per dvi dienas sunkiai dir
bo, kol tinkamai prirengė vaka
rienę. Reikėjo tikrai apsukrių 
šeimininkių, kad butų galima 
publikai duoti visai gerą vaka
rienę ir koncertą už 50 centų. 
Maža to, kaip. matote, dar ir 
pelno padaryta.

Worcester dainininkai J. Sa
baliauskas, V. Tumanis ir pia
niste Karsokienč savo, uždavinį 
atliko labai, gerai. Publika jais 
buvo visai patenkinta. Patarti
na ir kitų kolonijų organizaci
joms Worcesterio trio kviesti, 
programas pildyti.

berniukas,

įlolitįKi^riaL Jeigu Centro, biu
ras su savo vadu priešakyje 
•peršasi į betidrą frontą socia- 
iįišfams, tai “Naujosios Gady- 
n.ės.” sekėjams ir socialistams 
juo labiau reikai vienytis ir lai
kytis vienybės.

f . —P. Kručas,

Kozickio Delikatesų 
Krautuvė

1 Kozickio delikatesų krautuvė 
pasiūlo specialius velykinius 
bargenus. Turi visokios rūšies 
kumpių ir dešrų. Turi šviežių 
ir rūkytų, p taip pat ir lašinių 
bei buttsų!. Gi su kiekvienu 
pirkiniu duoda vaikaitis čokala- 
dinių kiaušinių dykai.

Krautuvės antrašas yra 41661 T/Aęjjp'pTT T
Archer Avenue. Tel. Virginia JV&Jur 11 J. vrKloll 
TISO. Nepamirškite prie progos LIETUVIS ADVOKATAS
apsilankyti. Skelb. Telephone: Boulevard 2800

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. RockwęU SL
Telephone: Republic 9.723

Mrs. Anelia K. Jarusz Dr. C. 'J. Svenciskas
Physięal Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Ąvę., 2nd floor 

Henilock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu maseage; 
ęlectric t f e ą t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI '

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas?--127 N. Dearboru
Kamb. 1431-14 84—Tel Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

DENTISTAS
OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki K 

vai. vakaro. Treč ir sekm. pagpj .
^usftąrkpą. ‘ •

4300 S. FAIRFIELD AVĖ. a
Telefonas LAFAYETTE 8016.^. - . 

..... .... —■——---- ---------
Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedčl. pagal sutartį 
Rez.6631 So, California Avenue

• Telefonas Republic 7868.
.. iįii.i u. -........ wi-... 'n."ij —........w ...... .!——

Tel. Office Wei»tvorth 6330
Rez. Hyde Park 8395

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

Valandos 1—4 po piftų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir sukatomis.

Peter- 
dai-ktų 
galima 
ir kai.

daiktų iš gioserio. Keios 
nuo krautuvės jis turi •, 
dviejų aukštų namą, kur 

jis gyvena su savo šeima. P-nia 
Petersonienė mus labai malo
niai priėmė, pataisė gerus pie
tus: namie gamintų dešrų, o- 
buolinių blynelių ir gardžios 
kavos. P-nia Petersonienė tikrai 
yia labai šauni šeimininkė. Bu
vo, be to, labai malonu patirti, 
kad ponai Petersonai yra' seni 
naujieniečiai. Vadinasi, per dau
gelį metų “Naujienas’'’ skaito.

Iš ponų Petersonų sužinojau, 
jog Muskegane gyvena tik apie 
30 lietuviškų šeimų, o tuo tar
pu miestas yra gana didelis. 
Yra čia ir kelios dirbtuvės, ta
čiau iš toliau atvažiavusiems 
bot koks darbas gauti nėra 
lengva.

Pasivažinėję po Muskeganą ir 
aplankę kai kuriuos lietuvius, 
apie 4 vai. po pietų pasileidome 
namų link. Vadinasi, į Hart 
miestelį. Kai jau buvau namie, 
tai kažkas subeldė į duris. 
Tarpduryje pasirodė moteris su 
dideliais popieriaus lakštais. ' 
Moteris kreipiasi į mane ir pra- . 
šo, kad padėčiau savo parašą. 
Girdi, tai esąs piliečių protes
tas, kad prezidentas Roosevel- 
tas nedarytų permainų Aukš
čiausiajame teisme. Aš atsakiau 
poniai Vau Tasall, tų parašų 
rinkėjai, jog prezidento suma
nymui reformuoti Aukščiausią
jį teismą aš be jokių rezervų 
pritariu. Tąsyk toji ponia kaip 
bematant pranyko. Ji jau ne
bedrįso 
lankyti 
rašytų.

nė mano kaimynų ap- 
ir prašyti, kad jie pasi-

14 d., sekmadienį, SLA

PIRMUTINE PAVASARINE NAUJIENŲ^
EKSKURSIJA

LIETUVON
Gegužės 12 d. 1937

CUNARD WHITE STAR LAIVU
“AQUITANIA”

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

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

Pamatysite Paryžių, Berliną ir kitus miestus be jokių 
EXTRA IŠLAIDŲ! , . ■

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

Laivakor.es iš Nęw Yorko į Klaipėdą trečia klesa į vie
na pusę $107.50—j 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.

X- ----------------------------------------------———w ------------------------------------- . -........................ ■ ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis, S

Kovo
183 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą ii* nutarė prisidėti prie 
lietuvių kongreso sukurto ko
miteto. Antras tarimas — tai Į 
pasiųsti su visų kuopos narių! 
parašais peticiją gubernatoriui, [ 
kad jis padėtų prezidentui Roo- 
seveltui reformucti Aukščiau
siąjį teismą. Peticijai arba re
zoliucijai parašyti liko išrinkta' 
komisija iš J. Ridul’o ir V. Ku
tulio.

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE!
. v

PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ -

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

Tel. LAFAYETTE 0727

T T Z jkoplyčios visoseJ—r csL 1 fChicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F,C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.
!' 111 1 ............................. ... ................................... I" ■ ...............   III r——......r,,.. ...............................

Reikalaukite DEGTINES
_ ¥_

Prieš kiek laiko musų mies
telyje kalbėjo adv. Barrett. Jis, 
papasakojo daug įdomių dalykų 
apie tai, kaip ši šalis tvarkosi. 
Prisiminė ir apie prezidento 
Roosevelto pasiūtoj imą refor-

KYLA
VARICOSE VEINS, ATDAROS 
KOJŲ ŽAIZDOS, ECZEMA, 
RAUDONGYSLĖS

Lelnkit Juiiim suteikti nuolatinę pagalbi}.
Musų gydymas Jūsų darbo ncgalains.

PATARIMAS DYKAI
SPECIALUS PATOGUMAI MOTERIMS

Dr. E. N. Flint’s Assoc.
32 No. SUte St. kambarvs 1105 

Kasdien nuo 0:30 v. ryto iki 5:00 po piet. 
Autr. ir Peukt. U:3O v. r. iki 8:00 vak.

Tom Taylor
18 menesių 

senumo
STRAIGHT

KENTUCKY 
BOURBON 

DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQU0R COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRTBUTORIUS

i

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

v ik. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Boulevard 7820

Namų Tel. s Prospect 1936

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room ^37

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Užeikit
Šiandien į

KOZICKI’S
DELiCATESSEN Irt

Ir Namų Darbo Dešrų Krautuvę
Palikit Savo Užsakymą

Velykų Kumpiui Dabar!
Mes laikome visą eilę Namų Sugar-Cured Kumpių ir im
portuotų Kumpių. Taipgi ir specialių Velykinių Dešrų, La

šinių, Šviežių ir Rūkytų. Rūkytų Butts ir. Lašinių.
...........................................  M ......... . ........................ I .11 . II u III , I. 1 . . ...................... ................................

Išvėr^amę 
Kumpius

DYKAI
IŠKEPAME
KUMPIUS

' SSu visate^riinuignis
Tiktai, Extra

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS 

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

Marque*te Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

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

vai, vakarę ir nagai sutartį.

AKIŲ SPECIALISTAI

Duodame šokolado kiaušinių vaikams su kiekvienu pirkiniu

Laidotuvių Direktoriai

f. 4?, .J. .
" i . »"....>iwwwi|.wi«wy»

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

A. MASALSKIS
3307 Lituanipa Avenue Phone Boulevard 4139

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califbrnia Avenue Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place. ' Phone Canal 2515
SKYRIUS; 42-4East 108th Street.__________Tel. Pullman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

....... i .i. >1     IRU.!.,,. > .1111 ■■g.i.l..|,ĮeT.W,l . I I I > J.l | II I. ■» R.^.i., !■ .1 ų > I im ■ — —

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

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

I. J. ZOLP
1646 West 4(ith Street Phones Boulevard 5203 

t 'W.» t Ųl'lf, I ■ Į'l !"I'T . Į"< ĮI-’HI>|—’' I'l'l' I ■ I tu II .....T
S. M. SKUDAS

718 \Vest 18lh Slręet Phone Monroe 3377

KOZICKI'S DELICATESSEN
Ir Namų Darbo Dešrų Krautuvė

4166 ARCHER AVĖ. Tel. VIRginia 1180

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

1 '■■■' 'T" ----- — ..... . - 1 ■

Ofiso Virginia 0036
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai., vakaro 
Rezidencija

3939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9 —10 A. M. 
Nedęlioj pagal sutarti

Phonę Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3385 So. Halsted St. 
GHi-CAGO, ILL. ........

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elėktra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos m o 10 iki 8 v* Ne
dalioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 Sonth Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. LafayettZ 8016

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DEIN TĮSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

8

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

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

Tel. Seeley '7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vąl., Nekėliomis nuo 10. iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Nedėliomis p>gal sutartį 
Rez, 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. K«nwnnd 5107

?arsinkites *N-nose”

9

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Verai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo pątyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų Pagal nau
jausius metędiig X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHIGAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr, Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rei. Telephone PLAZA 2409

DR. V. NORAK
thykician and SURGJžON

19 N. BEOADWAX, Mekoj* Park. 
Valandos nuo 10 Iki 12 dieną ir 2 

. iki 4 ir nuo 7—9 vakare.
Tel. Melrose Park 660

Res. 1400 S. 3rd Ave^ Maywood Av.
Phone Maywood 2L

Laivakor.es
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CICERO JOKŪBO ATSILANKYMAS RYMO 
KATALIKU KONFERENCIJON

Jau kovo 13 d. “Draugas” 
plačiai aprašė svarbius Rymo 
katalikų lietuvių reikalus, ku
rie turėsią būti apsvarstyti to
je konferencijoje. Tad aš irgi, 
kaipo geras katalikas, nutariau 
vykti į tų konferenciją, pasi
matyti su savo senais pažysta
mais ir pasiklausyti tų taip 
svarbių reikalų. Mat rašė 
“Draugas”, kad bus skaitomi 
labai moksliški ir įdomus refe
ratai.

Atvažiavęs į Aušros Vartų 
parapiją, kuri yra vadinamoje 
lietuvių West Sidėje, ir nužen
gęs laiptais žemyn j salę, jau 
radau pusėtiną burj rymiečių 
katalikų veikėjų. Pasisveikinęs 
su keletu pažįstamų senesnių 
veikėjų sutikau ir savo seną 
draugą Valerijoną iš Brighton 
Parko apielinkės. Ir po trumpo 
pasikalbėjimo pasirinkome sau 
vietelę vienoje pusėje prie kraš
to, kad • galėtumėm geriau gir
dėti skaitant tuos svarbius re
feratus.

Už' keleto minučių išgirdome, 
kad p. Skalas pradeda konfe
renciją ir pakviečia jai vesti 

• advokatą Savicku, kuris praei
tą metą buvo Lietuvoje su ame
rikiečių sportininkais. Po trum
pų formalumų ir raportų val
dybos vedėjas pakviečia skai
tyti referatą marijonų kunigą 
J. Vaitkevičių. Jis skaitė temo
je: “Komunizmas ir kova su 
juo” Referatas buvo netrum
pas. Ir ko jis ten nepripasako
jo. Kad komunizmas ir bolše
vizmas griauja civilizaciją, kad 
jis didžiausias priešas Rymo 
katalikų ir abelnai visų tikėji
mų, kad jis griaująs ne tik ti
kėjimą ir tautybę, bet taipgi 
lietuvybę ir t. t.

Po tokio smarkaus referato 
buvo galybės diskusijų. ’ įvai
riais klausimais. Kalbėta, kad 
reikia būtinai sustiprinti veiklą 
per L. R. K. Susivienijimą, Fe
deraciją, Vyčius, C. Y. O. Gvar
diją, katalikišką spaudą ir t. t. 
Vienu žodžiu, buvo pasiūlyta 
galybė receptų nuo to baisaus 
komunizmo apsisaugoti. Kitas 
siūlė, kad reikia saugoti kata
likiškas draugijas, kad jos ne- 
susidėtų su laisvų pažiūrų drau
gijomis, kad reikia daugiau 
remti šv. Kazimiero ir S. Pran
ciškaus vienuolynus; vienu žo
džiu, paskelbti kryžiaus karą 
komunizmui.

Mano draugas Valerijonas 
klausydamas tų visų patarimų 
ir sako: “Matai, Jokūbai, kaip 
tie marijonai kunigai griežtai 
kovoja' tą komunizmą, o patys 
kaip tik savo vienuolyne komu
nistiškai gyvena ir tikroje to 
žodžio prasmėje praktikuoja 
komunizmą. Tačiau žmonėms 
kala į galvas, kad neitų tokiu 
keliu, kokiu jie patys eina.”

Matai, sakau, Valerijonai, ko
munizmas yra galimas įgyven
dinti tiktai ten, kur susitelkia 
būrys vienos gimties žmonių, 
ar tai butų vyrų ar moterų, ir 
tai po griežta prievarta auto
kratiškos valdžios. Kitaip ko

munizmas negali būti pritaiky
tas kokiai nors tautai ar šiaip 
šalies gyventojams. Juk mes 
matome šiandien Rusijoje, kad 
komunizmas nėra' ir nebus įgy
vendintas visoje tautoje. Dėto, 
kad yra, stoka vieningumo ir 
socialio teisingumo valstybės 
tarnautojų tarpe.

Mudviem taip besikalbant 
diskusijos baigėsi ir pirminin
kas pristatė Dr. S. šl'akienę 
skaityti referatą temoje: “Mo
ters vieta religiniame ir tauti
niame veikime”. Jai pradėjus 
skaityti ir vėl mano draugas 
Valerijonas patėmijo: “žiūrėk, 
Jokūbai, ar tu matai, kad nėra 
daugiau kunigų svietiškų, kaip 
tik Cicerp klebonas II. Vaičiū
nas, ir tik keli marijonai ku
nigai. Kas gi tai butų, ar yra 
suirimas' katalikų bendro fron
to, ar kas nors kitas atsitiko?”

Gerai tu sakai, Vėlerijonai, 
kad tik vienas kun. H. Vaičiū
nas čia tesimato. Matyt, kad 
pas katalikus dabar taip yra, 
kaip buvo keletas metų atgal, 
kad vieni ėjo su Kemešiu, o ki
ti su kun. Jakaičiu. Tada ir bu
vo vadinami vieni katalikai vei
kėjai “Kemėšlniai,” kiti “Ja- 
kaitiniai.” O dabar, matai, kun. 
Jakaitis įstojo į Marijonų orde- 
ną, tai tur būt svietiški kuni
gai ir nutarė boikotuoti tą kon
ferenciją. Matai, marijonai ima 
visur visą vadovystę katalikų 
veikime/ tad svietiškiai ir pyks
ta. Gal dėl to ir į šią konferen
ciją nė vienas daugiau neatvy
ko. •

Taip besišnibždant, mudu iš
girdom, kad jau visi referatai 
pasibaigė ir prasidėjo įvairiais 
klausimais diskusijos. Diskusi
jos tęsėsi per visą valandą. Ant 
galo pasiprašo balso didis kata
likų veikėjas A. Va’ančius, iš 
garsingo miesto Ciąero. Jr kaip 
pradės jis rėkti ir šaukti ant 
visų Cicero bedievių korespon
dentų, kad, girdi, tie, kurie rašo 
iš Cicero žinias į “Naujienas” ir 
pasirašo kokie ten parapijonai, 
ta1’, girdi, nesą ne kokie para
pijonai, bet tai esą tikriausi be
dieviai, kurie tik vaikščioja ant 
dviejų kojų. Ir taip išliejęs sa
vo prakeikimą ant visų bedie
vių atsisėdo.

Kun. H. Vaičiūnas irgi paky
la toje pat temoje kalbėti. Gir
di, juk gal ir šiandien čia ran
dasi koks parapi jonas, kuris 
•aprašo visus musų darbus, bet 
jis visai nebijąs jų, tegul, gir
di, rašo sau. Tuo tarpu vienoje 
pusėje keletas nekaltų parapi- 
jonų delegatų rašėsi sau ant 
popierių, kad galėtų sugrįžę iš
duoti raportus, tai visi ir sužiu
ro ton pusėn. Bet Vaičiūnas 
perspėjo juos, kad nekreiptų į 
tai domės, tai esą jų žmonės 
delegatai. Mano draugas Vale
rijonas pasižiurėjo j mane, ar 
aš nesirašau. Na', tai jau, sakau, 
tu nežiūrėk, aš tos klaidos ne
padarysiu. Aš užsirašau sau į 
atmintį, ir kai parvažiuosiu na
mo, tada parašysiu.

Kadangi kun. H. Vaičiūnas

tiek ilgai kalbėjo, pakol net už
kimo, tai Valerijonas ir sako:

—jKlausyk, mano drauge, ar 
tu matai, kad šita^katalikų kon
ferencija neiškėlė vieno iš svar
biausių klausimų, o tai grąžini
mo lietuvių kalbos pamokslų ir 
giesmių į musų Rymo katali
kiškas bažnyčias. Matai, — sa
ko,—jie visokius dalykus čia 
svarstė, kurie jiems nėra gali
mybės įvykinti, o klausimo, 
kaip priversti musų klebonus 
sustoti nutautinus musų jauni
mą per musų užlaikomas baž
nyčias, tai ir• nepakėlė. O juk 
toks klausimas kaip tik ir buvo 
šios konferencijos jurisdikcijo
je iškelti, ir leisti delegatams 
tuo klausimu diskusuoti ir ieš
koti būdų ir priemonių, kaip su
stabdyti nekuriu musų klebonų 
užsimojimą lietuvius nutautinti.

Tačiau tokį klausimą, nei re
feratą, nei mažiausias diskusi
jas nė vienas dideliu Lietuvos 
mylėtoju persistatęs veikėjau, 
nė redaktoriai, nė marijonai 
kunigai nematė reikalo pakelti. 
Tai dėlko? Ar tokio .klausimo, 
kaip grąžinimas lietuvių kalbos 
atgal į musų Rymo katalikiš
kas bažnyčias, nėra? Ar tas 
klausimas nėra' vienas iš opiau
sių kiekvienam lietuviui, kad ir 
Rymo katalikui, prie širdies?

Aš neseniai skaičiau “Vieny
bėje,” kaip lietuvių didelėj ko
lonijoj, Montreal, Kanadoje, jau 
čia mokslus išėjęs lietuvis ku
nigas surengė beveik kitą Kra
žių skerdynę. Ten lietuviai tu
rėjo per metų eilę 'valdžios už
laikomą mokyklą, kur jų vai
kai buvo gražiai lietuviškai mo
kinami. Tai tas naujas lietuvis 
kunigas, kad pataikauti savo 
francuzui vyskupui, mokyklą 
uždarė, lietuviškas draugijas 
pradėjo ardyti, ir tiesiog pa- 
krikdė gražiau gyvuojančią lie
tuvių koloniją. O komunistai,

tuomi pasinaudodami, sustipri
no savo draugijas iš gerų lie
tuvių patriotų. Tai matai, Jo
kūbai, prie ko privedė musų 
kunigų nutautinimo darbai.”

“Tu čia, Valerijonai, teisybę 
sakai. Tai yra baisus musų Ry
mo katalikų kunigų elgesys, 
čia tai pildosi Dr. Vinco Kudir
kos žodžiai, kuris pasakė, kad 
dėl garbės ir gardaus valgio 
šaukšto, kai kurie lietuviai 
lengva širdimi išsižada lietuvių 
kalbos, išsižada lietuvybės. Ir 
tai dar mekeno' prievarta ne
verčiami, už tai niekeno į ka’ė- 
jimą nėra kišami. Tai rodo tik 
stoką tvirto vyriško nugarkau
lio, kad pasakyti savo vysku
pui, jogei naikinti lietuvių kal
boje pamokslus, giesmes ir net 
mokyklas yra negalima. Nes 
įvairios kalbos taip kaip čia, 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, kaip ir Kanadoje, yra pri
pažintos konstitucija. Juk tai 
yra laisvė žodžio, spaudos ir ti
kę jimo. Tai kuriam nelabą j am 
tokie kunigai tarnauja? Kas 
jiems duoda duoną? Ar ne lie
tuviai katalikai? O kam jie tar
nauja?

Ir taip mudviem besikalbant 
išgirdom, kad jau konferencijos 
vedėjas adv. Saivckas uždarė 
konferenciją. Delegatai skirstė
si nepatenkinti, ir mes išėjome 
laukan. Dar biskį pasikalbėję 
atsisveikinome. Valerijonas nu
važiavo į Brightoii Parką, o aš 
į savo garsingą Cicero.

—Cicero Jokūbas.

R. and R.
RADIATOR & BODY 

COMPANY:
Įsteigta j 1920 

Radiatorių, Fenderiu ir Body Tai
symas. Karų Malevojimas.

.3572-74 ARCHER AVENUE 
Lafayette 7688-89

H. Č. Reichert, Jr.—J. F. Reuther, Jr.

Pranešimai iš mero 
ofiso 

ĮV

• f '

Gaisro alarmų skaičius, kaip 
rodo skaitlinės patiekiamos ug
nies komisionieriauš Michael 
J. Corrigano, per pirmuosius 
1937 metų du mėnesius suma
žėjo, jeigu palyginti skaitlines 
isu pernykščių metu tuo pa
tim lailiotarpiu.

Pernai sausio mėnesį alarmų 
iš baksų gatvėse ugniagesių 
departamentas gavo 207; va
dinamų tykių alarmų (t. y. per 
telefoną) departamentas aplai- 
kė 2,351. O ekstra alarmų (t. 
y. kai kviečiama pagelbon dau
giau komandų) gauta 23.

Šiemet gi baksų alarmų bu
vo 164, tykių alarmų 1,925, o 
pagelbinių (ekstra) alarmų bu
vo 8.

Vasario menesį šiemet skai
čius baksų alarmų buvo 194 
(o pernai 225), tykių alarmų 
šiemet vasario mėnesį buvo 1,- 
713 (o pernai 2,158) ir ekstra 
alarmų 13 (o pernai 23).

Miesto vyriausybė yra išlei
dusi Chicago Code, t. y. įsta
tymus, sulig kuriais miestas 
yra tvarkomas. To kodekso 
kaina pradžioj buvo $15.00. 
Dabar jo kaina sumažinta iki 
$5. Asmenys norį turėti mie
sto kodeksą arba sąrašą pa
tvarkymą gali jį gauti sekamu 
adresu: Mr. Frederick Rex, 
Municipal Librarian, Room 
1005, City Hali.

Graikai minės ne
priklausomybe

8

Eik Lewis Madų keliais, Kur 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI

Kovo 25 dieną reiškia grai
kams tą patį, ką amerikonams 
liepos ketvirta. Kovo 25 dieną 
šiemet graikai minės 116 me
tų sukaktuves nuo to laiko, 
kai jie iškovojo nepriklauso
mybę. Sukaktuves jie šiėmet 
apvaikščios Clncagoj pamaldo
mis savo bažnyčioje, 1017 N. 
LaSalle Street, ir vakare ban- 
kietu Morrison viešbuty.

NAUJI LEWIS PA- 
VASARINIAI

3 Šmotų, Kailiukais 
Trimuoti Siutai.

(Š puikaus Monotone Materiolo, 
su gražiu vilko odos kalnierium

Rekomenduojamas Kaino Skilvio 'Vafatas

OF BITTER .
Nebūkit

Nevirškinimo
Vergais

PRASYK SAMPELIO 
Triner’s Bltter Wine C

» DYKAI
_______ Bltter Wlne Co,
(514 S. Welln St., ChlciiRO, UI. 
Prishjsk man sampoll dykai
Vardas ----------——-------------------

Adresas
Ci

Visose 
Vaistinėse

Ap ■ ■

SUSTOK ir 
PAGALVOK | 
įdėti pinigai į šia ■ 
ŠPULKA NEŠA

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN 
BANK.

PRISIKASYTI GALIMA KASDIENA NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT £ -f
Sąlygos __ I SAVAITĘ * I

DR. O’CONNELL
232 SOUTH STATE*ST

760 Madison St. 
'3234 Madison St. 
14002 Madison St. 
2567 Miiwaukee A V, 
4002 Irvf

EVES.

6320 Cottaga Grova
6240 S. Halsted 
4619 Broadway 
3138 Lincoln Ar.
6350 N. Clark St.

9—CLOSED SUNDAY

\BUICK 
/ PONTIAC

AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 
BRIDGEPORTE

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

SAVININKAS
F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

H. SEIGAN
4622 SOUTH ASHLAND AVENUE

KVIEČIA JUS Į SAVO
VELYKINĮ IŠPARDAVIMĄ

AUKŠTOS RŲŠIES
Vien Vilnų 

SIUTAI .
Nauji Pavasariniai styliai 
ir modeliai, visose nori
mose spalvose. Dvigubos 
ir vientisos krutinės. Tik
rai velykiniai šiutai. Pap- 
asta vertė $24.50. Musų 

kaina ? 18.50
VĖLIAUSI STYLIAI

Pavasarinių
TAPKAUČIŲ

Vien vilnos. Pats vėliau
si s NewYorko ir Chicagos 
išmistas. Paprasta kaina 

$21.50. Specialiai po

15.00
Tik ką Gavome Didelį Siuntinį Kelinių Prisirinkimiu.

3 šmotų
SIUTAS

?39-50
Jus mokėsite 
tą kainą vien 

tik už 
kautą.

Galite naudo
tis kreditu — 
nėra kito k i ų 

išlaidų, Nė 
palūkanų.

William A. Lewi$
4716 S. Ashland Avė.

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............................    9se
Grynas baltas enamel, gal................    $1.39

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

ir brangiau.

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

4c

UNIVERSAL
★ FOOD STORES ★

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261
4
4 IŠPARDAVIMAS!

Penktadienį ir šeštadieni — Kovo 19 ir 20

PINEAPPLE
grūsti No. 1

P lėkšti 1Qn 
kenai 1 ****

Big Hit
KAVA 

■j sv. maišelis 19c 
Universal

MILKAS

Star of 
"WEE WILLIE WINKIE” 
A 20th Oentury-FoX 

Plcture

(P®

SHIRLEY 
TEMPLE

Puffed Wheat |

2 >5akcl- 15c

Puffed
g pakeliai

Rice
19c

J dideli kenai 19c
Sunsweet

SLYVŲ SUNKA
32 unc. butelis 20c 

Ross Rose
ASPARAGUS

(piaustyti) 1
Nr. 2 kenai 1

Calumet
AGURKĖLIAI

17c32 uncijų džiaras 1
MORTON’S

DRUSKA
(F.R. ar iodizuota)
2 pakel. 15C
Baltinai dykai

Sunny Cane
CUKRUS

(pauderis ar rudas)2 sv. pakel. 15c
Pairplay

DEGTUKAI
g pakel. 20C
GRANDŽIAI

39c tuz;
Wine Sap

OBUOLIAI
3 sv 23c

Delicious
OBUOLIAI
3 sv 25c

GRAPEFRUIT
4 už 15c

Sofano
PYČĖS

(pjaustytos ar pusės)
2 Nr. 1 kenas 25c

Sclkirk Bartlett
GRUŠIOS

p Nr. 1 kenai 25c
uz

County Kist
ŽIRNIAI

p (Saldus Wrinkled 
Nr. 303 kenai
JEL-SERT
3 už 13c

1/2 svaro maišelis 
svarų maišelis

HIT IR ; : •

MILTAI 
24 
5 
BIG

T0WN CRIER 24 
5 svarų maišelis

RINSO 
mažas pakelis 

dideli

2

19c

17c
23c

Gold
Medai
$1.05

25#

% i 
maiš.

sv. 91#
21#

2

21c

8c 
39c

LUX FLAKES 
g maži pakeliai 1 7 C 
didelis pakelis

Life Buoy MUILAS 
šmotas 6c

Lux Priausiamas
MUILAS 

už 25c4

SARDINKOS
Tom alų suosas

2 Nr* p“sap- 19c valiai ken.
Everbest
GRAPEJAM 
O 8 unc. 

džiarai 
Universal 
CATSUP 

unc. butel.

2 14 unc. butel.

Universal SRIUBOS 
(Tomatų daržovių)

P0RK & BEANS
2 Jumbo kenai "j
Kalifornijos (30/40)

SLYVAI
2 S'-arai 27C 
Baltintos

RAZINKOS
2 svarai 21C

SM0KAI
(rinktiniai) pak.

Any Hour Vanilijos
Ekstraktas

3/4 unc. 10c Qq 
miera **** 

Dromedary
DATES

(iškoptos 25c 
714 unc- pakel.

Schulze Bis. Co.
2
Paul
GINGER SNAPS

15c■Į sv. pakel.

Skirtiniai
KUKIAI
19c svaras

SPRY 
svaro kenąs 
svarų kenas3

21c
61c

Pamatykite Musų 
Mėsos Department^

i
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The Lithuanian Daily Newa 
Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian Neirs Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street

by

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

-3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija . ...............
Savaitei _________...........
Mėnesiui ....... ..................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................  $5.00
Pusei metų .............................. 2.75
Trims mėnesiams ..............  1.50
Dviems mėnesiams .............. 1.00
Vienam menesiui .......................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.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 

. 18c
75c

formą, kuri panaikins “pajamas 
be darbo”, t. y. kapitalizmą! 
Įdomu.

BIMBA TAI VIS BIMBA

Atėmė Dienos Už
darbį Nuo 12 Metų 

Berniuko

Jaunų Lietuvių Ame
rikoj Tautiškas 

Kliubas

A. B. rašo “Laisvėje” 
“Naujienų” redaktorius

Connecticut už vaikų darbų
Po New Yorko atstovų buto ir Connecticut valsti

jos įstatymdaviai atsisakė patvirtinti kpnstitucijos pa
taisą apie vaikų darbo reguliavimą pramonėje..

Už patvirtinimą balsavo 74 atsovai, prieš — 83. 
Tarpe balsavusių prieš patvirtinimą buvo 17 demokra
tų. šitokiu savo balsavimu jie paniekino prezidentą 
Rooseveltą, kuris buvo raginęs tą valstiją pritarti kon
stitucijos pataisai. Kliasiniai išnaudotojų interesai jiems 
svarbesnis dalykas, negu ištikimybė krašto administra
cijai, kurią jie* neva “remia”.

Reikia atsiminti, kad ta konstitucijos pataisa buvo 
priimta kongrese jau 1924 metais. Galima įsivaizduoti, 
kokia butų Roosevelto padėtis, jeigu jisai butų suma
nęs daryti teismo reformą konstitucijos taisymo keliu!

Bereikalingas pamokslas
Papa Pius XI išleido encykliką apie komunizmą ir 

darbininkų algas. Algų klausime jisai pasakė keletą 
bendrų frazių, kurios skamba naiviškai. Pavyzdžiui, ji
sai sako:,n .

k ".“Samdininkas privalo gauti, kas jam teisingai 
priklauso, ne kaip išmaldą.”
Bet kas gi to nežino? Nė vienoje kultūringoje ša

lyje šiandie nėra žiūrima į algą, kaip į išmaldą.. Šiais 
laikais darbininkams yra pripažinta teisė (bent demo
kratinėse šalyse) ne tik gauti atlyginimą už darbą, bet 
ir kovoti ir organizuotis kovai dėl atlyginimo padidini
mo. ‘ y

Taigi Romos»papa siek-tiek paSivėlinb su savo pa
mokslu apie darbininkų algas.

Jo kritika komunizmo rodo, kad katalikų bažnyčios 
galva su tuo klausimu nėra susipažinęs. Jisai tiki, kad 
Rusijos bolševikai davė “vienintelę tikrą” Markso moks
lo interpretaciją, tuo tarpu kai visiems yra žinoma, jo- 
gei milionai socialistų Europoje ir kitur, kurie gina 
Markso paskelbtus principus, nieko bendro su bolševiz
mu neturi.

Pius XI, be to, maišo komunizmo klausimą su ma
terializmu. Bet komunizmą juk kitąsyk skelbė ir krikš
čionys, kurie nebuvo materializmo šalininkai. Antra 
vertus, yra daug materialistinės filosofijos pritarėjų 
(pav. dauguma laisvamanių), kurie komunizmui prie
šingi.

Atrodo, kad papa baido žmones komunizmu, norė
damas prisigerinti Hitleriui ir Mussoliniui, kurie po 
aAti-komunistine skraiste bando paslėpti savo nelemtus 
politikos tikslus.

kad 
savo, 

paskaitoje apie Maskvos bylas 
“purvino” sovietus — o tai, 
girdi, dėl to, 'kad jisai nema
tęs “paskutinės trockistų .< bylos 
rekordų”, išleistų vienoj dide
lėj knygoje. Esą, jeigu Grigai
tis tą knygą perskaitys, tai jis 
“paraus iš gėdos, taip nachaljŠ- 
kai teisindamas trockistinius 
teroristus”.

O iš kur Bimba žino, kad 
“Naujienų” redaktorius tos 
knygos neskaitė?

Yra faktas, kad Grigaitis ne 
tik naudojosi rekordais, at
spausdintais toje ‘’didziuiėje 
knygoje”, rengdamas savo pa
skaitą, bet ir buvo atsinešęs 
ją į svetainę parodyti klausy
tojams! Knygą išleido SSRS 
Liaudies Teisingumo Komisa
riatas ir ji vadinasi: “Report 
of Court Proceedings in tbe 
case of the ANTI-SOVIET 
TROCKYITE CENTRE held 

I . 

bet ore the Military Coilegium 
of the Supreme Count. of the 
USSR, Moscow, January 23-30, 
1937.”

Tolraus, paduota kaltinamų
jų vardai ir kuo jie kaltinami. 
Pasakyta, kad tai “verbatim 
report” (raportas žodis į žodį).

Taigi x nachališkumą parodė 
ne kas kitas, tik Antanas Bim-i 
ba, kuris drįsta “Naujienų” re
daktorių kaltinti, kad jisai kal
bėjęs apie Maskvos bylas, ne
susipažinęs su dalyku. Tai yra 
Bimbos toks begėdiškas papro
tys “aiškinti” kitiems žmonėms 
tai, ko jisai pats neišmano.

Kadangi “Laisvė” dar vįs 
smarkauja, stengdamasi ap
dumti akis publikai, kuri labai 
kritiškai žiuri į Maskvos teis
mo teisingumą, tai teks apie 
tas raganų ; bylas $ar šiek-tiek 
pakalbėti. Rytoj.
______ _____________rTtl,,. ..i----- - -----------------

Joseph Fleming, 12 metų 
berniukas, 9607 S. Racine avė., 
pardavinėjo žurnalus. Per die
ną užsidirbo $1.20.

Priėjo prie jo nepažįstamas 
vyras ir paprašė nueiti j namą 
ties 6512 Wentworth avenue, 
iškolektuoti $9.00 “skolos”. 
Berniuko $1.20 pasiėmė už už
statą. Kai berniukas sugrįžo 
$9 negavęs, nepažįstamojo 
bebuvo.

Cicero
Masinis mitingas

ne

Litfošiandie, kovo 19 dieną, 
sybės svetainėje, prie 14 gat
vės ir 49 court, 8 valandą va
kare Lietuvių Namų Savinin
kų Pplitikps kliųfaąs šaukią su
sirinkimą.

J Susirinkimas yra šaukiamas 
tikslu apsvarstyti klausimą, 
kaip mes turime pasipriešinti 
nežmoniškiems taksams, ku
riais mus apkrovė miesto tė
tušiai ir ypač nežmoniškai pra
dėjo plėšti už vandenį. Visi 
esate kviečiami f susirinkimą 
atsilankyti ir bendrai apsvar
styti šių dienų reikalus. Ne
žiūrint ar turite nuosavybę, ar 
neturite, taksų naštą kabinam 
ant visų.

Kas tik pastebėsite šią ži
nutę “Naujienose”, tai kalbin
kite ir sayo kaimynus atsilan
kyti ir nesivėluoti,

— Kliubietis.

Du Žmonės Žuvo Po 
Automobilio Ratais

< ■. . '■ r . ' • ft. m k

Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Tautiškas Kliubas laikė susi
rinkimą -kovo 5 dieną Lietuvių 
Auditorijoj.

Pirmiausia svarstyta’ ligonių 
klausimas. Ligonių globėjas ir 
lankytojų komisija išdavė ra
portą ir paaiškino kurie reika
lauja pašalpos. Nutarta vien
balsiai išmokėti kiekvienam li
goniui tiek, kiek priklauso. Ži-i 
noma, brangus lietuviai, šis 
kliubas atjaučia sergančius na
rius, paskiria komisiją ligoniais 
rūpintis. x

Skaityta laiškas iš Lietuvos. 
Dalykas toks, kad tūlą laiką at
gal šio kliubo narys mirė. Ve
lionis jokių giminių Amerikoj 
neturėjo, taigi jo pomirtinė bu
vo pasiųsta i Lietuvą. Daba* 
giminės laišku dėkoja Jaunų 
Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo nariams už pinigus..

žodis kitas apie patį kliubą. 
Brangus lietuviai, kodėl šis 
kliubas yra’ taip garsus? Atsa
kymui paminėsiu tik vieną fak
tą. Kaip visi žinome, buvo užė
jusi baisi depresija. Ji nu
skriaudė didžiausias ir turtin
giausias organizacijas. Nu
skriaudė ji ir musų kliubą. Ta
čiau Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Tautiškas kliubas nenuskriau
dė savo narių nė vieno. Visiems 
buvo išmokėta ligos pašalpos ir 
pomirtinės našlėms ir našlai
čiams.

Paduokim ranką Jaunų Lietu
vių Kliubui ir palinkėkim jam 
sėkmingai gyvuoti. Ateikim ir 
prisirašykim prie jo. Kliubo su
sirinkimai yra laikomi kiekvie
no mėnesio pirmą penktadienį.

W.xDulewich.

r '

P. CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AUGURAS
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Paslaptis ir Kraujas
ROMĄNAS

k. \ : ' ' • ' • r <*

(Tęsinys)
—Taip, žinoma, aš—ne dar

bininkas ir ne valstietis. Bet 
tai nekliudo man tarnauti-esa
mai valdžiai ir atlikti tai, kas 
man pavesta atlikti, š --V ' ...

—Ne, tuo negalima patikėti. 
Jus ne tik ne mūsiškis, jus— 
musų priešas.

—J tai aš nieko negaliu at
sakyti , . . Jus tiesiog, neno
rite tikėti manimi, p tokiais 
atvejais visokie pasiteisinimai 
nįeto nereiškia.

Aš sėdęjau šalia tos mažy
tės pioters, kurios didelės juo
dos akys nuolat žibėjo, klau
siau^ jos tai tylų, tai skambų 
juoką, sekiau jos žodžius ir 
vis negalėjau suprasti:

—Ko ji nori iš manęs? Ku
riems galams mes vedame tą
pasikalbėjimą? Juk tie pasikal- pirštu, 
bėjimai yra visai tušti!

Matyti, mano veidas aiškiai 
reiškė nuobodumą ir beviltin- 
gumą. Ir lyg įspėdama tai, ką 
aš jaučiu tą minutę, ką aš ma
nau, ką pergyvenu, ji griežtai 
pasakė: 
’ —Na,

—Tai

drebėti. Jos juodose akyse ž; 
tęlėjo pikta ugnelė.

Tuoj dingtelėjo mintis: 
—Sadiste!
Įrėmusi į mane savo žvil, 

nį, Jakovleva pradėjo traub 
atbula stalo link, apėjo jį, 
sisėdo, tylėdama parodė n 
šviesiai žalią krėslą ir pasp; 
dė mygtuką.

Įėjo šviesiaplaukis vyras.
—Paprašykite, kad ate

tardytojas Dingelštedas.
Aš sėdėjau galvą nuleidęs 

jaučiau*, kaip mano širdyje 
ga baimę.

Įėjo Dingelštedas.
Jakovleva linktelėjo jam į 

va. Jis pasilenkė. ' JakovL 
kažką sušnibždėjo jam į ai 
Dingelštedas mostelėjo man

Abu southsidiečiai: vienas 
baltveidis, kitas negras

Paskutinę savaitę 
eina Chicagoj

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

George Zabel, 41, su Mabel 
Gumpper, 29.

Alphonse žalnieraįtis, 21, su 
Vera Užkuraitis, 21.

George Brozek, 34, su Mary 
Petras, 29.

Edward Carrojl, 27, su Ann’ 
Blagaick, 25.

Du nežinomi southsidiečiai 
vakar bu’Vč mirtinai suvažinėti 
automobilių nelaimėse. Vienas 
buvo baltveidis, kitas juodvei- 
dis. f

Baltveidis, apie 55 metą vy
ras, prastai apsirengęs, palindo 
po troku ties 384a ir Ashland 
avenue. Automobili valdė Ben- 
jamin M. Baltinas, 40, nuo 
7040. Člyde 'aVenue. Policija j 
paleido, kadangi liudininkai nu
rodė, jog jis nebuvo kaltas.

Juodveidįs žuvo prie 53-čio ir 
State gatvių. Automobilio val
dytojas pabėgo.

GAVO DIVORSĄ

George B. Migonis nuo Helen 
ligonis.

Graži gimtadienių 
parė

KUN. KEMĖŠIO 
“TROCKIZMAS”

Septyni Čikagos Uni
versiteto Profesoriai 

už Rooseveltą •

Kun. Fabijonas Kemėšis (bu
vęs amerikietis) pastaruoju lai
ku vis dažniau stoja prieš ka
pitalizmą. Kauno “L. Aidas” 
neseniai darė jam net priekaiš
tą, kad jisai rašąs, kaip “bol
ševikas”. Bet Kemėšis nenu
rimsta. Jisai pats viešai svars- 

, lo ir ragina kifus svarstyti, 
kaip pašalinti kapitalizmą.

“Ar pritinka mums, tau
tai tokių reformų -sumany
mą kelti ir jų projektus siū
lyti?” — klausia jisai. Ir at
sako: “O kodėl gi ne? Juk, 
ačiū Dievui, esame laisva ir 
kultūringa tauta. Didžiųjų 
pasaulinių problemų sprendi
me ir mes galime ir turime 
dalyvauti.”
Kemėšio ginčas su kitais Lie

tuvos katalikais, kurie irgi su- 
sirupipa kapitalizmo “pahąiki- 
nimu”, dalinai primena Trockio 
ginčą su Stalinu. Stalinas sa-

ko, kad reikia “statyti- socializ-1 
mą” Sęvietų Sąjungoje, nepai
sant, -ar kitos šalys seks paskui 
rusus, ar ne. O Trockis tvirti
na, kad “socializmas vienoje 
šalyje” esąs negalimas.-

Panašiai, kaip Trockis, argu
mentuoja ir kun. Kemėšis. Ji
sai rašo: 

’• ' s

“Gerai žinome ir pabrėžia
me, kad tokios pagrindinės 
reformos, kaip pajamų be 
darbo panaikinimas, yra pa
grindinė ir labai nelengvai 
įvedama reforma, kad jos 
negalėtų sėkmingai įvesti 
joks atskiras kraštas, nors 
jisai butų ir labai didelis, 
stiprus ir turtingas. Tokia 
reforma bulių galima įvesti 
tik tarptautiniu mastu.” 
šitam tikslui jau esąs, anot 

Kemėšio, užmegstas ir /‘apara
tas” pavidalu ekonominio sky
riaus prie Tautų Sąjungos. Va
dinasi, Tautų Sąjunga rengiasi 
pravesti tarptautiniu mastu te-

Ragina piliečius remti jo su
manymą perorganizuoti aukš- 
Čiausį fęįspių. y S ' .
Septyni Chicagos Universite- 

to profesoriai išleido viešą pa
reiškimą, kuriame ragina’ Ame
rikos piliečius remti Roosevelto 
sumanymą perorganizuoti aukš- 
čiausį teismą.

Jie pareiškė, kad aukščiau
sias teismas uzurpavo teisę 
“vetuoti« kongreso ar valstijų 
legislaturų įstatymus, ir kad 
prezidentas Rooseveltas netik 
gali, bet privalo teismą peror
ganizuoti, męs kitos išeities iš 
dabartinės situacijos nėra. Da
bartinė atžagarei viską didžiu
ma’ aukščiausiam teisme vetuo
ja visas pažangiuosius įstaty
mus.

Profesoriai, kurie pasirašė 
po pareiškimu yra:

William W. Crosskey, Char
les Q. pžęgory, Malcolm Sharp, 

’Wilber Eatz, Edward Levi, 
James lįloorė ir Richard V. 
Ca’mpbėll.

grojo lietuvis- 
vakarą be su- 
šeštokienė sū-

Penkiolika savaičių Fedęra; 
lis' teattis vštAtė scenoj muzi
kali veikalą “O, Slay Can Ypu 
Sing?” Great Northern teatre. 
Dabar šio veikalo sezonas Chi- 
cagoj baigiasi, ir neužilgo pa
statymas bus perkeltas į kitą 
miestą. Taigi vertėtų pamaty
ti veikalas tiems, kurie dar ne
matė, pirm negu jis taps iškel
tas kitur.

Kitas Federalio teatro vei
kalas, vadinamas dabartiniu 
laiku, yra “Mississippi Rain- 
bow”. Tai komedija iš negrų 
gyvenimo motyvų. Sakoma, įad 
prizas tapęs pasiūlytas tiems, 
kurie išsilaikys per visą vai
dinimą nesijuokę. Taip juokin
ga esanti komedija. “Mississi
ppi Rainbow” eina Princese 
teatre.

Trečias Federalio teatro vei
kalas “The Good Old Siim- 
mertimes” — vaidinama Black- 
stone teatre.

SVARBIOS ŽINIOS 
APIE OLD GOLD

MĮSLIŲ KON-
■ TESTĄ

numeskim© kaukes! 
yra?
šiol aš tikėjausi, kad 

jus prisipažinsi te nors man. 
Jus nenorite? Tokiu atveju* aš 
priversta pasakyti jums visą 
tiesą: Leontjevas prisipažino. 

—Tai visai manęs neliečia. 
Jakovleva atsistojo, apėjo 

aplink stalą su šypsena veide. 
Hipnotizuojančiai žiūrėdama 
savo juodomis akimis, ji pri
siartino prie manęs ir maloniai 
pokštelėjo man per veidą:

—Na, tik bloginate savo rei
kalus! Jus gražus! Jaunatvė! 
jVisas. gyvenimas priešakyje,., v 
Nežudykite to gyvenimo.

Nulenkusi galvą, įteigiamai 
sušnibždėjo: 
gaila pasiųsti

Aš atsikėliau ir nuėjau p 
Kui jį.

O jis ramiai ėjo į priešii 
kambario kampą, o jo pirš 
vis mane viliojo.

Kampe, už juodo uždang 
kažkas buvo paslėptas,—dž 
tas, kuris buvo tokio didu: 
kaip žmogus. Prie uždang 
veidą atkreipęs į mane, su; 
jo Dingelštedas.

—Sustokite! — paliepė 
man.

Aš išsitempiau.
Ir tuo jau momentu, smarl 

trumpu rankos judesiu jis 
traukė juodą uždangalą.

Ten buvo lentyna, kurios 
šuje stovėjo bonka su spir 
O spirite buvo įmerkta neg, 
galva su atmerktomis akimi:

Mano širdis lyg paliovė pla 
•si.
' * ’Žiulėdamas iš paniūrų, 1 
gelštedas iš lėto ir labai ais 
pareiškė:

—Šis veidas jums, tur I 
yra žinomas.

Sukaupęs paskutines s 
jėgas, aš atsakiau: '

—Pimą kartą matau.

XXIV
Netikėtas Išlaisvinim

Kameroje aš atsiguliau ir 
į gai negalėjau atsipeikėti.

—Nelaimingasis Trunovat
Ta galva bonkoje vis stov 

mano akyse, tarsi koks bai; 
vaidas, o atvertos akys žiu 
jo tiesiai į mane ir lyg bi 
nustebusios dėl įvykusios t 
gedijos ir kažko klausė.

Aš nieko nežinojau, nū 
negirdėjau* apie jo mirtį, 
pats Trunovo vardas paski 
nj kartą suskambėjo mano i 
syse Marijos Diaman bute 
nelemtą dieną, kai manęs i 
kojo ir stengėsi pagauti ček

drauge tajt o aš bėgau ir slėpiausi j: 
sudžiuvusią, | skalbėją, o paskui po keltui 

Tąsyk tą vardą sumini 
persirengęs jurininkas, gudr 
ir naivokai atsiųstas lyg i

skambėjo taip,

CLEARlNG. — Kovo 14 die
ną p. J. šeštokas, 5654 West 
64 place, apvaikščiojo 50 me
tų sukaktuves. Jo gimimo die
nai atžymėti suvažiavo pas jį 
daug svečių iš įvairių Chica- 
gos kolonijų.

Gera muzika 
ikus šokius-visą 
stojimo. Ponia
ruošė šaunią vakarienę. Sve
čiai pagiedojo Linksmą Gimi
mo Dieną. ?

Mums išvažiuojant antrą va- 
lūndą ryto ;,dar daug svečių 
Įpasiliko. v

P-nas šeštokas su* 50 metų 
ant liečiu gerai atrodo, šoka 
lygiai su jaunesniais, reiškią, 
kraujas gįsįose dar veikiai 
srovena.

Musų mieste, kitataučių 
yentose apylinkėse Old Gold

- Buvęs

pav<> 6 Mėnesius Kalęjijno 
DviratinĮi*® 

Suvažinėjimą

Riesto iteisęjas Weiss nutei
sė 28 metų Lindell Kennedy, 
3054 N. Kedzie avenue, i kalė
jimą šešiems mėnesiams už 
jauno ^virąįįninko, suvažinėji
mą. I£ęnnedy suvažinėjo 'Louis 
Dūdą, 18 metų, $907 Ocįell avė., 
kuris važiavo dvimačių iela. Ke
nnedy buvo girtas.

apgy- 
Mįslių 

$200,000 Įcontesto sukeltas entuzia
zmas leas savaitę didėja, prisidedant 
tūkstančiams naujų kontestantų prie 
taip vadinamo “Post-of-Gold” $100!,- 
000 pirmojo prizo ieškojimo. Dar te
bėra laikas įstoti j šį taip daug žin
geidumo sukėlusį koptestą musų 
žmonių tarpe, o ypač organizacijose 
kur Old Gold Mjsįių Paveikslai yra 
išdalinti Naujienoms bendradarbiau
jant.

Pamanykit! $1OOJ)QO pirmasis pri
zas ir 999 sumoje $100,QėO. pataria
me Naujienų skaitytojams, jei dar 
lesate įstoję į Šį kontestą, pasistėn- 
gti tai padaryti ir nepraleisti šios 
jrogos. Laimėjimui dar pakankamai

Jums reikia tik nuęitį į artimiau
sių cigaretų krautuvę ir paprašyti 
oficialių Old GblU Mįslių Paveikslų 
ir taisyklių su' paąi§įdnijnais apie 
cohtęstą. Jei negalėtumėt tų mįs-i 
ių gauti savoj krautuvėj, tai pasiųs-J 
e t ^Naujienomsv savo prašymą, čia 
jąųsitė skubiaųsį patarnavimą. Seki?; 
te 'instrukcijas Ir bematant jus jėL; 
sįte j kontesto jpaslaptis. Tad, lai
mingą pakekų^ - J

v.*- ( •»

ir dar tyliau ji
—Man taip 

sušaudymui.
šnibždėjimas

tarsi nelaimę lėmė. Tą minutę 
ji atrodė baisi. Kvočianti ir 
imaloni, žiauri lyg toji gyvatė, 
kuri tyko įgilti/ Jos apatinė lu
pa tviksojo. Kairioji blak
stiena nerviškai trukčiojo. At
rodė, kad tą minutę ji žaidė 
'su manim, kaip su pele žaidžia 
pasislėpusi katė, kilti rengia
si paskutniam šuoliui.

—Taip, gaila jus siųsti mir
čiai . . .

Ji padarė pauzą, savo lengva ! 
ranka palietė mano plaukus ir 
atsidūsėjusi baigė:

—Bet, tur būt, reikės.
Jakovleva pakėlė į viršų akis, 

Nunėrė užpakalyje rankas, pra
dėjo vaikščioti po kambarį. 
Piaskui paėmė mane po rankos 
ir petys j pętį, kulnas į kūną, Į 
žingsnis po žingsnio, 
'su ta nerviška, i 
tarsi be kūno moterim, mes 
pradėjome vaikščioti po kabi
netą, tarsi kokie įsimylėję, ku
rie tyliai veda intimišką po-Įnuo Trunovo ir Danilovo. E 

išskrk 
iš savo 
dabar?

Lalhį. nilovas išsigelbėjo,
Neskubėdama, minkštu, be- nume(ęS jurininką 

Veik malonu tonu (kaip kalba- &ur jįs
ma sU Ištikimu, išbandytu, se- Trunovas žuvo, 
inu draugu) ji statę man vieną __j(aip? Kada? 
po kito klausimo. Pasikalbę- įįnkumoje? 
jimas buyo yisai paprastas. galgty man

Kokioje

lė

a

, . ---- ------- v ___  apie tai p
,a Jus labai mylite tą Leont- pastoti] Jeigu tai butų bu 
jevą? ~ žinoma Lučkovui, tai jis, s

Ką čia bendro gali turėti prantama, butų man pranešę 
meilė? Tarp muteų buvo tik tar
nybos reikalai, tai ir viskas.

—Ar jus seniai jį pažįstate?
—Nuo to laiko, kaip pradė

jome drauge dirbti... kada 
valdžia pateko į jūsų rankas 
, . . lapkričio menęs|. 

—Jis—gęras draugas? 
—Manau, kad taip. Jis 

žuiingas ir atviras.
Mes vėl prieiname stalą.

Bus Daugiau

Gimė Akla ir Nebylė 
Išmoko Kalbėti .

P

sų-

Prieš keturis metus girr 
Joan Higgins. Ji buvo ak'a i 
nebylė. Paėmęs ją j globą eki 
peripącntams, Northwester 
universiteto profesorius Dr. R

Staiga ji ištraukė rauk? ir ęliard Gault su tam tikro aps 
atsigręžė į mane veidu. Jos rato pagalba išmokino merga:
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DVIDEŠIMT DU STREIKAI
Tūkstančiai darbininkų susirinko prie kauntės 

trobesio, kai buvo sprendžiamas indžionkši- 
■ nas

NEPAPRASTA NE
LAIMĖ PATIKO 

LIETUVI

PO DETROITĄ PASIDAIRIUS

Streikų banga palietė dirbtuves ir 
krautuves. — Paskalai apie Fordo dirbtuvę. 
— Triukšmingas susirinkimas.

DETROIT, MICH. — Niekai Jkį šiol Detroite 
dos Detroite nebuvo toks dide- dirbtuvės buvo, 
lis darbininkų judėjimas, kaip “atdaros.” Kitaip 
dabartiniu laiku. Kovo 13 die-'bininkai nebuvo susiorganizavę 
nų, kada buvo sprendžiamas 
Chrysler kompanijos reikalavi
mas indžionkšino pas teisėjų A. 
Campbell, prie kauntės trobesio 
susirinko apie 5,000 streikinin
kų. Atvyko taip pat ir tos kom
panijos orkestras (benas) iš 
dvylikos asmenų. Muzikantai 
griežė prie kauntės trobesio pa
kopų įvairius maršus, kartkar
tėmis sušukdami: “Hail... Hail...
The Gang’s Ali Here.”

Kaip tik tuo pačiu melu še
rifas Wilcox reikalavo, kad tei
sėjas A. Campbell suteiktų jam 
teisę pasirinkti 600 specialių at
stovų. Jam, girdi, tatai reikalin
ga tam, kad jis galėtų areštuo
ti 114 Newton Packing kompa
nijos darbininkų. Tačiau teisė
jas Campbeil abu reikalavimu 
atidėjo iki kovo 15 d. Vadina
si, tų dienų jis pasižadėjo pa
skelbti savo sprendimą indžion
kšino klausimu, o taip pat pasi
sakyti ir dėl šerifo reikalavimo.

.... ..Ų)........ -

Iš viso dabartiniu laiku Det
roite streikuoja septyniolikos 
dirbtuvių ir penkių krautuvių 
darbininkai. Kadangi proga' yra 
labai gera, tai organizatoriai 
stengiasi kiek galima daugiau 
darbininkų į unijas įtraukti.

beveik visos 
taip . sakant, 
sakant, dar-

ir nepriklausė unijoms. Tačiau 
dabar darbininkams tikrai yra 
geras laikas prganizuotis, nes 
Michigan valstijos gubernatp-. 
rius Murphy yra gana pažangus 
žmogus ir palankus darbininkų 
reikalavimams.

-—--p-----
Daug visokių gandų eina apie 

Ford Motor kompanijų. Jau nuo 
seniai žinoma', kad Fordas prieš 
unijas yra griežčiausiai nusi
statęs. Tad kalbama, jog ForcĮo 
kompartija visemis priemonė
mis kovosianti pasimojimą uni
jų suorganizuoti. Girdi, busiu 
galima laukti net kraujo pralie
jimo.

----- o-----
Kovo 14 d. įvyko L.P.P.K. 

susirinkimas, kuris, kaip ir pa
prastai, be triukšmo neapsėjo. 
Stalincai ne iš esmės bando 
klausimus spręsti, bet tik kabi
nėjasi prie jiems nepatinkamų 
srovių ir asmenų. Dėlei to kyla' 
pasipiktinimas ir nesusiprati
mai.

Butų tikrai pageidaujama, 
kad visi, eidami į pašalpinių 
organizacijų susirinkimus, sa
vo politiškus įsitikinimus palik
tų už durų.

—Detroito Vergas.

SLA 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

IŠ SIUVĖJŲ UOKA- 
LO SUSIRINKIMO

DETROIT, MICH. -i SLA 
352 kuopos susirinkimų atidarė 
pirm. C. Morkūnas Lietuvių 
svetainėje. Kadangi kuopos se
kretorius, J. Overaitis, prieš ke
lias savaites buvo automobilio 
sužeistas ir dar tebeserga, tai 
sekretoriaus pareigas laikinai 
eina F. Motuzas. Finansų sek
retorius A. Kizis sumaišė ligo
nių lankytojų raportus, bet ‘at
eityje pasižadėjo tatai tinka
miau sutvarkyti.

Komisija, kuri dalyvavo adv. 
Conrado vajuje nominacijose į 
teisėjus ir susidėjo iš M. Ke- 
mešienės, P. Kučinsko, V. But- 
vido ir kitų veikėjų, pranešė 
kad kandidatų nominavimas jau 
praėjo. Tokiu budu komisijos 
darbas pasibaigė. Rinkimuose 
adv. Gonrad nesurinko reikiamo 
skaičiaus balsų ir todėl į kan
didatų sąrašų nepateko.

Adv. Conrad dėkojo SLA 352 
kuopai už paaukojimų $10 bei 
draugiškų 
jaus metu.

SLA 352 
parengimas
na. Rengimo komisija raporta
vo, jog iš to parengimo pelno 
liko $31.21.

Komisija, kuri bendrai veikia 
su Lietuvos Demokratijai At- 
steigti Komitetu, raportavo, 
jog vasario 14 d. parengimas 
apsimokėjo. Esu, komitetas 
stengiasi pritraukti daugiau or
ganizacijų.

Buvo kalbama ir apie namų, 
kurį Susivienijimas priverstas 
buvo perimti. Tas namas yra 
Hamtramck’e. Kuopa yra pasi
ryžusi rūpintis tuo namu, Ra
čiau, iš Pildomosios Tarybos 
dar nėra gavusi įgaliojimo. Ma
noma, kad toks įgaliojimas ne
trukus bus gautas. - 4 _ i i . 1 ,mių Banglore, kur ir pirųii^u , ę

-^Susirinkime Dalyvavęs, siautė cholera. vos piliečių, jų pastangose at- Vietos skyriaus komiteto pirm

pasidarbavimų va-

kuopos jubiliejinis 
įvyko sausio 2 dię-

DETROIT, MICH. — Siuvėjų 
229 lokalo" susirinkimas įvyko 
kovo 16 d. Susirinkimas buvo 

4 •'»«•. • • t y

gausingas, nes kiekvienam tu
pėjo išgirsti nauj^ sutartį, kuri 
pradės veikti nuo balandžio 1 
d. Kai sutartis buvo perskaity
ta, tai kilo šiek tiek ginčų dėl 
algų. Iki šiol siuvėjai vyrai 
gaudavo po 85 centus per va
landų, o nuo balandžio 1 d. gaus 
po 90 centų. Moterims buvo 
mokama’ po 60 centų, o dabar 
jos gaus po 63. Dirbs 40 va
landų per savaitę. Ūž viršlai
kį bus mokama vienu trečdaliu 
daugiau nekaip reguliari alga. 
Iki šiol ir už viršlaikį bpyo mo
kama' tik reguliariau ajga. Va
dinasi, nors ir nedaug, bet7 vis 
dėlto šis tas laimėta.

• ' • ' • . • V .... ,n. i

Siuvėjai šiuo tarpu labai 
smarkiai organizuojasi. Biznio 
agentas L. Lang pranešė, kad 
didžiausias departųmentinis sto
ras (krautuve) Hudspn jau 
baigiama organizuoti. Esu, apie 
vienas trečdalis tos krautuves 
siuvėjų įstojo į unijų.

Crovdey-Milnėr’s jau visai su
tvarkyta, nes po pereitos sa
vaitės streiko, kuris tęsėsi tris 
dienas, sudaryta1 su unija glau
dus santykiai.

Crowley-Milner ir Hudson — 
tai stambios krautuvės. Visai 
dar neseniai vargu kas galėjo ir 
svajoti, kad čia bus galima dar
bininkai suorganizuoti. Bet kas 
pirma’ atrodė negalima, tai da
bar jau įgyvendinta.

šiuo tarpu siuvėjai musų 
mieste dirba gana gerai. 

V ’ ' *

Bęveik nenumirė kaulu 
užspringęs

DETROIT, MICH. — Prieš 
kiek laiko lietuvis A. Williama's 
parėjo iš darbo pusėtinai išal
kęs. Drauge su kitais šeimos 
nariais jis atsisėdo vakarienės 
valgyti. Vos paėmė pirmų kųs 
p j ir pasijuto negerai. Dalykas 
tas,' jog isyįrtamę mėsos šiupi
nyje buvo pasilikęs atskilęs 
kauliukas, kuris pateko Anta
nui į gerklę ir įstrigo. Jis ban
dė krankŠti ir tuo bildu kauliu
ku atsikratyti, bei dar blogiau 
pasidarė.

Žmona nešė, kų tik peišma- 
nydama: pienų, vandenį, bana
nas. Tačiau kaulas buvo taip 
įstrigęs, jog VVilliamas nieko 
negalėjo nuryti. Faktiškai pie
nų ir vandenį begercĮųrpas jis 
pasijuto dar blogiky, — pradė
jo dusti. Atrodė, jog ja ateina 
paskutinė valanda. Pagaliau 
besiraivydamas, Williamas pa
tyrė, jog geriausia yra kniūps
čiam gulėti.

Į<aj pirmas sujudimas praėjo, 
tai šeima pašaukė daktarų, o 
pastarasis patarė Wiiliamą ga
benti į ligoninę. Ten keli dak
tarai apžiurėjo jį, bet nesuge
bėjo kaulo išimti. Ryto metų 
•teko šaukti gerklės specialistų, 
kuris pareiškė, jog būtinai tuoj 
reikia operacija daryti.

’ • t ; . 4 . ’« ■- ■' ’

Williamas atsidūrė operacijos 
kambaryje, kur specialistas 
ėmėsi darbo. Operacijos pažiū
rėti atvyko ir keli daktarai bei 
medicinų baigiu studentai. Spe
cialistas darė, kas reikia dary
ti, ir tuo pačiu metu aiškino, 
kaip reikia pirmų pagalbų su
teikti.

Tamsiame kambaryje spink- 
sėjo tik nedidelė lemputė. Spe
cialistas įleido į gerklę vamzde
lį, p paskui specialias žnypliu- 
kes, kuriomis jis suėmė kau
liukų, o paskui' jį ištraukė.

po tos. operacijos Williamas 
dar turėjo pasilikti ligoninėj po
rų dienų, o paskui parvažiavo 
namo. Kadangi kaulas pusėtinai 
išdraskė gerklę, tai jam teks 
per kurį laikų maitintis skystu 
maistu.

•Kaimynas.

DeMt, Mich

SUSI
Kon

*
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Viešbučių darbininkų strei- di, jis visų laikų jautęsis, kad 
kas pasibaigė. — Pasiutę teatrų nuskriaudęs, todėl <}abar 

ir siunčiųs vienų dolerį kaip at
lyginimų.

——o-----
s Iš Lųnsingo pranešama, kad 

valstijos kelių administracija 
užgyre kontraktus vienam mi
lijonui dolerių. Tie pinigai yra 
paskirti iš valstijos iždo ke
liams taisyti.

šunes sukandžiojo 30 as
menų. — Nacių vado ne
smagumai. — Tai bent 
teisingumas. — $1,000,100 
keliams taisyti.

Kadangi beveįk visi sįuyėjai 
yra ateiviai, tai jie daugiausia 
ir europįetiškus šokius šoka.

Aplamai imant, jauniklių va
kare nesimatė. Ir iš viso siuvė
jai jau yra pagyvenę žmonės. 
Dar po keliolikos metų gali pa
sireikšti didelis siuvėjų truku
mas. Jaųniemsiems reikėtų į 
tai atkreipti sava dėmesį ir im
tis «to amato.

Jau ir šiuo laiku siuvėjai 
skundžiasi, kad labai ilgas va-

Iš visų pusių naudinga
Mokytojas aiškina moki

niams:
—Kiaulė yra labai naudingas 

gyvulys. Iš jog galvos verda
me košelienų, iš šlaUnių gami
name kumpius, iš šerių—Šepe
čius . . . Kuo dar kiaulė nau
dinga?

—Prireikus ir jos vardu pa
sinaudojame, ypač kam nors 

48 valandas per savaitę. O tai1 spirgina mažyte mo-
dėl to, kad pasireiškia siuvėjų* ine‘ 
(bušelmanų) trukumas.

Čia per keletą dienų streika
vo didesnių viešbučių darbinin
kai, reikalaudami algų pakėli
mo ir geresnių darbo sąlygų. 
Viešbučių vadovybė iš pradžių 
buvo užsispyrusi su darbinin
kais nesitaikyti. Juo labiau, kad 
tie darbininkai susiorganizavo 
į unijų. Tačiau kai streikas pra
dėjo vis labiau plėstis, tai ir 
viešbučių administracija pasida
rė labiau sukalbama. Pagaliau 
įsimaišė gųb. Murphy ir strei
kų likvidavo. Vadinasi, guber
natoriui pasisekė kovojančias 
šalis sutaikyti, kai svarbesnieji 
streikuojančių darbininkų rei
kalavimai buvo patenkinti.

T---- o—
Pastaruoju laiku Detroite ir 

Waync kauntėje pradėjo siaus
ti pasiutę šunes. Per visai, trum
pų laikų jie sukandžiojo, 30 
/žmonių. Dėlei to labai susirū
pino sveikatingumo departa
mentas ir paskubomis išleido 
patvarkymų, kad savininkai sa
vo šunis prižiūrėtų, atseit, ne
leistų į gatvę bėginėti. Nusikal- 
tušiems numatoma bausmė nuo 
10 iki 500 dolerių.

•----- o-----
Jau spaudoje buvo iškelta’ į 

aikštę, kad naciai varo smarkių 
propagandų Amerikoje. Ir ne 
tik propagandų. Vis labiau ir 
labiau aiškėja, kad nacių palai
komi agentai, čia stengiasi or
ganizuoti smpgįkų būrius.

Prieš keletu dienų laikraščiai 
plačiai rašė, kad Amerikos na
cių vadas gyvena Detroite. Jo 
vardas — Frįtz Kuhn. Karo 
metu jis tarnavo vokiečių armi
joje. Vėliau pas Fordą dirbo 
kaip chemikas. Pastaruoju lai
ku jis skaitosi Amerikos vokie
čių bundo vadu ir turi savo ofi
sų. ■ /■:, 'L',, -h:

Prieš kelias dienas tam Hit
lerio pakalikui ėmė ir iškirto 
šposų majoras Julius Hochfel- 
der, kuris vadovauja vokiečių 
lygai demokratiško nusistaty
mo. Hochfelder’iui reikalaujant, 
New. Yorko teisėjas pasiuntė 
pakvietimų Kuhn’ui, kad tasai 
atvyktų ir pasiaiškintų, kodėl 
jo bundas veikia New Yorke 
neįsiregistravęs.

Maža to: kaltinimas yra, kad 
Kuhn organizuoja mili tari skus 
biurus, kas yra griežtai įstaty
mų draudžiama.

Kai Kuhn gavo pakvietimą 
atvykti į New Yorkų ir pasiaiš
kinti, tai jis baisiai įtūžo. Hoeh- 
felderį jis išvadino Judpš’um. 
O tai todėl, kad tasai būdamas 
vokiečių kilimo drįsta “kojų pa
kišti” nacių propagandai.

Vietos anglų laikraščių repor^ 
teriai buvo nuvykę pas Kuhnų 
interviu padaryti. Jie sako, kad 
KUbn buvęs labai susinervinęs 
ir nuolat maišėsi su atsakymais. 
Jis pareiškęs, jog jo organiza
cija su nacių politika nieko 
bendro neturinti, o tuo tarpu jo 

, ofise visur tik ir mirgėjo svas
tikos ir Hitlerio paveikslai.

----- o-----
Šlamis dienomis iš vieno dėt- 

roitiečio Terre Haute teatro 
vedėjas gavo laiškų ir vieną do
lerį. Laiško autorius sako, jog 
jis prieš 34 metus gyyenęs Ter
re Haute mieste ir kartą vog
čiomis įsigavęs į tų teatrų. Gir-

—M. Kemešienė. landas tenka dirbti, — net po

DETROIT, MICH. — Atlan
tic & Pacific ir Kroger krautu
vės sutrumpino darbo savaitę 3 
valandomis, palikdama , darbi
ninkams tų patį mokestį. Rei
kia pažymėti, kad ir taip dar 
paliekama perdaug ilgos valan
dos — 57 į savaitę, vietoj 6Q.

„----- o-----
Devyni juodi legionieriai ga

vo nu,b vienų iki penkių metų 
kalėjimo. Tarp nuteistų yra 
Highląpd Bark eks-majoras N. 
Ray Markland ir buvusis Det
roito sveikatos departamento 
pieno inspektorius, Arthur J. 
Lųpp. Jis buvo Juodojo Legio
no generalįs viršininkas Michi- 
gane.

—Kriaušius.

KLĄIDOS ATITAISYMAS

Pereitos savaitės Detroito 
skyriuje įsibriove klaida. Bū
tent, paduotas klaidingas 'adre
sas. Taigi Detroito žinias gali
te priduoti M. Kemešienei šiuo 
adresu: 2041 — 23rd St. O jei
gu ne, tai siųskite tiesiai į 
'‘Naujienas.”

—M. Kemešienė.

—Beviltis.

SIUVĖJŲ VA 
KARAS

Pereitų šeštadienį, kovo 13 
dienų, siuvėjų unijos lokalas su- I 
rępgė linksmų vakarų suomių 
svetainėje, 5969 — 14th Avė. 
Susirinko apie 500 siuvėjų. Pa- 
renkimas buvo pavadintas “Vic- 
tory Dance.” Tarp dalyvių ma
tėsi ir lietuvių būrelis, kaip tai: 
mėgiamas vietos vaidintojas J. 
Vaitkus, St. Pranckevičius, M. 
Viverienė, Aleksandras Laukai
tis, M. Kemešienė ir keli kiti.

Reikia pasakyti, jog tai buvo 
labai margas vakaras, kuriame 
dalyvavo įvairiausių tautų žmo
nės. Kadangi siuvėjai yra gana 
linksmi, tai jie sudarė ir savo
tiškų programų, štai viename 
kampe būrelis rusų dainuoja sa
vo liaudies dainas, kitame kam
pe traukia dainas vokiečiai; ži
noma’, italai irgi neatsilieka,— 
juk tai dainų krašto piliečiai.

T»kWA^įi.i.,^,on

Palengvinimas 
drebinančių ’—'
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.
PAIN-EXPELLER 

bonkutč tik 35c. ir 70c. 
visose vaistinėse.

Remkite savo apielinkes 
biznierius

■   "jli ■ ■       —-" - r

Turėkit š/arius ir
Sveikos Kambarius

a BALL
TV ■>.

CLEAN
HEAITHY
ROOMS

DRY(LEAN£CfrWASHABLE WAU PAPER

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGAĘETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir i Old Gold Cigaretų kontestų 
įstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

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

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

Be to, leiskite mums priminti 
lai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto
kos, laikykite pilnų jų išteklių.

1739 So. Halsted St.
Telefonas CANAL 8500

Chicago, III.

Šventoms Velykoms
Jau pats laikas apsirūpinti įvairiais gerintais, Degtine, Vynu ir

Alumi iš šips krautuvės. •

SAMUEL’S LIQUOR STORES
2437 WEST 47th STREET 5038 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas Virginia 0044 Telefonas Prospect 5411

250 mirė nuo chp
“ leroš

MADRAS, Indijoj, kovo 17. 
— 250 pilgrimų mirė gyyštąnt 
į savo namus iš Mysore iškil-

REZOLIUCIJA 
A į V A.A’1. 'A

Mes, Detroito lietuviai, 
rinkę Amęrikos Lietuvių 
greso, vietos skyriaus, kuris aU
štpvaųja 19 yįętos cįraugijų bei 
kuopų, surengtame masiniame 
susirinkime vasario 14 dieną, 
24-tos ir Michigan gatvės sve
tainėje pamįnėjįmui 19-kos me
tų sųkaktu'yiiį Lietuvos nepri
klausomybės, štai kų pareiškia- 
me:

Mes visuomet padėsime Lie
tuvos piliečiams saugoti vals
tybės nepriklausomybę, bet

NIes reikalaujame duoti pil- 
nų laisvę visiems Lietuvos pi
liečiams — organizuotis į poli
tines, ekonomines ir kultūrines 
organizacijas; leisti laikraščius, 
nominuoti ir rinkti kandidatu? 
Slaptu, betarpiu ir teisių .balsa
vimu, kaip , nusako Lietuvos 
konstitucija; 

» ; } < » r, i ’».♦ 4 •f ,

Mes pripažįstame, kad prie 
dabartinės tautininkų valdžios 
yra sugriauta’ tautos vienybė, 

■Jęas išstato payojun netekimo 
valstybes nepriklausomybės.

bei to mes pasižadame, viso
kiais budais remti demokratiš
kai nusistačiusį sluogsnj Lietu-

steigti demokratinę santvarkų 
Lietuvoj.

—Pranas Jpčionis,

Tebus linksma jūsų švente. Užsisakykite degtines, vyno, alaus ir įvairių 
likierių, kad tik butumet sveiki ir linksmus.

Iš tikrųjų mes aukuojame jums Vs, ketvirtadalį (%), pusę ar visų bačkų alaus 
iš europiškų mielių ir salyklus virtų. 15 įvairių rūšių vyno bačkose ir buteliuose.

Du sandeliai jūsų aptarnavimui. Pristatome tavernoms, į namus, parengimams 
ir vestuvėms greitai, užsakant telefonu, žemomis kainomis.

Skubus ir malonus aptarnavimas. Skoliname visus alaus įrengimus.

Samuel’s Liquor Stores Firma
SIUNČIA VISIEMS LIETUVIAMS 

LINKSMIAUSIO ALELIUJA
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Diena Iš Dienos
: , — , , ,■ " ss&.* * ♦
Išlaikė
Advokatūros
Kvotimus

Adelina Lidy (buvusi Gila- 
son-Geležiniutė) jaučiasi bene 
laimingiausia moteris pasau
lyj. Pereitos savaitės pabaigo
je ji gavo žinią iš Springfieldo, 
kad ji išlaikė valstijiniuts kvo
timus advokatūros profesijai. •

Šių metų pradžioje baigusi 
adv. kursus De Paul univer
sitete, ji paėmė kvotimus 
Springfielde, kovo 2, 3 ir 4 dd.

Ji yra žmona jauno lietuvio 
advokato, Alberto Lidy, kuris 
turi ofisą adresu, 180 West 
Washington Street. Jis taipgi 
baigė De Paul kiek metų at
gal. Praktikuoja apie du me
tu. Jis žada toliau tęsti mok
slus ir specializuotis tam tik
roje teisių šakoje.

Pp. Lidy yra bene pirma lie
tuvių “advokatų šeimyna” Chi- 
cagoje. Jie gyvena adresu, 
7041 Crandon avenue.

P-a Lidy prieš kurį laiką ra
šinėdavo “Naujienose” po sla
pyvardžiu “Magda”. A. Lidy 
buvo vienas iš steigėjų ir per 
kelis metus prezidentu Lith- 
uanian University Kliubo, ku
riam abu tebepriklauso.* * *
Rengiasi 
Apsivesti

Panelei Helen Stočkus, 10443 
Edbrooke avemie buvo sureng
ta “shower” parė. Balandžio 
3 d., ji apsives su John Ream.

Vak^arėlio rengėjos buvo 
Bernice Kent ir Dorothy Mar
kūnas. Dalyvavo geras bttrys 
mergaičių, B. Gudas, Ann il
stelia Moskas, Mrs. K. Stoč
kus, Jeanne Žalis, Olga Min- 
gėla ir daugelis kitų, kurios 
sudovanojo busimąjai nuota
kai daug reikalingų dalykų.

♦ * *

Laimėj’o Konteste
Anna Piktužis, lankanti St. 

Louis Academy (high school, 
katalikų), laimėjo $5 dovaną 
“Chicago Tribūne” madų kon- 
teste. Ji buvo laimingesnė už 
daugelį kitų mergaičių, kurios 
dalyvavo konteste.* * *
Serga

Agota Mockus, 719 East 
90th street, Burnside, jau ke
linta savaitė kaip nesveikuoju. 
Ji randasi daktaro priežiūro
je, kuris pripažįsta, kad tai 
yra širdies liga. Mrs. Mockus 
priklauso prie S.L.A. 63-čios 
kuopos. Nariai turėtų aplan
kyti ligonę ir ją suraminti.* * *
Gimtadienis

Mažoji Barbora Greger, 9200 
Cottage Grove avenue, atžy
mėjo savo 3 metų gimtadienį 
pas savo močiutę, dabar ser
gančią Mrs. A. Mockus, 719 E. 
90th street. Buvo susirinkę gi
minės ir tik artimesni draugai 
pabaliavoti.

Barboros tėvas, Bob Greger 
sako, kad jojo duktė bus tik
rai gera dainininkė, nes jau 
ir dabar neblogai dainuoja. 
Patsai Greger dirba už namų 
prižiūrėtoją ir neblogai uždir
ba. Galės ir dukterį išlavinti 
ne tiktai mainavime, bet ir 
muzikoje.

Sutarė
Apsivesti

Sutarė apsivesti E. Krikš
čiūnas su p-le Kumelaite. Ves
tuvės įvyks balandžio mėnesį. 
Edwai*d Krikščiūnas yra Vin
co sūnūs. Krikščiūnas yra bu
vęs biznierius, kuris jau biznį 
apleido ir dirba kaip ir visi ki
ti, privatiškoje kompanijoje.

A.

SPULKOS IR JŲ PROBLEMOS

Namų statymo ir skolinimo 
bendrovės, kurios yra viadina- 
mofe spulkomis, šiandien yra be
veik vienatinės finansiškos įs
taigos, iš kurių namų savinin
kai gali pasiskolinti pinigų įkai
tu (ant morgičio).

Kada užėjo depresija, tai 
spulkos visgi pajėgė išsilaikyti, 
— tik visai nedidelis jų nuo
šimtis (tiksliau sakant, įtik vie
no nuošimčio dalis) suklupo. O 
tai aiškiai rodo, jog pats spul- 
kų pagrindas yra tvirtas.

Taip, kadia ekspertų vadovau
jamos finansiškos įstaigos dėl 
depresijos negalėjo atsilaikyti, 
tai paprastų piliečių vadovau
jamos spulkos visai gerai užsi
rekomendavo.

Spulkoms dabar atsiveria la
bai plati dirva. Drauge su tuo 
kyla ir įvairios problemos, ku
rias reikia kaip galima greičiau 
’šspręsti. Todėl visiems spu’kų 
veikėjams ypač pravartu su to
mis problemomis susipažinti.

Pradedant kitu šeštadieniu,

įvairiais spulkų klausimais. 
Tuos straipsnius parašė adv* 
K. Gugis, kuris jau nuo seniai 
darbuojasi spulkose, o dabar 
eina Lithuanian Building and 
Loan Association League of 
Illinois advokato pareigas.

Visiems spulkininkams ir vi
siems tiems, kurie domisi spul
komis, patartina tie adv. K. 
Gugio straipsniai su atsidėjimu 
perskaityti. Juo labiau, kiadl tuo
se straipsniuose (tikrai yra iš
keliama daug įdomių ir vertin
gų dalykų.

Straipsniai bus spausdinami 
laikraštyje kas antrą dieną.

Kur geriau pirkti
Kai moters suseina, t*a‘i jų 

kalbos tema dažniausia būva 
namų užlaikymas. Toji tema 
visuomet yra jų galvose dėlto, »

:kad nuo to pareina ir šeimos 
gerbūvis.

Jos kalba apie drabužius, 
maistą ir kitokius dalykus. Ly
gina savo pirkinius, jų kainas 
ir rųšį. Kritikuoja taipgi ir pa
tarnavimą, kas geriau ir kur 
geriau pirkti.

Bet tos moters, kurios per
ka Midwest Stores krautuvė
se, jos noriai jas rekomenduo
ja ir savo kaimynkoms. Nes 
jos iš savo patyrimo žino, kad 
tose krautuvėse yra pateikia
ma prekių kokybė ir kad jų 
prekės tikrai yra žemesniomis 
kainomis. O Midwest Stores iš 
savo puses žino kaip patiek
ti draugišką ir ’ patikimą pa
tarnavimą. čia patys savinin
kai ir, beto,' su ilgų metų pa
tyrimu. Jie nusimano biznio ir 
kaip pardavinėti puikias pre
kes už tikrai žemas kainas.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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’ti geras prekes. čia; ateina 
jiems į pagelbą 1 savi didieji 
sandeliai, čia prekės ateina tie
kiai iš gamintojų ir dirbtuvių 
dideliais kiekiais, kas ir suda
lo tą visą paslaptį. Mat, per
kant po daug gauna prekes 
pigiau. ,

■ Skaitykit Midwest Stores 
'skelbimą šios dienos Naujienų 
laidoje1. Ta Vertybė, kuri ten 
'paskelbta, jus .turi' įtikinti, kad 
pirkti savo maisto reikmenis 
kai tik Čia geriausia vieta. 

Skelb.

Gads Hill Centro 
šokiai

■ Bialandžio 14 dieną žinoma 
West Sidėje socialė įstaiga 
rengia penktą metinį šokį, šo
kis prasidės 8 valandą vaka
re. Jis yra rengiamas McCor- 
mick Club House patalpose! ad
resu 2530 IBlue Island avenue. 
/Visi kviečiami atsilankyti.

>

Amerika ant ratų
Gyvename automobilių gady

nėj. Kai kurie žmonės neturi 
iš ko švarką nusipirkti, bet au
tomobiliui už gazą sukrapšto 
pinigų.

Pernai metais prie automo
bilių dar buvo padirbta vadi
namų “trailerių”, kitaip sakant 
pavalkų, 55,000. šiemet gi, kaip 
Chicago Motor Club praneša, 
pramonė yra gavusi užsakymą 
dar 100,000 naujų treilerių ar
ba pavalkų padirbti.

Tie pavalkai dirbama viso
kį: kai kuriuose jų net virtu
vės ir lovos įrengtos. Reiškia, 
visi didesni šalies gyventojų 
skaičius ruošiasi gyventi ant

Kitas dalykas tai, kaip gau- ratų —1 bent vasaros laiku. 
. ■

MAISTO IŠPARDAVIMAS!
“MIDWEST STORES” KRAUTUVĖSE

PĖTNYCIOJ.IR SUBATOJ, KOVO 19 IR20-TO.

I

“GOLD MEDAL”

kovo 20 d., “Naujienos” pradės 
spausdinti visą eilę straipsniųTIESIAI I

Iš vienos musų didžiausios 
Automobiliu 
Finansinės 

Organizacijos

JUS
Galite pirkti tikrus už skolas at
imtus Automobilius, kiekvienos 

gamybos ir modelio.
Įskaitant

1936 Fords
1936 Plymouths
1936 Chevrolets 
1936 Oldsmobiles

Ir kitus 75 už skolas atimtus 
bargenus

Mažesni Rankpinigiai 
Mažesnis Mėnesinis {mokėjimas 

Pilnai Užtvirtintas.

ĖJIMAS
ATEIKIT, LANKYKIT, 

PIRKIT
Kur randos žemos ir kainos 

mažesnės.

3512 Archer Avė.
LAFAYETTE 6116
Visuomet Atdara.

MIDWEST PREMIERE 
ŠIANDIEN — 

Durys atdaros 11:30 v.

Ispanija Liepsnose
Tiesiai iš civilio karo 

fronto

66 E- Van Buren0 Vii V1 Vii Jo 25c iki 2 v.p.p.—35c iki 6:30 
šeštadienį teatras atsidarys 11:00 v. ryto.

“BLUE WINNER”
APRICOTS ...........       dideli 2*/2 kenai 18c
“Midwest” BARTLETT GRUŠIOS 8 unc. ken. 2 už 190
“Michvest” CHILI CON CARNE .... ......... .’. 2 ken. 170

J

“MIDWEST”
PORK and BEANS reg. kenai 2 už 13c
SANTA CLARA CALIF. PRUNES Dideli 40/50 dydžio 2 sv. 21c

CHOCOLATE Marshmallow COOKIES ... ...... sv. 190
Šokolado Marshmallow VELYKŲ KIAUŠINIAI Tuz. 90
“DROMEDARY” PASTEURIZUOTOS
DATES Pitted 7/4 unc. pak. ....... .... 2 už 23c
“SPRY” VEGETABLE SHORTENING 3 sv. ken. 61c sv. ken. 21’/2C
“MIDWEST” PUIKIOS KOKYBĖS 

sriubos ™maa^Xeba 2aukStL“19c
FLORIDOS SALERIŲ ŠERDYS ........ ..... 3 pund. 100
Puikios CALIF. MORKOS .............. ....... 3 pund. 130
“SUNKIST” NA VĖL
GRANDŽIAI Dideli 150 dydžio .... Tuz. 39c į
WHlow Twig Virimui OBUOLIAI ..............  4 sv. 210 ’
EXTRA Puikus Winesap OBUOLIAI ..........? 3 sv. 230 \
“Oscar Maycr’s’“BOLOGNA”DEŠRA .............. sv. 190 į
“Blue Label” CREAM CHEESE 3 unc. pak. 2 už 170
«Į>T>TT T O” VALYMUI O •! 7 f*DIULLV ALUMINIUMO pak. ■ ■ V

“PRIDE” WASHING POWDER .... 33 unc. pak. 100
.............. ' ................ .. ........ ............. ......................—.............. .......... ..............................-...................................... 11 ■ ■ ........................ T—................— ■■■"'

“LA FRANCE” DYKAI DARŽOVIŲ ŠEPETUKAS su 8 pak. 25c

10 IŠPARDAVIMAS! 1 didelis pakelis, o antras mažas I
SILVER DUST.................Abu už 18c
“SEMINOLE” Bathroohi Tissue 4 rolės 25c
“LIFEBUOY” MUILAS .............. ..... ............... 3 už 170
“LUX” VEIDO MUILAS ....................... ...... . 4 ui 250
“LUX” FLAKES .... .. ... Maži 90  ..........  DktelF210
“RINSO” 2 maži 15c ......... .. Dideli pak. 19c

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI!
 TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO _

MIDWESTQ}STORES
350

w NES PIClAu

f X

Siuvykla Pakelė Al
gas Tūkstančiui 

Darbininkų
Mokės $13 minimam algą

B. Sopkin and Sons suknelių 
siuvykla pakėlę algas tūkstan
čiui savo darbininkų, keturiose 
dirbtuvėse Chicagoje.

Minimom alga savaitei buvo 
pakelta iki $13. Darbininkai, 
kurie yra apmokami nuo šmo
tų, dabar gaus nuo $1 iki $3 
daugiau į savaitę, negu pir
miau.

H. Seigan Krautuvė
T0WN OF LAKE. — 4622 

S. Ashland Avė. randasi H. 
Seigan krautuvė. Dabar kai tik 
eina 'Velykinis išpardavimas 
aukštos rūšies siutų ir tapkau- 
čių. Pava'sariniai styliai, vien 
vilnų medžiaga, verta pamaty
ti, o j ei . reikalas ir nusipirkti.

Savininkas Mr. Seigan bizny 
jau 26 metai, kas parodo jo 
atsidavusį darbą savo bizniui. 
Gi šia' proga jis siūlo didelius
bargenus ir gerą prekę. —Sk.

Didelis Pigumas
Ypatingai kreipiama visų ati

da į tai, kad dabar galima la-

Penktadienis, kovq 19, 1937
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MUSŲ SKAITYTOJAI
, n .. —...........

(Skaitytojai kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite) trumpai kaip gali
ma).
LAIŠKAS Iš LIETUVOS

GERB. REDAKCIJA:

Aš turiu garbės padėkoti “Naujie
nų” darbuotojams. Aš turiu daug 
malonumo skaitydamas “Naujienas”. 
Aš skaičiau Amerikoje “Naujienas” 
apie 20 metų, o dabar jau keli me
tai kaip skaitau Lietuvoje. Esu la
bai patenkintas ir dėkoju visiems 
naujieniečiams darbuotojams ir lin
kiu gero pasisekimo tolimesniems 
darbams.

Butų gerai, kad jus dėtumėte 
daugiau žinių iš Lietuvos.

Kartą jus rašėte, kad Airiogalos 
mieste buvo rastos 95 auksinės mo
netos. Tai buvo Gielovos dvaro lau
ke, apie tris kilometrus nuo Airio
galos. Ten buk buvusi kalvinų baž
nyčia senovėj. Plento darbininkai, 
beimdami akmenis ir rado pinigus 
fundamente.

Aš norėčiau būti jūsų korespon
dentu, ale aš nemoku suredaguoti 
gerai. Bet yra Airiogaloje korespon

bai pigiai nusipirkti gerą auto
mobilį, kad dabar yra didelis 
pasirinkimas iš tų karų, kurie 
yra atimti už nesumokėjimo 
skolų. Karai puikiausiose sąly
gose, o kainos žemiausios. Vi
sa tai jus galite patirti atsilan
kę šiuo antrašu: 3512 Archer 
Avenue. —Skelb. ' )

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

dentas, kuris teikia žinias Kauno 
laikraščiams. Su jo pagalba aš ga
lėčiau jums visas žinias priduoti, iŠ 
Kėdainių apskričio, iŠ Airiogalos 
valsčiaus, etc.

Labai daug atsitikimų yra toj 
apielinkėje. Pernai sudegė trys klo
jimai, dvi jaujos, du malūnai. Šjmet 
sudegė Plemburgo klojimas. Kloji
mas buvo buvusiam Daugirdo dva
re, kuris dabar priklauso Plembur- 
gui. Mano, kad gaisras buvo kerš
tininko darbas. (

Airiogalos miestelyje sudegė Ta
mošaičio klojimas. Du kilometrus 
nuo Airiogalos sudegė Vaičių kloji
mas, Vasario 9 d., šjmet apie 12 va
landą nakties sudegė Vinco Grigo 
klojimas, daržinė ir tvartai, su pa
šaru ir visais gyvuliais. Nuostoliai 
siekia apie dešimts tūkstančių dole
rių. I

Prašau šitas žinias paskelbti laik
raštyje, nes Grigas turi daug gimi
nių Amerikoje.

Airiogaloje buvo rasti lapeliai, 
kad bus dar daugiau gaisrų. Poli
cija dabar ieško kaltininkų. Visi 
mena ant plento darbininkų.

Pas mus taipgi kas tai užmušė 
Aleknos tarnaitę ir Baranauskienę.

—A. Jokubauskas, 
Kėdainių Apskr., 

Airiogala.

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus Įrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piano arba 
štoro. Pristatom anglis ir vežam daiktus j kitus miestus ir farmas.

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

YARDS 3408 HEMLOCK 5040

JUOZAPINĖ PARĖ
Kovo 20 d., 1937 m.

Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir apylinkės lietu
vius į Juozapinę Parę. Bus gera muzika — linksminsiinės 
visi. Kviečia JUOZAPAS BARTKUS IR KATRINA VIR- 
KIETIS—

LUCKY TAVERN
t 3139 SO. HALSTED STREET

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

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

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS-80 Proof

International Wine & Liquor Co.
FRANK VlZGARD, Savininkas

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

........ ....... ...................................... ........................-..... .. 1 .................................. . .............. ■■■■■■■■■................................ . ............................ . ............

DAILY BUSINESS DIBECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS-ALFABETO TVARKOJE

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

• ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

LUDEIKIV
Į IR TĖVAS U 
■■ REPublic 8340 w

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• TAVERNOS

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

• SVETAINES
Southtown Ballroom

Gražios šokiams ir mitingams sve
tainės, virtuve ir valgymui kamba

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

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nącija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS £ARK HOSPITAL
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lavvndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

BILL’S TAVERN 
Mr. & Mrs. William Nainis 

(Chicagos Lietuvių Dr-jos nariai) 
KEELEY BEER 

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

IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 
Telefonas YARDS 2704 

Chicago, Illinois.

• RESTAURANTAf

“V-nose- -

Salutaro Blterjs 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

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

'75P West 31st Street 
A A, NORKUS, Savininkas. 

Tel. Victorv 9670.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų
žinių ir gerų pamo
kinimų. S
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

MUZIKOS ŽINIOS ISPANIJA LIEPSNOSE

Dainų dainelės, aidų aidais,
Skambiai, plačiai, aukštai, galingai,

Kalnais, pakalnėmis,
Laukais, miškais,
Paskriskit sutartingai . . .

Persergsti— ne
čiužinėti!

‘ ■,|i.,4t| i “'J ■

z Chicągos parkų valdyba per- 
sergsti visas motinas neleisti 
vaikų eiti čiužinėti ant ledo 
parkų tvenkiniuose. Ledas yra 
labai plonas.

■r

I CLASSIFIE.D ADS.
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Maironis,

LIETUVĖ PIANISTĖ SU 
SIMFONIJOS ORKESTRĄ 
TEXAS

STEBĖTINAS REKORDAS

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateįs su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholeaąle kainomis.

Tek Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO, 
_____3216 So. Halsted Street

Help VVnnted—Malė
Darbininkų Reikta

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

farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA Aštuoniasdešimta 
akrų geros žemės, ganykta su te
kančiu vandeniu, puikus budinkdi. 
Su ar be stako, įrankiais. Arti mie
sto, mokykla. Išmokėjimai.
Mr. Jacob Pieczyncki, R. 2, Box 
18a, Scottville, Mich.

Kuomet San Antonio (Tex- 
as) Simfonijos Orkestrą nese
niai pildė įdomų programų, tai 
ponia H. Petraitis buvo solistė. 
Muzikos kritikas aprašydamas 
šį koncertų sako: “Ponia H. 
Petraitis, pianiste, pildė Mo- 
zart’o concerto D. Minor, su or
kestrą, ' parodydama ypatingai 
aųgštaj išlavintų, technikų ir 
turtingą, malonų tonų.” Apie 
šios artistės gabumus, ne tik 
kaipo pianistes, bet kaipo or- 
kestros vedėjos ir svarbios vei
kėjos visoj mųzikalėj veikloj 
Texas valstijoj, jau ne kartų 
buvo pastebėta šiose žiniose.

Bėgyje 
vąvimo 
Rūpintis 
surengė 4,829 konecrtus New
York’o mokyklų Vaikams, 
tikro gražus rekordas.

Bet kur tų lietuvių muzikų 
nerasi.

Kiek lietuviai myli muzikų, 
parodo faktas, kad net išvažia
vę j saulėtų Floridų kelioms sų- 
vaitėms atostogauti, jie rand.a 
didelio malonumo lankydami ir 
simfonijos koncertus. Viena 
Chicagietė, žinodama šio sky
riaus vedėjos silpnumų prie ži
nių, kurios liečia lietuvius mu
zikos pasaulyje, rašo man:

“Nuėjus pasiklausyti Miami 
Universiteto Simfonijos koncer
to ir pamačius, jog ei orkestros 
narių sąstate, “oboe” skyriuje, 
randasi lietuvis, Benediktas 
Šiitus, nuc^įijgąiL kadQie|u- 
vių^’^įrime reprezentacijų to
kioj kultūros įstaigoj.”

Ąčiu tau, P-lę Rašinskaite, už 
žinią, džiaugiuos ir aš.

MUZIKA IR PAVEIKSLAI

Naujai padarytam judamam 
paveiksle “Big Broadcast of 
19&7” Leopold StokoAyski diri
guoja orkestrų labai įspūdingam 
išpildyme vieno Bąch’o muzi
kos kurinio. Yrą kalbama, kad 
aktualia grojimas įvyko. iPhila- 
delphijos Orkestros ir foįogra- 
fiškai užrekorduotas tenai, ir 
kad muzika' girdima Šioje fil- 
moje yra vien rekordas—Hol- 
lywoo(To studijos orkestrai tik 
einant per visus grojimo judė
jimus, bet nedarant ne vieno 
garso. Keista istorija, jeigu tei- 

. sauga.

savo trijų metų gy- 
Muzikantų Reikalais 
Fondas New York’e

MUZIKOS KONGRESAS

IŠ

Pirmas Francuzijos Naeiona- 
lis Muzikos Kongresas įvyks Pa
ryžiuje šiemet nuo 16 iki 19 
d. birželio menesio. /

“Dabar, kuomet sėdėjimo 
streikai yra taip madoje, turbut 
niekas nekalitintų tuos ilgai 
kentėjusius orkestrų didžiųjų 
basų grojikus, kurie visuomet 
turi stovėti, jeigu jie suorgani
zuotų sėdėjimo streikų musų 
simfonijos įstaigose — koncer
tų svetainėse,” daro pastabų 
vieno muzikos žurnalo skaity
tojas.

HERBERT M. JOHNSON, 
MIRĖ

Mirtis pašaukė iš chicagieeių 
tarpo p. Herbert M. Johnson, 
kuris per 20 metų buvo Chica- 
gos Grand Operos, vėliau Chi
cago Civic Operos generalis ve
dėjas. Laike jo administracijos 
pastatyta naujoji operos patal
pa, kuri buvo atidaryta 1929 m. 
Ponas Johnson buvo veiklus at- 
gaivinime operos 1933 metais, ir 
abelnai buvo Jabai* žymus a as
muo, visame niuzikaliaine veiki
me. Mirė jis sulaukęs tik 60 
metų.

PADEREWSK1S
KRITIŠKAI SERGĄ

Iš Varšuvos pranešamą, 
Ignacus PaderewsRis, pianistas 
ir buvęs Lenkijos premjeras, 
serga influenzą. Jis gyvena 
Šveicarijoj. Del jo amžiaus,, jis 
turi jau 76 metus, daktarai la
bai kritiškai žiuri į Paderews- 
kio padėtį. 

----- o-----
Tuo tarpu musų Dr. Frede- 

rick Stock, pasauliniai žymus 
dirigentas ir per 32 metus Chi- 
cagos Simfonijos Orkestros ve
dėjas, irgi dėl nesveikatos tu
rėjo apleisti savo vietą ir nega-

jog
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SUSIRINKIMAI
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Pirmas vaizdas iš Ispanijos civilio karo fronto dabar eina 
Sonotone teatre, 66 East Van Buren St. PaveiRsle uniformuo
tos senoritos — Madrido gynėjos, -arba moterų batalijono na
rės. ’ ■

•. » ■ ..I 'l .. .Iii.) I ................. I

lės užbaigti šio simfonijos se
zono. Programo likusius koncer
tus ves Dr. Hans Lange, kurs 
yra šios orgaiz-a'cijos asistųo-. 
j antis vedėjas. Prieš užėmimą 
šios, vietos Chicagoje p. Lange 
buvo vienas New York’o Ph,il- 
harmonijos Orkestros vedėjų..

i n 1 ."t j i J11 ' k . i 11 ' Į i-j

Dar daugiauš jėgos jums, 
Nauja Gadyriiečiai, ateities 
'veikloje.

——-O—T—

SVEIKINIMAI G, 
GIEDRAITIENEI

v

Pristato į Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

NAUJOS GADYNĖS CHORO 
PARENGIME

Iš visų egzistuojančių chorų 
Chicagoje^ Naujos Gadynės cho
ras yra vienas, kurs turi pavy
dėtinų reputacijų — 'tai tų, kad 
jo nusistatymus yra visuomet 
duoti savo geriausią rengiamuo
se vakaruose, šios choro pas
tangos atspindi visuose jo mu
zikaliuos parengimuos, ir už tų 
publika jį admiruoja ir jo pa
sekėjų skaičius vis auga.

Todėl ir praeito sekmadie
nio spektaklis “Dunojaus Rožė” 
parodė, jog buvo įdėta daug 
darbo prisirengime, kaip verti
me teksto, už ką kreditas pri
klauso tam nenuilstančiam dai
lės darbuotojui, F. 
riui, taip 
rengime, 
sis choro v 
ponavičius, ir visas 
vaidintojai

Jeigu ir pasirodė kori ne
tikslumai (bet kur jų nėsiran- 
da daugiau ar mažiau), arba 
spektakliu abelnai nepasiekė 
augštumos choro pirmojo šio 
sezono perstatymo, to visuo
met populiaraus Gilbert ir Su- 
llivan kurinio “Mikado”, tai 
tas viskas buvo surašyta nau
dai gerų intencijų.

Per savo penkių metų dar
buotę, Naujos Gadynės Choras 
yra pažengęs gan toli ir nuvei
kęs gražių ir pavyzdingų dar
bų kultūros naudai.

■ ......................................t. ...

Siunčiam Gęles 
Telegramų į 
Visąs Pasaulio 

... . i** ji. Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams ♦ 

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 73J4

iii, F. Mockapet 
muzikaliame pri 

^uiyatsakP gabu

chora's

LOVEIKIS

REIKALINGA DVIEJŲ DARBI
NINKŲ prie pikniko daržo. Atsi
šaukite M. MAKUTĖNIENĖ, Biru
tės Daržo savininkė, Tel. Willow 
Springs 58.

DARBININKASREIKALINGAS 
ant farmos netoli Chicągos. Gera 
mokestis. 3246 So. Emerald 
2 aukštas, užpakaly. P. J. Rimkus.

Avė.

PARDUOTI AR MAINYTI FAR
MA trisdešimts akerių arti mokyk
los, bėgantis vanduo visą metą. Ar
ti Hot Springs, Arkansas.
1150 W. 60th Street, Chicago, III.

PARSIDUODA FARMA — 80 ak
rų, arti Elkhart, Ind. obuolių sod
nas, uogos, miškas, elektra, $125. 
akras, įrankiai ir stakas. Box 225, 
R. 1, Goshen, Indiana.

Negaliu užbaigti šios savaitės 
Muzikos žinių, nei’šsireiškus 
apie smagumų, kurį turėjau be
siklausydama musų artistės- 
daiųminkės Genovaitės Giędraį- 
tienės dainavimo per Peoples 
Fųrnįture Kwpajlijps radio va
landų praeitų antradienio vaka
rų. Tikrai artistiškai' ji išpildė 
R.ųbin$tein’o’ “Asra” ir tų gra
žių ir gilaus išsilavinimo reika
laujančių Margaritos ariu, iš 
GoRpod operęs Fausto. Congra- 
tula tions, Genevieye!

• COAL
ANGLYS! ’ ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

EGG .................... ...........
NŲT .............................
S.CREEN.INGS .... ....... .

PRISTATYMAS MIESTE 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
- Tel KEDZIE 3882

$5.75 
$6.00 
$6.00 
$4.75

TTT

FRANK J. PUPAŲSKY
Pąrsiskyrė jSU šiuo pasauliu 

kovę 17 dieną, 8:00 valandą 
vąkąre, .1,937 Pj m., sulaukės 61 
metų amžiauM gimęs Raseinių 
ąpskr., ir parąp., Dainių km.

Amerikoj išgyveno 45 metus.
Pajiko dideliame niuliudime 

dukterį Anną Zįnkus ir žentą 
Gęne, anūką Thoiųas, brolį 
įjzidpijįų Ir Kiniinęs.

Kųnas pasaryotąs rąndasi 
5418 Ro. Maplewood Avė., 
Tęl. Hemloęk 1435.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
kovo 22 8:00 vai. ryto, iš
namų į Gimimo Panelės šv. 
parąp, bažnyčią, kurioje atsi
bus, gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš,ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi Ą. A'. Frank J, Pupau-r 
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliudę liekame: 
duktė, žentas, anūkas, brolis 

ir giminės.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

TON.

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

IR

CLASSIFIEDADS

PAIEŠKAU NEVEDUSIO SENY
VO vyro dėl pakūrenimo pečiaus ir 
dėl namų abelno darbo. Pragyveni
mas ir rūmas ant vietos ir bus ge
ras užmokestis dėl gero žmogaus. 
Atsišaukite šiuo antrašu J. J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avenue, Chi
cago, Illinois.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU LAURYNO RAIBA- 
VIČIAUS, paeina iš Kartenos mie
sto, Kretingos apskr., ir Johanuos 
Šalnaitės, gimusios Kretingos mie
ste. Turiu svarbų laišką nuo K. 
šalnio. Meldžiu atsišaukti.

G. ZALATORIUS, 
3116 West 42nd St., Chicago.

Automobiles
BĖDON PATEKĘS patelefonuok 

Bęlmont 15$1
AUTO REPAIRING

? Kainos vidutinės — darbas 
z ,t garantuotus.

‘ ' Mes ^Atdihbbrliuš ' nialęvojame^ 
ROXEE GARAGE, 

3417-25 Diversey Avė.
Peter and Gari Oksas, Savininkai. 

Milwaųk;eę and Diversey.
M... ' Miscellaneous

TURIU PARDUOTI REFRIŲE- 
RATORIŲ, plaunamą mašiną, ir va- 
ęųum cleanęr pigiai.

2641 IVęst 7Įst Street.
Vartoti Automobiliai

PARSIDUODA 40 AKRŲ 
MA arti Irons, Michigan 
dirbamos, arti mokyklos. 
$1200.

JOE YUODSNUKIS, 
611 Lewis St., Rockford,

FAR- 
- 20 
Kaina

III.

Help vv anted—emale
Darbininkių reikia

REIKIA MOTERS’ ar merginos 
prie namų darbo, 12 metų vaikui 
prižiūrėti (eina mokslainę), tėvas 
dirba, du šeimoj, ant vietos gyventi, 
augusi moteris. Rašykit susitarimui

Su, 
So.

— sunku mane rasti namuos, 
užmokesčiu susitarsime. 3416 
Lituanica Avė., M. Zickus.

JAUNA MERGINA ŠVARI bend
ram namų darbui, malonios darbo 
sąlygos, liudymas. $6—$7; Podėli, 
Briargate 1566.

1934 M. FORD SEDAN, radio ir 
Šildytuvas. Turi paaukoti. White- 
įiąll 8000.

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA BUICK automobi

lius, paimtas už męrgičius, $152.00. 
Parduosiu ųž tą pačia sumą. Galite 
įmokėti $5.00, kitus iki 20 mėnesių 
išmokėjimais. Matykite tuoj

J. NAMON, 
6757 So. ^Vestern Avė.

MERGINA 
darbui be virimo, 
sutikimą, būti, ar 

5637 North 
Irving

BENDRAM NAMŲ 
skalbimas pagal 
eiti, $7.00. 
Bernard.

4938.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
darbui, prižiūrėti kūdikį, būti, nėra 
skalbimo. $7; Briargate 2358.

PARDAVIMUI 94 akrų farma, 50 
išdirbtos, ir 44 geros ganyklos. Geri 
budinkaų apie $1500.00 vertės maši
nos, 3 mulai, karvė, parduosiu už 
$5000.00 arba mainysiu ant nedide
lės propertės. Farma randasi Tamah, 
Wisconsin. Atsišaukite R. Stasiūnas, 

2909 West 64th Street.

REIKIA MERGINOS bendram 
namų darbui — 4 kambariai, nėra 
virimo, nė skalbimo, — būti nakti
mis, turi mėgti vaikus, vienas vai
kas. $5.00. 5569 W. Adams, Lyon, 
Mansfield 1534.

REIKALINGA JAUNA MERGAI
TĖ dirb’ti už veiterką restaurantė.

3828- * So. Halsted Street. F

RealEgtįte
PARSIDUODA Marųuette Parke, 

gražiausioj vietoj keturflatjs naujas 
mūrinis, su mūriniu garažium, kam
pas, apšildomas, kas pirksite tuo- 
jaus nusipirksite geriausią bargę- 
ną. Atsiliepkite tuojaųs.

Taipgi 10 flatų mūrinis, kampas 
visas moderniškas, kaina labai ma
ža.

KAZYS URNIKIS, 
4708 So. Western Avė.

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

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

Tel. Grovehill 0306.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS 2 flatų, 4 rendos po 4 kamba
rius labai pigiai. 1613 Morgan St. 
2-ras aukštas užpakaly.

REIKALINGA MOTERIS virėja 
restaurantui. 3828 So. Halsted St.

PARSIŲUODA 7 KAMBARIŲ ka- 
tedže, 50 pėdų lotas, 4 karų gara- 
zaš.' 2-08 W. Pershing Itoad, Lafa- 
yete 4679.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, geri namai, nėra kūdi
kių nė skalbimo, $6—$7.

Irving 9163.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
2-fletį rezidencijos namą ant tavern 
biznio namo.'Gali atsišaukti ir agen
tai. 6101 So. State St.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
darbui, savas kambarys, mėgti vai
kus, $7.00. Nevvcastle 4258.

PATYRUSI VIRĖJA, 20—35, kiek 
ruošos darbo, nėra skalbimo, savas 
kambarys, $10—$12. Fairfax 0948.

DIDELIS BARGENAS
BRIGHTON PARKE — 2 flatų 

naujas mūrinis namas po 5 kamba
rius, 2 boileriais šildomas. Kainavo 
$15000. Parsiduoda $5950. Mažas 
įmokėjimas — mainysiu ant lotų 
arba bile ką jus turite.

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

Tel. Grovehill 0306.
REIKIA JAUNOS AR VIDUR

AMŽĖS moters bendram namų dar
bui. Liudymas. Kreipkitės Feldman 
Bros., 69 So. Water Market.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
moderną muro krautuvė, uždaryti 
porčiai, dviejų karų garažas už na
mų kainų. 6515 So. Ashland Avė.

Furkutiire & Ėix turės
Rs' ia n dai-I taisai

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašalpinis Kliųbas 12 
Ward laikys mėnesinį (extra) susirinkimų sekmadienį, ko
vo 21 d. 1 vai. popiet Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Vi
sų pareiga atsilankyti, nes bus konstitucijos taisymo klau
simas. —Paul J. Petraitis, rast.

Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos (Chicągos Lietuvių Drau
gijos skyriaus) susirinkimas įvyks šįvakar 7:30 v, Lįuo- 
sybės svetainėje. Kviečiam skaitlingai dalyvauti, daug rei
kalų turim apsvarstyti. —J. Cinikas, sekr. >

Garfield Parko Etines Laisvamanių Kultūros Draugijos 4-tos 
kuopos susirinkimas įvyks 1 v. p. p,, kovo 21 d. po antra
šu 4089 W. Madįson St. ant antrų lubų. Visi prašomi at
silankyti ir atsivesti naujų narių. —J. M. Bruchąs.,

.‘T**——j111" 2 " c.1 r.. 'J1, ,• 1 Į,*,y.,,w
Business Cha neės

PardftTimi RknUt
PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 

Delicatessen. Pigiai. Galima laikyti 
ir bučernę, nes yra visi įrengimai. 
1 kambariai pagyvenimui. 2955 So. 
Ęmerald Avenue.

PIRMOS KLASĖS TAVERNA. 
56 pėdų baras — daro puikų biznį. 
Nesutinka partneriai. Viskas yra 
puikiose sąlygose. Turi būti parduo
tą tuojau* Kreiptis. 3147 Sp. Hąlsted 
St. arti Rietuvių Auditorijos.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ............... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 grąžus, 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 STORĄGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mąr- 

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

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

Hemloęk 0800.

JA. y

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

moteriškus rubus.
Taip pat užlaikome vyrišku marškinių, syederių, kojinių, kaklgrai- 

šciųt ir taip toliau.
4146 ARCHER AVENUE

JOHĄNNA GRINCIENę 
po pirmų vyru žųdienę

Persiskyrė sū v šiuo, pasaulių 
kovo 17 dieną, 5 vai. ryto, 1937 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Betįgąlos/ parąp,,. Rasei
nių apskrity.

ĄmeriRoj išgyveno. 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Feliksą Griūčių, 2 dukte
ris Johanną ir Anelę ir žentą 
Vincentą Rubys,' anūką Vin
centą, anūkę Valeriją, seserį 
Petronėlę žudienę, švogerį Do
vydą žudį, brolienę Petronėlę, 
brolį Andrių Krislopaitį ir bro
lienę ir gimines.

Kųnas pašarvotas 421 West, 
Indiana Avė., St. Charles, III.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
kovo 22 dieną, 9 vai. ryto iš. 
namų į šv. Petro parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą. o iš ten bus nulydė
ta į Union Cemetery kapines, 
St. Charles, I1L

Visi A. A. Johannar Grinie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai pąskutįnį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

TEKLĖ SUDJENĖ 
po tėvais šedąitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo, 17 R., u:45 vai. ryto,', 
1937 m., sula.Ukus puses amž., 
girųųs Tauragę^ ąpskr., Vainu
to parapijoj. J ’

Ainerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudimę 

2 sūnūs Joną ir Ąlbiną ir mar
čią, brolį Karolį ir šeimyną, 
Springfielde, seserį ir šeimyną 
O Lietuvoje tėvą Juozapą ir 
girųines. »'

Runas pašarvotas 4605 Sp. 
Heįrmitąge Ąve. Laidotuves 
įvyks kovo 20, šeštadieny, 8 
vai. ryto ,iš J. F. Eudeikio 
koplyčios į šv. Kryžiaus pa- 
rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos' už ve
lionės sielą, o iš ten bus nu-r 
lydėtą į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Tekles. Sudięnės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esąt nuoširdžiai kviečiąmi da
lyvauti laidotųvęse ir suteikti 
jai paskutinį . patarnavimą ir 
atsisveikinimą..

Nuliūdę liekame: .
Simus, marti, brolis, seserys,t

PARSIDUODA TAVERNĄ —gera 
vieta nauji fikčeriąi, nedaug pinigų 
tereikia- 113,7 W. Madisoų St.

PARSIDUODA TAVERNA "arba 
iriima į partnerius. Biznis išdirbtas 
per tris metus. Kampinis namas. 
Priežastį patirsite ant vietos.

959 W. 71st St.

BARGENAS — PARSIDUODA 
TAVERNĄ, kampinis geras biznis, 
amerikonų apgyventa apygarda. Ma
ža kaina.

7200 So. Green St.

PARPAV1MU1 TAVERNAS pil
nai įrengtas renda pigi. 936 Eąst 
75th Street, P. Blinstrupas.

PARSIDUODA SHOE SHOP — 
išdirbtas biznis, pardavimo priežis- 
tis—-liga, priverstas apleisti miestą.

3151 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNR IR 
GROSERNė geroje vietoje, biznis 
išdirbtus. Parduosiu pigiai su namu 
ar namo, arba mainysiu į mažą 
namą. Savininkas turi 2 bizniu.

?46 So. IBth Avė., Mayvvood.

Vyras, dukterys, žentas, 
seserys ir gimines.

tėvas ir gimines.
Patarnauja ląid. dir. J. F. Eu 
deįk-is, Tel., Ygrds 1741.

■ - - ■ ■ - - - -į’“ • ——— ■-I'- Ll

PARDAVIMUI BUCERNĖ IR
GROSERNŪ, biznis išdirbtas per 14 me^*^J^iiis  ̂g4'^ax f’bet>-• 
kyti iš priežasties vyro mirties.

1967 Canalport Avenue,

g ■ Hi.r-Kįi . ........ ...

Financial
Finansai-Pąskolos

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

Praneškite Lithuanian Building 
and Loąn Assoęiątion, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III. ,

Exchange—Mainai
•**»****^»^>***b**i/*bZ>i*>*V**-*>**^^5%*%*^**-«*^^W^*^«iw^ii>w^>**^S*W^*^^

KĄS TURITE SALIUNA arba 
kitokį biznį — mainyti ant mažo 
vartoto automobilio; atrodo ir va
žiuoja kaip naujas. Reikalui esant 
galiu pridėti pinigų prie biznio. 
Telefonuokit po 7 vakare Boulevard 
0127.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

LIETUVOS ŪKIS. Parduosiu ar 
mainysiu į Chicągos propertę, 60 
hektarų ūkį, su visais gyvuliais, pa
dargais ir visais įtaisymais, 85 hek
tarai dirbamos, 24 hektarai miško, 
budinkai kaip nauji, 8 metai buda- 
voti, vieta graži, prie upelio, netoli 
gelžkelio, prie didelių miestelių: 
Kretingos, Klaipėdos ir Palangos. 
Ūkio kaina $5000.00. Mainais namas 
gali būti ir didesnis, galėsiu kiek 
damokėti cash. Kąs nori Lietuvoj gy
venti, tai yra geriausia proga. Agen-

nori Lietuvoj gyventi. PETRAS 
PRUNCĘU<S, Ruginių kaimas, Kre
tingos val> ir apskritys. -

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

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

4631 SO. ASK^ĄND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grish

NUOSAVYBES
RENDOS KĮLA

Dabar geras laikas 
pagarsinti savo 
BARGENUS.

Pavasaryj žmones
PERKA IR MAINO
NAMUS.“ ■

NAUJIENŲ
GARSINIMUS
VISI SKAITO,

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500 ’
Mušiu apgarginįmų kąinoa 
prieinamos. Už pakartoji -w-

A'A • _ * .-.a- . . z.? .
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ĮTARIA JAUNI LIETUVĮ POLICISTO 
IRWIN ŽMONOS NUŽUDYMU

Sako, labai panašus į žmogžudį; prisipa 
žino plėšęs pašto dėžutes

CHICAGO LAWN. — Chica
go Lawn policija turi suėmusi 
19 metų lietuvį, Petrą Chesną, 
nuo 6047 S. Sacramento avė.

Policija spėja, jog yra gali
mybė, kad suimtasis kovo 11 d. 
nušovė Southsidės policisto, Ir- 
win žmoną, Mary Irwin.

Viena Miss Marjory Julien, 
£2, 5818 So. Albany avenue, 
kurią Irwinienės žmogžudis 
apiplėšė, sako, kad Chesna la
bai panašus į tą piktadarį.

Chesna • ginasi, tvirtindamas, 
kad jis nieko apie žmogžudys
tę ir apiplėšimą nežino. Vienok 
jis prisipažino išplėšęs daug 
pašto dėžučių. Kadangi Ches- 
nos ieškojo pašto departamento 
agentai, tai Chesna bus perduo
tas jų jurisdikcijom

Chicago Lawn .* policija turi 
suėmusi ir kitą jauną piktada
rį, Charles Perry, 24. Ir jis 
yra kamantinėj amas apie nu
žudymą.

"■t...
Atidėjo Soloveičiko 
Mirties Tyrinėjimų 

IkiBal.9
Tyrinėjimą pradėjo ir Lietu 
vos konsulas • Chicagoj, Dr. 

M. Bagdonas.

Cook apskričio koronerio 
daktarai daro Vladimiro So- 
loveičiko vidurių cheminę 
analizę, kad nustatyti jo mir
ties priežastį. Laukdamas ana- 
lizo rezultatų, koroneris ati
dėjo tyrinėjimą iki balandžio 
9 dienos.

Atskirą investigaciją pradė
jo ir Lietuvos konsulas Chi
cagoje, Dr. Mikas Bagdonas.

Švenčių proga Nužudė Žmoną Ir 
Sūnų “Save Gin

damas”"
fir-Samuel’s Liųuor Stores 

ma, dviejų krautuvių savinin
kė, Velykų švenčių proga pa
siūlo labai gerų gėrimų barge- 
nų kainomis.

Turi įvairiausių gėrimų, o 
vyno net 15 rušiu: bačkose ir 
buteliuose. Turi net olimpiš
kos gamybos. Aptarnavimas 
puikus, pristato tavernoms, i 
namus ir skolina alaus įran
kius. Antrašas vienos krautu
vės 2437 West 47th St. ir ki
tos*5038 So. Ashland Avenue.

Uher visą laiką verkė koronerio 
tyrinėjime

iš pirmadienio į antradienį, 
išbuvęs be sąmonės mechaniš
kuose “plaučiuose” per kelias 
valandas, Illinois Central li
goninėje, 
žinodamas 
C. Voight, 
nue, kurio

Jis apsirgo bcva- 
į miestą su Elmer 
8144 Saginaw ave- 
namuose buvo ap-

buvo sūnūs turtin-

’ Skaitykite jos skelbimą 
šiandien Naujienose.

Skelb.

Koronerio džiurė nutarė ati
duoti 60 metų Frank Uher, 
6431 S. Bishop street, krimina- 
lei grand džiurei už- žmonos ir 
sūnaus nužudymą.

Uher pareiškė, kad jis abu 
nudūrė peiliu, save apgindamas. 
Sūnūs norėjo ji sumušti, žmo
na puolė-prie jo su kirviu ran
koje.

Per visą koronerio tardymą 
Uher graudžiai verkė.

Velionis 
go Lietuvos bankieriaus, Leo
no Soloveičiko. Jis yra Kauno 
Komercijos banko viršininkas.

199,080 Pildė Income 
Tax Blankas

Federalis mokesčių biuras 
Chicagoje paskelbė, kad 199,- 
080 . žmonių šįmet išpildė in
come tax blankas. Jie sumokė
jo suvirš $64 milionus dolerių. 
Pernai buvo surinkta $35 mi-
lionai.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Streikai
Chicagoje

taxi 
už- 

susi-

i Po neramumų tarp 
streikierių ir streiklaužių 
vakar, šimtais policija i 
spietė vakar į miesto centrą.

į Bet per visą dieną buvo pa
lyginamai ramu, ir šią žinią 
rašant, jokię tolimesni nera
mumai nebuvo kilę.

Užvakaiyriaušėse tarp- strei- 
kierių ir streiklaužių apie 10- 
12 kebų buvo apversta ,vienas 
streiklaužis, paleido šūvį (nie
ko nesužęidė),į p ‘ apie trys 
keturi 'žmpnęs Biįivo- sužeisti 
nudaužto ktifclp ir plytgalių.

Atrodo, kad nėra vilties ta
ki streiko ^likviduoti greitu 
laiku. ValdMoS < ’ tirbitratoriai

■ j'-' * ti; ’f ■ ' ‘

padarė pasiūlymą abiejoms 
pusėms išrihĮitU po du atsto
vus į deryiįffis, su bešališku 
tarpininku, l|fett bendrovės ne
davė atsaky&o.>

Vakar tebevyko sekami 
streikai:

Chicago Premier Lamp Co., 
460 West Superior st. (250 
darbininkų).

Chicago Mill and Lumber 
Co:, 942 Ogden avenue. (150).

Rathborne, Hair and Ridge- 
ivag Co., 1418 Cermak 
(200 darbininkų)^

Logan ' Mėpartment Store, 
Milwaukcc ir Diverscy

n" . m
2842 N. Sheridan Road (60). 

Louis Sopkin, 4237 Indiana 
avenue (20 darbininkų).

Hammond Clock Co-, 2915
N. Western avė. (80 darb.) 

Handy Button Maciūne Co., 
540 N. Western avė. (50) 

Guardian Electric Co.,
W. Walnut street (160). 

Streikai likviduoti: 
Triangle Restaurants.

gos pakeltos nuo 19c iki 
valandai).

Eord-Hopkins Drug
(15% algų pakėlimas).

Cuneo Press, Cermak ir 
nal (paliaubos deryboms).

Schuttefi-Johnson Candy Co.,
1013 N. Cicero avė., (plaubos 
deryboms).

Bridgeporte Sustrei 
kavo Mėsos Produk 

tų Dirbtuvė

Pašovė Neištikimą 
Vyrą

1621

(al- 
24c.

BRIDGEPORT — Vakar 
“sėdėjimo” streiką paskelbė 
150 darbininkų mėsos produ
ktų dirbtuvėje, Koshcr Star 
Sausage Manufacturing Com- 
pany.

Darbininkai yra unijistai. 
Susėdę, jie pradėjo formuluo
ti reikalavimus, nori algų pa
kėlimo ir geresnių darbo są-

WESTSIDE - 26 metų mo
teriškė, Stelbi Maddox, 1951 
W. 21st street, vakar nušovė 
savo “neištikimą” vyrą, Da- 
niel Maddox, 34 metų am
žiaus. Dabar nusigandusi, kad 
vyras mirė, moteriškė pati no
ri mirti.

Žada Įsteigti “Kem
pę” Neturtingiems 

Vaikams

Road,

avė.
Marmont Auto Motors pro 

duets, 1700 So. Ashland
Jensen Radio M fg. Co.,

avė.
• 6601 

Laramie avė. (200 dirb.).
Park LaneA^aętment Hotel,/t. ■

Šių metų ekskursijos 
Lietuvon

Spirs Illinois Central 
Pastatyti Naują 

Stoti

Chicagos Parkų distrikto val
dyba ruošiasi Įsteigti “kempę” 
prie ežero kranto neturtingiems 
vaikams, kur jie galės praleis
ti vasaros atostogas.

šiemet yra numatytos seka
mos ekskursijos Lietuvon: •

Gegužės 
tania”

Gegužės 
pa” 
v_ Gegužės 
sholm”

Birželio 
garia”

Liepos 
sholm”

Gfelžkelių Linija neišpildė 
tai’Leis su miestu

su-

12

16

19

d.

d.

d.

21 d.

laivu

laivu

laivu

laivu

laivu

laivu*

Aqui-

“Euro-

“Beren-

“Staten
dam”.

rengiatės šią vasarą 
tai pasirinkite vieną 

tuo j aus atsi-

Kurie 
keliauti, 
iš šių laivų ir 
kreipkite į Naujienų laivakor
čių skyrių dėl platesnių infor
macijų.

Illinois Central 
pasirašė sū

dei kelio teisių 
Toje sutartyje 
pirm 1927 me-

1920 metais 
traukinių linija 
tantį su miestu 
ežero krantais, 
linija prižadėjo
tų pastatyti naują stotį ir su
tvarkyti bėgės, kad chicagic- 
čiams butų lengviau privažiuoti 
arba prieiti prie ežero.

Bet Illinois Central to sutar
ties paragrafo neišpildė. Nau
jos stoties dar ir šiandien ne
pradėjo 'statyti, o susisiekimas 
tarp miesto ir ežero kranto 
kaip buvo, taip ir tebėra neti
kęs.

Dabar Chicagos Parkų valdy
ba, kuri rūpinasi krantais, pra
dėjo žinkgnius, kad priversti li
niją pasižadėjimą išpildyti.
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REIKAI CHICAGOJE
■ fT*

LAIMĖJO ALGŲ PAKĖLIMĄ — Būrys streikavusių 
patarnautojų ir virėjų “Triangle” valgykloje, prie 225 
South Wabash avenue. Jos grižo darban, kai algos buvo 
pakeltos nuo 19 iki 24 centų valandai/

TAXI STREIKIERIŲ-STREIKLAUŽIŲ KOVA — Užvakar Chicagos centre, 
tarp taxi streikierių ir streiklaužių įvyko riaušės. Laike jų, keli automobiliai 
buvo apversti, kaip parodo paveikslas. Didžiulės minios žmonių susirinko, šu
kavimais ragindamos streikierius nepasiduoti darbdaviams, kurie bando strei
ką sulaužyti. • ; Naujienų-Acme Photo

STREIKŲ VADAS —Cla- 
rina Michaelson, kuri New 
Yorke organizuoja “5 and 
10” mergaičių streikus New 
Yorke. Kelių krautuvių tar
nautojos jau streikuoja. 
New Yorke, Kenoshoje ir 
kitur mergaitės organizuo
jamos į uniją.

Naujienų-Acme Photo

Naujienų-Acme Photo

Bandė Nusižudyti, 
Bet Vanduo Per

Šaltas
23 metų jaunuolis, Fred Skal- 

Isky, 2836 Drake avenue, išoko 
į Michigan ežerą, pasiryžęs nu
siskandinti. Bet vanduo pasiro
dė per šaltas. Jaunuolis pakei
tė nuomonę ir išplaukė į kran
tą. c

Ekspliozija Bravore
South Shore Beverage Com- 

pany bravore, ties 6834 South 
Chicago avenue, Įvyko sprogi
mas, iš kurio vėliau išsivystė 
gaisras. Nuostoliai nebuvo di
deli. Ugniagesių departamen
tas daro tyrinėjimą.

ŽMONOS PRITARIA-— 
Masiniame taxi streikierių 
mitinge, Chicagoje, buvo 
būrys moteriškių, duoda
mos vyrams moralę para
mą.

Naujienų-Acme Photo

PRIE ROTUŠĖS — Vaizdas prie Chicagos rotušės, 
La Šalie ir Randolph sts., kur įvyko susirėmimas tarp 
taxi streikierių ir streiklaužių. Kairėj apverstas taxi.

Naujienų-Acme Photo

MUŠA STREIKIERIUS 
ris apstotas policijos, laike 
centre. Vakar visos centro 
ir pėstininkų policistų.

— Streikuojantis taxi šofe- 
nerąmumų Chicagos miesto 
gatvės buvo pilnos skvadų

- Naujienų-Acme Photo

PO NERAMUMŲ — Būrys istreikierių po taxi riau
šių Chicagoje. Suvirš 20 streikierių ir mušeikų buvo 
areštuoti ir uždaryti kalėjime. Nėra vilties streiką grei
tai likviduotis

< t Naiijienų-Acme Photo

STREIKIERIAUS PAGEL- 
bininkas — Vienas streikuo
jantis taxi šoferis atėjo į 
masinį streiko mitingą su 
kūdikiu rankose. Mitingas 
įvyko ties 1466 Emma st.

Naujienų-Acme Phdto




