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Pakeitimo reikalauja taikos interesai

interesuose ir toliau darbuosis

__ ,___ AUMn-MAUJBiNŲ Telepuu.u
Vaizdas prie’ WPA siuvyklos Minneapolis, Miniu, kur tarp streikuojančių ir 

nestreikuojančių darbininkų įvyko sumišimas.

VALSTYBES SEKRETORIUS HULL SAno, 
i KAD VALDŽIA IR TOLIAU DARBUOSIS 

NEUTRALITETO AKTUI PAKEISTI

WASHINGTON, D. C., lie-1 nė, galioje pasiliks esamas įsta- 
pos 11. — Keletą mėnesių'*”’*'00 
Jungt. Valstijų kongreso už
sienių reikalų komitetuose ėjo 
kova dėl valdžios reikalavimo 
pakeisti dabar veikiantį Jungt. 
Valstijų neutraliteto įstaty
mą.

Antradienį senato užsienių 
reikalų komitetas 12 balsų 
prieš 11 nutarė Neutraliteto 
Akto pakeitimo klausimą ati
dėti kitai kongreso sesijai. Tuo spaudos atstovais pareiškė, jo- 
budu komitetas užblokavo val-|gei valdžia taikos ir saugumo 
d žios pastangas.

Kaip dabar dalykai susipy-’reikiamų pakeitimų atsiekti.

tymas, kuris, tarp ko kita, įpa
reigoja prezidentą paskelbti 
embargo siuntimui ginklų, amu
nicijos ir karo reikmenų ša
lims, kurioš~~ įsivelia į karą.

Tačiau reikalavimą pakeisti 
Neutraliteto Aktą prez. Roose- 
veltas ir užsienių reikalų sek
retorius Hull skaito taip svar-' 
biu, kad Hull pasikalbėjime su

VALDŽIA IEŠKO $3,000,000 IŠ ALIEJAUS
KOMPANIJŲ

LOS ANGELES, Cal., liepos 
11. — Antradienį čia prasidė 
jo nagrinėjimas bylos iškeltos 
šešioms aliejaus kompanijoms. 
Tos kompanijos yra: General 
Petroleum Corporation of Ca- 
lifornia, Standard Oil of Cali- 
fomia, Shell Company, Tide- 
vvater Oil Company, Union Oil 
Company of California ir Texas 
Company.

Valdžios advokatai sako, kad 
šitos kompanijos sėmė aliejų

iš valdžiai priklausančių šalti
nių, bet mokėjo žemesnę kai
ną, ne kad dera mokėti. Val
džia ieško $3,000,000 atlygini
mo. Be to, valdžia nori panai
kinti kontraktus su kompani
jomis aliejui ir natūraliam ga- 
sui iš jos žemės semti, jeigu 
kompanijos nenorės mokėti mi 
nimum kainų, kurias valdžia 
nustatys. Apskaičiuojama, kad 
kontraktų vertė siekianti $500,- 
000,000.

DANCIGO GYVENTOJAI NORI TAIKOS
DANCIGAS, liepos 11. — Ar 

Dancigo gyventojai pritaria na
cių reikalavimui įjungti mies
tą į Vokietiją? Bešaliai stebė
tojai tą klausimą atsako daug 
maž taip: Devynios dešimtys 
nuošimčių Dancigo gyventojų 
yra vokiečiai. Jie nėra prie
šingi miesto įjungimui į Vo
kietiją. Tačiau ir netrokšta 
įjungimo perdaug — ypač se
nesnieji. Tenka atminti, kad 
40 nuošimčių Dancigo gyven
tojų yra katalikai, o Hitleris

i kaip tik katalikus ir spaud
žia.

Kitas dalykas. Dancigo ge
rovė priklauso nemažai nuo 
verslo su Lenkija. Dabartinė 
nacių agitacija ir keršto prieš 
lenkus kėlimas užgauna pre
kybą, užgauna Dancigo gyven
tojų kišenes. Jie nori taikos.

Ypatingai gi Dancigo gyven
tojai nori išvengti karo, nes 
karas jiems nieko gero neža
da.

Planuoja vaikams 
prieglauda Ka

nadoje
TORONTO, Ontario, Canada, 

liepos 11. — Ontario provin
cijos premjeras, Michael F. 
Hepburn, antradienį paskelbė, 
kad jis ruošia planą, pagal ku
rį butų galima atgabenti iš An
glijos j, Kanadą daug vaikų, 
jeigu Europoje kiltų karas. 
Artimoje ateity šituo reikalu 
rekomendacijas Hepburn įteiks 
savo ministerių kabinetui ap
svarstyti.

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn.
Naujienų raštinė sękma- 
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakarų.

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
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Kitai Sesijai
RUSAI ĮSPĖJA JAPONUS DĖL KARO 

MONGOLIJOJ
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 11. — Antradienį suka
ko 15 metų Išorinės Mongoli • 
jos respublikai. Ta proga So
vietų Rusijos spauda įspėjo 
Japoniją, kad ji žaidžianti ug
nimi, puldama Mongoliją. Ru
sų pareiškimais, japonų kam
panija Mongolijoje businti 
jiems bergždžia.

Japonų kampanijos priežas
tys, pasak rusų,, esančios pen
kios: 1 — Jie nori užkariavi

mais Mongolijoj apsaugoti sa
vo armijos kairųjį sparną ir 
užnugarį, besiruošdami karui 
su Rusija. 2 — Japonai nori 
izoliuoti Mongoliją nuo Rusijos 
ir Kinijos. 3 — Nori sutruk
dyti Mongolijos ir Kinijos ar
mijų susijungimą. 4 — Nori 
paimti savo kontrolėn Mongo
lijos žaliąją medžiagą ir gy
vulius karo reikalams. 5 — No
ri sudaryti Mongolijoje cen- 
tralinę bazę japonų operaci
joms Azijos kontinente.

McNUTT PASKIRTAS UŽTIKRINIMO 
(SECURITY) ADMINISTRATORIUM
WASHINGTON, D. C., lie

pos 11. — Prezidentas Roose - 
veltas antradienį paskyrė Paul 
V. McNuttą Security (Užtik-

Prezidentui jį nominavus į 
Security administratorių pa
plito gandai, kad ir p. Roose- 
veltas ruošia jo kandidatūrą

rininjo) administratorium. Da- nominavimui į prezidentus. Ki-

Pakvietė negrus į 
aristokratų vasar

vietę
NEWPORT, R. L, liepos 11. 

— Amerikos piniguočiai ir ben
drai aristokratijd turėjo dide
lio smagumo, kai vertelga rea
lia vertybe, Howland Spencer, 
ne taip senai pardavė negro 
Devine vadovaujamai juodveid 
žiu tikybinei sektai plotą že
mės ir trobesius arti preziden
to Roosevelto rezidencijos.

Dabar kitas panašus įvykis 
išgąsdino pačius piniguočius. 
)P-nia Angelą Kaufman pakvie
tė kunigą Devine ir jo sekė
jus apsigyventi jos rūmuose 
Nevvporte, Amerikos turčių ir 
aristokratų vasaros kolonijo
je.

P-nia Kaufman įsižeidė New- 
porto kolonija todėl, kad vy
riausybė nedavė jai leidimo 
įrengti jos rezidencijoje rod 
hauzę. Ji todėl nutarė pavesti 
rumus Devine sekėjams gy
venti.

Pati sukčių apvogė
KANSAS CITY, liepos 11. 

— Nesenai tapo pasiųstas į ka
lėjimą Tom Pendergast, Kan- 
sas City bosas, demokratų par
tijos politikierius. Jis, mat, 
nusuko keletu,.'..„Šimtų tųkstan -. 
čių dolerių -valdžiai, nemokėda
mas taksų. Dabar auditoriai, 
tyrinėją Pendergasto biznio 
reikalus, surado, kad iš paties 
Pendergasto kompanijų per pa
skutinius 12 metų buvo pavog
ta apie $500,000. Jį apvogu
sios kitos biznio firmos.

* Senatorius Norris 
remia prez. Roose- 
veltą 3-m terminui

Uždraudė kunigams 
arklių lenktynes 

lankyti
SYDNEY,, Australija, liepęs 

11. Australiįo^ įr„Naujo• 
sios Zelandijos katalikų bažny
čios vyriausybė išleido patvar
kymus, kurie draudžia kuni
gams lankyti arklių arba šunų 
lenktynes, o taipgi dėti lenkty
nėms betus pas vadinamus 
“bukmekerius”. Už nusižengi • 
mą šitiems patvarkymams ku
nigai gali būti suspenduoti.

Pontiac mieste įvyko 
streikierių ir streik-

bartiniu laiku 
Jungt. Valstijų 
Filipinų saloms.

tas aiškinimas eina, kad pre-McNutt yra
komisionierius Ridentas duosiąs McNutt’ui pro-

Kol kas jis gos parodyti gabumus kaipo
pasiliks komisionierium tikslu 
sutvarkyti savo tarnybos rei
kalus ten. . ‘

McNutto draugai buvo pa
skelbę, kad jie statys jo kan
didatūrą į prezidentus ,1940 pie
tų nominacijose demokratų 
konvencijoje.

administratoriui.
Jei senatas jo kandidatūrą 

patvirtins, tai McNutt’o kon
trolėje bus Socialinio Užtikri
nimo Tafyba, CCC, Nacionali
nė Jaunuomenės Administraci
ja, Viešosios Sveikatos Depar
tamentas ir kai kurios kitos 
valdžios agentijos.

RUOŠIA NUOSTATUS RADIJO TRANS
LIAVIMAMS TVARKYTI

Mirė žymus Naujo
sios Dalybos šali

ninkas
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 11. — Antradienio rytą mi
rė atstovų rūmų narys Sam 
D. McReynolds (iš Tennessee 
valstijos). Atstovų rūmuose 
jis buvo užsienių reikalų ko
miteto pirmininkas ir skaitėsi 
Naujosios Dalybos šalininku. 
Mirties priežastis — širdies li
ga.

Dies komitetas vėl 
pradės klausinė

jimus
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 11. — Martin Dies, Jungt. 
Valstijų atstovų rūmų komite
to ne-amerikoniškai veiklai ty 
rinėti pirmininkas, pirmadienį 
paskelbė, kad nuo rugpiučio 1 
dienos komitetas vėl pradės 
daryti klausinėjimus. Komite
tas varysiąs tyrinėjimo darbą 
iki Kalėdų.

100 britų lėktuvų iš
lėkė į Francuziją

LONDONAS, Anglija, liepos 
11. — Dvylika britų oro lai
vyno eskadronų, daugiau nei 
100 vidutinio svorio ir sunkių
jų bombonešių, antradienį, da
rydami pratimus, išlėkė į Fran
cuziją. Lėktuvams įsakyta pa
siekti pietų Francuziją ir su
grįžti į savo bazes Anglijoj be 
sustojimo.

šitoji distancija, jeigu lėk
tuvai skristų rytų link, reik
štų, kad jie pasieks Vokieti
joje Berlyną, laivų prieplaukas 
Bremene ir Hamburge ir Krup- 
po amunicijos įmones, o taipr 
gi pramoningąją Ruhr sritį.

[vyko monarchistų ir 
fašistų susirėmimai

Ispanijoje
LONDONAS, Anglija, liepos 

11. — Antradienį čia gauta 
pranešamų, kad tarp Ispanijos 
monarchistų ir fašistų įvyko 
kruvinų susirėmimų Saragossa, 
Santander ir Bilbao miestuose.

WASHINGTON, D. C., lie
pos 11. — Antradienį buvo se
natoriaus Norris 78 metinės 
sukaktuves. Norris yra skaito
mas kaipo žymiausias liberalas 
Jungt. Valstijų senate.

Jo 78 metų sukaktuvių pro
ga spaudos atstovams atlan
kius jį, senatorius Norris pa
reiškė, kad jis ne visame ka
me sutinka su prez. Roosevel- 
tu. Tačiau jis nė šiaudo nepa
jėgiąs prez. Roosevelto kandi
datūrai į prezidentus trečiam 
terminui sutrukdyti.

Kitaip sakant, senatorius 
Norris pritaria prez. Roosevel
to trečiam terminui.

Užsimušė rusų pa
siuntinys Kinijai

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 11. — čia paskelbta, - kad 
Kaukazo kalnuose automobilio 
nelaimėje liepos 8 dieną žuvo 
Rusijos pasiuntinys Kinijai, 
Ivan Luganec-Orelski. Kartu 
su juo žuvo jo žmona.

Chicagai ir ąpiėlinkei fede- 
'alio oro biuras šiai dienai pra* 
aašauia:
' Giedra; šilčiau; lengvi j ir vi
dutinio \ stiprumo pietų ir pie
tų vakarų vėjai; saulė teka 
5:24 v. r., leidžiasi 8:26 v. v.

laužiu muštynės
PONTIAC, Mich., liepos 11. 

— Pontiac įmonių darbininkai 
streikuoja. Antradienį grupė 
streiklaužių mėgino įvažiuoti 
automobiliais į įmonių kiemus. 
Pikietuotojai ėmė mėtyti į juos 
akmenis ir mėgino automobi
lius apversti.

Policija įsimaišė. Įvyko muš
tynės. Du vyrai tapo sužeisti, 
sumuštas fotografas, o penki 
asmenys areštuoti. Vietos po
licija atsišaukė į valstijos vy
riausybę prašymu atsiųsti val
stijos policiją pagalbon.

Antradienį Detroite paskelb
tas streikas Cadillac įmonėje. 
Tai jau vienuoliką General Mo
tors dirbtuvių palietė streikas. 
Streikan pašaukti kvalifikuoti 
darbininkai (skilled workers).

Nuteisė mirti 17-ką 
žmonių

BERLYNAS, Vokietija, lie 
pos 11. — Vokietijos Liaudies 
Teismas, Adolfo Hitlerio aukš
čiausias tribunolas priešams 
kovoti, išleido paeriškimą, kad 
pereitais, būtent 1938 ritėtais, 
jis išnešė 17 mirties sprendi
mų nacių režimo priešams.

KAUNAS. — Karininkų laik
raščio “Kardo” redaktorius ma
joras Liudas Zibavičius trims 
mėnesiams išvyko į Ameriką.

ATLANTIC CITY, N. J., lie- 
pos 11. — Šiomis dienomis čia 
vyksta National Association of 
Broadcasters suvažiavimas. Da
lyvauja suvažiavime 2,000 as
menų, atvykusių iš visų šalies 
dalių, s
^Tarp ko kita suvažiavimas 

paruošė kodeksą, kuris nusako 
radijo stočių laikyseną įvai
riais klausimais, liečiančiais

Rusai mėtą bakteri
jų bombas

JAPONŲ ARMIJOS BUVEI
NĖ, Mongolijos Pasieniu, lie
pos 11. — Japonų armijos at
stovas pereitą pirmadienį pa
reiškė, kad rusų lėktuvai mėtą 
japonų teritorijoj į vandenį 
bombas su bakterijomis, norė
dami užkrėsti dezinterija van
denį, kurį japonai vartoja.

2,000 vyrų kovoja 
miškų gaisrus

FORT COLLINS, Colo., lie
pos 11. — Daugiau nei 2,000 
vyrų, tarnaujančių CCC sto
vyklose, šiomis dienomis kovo
ja Rocky Mountains miškų gai
srus keliose viefose.

Didžiausias tų gaisrų kilo 
pirmadienį Roosevelto Naciona- 
liame Miške, 50 mylių į šiau* 
rėš vakarus nuo Fort Collins. 
Iki pusiaunakčio stiprus vėjas 
išplėtė gaisrą kuone 6,000 ak
rų plotu. Apylinkės ūkininkai 
tapo įspėti, kad jiem teks bėg
ti iš jų ūkių, jeigu gaisras ir 
toliau plėsis tokiu smarkumu 
kaip pradžioje.

publiką, stočių savitarpius san
tykius, transliavimo klausimus, 
etc.

šitie nuostatai numato nepar
duoti laiko tokioms progra
moms, kurios yra ginčijamos, 
dėl kurių visuomenės nuomo
nė priešinasi. Pasak kodekso, 
ginčijamais klausimais ne vi
si užinteresuoti turi pakanka
mai pinigų radijo stočių lai
kui pirkti. Jei ginčijamiems 
klausimams radijo stotys par
duos laiką, tai gali pasirody
ti, kad radijo, kaipo propagan
dos priemonė, atsiras rankose 
vien tų, kurie turi pinigų.

Todėl kodeksas numato rei
kalą reguliuoti transliavimą 
ginčijamų klausimų. Išimtis 
businti daroma politikos klau
simams. Politinėms diskusi
joms, sako kodeksas, laiką ga
lima parduoti.

Tūkstantinės pirkėjų ‘ armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t. 

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chieago, III.

i



NAUJIENOS, Chicago', UI. Trečiadienis, liepos 12, 1939

Lhilms krašto seniausia kultūra
Naujausių Proistorinių Tyri

nėjimų Šviesoje

Šiomis dienomis išėjo labai 
įdomus ir musų krašto seniau
siai kultūrai nušviesti labai 
svarbus Dr. J. Pažino veikalas: 
“Naujausių proistorinių tyri
nėjimų Duomenys”. Tame vei
kale yra trumpai suglausta 
1918-1938 metų Lietuvos prois
torinių tyrinėjimų apžvalga. 
Nors musų krašto senovės ty
rimo darbas buvo dirbamas 
jau ir seniau, tačiau musų kra
što proistores tyrimas tepra- 
dėlaš’ pereito amžiaus pusėje. 
Jo skatintojas ir įkvėpėjas 
buvo Eustachas Tiškevičius, 
kurio rūpesčiu 1855 m. Vil
niuje buvo įsteigta archeolo- 
ginfe komisija ir 1856 m. ati
darytas muziejus. Tačiau ne
palankios politines sąlygos šį 
darbą sutrukdė, archeologijos 
komisija buvo likviduota, o 
Vilniaus istorinio muziejaus 
eksponatai išvežti į kitus Ru
sijos muziejus. Pradėtąjį dar-

Pokrovskis, Kšyvickis, Šukevi- 
čius, Daugirdas ir kiti.

Kaip ir visos kitos gyveni
mo sritys, taip ir savojo kra
što seniausios kultūros tyrimo

m. Vilniuje vėl buvo įsteigta 
archeologinė komisija, tačiau 
1919 m. lapkričio 1 d. mirus 
darbščiam musų prosenovės 
tyrinėtojui Tadui Daugirdui, 
laikinai šis didelės reikšmės 
darbas vėl pakriko-

Vis dėlto pačiais paskuti
niais metais šioje srityje ne
maža kas padaryta: atlikta 
nemaža kasinėjimų įvairiose 
Lietuvos vietose, Vytauto Di
džiojo Kultūros Muziejuje ati
darytas priešistorinis -skyrius, 
Vytauto Didžiojo humanitari
nių mokslų fakultete įvesta 
privalomuoju dalyku Lietuvos 
proistorinė ir archeologijos 
įvadas. Per musų nepriklauso
mo gyvenimo1 dvidešimtmetį, 
susikaupė tiek proistorinių ty
rimų medžiagos, kad speciali
stas gali jau imtis iš tos me
džiagos daryti išvadas apie 
musų krašto seniausią kultū
rą, rekonstruoti priešistorinių 
laikų žmonių^gyvenimą, aiškin
ti vieną kitą proistorinės pra
eities problemą bei pervertinti 
aUkstybesnius tuo reikalu pa
darytus sprendimus. To svar
baus ir reikšmingo darbo ir 
ėmėsi savo aukščiau minėtame 
veikale Dr. J. Puzinas.

NAUJIENŲ-ACilE Telephoto
WINBLEDON. — Bobby Riggs, ęfiiclffiš, kuris 

Winbledon, Anglijoj, laimėje^-Anglijos vynį tehiso čam- 
pionatą. Jisai nugalėjo Elwood Cobhe, /^^ikiętį iš 
Portland, Oregon (dešinėj)*.’ .z.

JUOKAI

AKMENS AMŽIUS
ti tik susikūrus nepriklauso
mai valstybei ir susidarius tam 
darbui reikalingai dvasiai. 1918

AR SKAUDA jūsų kojos? Yra 
Silpni Arches. Fiat Kojos. Jus gau
sit pagelbą, jei atsilankysit pas 
mus, kad pritaikius Arch Suporters. 
Mes išdirbam Arch Suporters, kad 
pritaikius kiekvienam.

ORTHOPEDIC LABORATORIES 
19 South Wells Street, Chicago, III.

Room 500. Ph. Dearborn 3847

/Anksčiau mokslininkai ma
ne, kad patys pirmieji žmo
nes Rytų Pakaityje ir Lietu
voje tepasirodo tik vidurinia
me akmens amžiuje. Tačiau 
dabar turimoji medžiaga lei
džia spėti, kad patys pirmieji 
žmonės Lietuvoje pasirodė jau 
ankstyvuoju poledyniniu lai
kotarpiu. Tai rodo surasti pie-
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linės Lietuvos smėlynuose pa
leolitinio pobūdžio titSagmiąi 
peiliai, svidrinės kultūros dir
biniai, antgaliai, strėlės ir ki
ti skaidiniai. Iš radinių galime 
spręsti, kad patys pirmieji 
Lietuvos gyventojai pasirodė 
pietinės Lietuvos aukštumose, 
kur anksčiausiai nutirpo ledy
nai.
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ant Lmų MORTGEČIŲ
iki 20 metų mažais mėnesiniais almoke- 
arba 5 metams be mėnesių atmokejimų.
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Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAI apdrausti iki 
$5,000.00 FederaI Savings and Loan Insurance Corpora-

F1LET
COPR. NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

DOlLjES . PATTERN 2222
2222 — Megstos stalui padengti servetkelės

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 2222

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė
t Adresas

i Miestas ir valstija
M

Sprendžiant iš paskutiniųjų 
tyrinėjimų Rytų Prūsuose, ga
lima prileisti, kad sąlygos 
žmonėms /gyventi Lietuvoje 
buvo susidariusios labai ank
sti. Dr. H. Grossas iš žiedadul
kių analizės nustatė, kad pa
lys seniausi Rytų Prūsų gyven
tojų pėdsakai siekia net 18,000 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Rytų Prūsuose yra surasta ei
lė akmens amžiaus kaulinių 
dirbinių: Papelkiuose šiaurės' 
elnio ragas su piaustymo žy
mėmis iš 14,000 metų prieš 
Kristaus gimimą, Opšrutų kau-

Lietuvoje sviflriųė kultūra 
ypačiai gražiai .suklestėjo vi
duriniame akmens amžiuje. 
Per paskutinį dešimtmetį jos 
apsčiai surinkta įvairiose Lie
tuvos vietose; ypačiai pietinėje 
Lietuvoje ir Kauno apylinkė
se. Nemaža surinkta ir tarde- 
nuąžinės kultūros dirbinių. 
Daug paskutiniais metais su
rinkta ir kaulinės kultūros, 
kaulinių ir raginių dirbinių. 
Visos Lietuvos plote Dr. Pu- 
zinas suregistravo 53 kauli
nius ir raginius dirbinius iš 34 
žinomų ir 3 nežinomų vietų. 
Daugiausia tos kultūros lieka
nų rasta Užnemunėje, pietine-

je Lietuvos dalyje, Kuršių 
Neringoje ir Žemaičiuose. Ti
pų atžvilgiu kaulinės kultūros 
dirbiniai yra gana įvairus ir 
daugiausia atitikmenų jie turi 
Rytų Prusnose, Gumbinės 
linkėse, ir Kundoje bei 
ernu, Esti joję. Spėjama, 
kaulinė kultūra i Rytų
balti ji yra atėjusi iš Vakarų 
Europos.

Ir šiuo melu žmonės mito iš 
žūklės ir medžioklės. Be mū
sos ir žuvies jię jau valgė uo
gas, sėklas, šaknis, riešutus ir 
kt. Gyvulių auginti žmonės dar 
nemokėjo. Tačiau šuo jau ga
lėjo būti prijaukintas. Apie 
dvasinį žmonių gyvenimą nie
ko tikro dar negalime pasaky
ti, nes nėra kapų liekanų. Re
liginis gyvenimas galėjo būti 
paremtas magiškomis jėgo
mis ir prietarais. Žmonės dar 
nebuvo susijungę į atskiras 
tautines grupes. Jie tesudarė 
užuomazgą vėlesniems tauti
niams vienetams ir grupėms 
sudaryti.

NAUJASIS AKMENS AMŽIUS

Didmiesčio tarnautojas lote
rijoje išlošė didelę pinigų su
mą ir nusipirko dvarą. Persi
kėlęs dvaran gyventi naujasis 
savininkas su užvaizdą lankė 

trobesius, 
upę, per 
tiltas. Iš 
ledlaužiai

ir žiūrinėjo dvaro 
laukus. Juodu priėjo 
turią buvo nutiestas 
vienos pusės stovėjo 
— ožiai.

— Pasakyk, pone

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NA1KELIS 
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

užveizda, 
— paklausė miestietis, — kam 
reikalingi šie keisti trikampiai 
poliai šalia tilto?

— Tai ledlaužiai, — paaiš
kino užveizda. — Kada pava
sarį sujuda ledai, o jie esti ga
lingi, tai galėtų nunešti tiltą. 
Ledai užsilaiko už šių ožių, su
lūžta, sutrupa ir nepaliečia til
to.

— Labai gerai. Bet kodėl led
laužiai tėra tik iš vienos tilto 
pusės. Kas sulaiko ledus, kai 
jie iš kitos *pusės eina. Mes pa
statysime ir iš antros pusės!

Jis tęsiasi nuo 3,000 iki 1.500 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Šio periodo radinių labai pa
daugėjo. Ypačiai daug sužy
mėta Raseinių, Kėdainių, Pa
nevėžio ir iš dalies Kauno ap
skrityse. Tačiau lai priklauso 
nuo rinkėjų, kurie minėtose 
vietose daugiau tų radinių su
rinko (Tadas Daugirdas, J. 
Elisųnąs). Tuo laikotarpiu Lie
tuvoje aptinkamos dviejų kul
tūrų liekanos® šakinės ir vir
velinės keramikos kultūros.

(Bus daugiau)

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

prieš Kristaus gimimą;, Gum
binės kaulinis ietigalis- iš-9,000’ 
mėtų prieš Kristaus gimimą ir 
Opšrutų kaulinis durklas iš 
8,500 melų prieš Kristaus gi
mimą. Nors Lietuvoje tokių 
senų radinių dar nerasta, ta-

Juk žmonių gyvenimo sąlygos 
Rytų Prusnose ir musų kra-

yra buvusios beveik vienodos- 
Iš čia prašosi išvada, kad ir 
musų krašte patus pirmieji gy
ventojai galėjo apsigyventi ne
vėliau kaip ir Rytų Prusnose.

Kurios kilmės yra buvę tie 
patys pirmieji Lietuvos gy
ventojai, dar nieko tikro ne-

yra atėję greičiausia iš pietų 
vakarų paskui betirpstančius 
ledynus. Jie buvo klajokliai, 
žvejai, medžiotojai ir augali
nio maisto rinkėjai. Sąlygos 
gyventi tada nebuvo lengvos: 
vasaros vėsios, žiemos labai 
šaltos; Tais laikais Lietuvos 
gamta buvo panaši į dabarti
nės Laplandi jos, Špicbergeno 
ar arktinės Rusijos gamtą, k...

VIDURINIS AKMENS 
AMŽIUS l

A- 
akmens amžiaus

nuo 8,000 iki 3,000 metų 
Kristaus gimimą, ledy- 
galulinai ištirpus ir klir 
sušvelnėjus, gyvenimo

Vidurinio 
melu, 
prieš 
iiams 
matui
sąlygos Lietuvoje žymiai pa
gerėjo. Pakilo klimatas, gamr 
ta. Oras pasidarė šiltesnis, 
krašte išaugo daug miškų. 
Tada ir žmonės į Lietuvą pra
dėjo labiau slinkti, ypačiai 
prie ežerų ir upių. Dėl to smė
lynuose prie ežerų ir upių 
randama žymiai daugiau to 
laikotarpio žmonių gyvenimo 
pėdsakų: įvairių titnaginių 
dirbinių, kaulinių ir raginių 
įrankių. To meto kultūra buvo 
dvejopa: titnaginė ir kaulinė: 
Titnaginė gi kultūra skiriama 
į svidrinę ir tardenuazinę 
(taip pavadinta nuo surastų 
radinių Fėre en Tardenois, 
Prancūzijoje).

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

> Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3656

ir

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1934

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA 

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tek Vards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

oeredoj pagal sutarų.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

s

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

^AMBULANCE
' DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radįo programų Antradienio ir šešta
dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas p. ŠALTIMIERAS.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER ’

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Akis

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

Kiti LiHuyiai pa^

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

lel. Office Wentwortb 633* 
Res. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vaK. 
ijidkvrus seredomifi ir subatnmis

fa KITATAUČIAI
*

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestern av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pelny
čio j, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant Šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai

■ti

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

S. P. MAŽEIKA
;3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canąl 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

ALBERT V. PETKUS
47Q4 So. Western Avė. Phone Uafayette 8024

NARIAI
Chicagos 
Ciceru 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Dra ugi jos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tęl. Kenvood 5107.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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. Ned. nuo 10 iki 1J

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Vardą 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Węstern Avę.
1410 South 49th ępųrt

J. LIULĘVICIUS
ią Avenue Phone Ląfąyettę 3572

Phone Grovehili 0142
Cicero Phone Cicero 2109

Ofiso Tel. Virglnla 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Qfiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakarp 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos—9—10 A, M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 6818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto 
Kamb. 
Namą

—r

4343

i P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1410

Dr. F. PuJsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 0'9 vąk.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

..... ' ■ ■■ ■ ■■■■■.9. I ' 1 ■ —— ■■ -"T

, I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

Phone Yards 0781
Yards 0782

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1236.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų Tek—Hyde Park 3395.

c

h



Trečiadienis, liepos 12, 1939 NAUJIENOS, CKicags, HL

IS LIET U VOS
ŠAULIU 20 METŲ SUKAKTUVIŲ ŠVENTE

----- H. BEGEMAN-----.
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—-darbas užtikrin
tas.
—4184 Archer Avė.—9

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Lakūnas Larry Thompson-Erncst Pletih, kuris pa

grobęs 17 metų Goldie Gehrke iš Vernon, III., skraidžio
jo per keturias dienas. Jam pasisekė pabėgti, bet polici
ja suėmė merginą Myattc, Missouri.

JUOKAI
NESVARBU...

Jaunas tarnautojas įsimylėjo 
savo viršininko dukterį ir nu
tarė rimtai pasikalbėti su savo 
mylimosios tėvu. Apsigalvojęs, 
jis įėjo į savo viršininko kam
barį.

.Jaunuolis: — Pone viršinin
ke, prisipažįstu, aš myliu pa
nelę Rožę, Tamstos dukterį, ir 
negaliu be jos gyventi...

Viršininkas: ■— Na, ar bū
tinai reikalinga, kad tu gyven
tum!

KAUNAS. — Pastarosiomis 
dienomis “Lietūkis” iš Jungti
nių Amerikos Valstybių per 
Klaipėdos postą gavo apie 1,- 
000 statinių įvairių rųšių auto 
ir dizelinių alyvų. Visai nese
niai gauta didžiulė siunta la
bai aukštos kokybės kietojo’ — 
kristalinio parafino, kuris yra 
reikalingas musų žvakių fabri
kams kaip žaliava gaminti ypač 
mažoms dekoracinėms žva
kėms.

KAUNAS. — Lietuvių Ra
šytojų Draugijos valdyba nu
tarė dėti pastangas, kad rašy
tojo Jono Biliūno palaikai, ku
rie randasi palaidoti Zakopa
nėje, Lenkijoje, butų pargaben
ti į Lietuvą šiemet pirmojo
je rugsėjo mėnesio pusėje. Ra
šytojo kūnas bus palaidotas jo 
gimtinėje Anykščiuose. Anykš-

į Karo Muzie
jų senoji, 20 metų Šaulių Są
jungą lydė j usioji, vėliava ir at
liktas aktas naujajai vėliavai 
priimti, kurią įvairios organiza
cijos paaukavo Lietuvos šau
lių Sąjungai. Ginklų Vajaus ko
miteto pirmininkas pik. Gužas 
perskaitė naujosios vėliavos do
vanojimo aktą, kuriam, be kito 
ko parašyta:

“Mes, lietuvių visuomenės or
ganizacijos, su- visa lietuvių tau
ta pagerbdamos šauniąją musų 
šaulių šeimą, jos gražių sukak
tuvių dieną ir atsidėkddamos 
už jų budrųjį ir pasiaukojantį 
budėjimą atvaduotosios lietuvių 
žemės Laisvės sargyboje, dova
nojame šaulių Sąjungai ir pra
šome priimti šį kariškosios ir 
šuoliškosios garbės ženklą — - 
Lietuvos šaulių Sąjungos vėlia
vą, broliškos vienybės, riter'š 
kūmo, drąsos, ištvermingumo 
ir pasiryžimo simbolį kovoti už 
savo idealus ligi paskutiniojo 
kraujo lašo. Dovanodami jums, 
garbingi šauliai, tą vėliavą, ku
ri nuo šios dienos bus jūsų 
šauniųjų ateities žygių vadovė, 
esame įsitikinę, kad ši vėliava 
bus ištikimiausiųjų Lietuvos sū
nų ir dukrų rankose, kad ji vi
sados laisvai ir aukštai plevė
suos jūsų šaunių gretų prieša
kyje, vesdama jus į jūsų ir Lie
tuvos laimėjimus, kad ji lais
viems lietuviams amžinai bus jų 
Laisvės ir kovų dėl tos Laisvąs 
garbingas ženklas.”

Vakare Dainų slėnyje įvykusi 
šaulių dainų šventė buvo neap
sakomai įspūdinga. Dainų slė
nys yra pačios gamtos sukur
tas milžiniškas natūralus amfi
teatras, kur vieno aukšto kalno 
pusračiu išsilenkusiame šlaite y- 
ra įrengti suolai dešimčiams 
tūkstančių publikos, kitoje pu
sėje daubos — antrame šlaite 
— didžiulė estrada chorams, ir 
visa tai apsupta didžiulių juod- 
žalių medžių vainiku. Dalyvau-

Lietuvos Šaulių Sąjungos 20 mingai perduota 
metų sukakties šventė praėjo 
su nepaprastu pakilimu. Pačios
iškilmės prasidėjo birželio 24 d. 
vakare žuvusiųjų pagerbimu 
prie Nežinomojo Kareivio kapo, 
dalyvaujant vyriausybei, Latvi
jos, Estijos ir Suomijos šaulių 
organizacijų delegacijoms, de- 
šimčiams tūkstančių uniformuo
tų šaulių vyrų ir moterų su vi
sų skyrių ir burių vėliavomis 
ir miniai žmonių, kuri buvo už
pildžiusi visą Vienybės aikštę ir 
gatves aplink Vytauto Didžiojo 
Muziejų. Po įspūdingų vakari
nių apeigų, sudedant vainikus 
prie Nežinomo Kareivio kapo, 
šaulių Sąjungos vadas pik. Sa- 
ladžius savo kalboje, be kito 
ko, pasakė:

“Ir mes ateidami čia. ateina
me ne tik jų pagerbti, bet ir 
dvasioje su jais pabendrauti, 
kaip geri vaikai su gerais savo 
tėvais, kad bendrauja, ypač rim
ties valandą. Žuvusieji musų 
nepriklausomybės kovų kariai, 
partizanai ir šauliai, gyveno 
tam, kad mes atgaulumėm ka
daise musų tėvų nustotą nepri
klausomybę. Mes gyvename ir 
privalome gyventi tam, kad ne
priklausomybės nei mes, nei 
musų vaikai niekuomet nebenu- 
slotų. Pirmieji karžygiai savo 
pareigą tautai ir tėvynei garbin
gai atliko. Mes, jų dvasios sū
nus ir dukros, savo pareigą tu
rime ir lygiai garbingai atlik
ti. Musų pareiga budėti, kad 
nors ir kažin kokios audros at
ūžiu į musų ramiąją padangę, 
musų žemės nepriklausomybe 
ne tik kad išsiliktų, bet kad po 
audros, atsitiestų pasaulio akyse 
dar stipresnė, dar kilnesnė ir 
visiems lietuvių tautos vaikams 
lygiai palaiminga.”

Sugiedojus Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir SuoYnijos himnus, 
Šaulių Sąjungos lėktuvams 
skraidant viršuje, buvo iškil-

Mokytojas: — Bet kodėl tu 
neišmokai geriau skaityti! Kai 
aš buvau tavo metuose, aš daug 
geriau skaičiau.

lėnai jau yra surinkę gražių Mokinys: — (Naiviai) Tai 
aukų ant jo kapo paminklui tamsta turėjai geresnį moky- 
statyti. toją negu aš.

Turtas virš - - - $3,300)000.00

EGG$6.00
NUT _________ $6.00
BIG LUMP _________  $6.00
MINE RUN__________ $5.75
SCREENINGS  $5.00 

PIRKIT DABARI — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

MORGIČIAI — PASKOLOS 
žemos Palūkanos 

Visų Rusių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas 

Gordon Realty Co. 
809 W. 35th STREET 

Chicago, III. 
Tel. Yards 4329

Neperkaiskit!!!
BUKIT VĖSUS SU

Fir tex insula- OlZį sq. f t. 
tion board ....... O
Gray wall p a sq ft.

Plaster board 2* sq ft.

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. M'ESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

jant 90 chorams su 2,500 dai
nininkų ir 600 žmonių orkes
trui ir 70,000 publikos, trans
liuojant per radiją, buvo atlik
ta mišri programa ' rinktinių 
dainų, kurių garsai galingai ai
dėjo ne tik Kaune, bet visoje 
Lietuvoje ir užsieniuose.

Sekmadienį, birželio 25 d., 
karo aviacijos aerodrome įvyko 
visų iškilmingoji šventės dalis. 
Neapmatomos šaulių vyrų ir 
moterų rikiuotės eilės apstojo 
gero ketvirtainio kilometro plo
tą milžinišku keturkampiu. Es
trados kairėje, kampe, ištisas 
miškelis šaulių burių vėliavų, 
kurių priskaityta 437. Tribūnos 
dešinėje išsirikiavę trys nauji 
šaulių aviacijai dovanoti lėktu
vai. Toliau 18 sunkvežimių su 
visuomenės paaukotais šauliams 
2,000 šautuvų ir 50 kulkosvai-

džių ir išpuoštas jaunųjų ūki
ninkų ratelių sunkvežimis su 
užrašu: “Mes ginsime savo lais> 
vę, savo žemę.” Jaunieji ūkinin
kaičiai, berniukai ir mergaitės, 
šiuo vežimu atgabeno šauliams 
iš visų 20 Lietuvos apskričių 
suaukotą po vieną šautuvą. Vi
su frontiniu aerodromo šonu 
plasdeno ant aukštų stiebų iš
kelta daugybė tautinių vėliavų. 
Minia civilinės publikos, kurios 
tarpe daugybė tautiškais drabu
žiais pasipuošusių lietuvaičių. 
Iškilmių pradžioje arkivysku
pas Skvireckas po atviru dan
gumi, giedant 2,000 chorui ir 
360 žmonių orkestrui prita
riant, atlaikė iškilmingas pa
maldas ir pašventino naują Šau
lių Sąjungos vėliavą ir naujai 
pirktuosius lėktuvus. Po to, su
tiktas maršu, atvyko Respubli
kos Prezidentas, kuris įteikęs 
Šaulių Sąjungai nauj^ vėliavą, 
pareiškė: “Mano pasitikėjimas, 
tautos vardu duodamas, yra di
džiausias visai šaulių Sąjungai. 
Tikiuosi, kad garbingai, ištver
mingai ir drausmingai ginsite 
šią savo šventenybę — vėliavą.”

gos dvidešimtmečio sukakties 
didžiųjų iškilmių dieną, birže- 

I lio mėn. 25 d., Lietuvos šau
liams įteikia 2,000 šautuvų, 50 
lengvųjų kulkosvaidžių ir 1 
lėktuvą, šie ginklai jums, šau
liai, tegul visados pasako, kad 
Kauno visuomenė, kaip ir visa 
lietuvių tauta, valstybės gynimo 
darbe petys į petį žygiuoja su 
savo kariuomene ir Lietuvos 
Šaulių Sąjunga. Musų darbas ir 
musų ginklas Lietuvai Tėvy
nei!”

Po to įvyko didysis šaulių pa
radas. Pro Respublikos Prezi
dentą, vyriausybės ir svetimų 
valstybių ir Latvijos, Estijos ir 
Suomijos šaulių atstovus pra
žygiavo virš 100 burių vyrų 
šaulių, 40 burių moterų šaulių, 
4 būriai moterų šaulių tautiš
kais drabužiais, 8 dviratininkų 
ir motocikli|tų daliniai ir ant 
galo pravažiavo sunkvežimiai 
su suaukotais ginklais. Paradas 
vyko trims šaulių aviacijos lėk
tuvams ore darant įvairiausius 
sklandymo akrobatikos nume
rius.

Atsargos kapitalas
Per 30 metų niekados neišmo- 
kėjom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti iki $5,000.—Vedusiai 
porai iki $15,000. Po U. S. Go
vernment priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SAV
INOS CHICAGOJ.

FEDERAL SAVINGS AND 
dlAIIUAnlJ LOAN ASS’N OF CHICAGO

I į 

Sophie I
Barčus

RYTINĖ RAD1O 
VALANDA

iš Stoties

VV. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v*
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

4192 S. ARCHER AVĖ. Justin Mackievvich, Prcs.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl1 taisymo apdegu
sių* namų).. Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams
DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 

“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija ' rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Priėmęs vėliavą šaulių Sąjun
gos vadas pik. Saladžius atsa
kė: “Saugosiu ir gerbsiu šaulių 
Sąjungos vėliavą, kaip švente
nybę ir drausmės simbolį. Pri
siekiu visų šaulių vardu.”

Perdavus šauliams naująją 
vėliavą, Respublikos Preziden
tas kariuomenės vado ir Šaulių 
Sąjungos vado lydimas apvažia
vo išsirikiavusių šaulių pulkų 
eiles ir pasakė kalbą, be kito 
ko, pareikšdamas:

“Ir valdžia didžiai vertina jū
sų sąjungą visų pirma dėl to, 
kad ji sudaro rimtą musų kraš
to ginkluotųjų pajėgų dalį, ver
tina ypačiai ir dėl to, kad ji 
auklėja musų tautos viltį, kul
tūrindama jos prieauglį. Daug 
jums pasitikime, bet ir daug ge
ro iš jūsų laukiame, šią valan
dą įteikiau Sąjungos Vadui vi
sų jos vėliavų vėliavą, simboli
zuojančią arba( ženklinančią jū
sų pareigas ir jūsų teises, iš
dėstytas Sąjungos statute. Toji 
vėliava, tai jūsų šventenybė, tel
kianti jus glaudžion drausmin- 
gon draugėn. Kad vieningai gin
tu te Nepriklausomą Lietuvą ir 
jos garbę, kad dirbtute dėl jos 
geresnio rytojaus. Pasibaigus 
Šiai sukaktinei iškilmei, grįšite 
namo pavargę kunti, tačiau pa
kilę dvasia ir gerai nusiteikę, 
grįšite kiekvienas į savo įpras
tąjį verslą, dar griežčiau pasiry
žę būti dar tvirtesniais šauliais. 
Dabar kiekvienas busite prie 
savo arklo, o jei prireiks ginti 
Tėvynę, tai vėl stosite prie savo 
ginklo. Jus esate pasižadėję tar
nauti didesnei savo Tautos ga
liai ir jos gerovei.”

Įteikdamas ginklus vyr. Gink
lų Vajaus komiteto pirmininkas 
pik. Gužas perskaitė aktą, ku
riame be kito ko, pareiškė: “Ir 
Kauno visuomenė Šaulių Sąjun-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
li ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

ŽIŪRĖK!

M E M J3 r R83/ o» voim \Zvi 
J/ inv«»tM«nT_\Y3>v

IŠMOKĖJO 4% ir indelius ga
li atsiimti ant pareikalavimo.

. BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 - —

LITHUANIAN BUILDING, .0 AN & SAVINGS ASS’N
[A |F
Tel. CANal 8500 j į

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted Street

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vaL 

po pietų.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

į? PATTERN BOOK

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

I
 NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Vardas_______________________

Adresas----------------------;________

Miestas--------------- —__________Valstija__________________
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Published Daily Except Sunday by
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1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
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$5.00 per year outside of Chicago
$8.00, per year in Chfcagą 
3c per copy.

|8.00 
4.00 
2.00 
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. .75

3c 
18c 
75c

Enteręd as Second Class Matter 
Sarch 7th 1914 at the Post Office 
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Nauj ienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrove, 1739 S. Halsted Si, 
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IJšnkyR* kaišai
Chi cagoje—paštu:

Metams _____________________
Pusei metų ----------------
Trims mėnesiams, --------
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui --------

Chicagoj per išnešiotojus:
Vieną kopija _____--------
Savaitei___________________
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams___________________________$5.00
Pusei ąietų------------------------ 2.75
Trims menesiams ----- 1--------  1.50
Dviem mėnesiams —-----------1.00
Vlęnam mėnesiui ——----- — .75
Lietuyoje ir. kitur užsieniuose
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Pusei metų 4.00
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Prezidento tarnybos laikas
Kaip žinoma, seniai eina agitacija prieš tariamą pre

zidento, Roosevelto norų kandidatuoti trečią kartą. J. V. 
senate ir atstovu bute buvo iškelti keli sumanymai pra
vesti rezoliuciją, draudžiančią tam pačiam asmeniui bū
ti prezidentu daugiau, negu du terminu. Vienas sena
torius, Burke iš Nebraskos, siūlė net įdėti j konstituciją 
pataisą, kuri nustatytų tik vieną terminą prezidentui, 
bet pailginant tą terminų iki šešių metų.

Tokia pataisa, suprantama, ateinąnęių metų rinki
muose dar nebūtų įsigalėjusi, jeigu jų ir pyįimtų dabar 
abeji kongreso rūmai, nes 36 valstijų pritarimų gauti 
taip trumpu laiku negalima.

Tačiau ir kiti sumanymai prieš treęių terminų dide
lio pritarimo kongrese nerandą. Vienas-kitas senatorius 
arba kpngresmanas apie tai pakalbą ir nutyla. O nutyla 
jie dėlto, kad daugelis tų žmonių, kuriems tektų šituo 
klausimu balsuoti, patys jąučiasi turį ne visai “grynų sų*

Sakoma, kad prieš trijų terminų prezidentavimų pa
sisakęs Thomas Jefferson. Bet šis Amerikos demokrati
jos autoritetas buvo taip pąt griežtai nųsistątęs prieš se
natorių ir atstovų ilgų tarnąvimą kongrese. Jis,ai laikėsi 
tos nuomonės, jogei asmens,t renkami į vaidinęs vietas,, 
turi būt dažnai pakeičiami; kąd nęsusidąrytų politinė 
“kastąv, kuri valdžių panauduotų savo, interesuos.

Bet ši Jeffersono taisyklę jau sęniąi yra sulaužyta. 
Senate šiandien sėdi 26 asmens, kurię buvę išrinkti trims 
arba daugiaus terminų. Sakysime,. BoTąli (iš Įc^aho.) yyą 
išbuvęs sename 32 metu. Didelis Ęęosęvęlto, pjpięsas, Oąr- 
ter Giass (iš Virginijos), senątoriąują dąųgiąų kaip 19 
metų. Be> to, yra 24 senatoriai, kurie jau einą savo pą- 
ręigąs ąntyų terminų ir beveik visi jie ketina vėl kandi
datuoti. ■' : i . . .; : ,H iį i I j1 11 iH

Atstovų bute yra dar didesnis skaičius, prasilenku
siųjų su dviejų terminų idėja. 25.5, korigresmanai jau yra 
pabaigę tris terminus arba daugiau. Penki iš tų kongres- 
manų išbuvo Washingtone 14 terminų, du — 13 terminų, 
dešimts — 12 terminų. Sabath iš Illinois valstijos tarna
vę. net 17 terminų; Taylor iš Colorado — 16 terminų, 
.Doughtęn iš North Carolina — 15 terminų. 33 kongres- 
manai tarnavo po 5 terminus, kas irgi sudaro ilgesnį lai
kų, negu prezidento du terminai. Kiti 73 kongresmanai 
jau eina savo pareigas antrų ternjinų ir labai nedaugelis 
iš jų atsjsakys kandidatuoti ateinančiais metais.

Tiems kongresmanams ir senatonam^ butų ne labai 
patogu balsuoti, kad prezidentas nepi^valo būti renkų- 
ipas tyečiąm terminui, kuomet jie sau ^itiokio suvaržymą 
nepripažįsta. Tiesa, įstatymų leidėjai nevisuęnąeę pritąį- 
ko sąu tąs taisykles, kurias jie rašo kitiems. S.enątovius 
La Foltette, pavyzdžiui, buvo autorius rezoliuęijps prięą 
Coolidgek) trečių terminų, bet dabar jisai jau pats tar
naują tyečių tęrminų senate. Tačiąu kas nprs. gali per rin- 
knnus tų ginklą atkreipti prieš juos pačius. TęčĮėl jie ir 
prisibijo statyti šitą klausįmų bąlsayimųi.

Taigi kongreso, nusistątymę prezid,ęotųi Rooseveltui 
vąrgiai tęnfca bijoti,. Ąr jisai bus kąndįdątąs, ar ne, pri
klaus^ nuą kitų aplinkybių — vęįkiąusįą, priklausys nup 
tę, ar (Jęmpkratų partija sutiks nominuoti jo polįtįkps 
šąlįninką. Jęjgu ji nesutiks, tai jisai gali eiti ant žūt
būt,( nepąisyd.ąinąs, ka<j ir suskiltų pąrtija.

j ašį ii’ rengiasi kariauti). Pats Abękas pripažįsta, kad tos su-, sitąrimo vilties, iš tiesų, nėra, tik jisai bando surasti to priežastį. Bęt juk priežasties nurodymas nepanaikina fakto! A- bekąs neturi logikos, jeigu jisai to nęsųiina į galvą.
Ęapitalizmas, imperializ

mas ir kąrąsBet tenka pasakyti, kad Ąbę- Įkas “girdėjo skambinant, bęt nežino, kurioj bažnyčioj”. Marksas, tiesa, kąlbej° apie prieštaravimus tarpe kapitalistinių šalių ir apie varžytines dėl rinkų, bet jisai niekuomet' nesakė, kad tie pi’ięštaravimai ir varžytinės yrą visų kary priežastis; ię Mąrksas niekuomet nesakė, kąd ginčai tarp kapitalistinių valstybių tegali būt išsprendžiami tik ginklu, o ne susitarimo keliu.Jeigu taipi butų, kaip Abekas pasakoja, tai kapitalizmo gady« nėję niekuomet nepasiliautų karai, o tuo tąrpu visi žino, kad taip nėra. Prieškapitalistinėsc gadynėse (sakysime, feodalizmo

siąs valstybės pręblęmąs.“Męs ypač pabrėžėme ir nurę.dęinę būtinumą keisti vyriaąsyb.ės vedąmgi vidaus įr užsienio politiką ir neatię(c- liotjipąi duoti tautai teisę, at- s.ižvęlgiąnt į augančias Tre- čięjo Ręicho ręvąnšę tendencijas. ir (ąda jau neraminau-1 čią tarptautinę padętį, pąsi- sąkyti dėl valstybės problemų.“Būdami įsitikinę, kad Lenkijos. nępriklausomybęi gręsia pavojai, mes pareiškę- me, kad masės reikalauja ir nori turėti įtaką į vyriausybę ir jos vedamą politiką, joms turi būti žinomas atsakingumas ir valstybės gyni-• mosi pajėgumas. Mes tada taip pat pareiškėme, kad vię- nintėlis kelias atstatyti normalią vidaus padėtį ir sujungti visas tautos jėgas, žiūrint ir taip sunkius Lenkijai tenkančius uždavinius, yra parlamento paleidįmas ir rinkimas iš tikrųjų demokratinio nepriklausomo įstątynvą leidžiamojo organo.“Mums buvo ąišku, kaimes reikalavome keisti rinki-1 ^au, ir kai kurie jų tęsdavosi mų įstatymą, kad tai turi į- uet dešimtis metų.vykti vyriausybės iniciatyva. Marksas nebuvo ignorantas. Nelaimė, musų pastangos b“ jįsaį žinojo istoriją, ir todėl ji- ko be pasekmių. Vyriausybe Laį tokių nesąmonių, kokias pa- atsisakė pateikti seimui naų- saj<oja Abekas, negalėjo skelb- ją rinkimų įstatymą.” tiToliau memorandume sakę- Kai dėl Lenino, tai jisai, ži- ipa, kad nu^ to ląiko pavojus uoma, prirašė daug tuščių nie- Lenkijąi dar lapjau padidėjo, ir kų apie “imperializmą”, kaipo dabar krašto nepriklausomybei “paskutinį kapitalizmo laipsnį”, ir neliečiamybei apginti priyą- bet jisai dažnai nesiskailydavo lo būti telkiamos “visos tautos “u faktais. Juk ^imperializmasv jėgos”, ja reikalauja, “kad butų sudarytą vyriausybę, kuri turęlų liaudies sluoksnių pąsitikėjinią — tąutinio gyniiuęsi vyriausybę.”
Todėl Socialistų paętji-|iš viso nėra naujosios gadynėj reiškinys. Milžiniškos imperijos— persų, Aleksandro Makedoniečio, Romos, mongolų (Čen- gis Chano), arabų (mohameto- nų)., ispanų ir 1.1. — kūrėsi tais laikais, kai apie šių dienų kapitalizmą dar niekas ir nesapnavo. Milžiniška rusų imperija, kurios istoriją Leninas, rodos, jau turėjo gerai žinoti, irgi susidarė prieškapi lakštinėje gadynėje. uiBet bolševizmo tėvas, ignoruodamas tuos visiems žinomus faktus, nukėlė imperializmą į “paskutinį kapitalizmo laipsnį”, ir jo pasekėjai, nevartodami sa- Ivo smegenų, patikėjo, kad taip, iš. tiesų, yra! Savo laiku Leninas iš savo “genialaus” proto buvo sugalvojęs, kad pjąigai lai— “kapitalizmo pagrindas”, ir jisai paskelbė “teoriją”, kad, padarius pinigus be vertės infliacijos keliu, kapitalizmui “iškris dugnas^’ ir jisai daugiau nebeatsigaus. Komunistiški ig- norantai ir šitą “leninizmo” alp-
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LENKIJOS SOCIALISTŲ jo Prezidento rinkimus, kuriuo-
NĮEMORANPUMAS 

PREZIDENTUI
sę visos tąutos atstovai pareikš tų savo bąlsą.T ... e . ... i Memorandume tarp ko kitaLenkijos Socialistų partijų f 1(P.P.S.), kaip rašo Kaunu “Mintis”, pasiuntė pąs valstybės prezidentą keturių asmenų delegaciją, kuri įteikė jam memorandumą, reikalaudama pakeikti vidaus ir užsienio politiką, at- steigti demokratinę seimo rinkimų tvarką ir paskelbti naujus seimo rinkinius, kad seimas paskui galėtų pravesti nau-

“Pone Prezidente, 1937 m. lapkričių mėnesį rpęs tųęėję- mę gąyhę įteikti Jųmą Socią- listų partijos, darbininkų profesinių sąjungų ir kultūrinių organizacijų vardą memo- raiijdumą, kuriame buvo smulkiai apibrėžta Lenkijos socialistų pažiūros į svąrbįąu-

ĄBĘKO MĄLI-MALIĘ^ĖF. Abekas ryžęsi pąęodyti “neteisingumą”, “tendencingumą” ir “klaidingumą” mąsų redakcinio straipsnio, įdėto pereitą šeštadienį (“Ąr bus karas?”); bet, deja, jisai tiktai pąrodė, kad jisai pats neišmano to, ką jisai bando publikai aiškinti.“Naujienose” buvo pažymėtos trys svarbiausios aplinkybes, kurios šiandien stumia Senąjį Pasaulį į ųąųįą didelį karą, tai — vi^yyiiyęS; ginklavimosi lenktynės, įšyykn^ pasitjikėjimui tarpe vąįs.lybAUx tarptautiniai giyęąl gali bb.t išaręsti taikiu susįtąrimo> kęįįųi fašistinių dik- tatąjį-y ^ręstyžąs, kuriomis tos diktatūros, pąsįląiko, ir sunki e- konomiuę būklė, dįktątoriy vai-Isurdą laikė už gryną pinigą — dęmą-s.ė šalyse. iki atėjo laikas, kada pats Lę-Ąrgį ęetiesą, kąd. šįtęs apjin- ninas buvo priverstas įvesti Rų- kybės sudarę, karo, pąvęjų? Ą- sijoje červoncą!bękas to. neneigia, bęl jam. ab T^gi “leninizmo” pasakomis rodo, kad “Na.ųjięi!ęs“ tm’čjd“ įąpįę “imperializmą” ir karo sios dąr ką tąi pridėti, kąd; j.oą “nęi^vęngiaminną” mes palieką- nębutų “tęirdąyęiPigO^”. Es.ą, n,ę 'mę gęrętis, tokięms mandragal- pąkanka nurodyti, kad vąfcty- vįw.i kaip Abekas. Męs žiuri- bės nępąsltiki sųsįtarįmv 8ąU" įme į gyvęmm.0 tikrovę, o ne į mumu; reikia dąr pąaiškinli, kieųę ųęrs paskelbtus “težins”, kodėl nėra to pasitikėjimo. Gh>: Tikro,vę gi rę.do, kad įr kapilą- dijo nėra todėl, kad tęs valkty- ^stąį s.tlgębą išspręsti kylančius bęs kapilfaįįstįnės. O tąęp kapi- tarp j(ų, dėl interesų prieštara- tąlistįęių vaįstybių priešįaravi- Limo, ginčus susitarimo keliy. m.ąi negali būti pašalinti įr ka- Ar nesusitaria kapitalislinęs rai negalį būti išvengti, — nes kompanijos, .sudarydamos trus- tai jau nurodę Marksas ir Lėni- tą?nas. Abekas rašo: Susitaria ir kapitalistin,ės val-“Pirmiąu Karolis Marksas, stybės. Tiesą pasakius, juo la- o vėliau, prieš pasaulinį ka- biau plėtojasi kapitalistinis biz- rą, Nikoląi Lęnįnąs ‘Imperia- Įnis, juo lengviau kapitalistai sa- lizmas, Paskutinis Laipsnis Vo tikslo pasiekia ekonominę-. Kapitalizmo’ nurodė, kad ka- mis, o ne karo priemonėmis, ras tarp kapitalistinių šalių Karas trukdo biznį (įšj,m.ant, ži- iš jų, prieštaravimo dėl nega- lęjimo pasidąįiiįiti žaliavęs šaltiniais ir rinkom. Kapita-] įizmę sistemoj v^ujįnį prieš; | tara vi urą padidina nelygus e- konominįs įs^jpįętęjimas.”Tai ve, girdį dęlko vaįs.tybėą viltię^ svsįtąęti; įi- si karui.Jęįgu butų įr- taip, tai. tatai nebūtų joks argųmentąs prieš. “Naujienų” išreikštą nuomonę (kad valstybės neturi vilties susitarti geruoju ir todėl ginkįųo- * - •

šiandien visąi nemanę viena su antra kariauti. Taip pat anglai ir franeuzai sugeba visus tarpusavio ginčus išspręsti taikiai. Holandija ir Belgija—dvi aukšto kapitalistinio išsivystymo šalys — irgi nesvajoja apię karą; jos kariautų tiktai iš bėdos, jeį- gu bątų užpultos. :
DiktatūrosTai tokie yra faktai. Bęt A- bekąs ir kiti tos rųšies žmonės, kurie aklai tiki Lenino “teorijomis”, jų nenori matyti, štąi, tas musų “kritikas” radę “tendencingumą” musų pasakyme, kad diktatoriai yra priversti, kad ir čia dar taip palaikyti są- vo “prestyžą”, nes, to prestyžo netekę, jie nusiristų nuo savo sostų. Abekas sako, ne. Presty• žas tai esą tik kaip “putos aut stiklo alaus”, o tikroji diktatę- rių agresingumo priežastis esanti “finansinio, imperialistinio (!) kapitalo interesai”. Girdi,—“Italija pasigrobė ir pavergė Ethiopiją ekonominiam išnaudojimui.”Bet ar Italija turi kokį nors finąnsinį pelną iš. Etiopijos? Visi finansų žinovai sako, kad ne. Dar kąžių kiek melų pęaeis, pirma negu Italija atsiims iš Etię- pijos nors tuos pinigus, kuriuos ji sukišo, tą kraštą užkariaudama.

/ * • pPagalios, jeigu kada nors ta Mųssolinię avantiūra ir pradės nešti Italijai finansinius dividendus, tai kiekvienas protingas finąųsininkas vis tiek pasakys, kad italams butų buvę daug pigiau išnaudoti Etiępiją, einant į ją ne su ginklu rankose, bęt su prekėmis ir pinigais. Tegu Mięss.ęlini tiek bilionų lirų, kiek jisai sukišo į tą karą, butų įdėjęs į prekybą su Etiopija, į jos ūkį, į kelių taisymą — tai šiandieų Italija, gal bęt,

Lietuva žygiuoja pirmyn
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

.kontroliuotų. Ar tai apsimokėtų, tai kitas klausimas, bet karu Italija kolkas nepasiekė nieko, tiktai finansinę naštą sa,u užsikrovę. Tai, kas, jei ne garbės troškimas ir prestyžo sumetimai pakurstė Mussolįni į tųIr juokingas dalykas. Musso- ’lini, anot Abeko, finansiniai kapitalistų interesai privertė eiti į Etiopiją, — tuo tarpu kai Italija yra paskendusi skolose;. o kitos kapitalistinės šalys, kurios nežino, kur padėti savo kapitalų perviršio (pav. Amerika), ne tik neieško naujų kolonijų užkariavimui, bet dar rengiasi nu- :sįkęalyti tų, kurias jos turi (sakysime, Filipinų).Bet tokiems žmonėms, kaip Abekas, faktai nieko nereiškia. Mat, Lenino: “šventraštyje” tų faktų nėra, tai jie juos ignoruę-iš agiląęinių bplševikiškų brošiūrėlių, ir jie įsivaizduoja, kad jie viską “suprantą”, užsimerkę.
Margumynai
ANTARKTIES EĘSPĘDICIJA

Yra žmonių, kurie linkę visa,isu pereitais metais, kas sava, pęikli ir kas svetima kiaulienos ir šiaip jau mėsos girti. Su tokiais ginčytis sunkų, produktų eksportas net 30,% Tai žmonės, kurie mažiau savi- padidėjo. O turėkime galvoje, mi pasitiki ir todėl kas savųjų kad Lietuva nęleko tokio dęr- padaryta, jiems mažai įtikėtiną, ] o ką svetimas nuveikė — jų i akyse pagarbos verta, štai kai h kas ilgai abejingai žiurėjo, kaip Lietuva a įkurdama savo valstybę lėšų neturėdama pradžios savo mokyklas talpino urvuose, daržinėse, ar pas ūkininkus namų kampus samdė, kad tenais mokyklas patalpinus, kad butų kur užvėja ir šiokia tokia pastogė mokiniams. Vieną peikti linkę ir tas anuometines mokyklas jie atsidėję peikė, bet kad ir tokiose mokyklose mokslas eina, tai jie į lai jokio dėmesio nekreipė. Ir dabar dar Lietuvę- je daug kur pradžios mokyklos tinkamų patalpų neturi, talpi- nasi jos bakūžėse samanotose, tai vargo mokyklos, bet ir tę- kiose mokyklose mokslas eina. Jos pilnos jaunimo, jos kupinos prięaugliaus ir tose mokyklose jaunimas kartų mokslą semia.Juk buvo ir tokie laikai Lie- > luvoje, kuomee daug kas ėjo dailininko Rimšos pavaizduoto- ( je mokykloje, būtent, ^darbo moteris savo sūnelius iš maldaknyges ratelį sukdama, siūlus verpdama mokė!Ir išųiękė! Neleido jį į rusų mokyklą savo sunaus, nes norėjo, kad mokslą semtų savo^a^°j®’ >v_. . I Kas ryžtasi kaltinti Lietuvalokias mokyklas išėjusias da-L . . . -vi...., , . . Jv turi pirmiau pasižvalgyti tojebar turime iau nemaža savų . . 1 .. \ .. . ., , i,, , . tarptautinėje situacijoje, kuno-akadenukų, mokslo vyrų! Visai . T. . . . , ... v . v. . . T. je Lietuvai tenka gyventi,bešaliai ziurmt į Lietuvos gy- c . . .. . .... , J Sakykite, ar Vokietija nęrivennną, reikia viena tarti, kąd x ..T , . ’ . _ pašonėje tupėti stiprią, galingą,
Lietuvoje nėra tokios politines 7 u ■' .v. . , .J . . 1 . kultunngą, gražiai ūkiškai susi-sroves, visuomenmes organizacijos, kuri neigtų mokslo reika-j tingumą, kuri nenorėtų, kad Lietuva kulturėlų.Vieni norėtų didęsuiais. šuoliais Liętuvos švietimo darbą varyti, kiti lėtesniu tciųpu šilo darbo imasi, bet visi kaip vię- nąs. trokšta, kad Lietuvoje neliktų nei vięno beraščio žmogaus.Lietuvai trūksta lesų ir lik todėl švietimo darbas nėra kaip ręikia įgyvendintas.Štai ir dabartinė vyriausybę šiais metais visus mokyklų statybos darbus dėl lėšų stokos tupėjo sustabdyti.Tai visai nenuostabu, kad iki šiol dar ne visos Liętuvos pradžios mokyklos žėrė te žėri, bęt kurios naujai pastatytos niekam gedęs. negali daryli. Jos ne lik skoningai pastatytos, b't sveikatos. požiūriu taip pat rūpestingai įrengtos. Lietuvoje jau į- veslas privalomas visiems mokslas, o jei tokių pasitaiko, kurie dėl apsileidimo neleidžia savo vaikų mokytis, tai juk tokių žmonių visame pasaulyje daugiau ar mažiau atsiras. Tiesa, vieniems didis neturtas sudaro kliūtis savo vaikus net į pra-

o bekono,

lingo krašto, kaip lŲaipėdos u- kininkija ir vistik maisto produktų svetur išvežama žymiai daugiau negu pereitais metais. Ar tai ne pažanga!Juk tik pažangus ūkininkas gali daugiau pagaminti ! Klaipėdos krašto netekąs, kitiems pajamoms. sumažėjus, štai pažangi Lietuvos ukininkiją ryžosi tą spragą užkišti ir savo pažadus tesėja!Lietuva savo natūralaus uosto neteko ir štai didžiule sparta jau ruošiamas šventosios uostas. Šiems metams to uosto įrengimui jau skirta veik vienas milijonas litų! Juk Lietuvos gyvenimo sąlygoms, tai didžiulė pinigų krūva! Veik tuksiantis darbininkų dirba šio uosto į- rengime.Ar Lietuva, ar Lietuvos žmonės kalti, kad fašistinė Vokietijas atėmė jos žmonių pastangomis įrengtą savą uostą, kuris buvo pritaikintas Lietuvos ūkiškiems reikalams.Juk tie pinigai, kurie dabar eina naujo uosto statybai butų skirti Lįcluvos mokyklų staty- I bąi.Ar tai galima kaltinti Lietuvos žmones apsileidimu, jei sve- . timieji ją dienos mętu apva-

Turėkite galvoje ir. drįskite daiktus tikrais vardais vadinti, kad šiemet Vokietija Lietuvą apvogė! ;Juk kelis šimtus milionų iš Lietuvos Vokietija paglemžė!Kaip manote, ar tai visa Lietuvai į sveikatą eina? Manoje, kad Lietuvos žmonės nenorėtų gerąis, lygiais keliais gera riš- čia važinėti. Manote, kad Lietuvos žmonės nenorėtų savo vaikus į žėrinčias mokyklas leisti mokytis?Manote, kad Lietuvos žmonės nenori būti sotus, gražiai apsirėdę ?Manote, kad Lietuvos žmonės ir kaime nenorėtų kasdien gąu- ti dienraštį?Jei kas taip manę, tai skaudžią! klysta! Juk ir tuomet Lietuvos žmonės skaitė savąją spaudą ir knygas, kuomet ji Lietuvoje buvo, uždrausta.Jei dabar Lietuvos žmogus negali liuosai atsikvėptų jei jis dar nepąj.ęgi.a savo vaikams į- taisyti geras mokyklas, jei jisai nesuskuba sutvarkyti savo kebus, tai nedrįskite jo kaltin-
(Bus daugiau)Grįžusi, iš pieninio ašigalių, Antarkties, ękspędįęija surinko nemažą įdomių davinių. Yra žinoma pajirąsčiąusja jurų augalų medžiagą, kW laisvai plauko vandenyse, pontonas. Paprastą! įurosę yrą dąug planto- no rūšių, bęt tęų, kur prasidėt dą ledų karalystė, plantono, yrą mažai ir pąpęas.tąį tik viena jo rųšis. lyur mąžąį pląųtono, ten, negali būti juo mintančių žemesnių gyvūnėlių, kuriais jau minta didęsųiejį.Oro spąųęlimąs, temperatūrą ,ir drėgųųpias buvo matuojamą rądio prįęląisąis.* Prie bąlioųo prikabiną 790, gfamŲ sveriąnlį kuris ę-

noma, amunicijoj biznį)., Ųrę- kybai,, o juo labjąu kapjtąlę, investavimui, reikią ląikęj., Štai dėlko šiandien kiekvieną kąętą, kai pasklinda gandai apię karo pavojaus paaštrėjimą, “stakaį” \yąll-strj^yją iy l^ų kąpitąlisti- ųių šąljų bjyžosę nutrintą; o/lektriųes bątęyijęs, pągąlbą užkaro debesims prasišvaisčius,Įrašo davinius,. Rądię prietaisas tie “stakai” (akcijos, serai) vęl pašuką.DvLstam.biausięs kapitalistinės šalys, Amerikos Jungtinės. VajAtijos ir Didžioji Britaniją,

aųtoLnątiąį pęictąisą,
kąvo iškilęs 134 kąrtęs ir vię- nų kkVlą pasiekė 28,500 ąi. aikščių,' Aųtarktikoą jurą didžiausias gylis rastas 5,500. metrą.

rus žmogus ir čia išeitį suranda. Sąvivaldybės ir kitos visokios organizacijos tokiems pa- dęda vadovėliais apsirūpinti ir jų vaikus aprengia, o kąrtąis, ir pavalgy diąa.Kas. nęlęidžįą vaikų į mokyklas, tokie yra baudžiami, žinoma pasitaiko ir tokių, kurie iš. tą bąąsiąių i^uką ir vaidai (lieką be mokslo, bet tai tik Išimtis. Išimtis taisyklės nesuda- iro.N.ę, kalbėkite kaip norite, bet Lįetąvęję moksląs, spąrčiai žęų- gia pirmyn! Kai kas tvirtina, kąd Lietuvojee žęųąės, ūkis lą- bąi apleistąs. Ęaip kitur, tąip. ir Lietuvoje rasi tokių žemės u- kių, kurie kartu su pązangą nesuskubą žęngti, bet ir čią tik išimtis!Štai šiąis metais Lietuvoje pieno perdirbtų produktų eksportas 15% padidėjo pąly ginąs

I ĮVAIRENYBES
4000 NUSILPUSIŲ 

KANARĖLIŲLąivųi “Sąuta Roza” pląu- kiąnt iš Pietinės Amerikos į Nįu J|Orką, Katilių juroje pasirodė didelis spiečius, nusilpusią kamarėlių. Nors laisvėje išaugusios kanarėlės yra didesnės, kaip jų neląisves broliai, bet audros buvo tiek iškamuotos, kad kriste krito ant laivo. Jos tūpė ne tik ant denio, bet ir koridoriuje ir keleivių kabinose. Alkis ir nuovargis joms išvaikė bęt kokių baiiųę. Keleiviams aptūpė pečius ir rankas. Pasilsėję, kitą dieną, laivui artėjant prie Krukcd Ąislend, jos pakilo ir vėl nulėkė i tolimąsias erdves.
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(Tęsinys iš 6-to. p.usl.)

New Yorkas Trukšmingai Pasitiko 
Mauritaniją

vyksta Lietuvon ir tai grei
čiausia visiškai Lietuvoje ap
sigyventi. Mano manymu ji 
yra laiminga, kad gali aplan
kyti savo kraštą, gal jai bus 
ten gerai ir visai apsigyvenus, 
bet mes choristai labai nenorė
tum, kad musų choras mažėtų 
ir dėl to linkini, kad ponia O. 
Kalinauskienė ne tik laimin
gai nuvyktų—bet laimingai ir 
grįžtų vėl kartu su mumis dai
nuoti.

Toronto Policijos
Šventė Liepos 8 d.

Toronto Police Amateur 
Alldetic Association kiekvien
ais metais turi savo šventę su, 
labai turininga ir įvairia pro
grama. Vienas svarbesnių 
punktų prograinc yra “Miss To
ronto” rinkimas. Į šį kentės
iu šiais metais stojo nepapra
stai daug merginų ir į finalį 
rinkimą pateko net 70. Išrink
ta tapo Nancy Morris, jaunutė 
kukli brunetė iš Toronto.

Policininkai svečiai su* daly- 
vmnu programe, buvo iš Det
roito, Montrcalo ir Hamiltono. 
Detroito kelių policiją—motor- 
ciklistai, visuomet sužavi pu
bliką savo gražiom figūrom 
pravažiuojant pro estradą,' bet 
šiais metais jie pralenkė visus 
anksčiau buvusius jų pasirody
mui- Buvo nuostabu kai 10 
policininkų sudarė piramidi
nę figūrą ant 4 greta viens ki
to važiuojančių motorciklų, 
bet dar labiau reikėjo nu
stebk kuomet 10 vyrų ant vie
no motorciklo sudarė pirami- 
dą. Tai esą vienas iš pavojin
giausių numerių. Detroito mo- 
torciklistai užkariavo torontie- 
čių širdis. Bet kitą dalį, vir
vės traukime Toroųtui pralošė. 
Čia būna ir prklių rungtynės, 
šokime per kliūtis. Dalyvau
ja civiliai arklių amatoriai. 
Pažymėtina, kad tarp tokių

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienos*.

lenktynininkų dažnai būna ir 
kelios moterys, šiais metais, 
buvo tik viena, bet ta smarki; 

!ir visas, kliųfis gražiau už vy
rus peršoko.

Buvo dąug įvairių lenktynių^ 
k. t. dviračiais berniukų ir 
mergaičių, kelis kart bėgimai, 
į aukštį šokimas, disko meti
mas ir t. t. Pažymėtina vienas, 
dviratininkas 5 metų berniu
kas, kuris (ik demonstravo sa
vo vikrumą ant dviračio. Tie
siog nuostabiai greit, sulig jo 
amžiaus vairavo. Jam buvo, 
įteikta taurė ir kai’ palenkė 
mikroponą, kad jis ką nors 
pasakytų, tai jis dar kartą pa
sižiurėjo į ląurės vidurį ir pa
sakė: Ačiū labai ųž tokią gra
žią taurę, bet aš manau, kad 
taurėje yra daug daugiau ne
gu ta taurė verta.—Mat, diduo
menė sužavėta vaiko talentą, 
pripildė taurę banknotais prieš 
jam įteikiant. Tuo pat laiku, 
ant los pat estrados, ėjo foto
grafavimas išrinktos gražuo
lės ir jos svitos.

Pranešėjas paklausė berniu
ko ką jis mano apie gražuolę 
Miss Toronto.—O ji visai nie
ko sau—atsakė tas 5 metų vy
ras. Labai gražiai pasirodė 
Toronto policijos raiteliai, mu
zikaliame jojime. Gražu žiū
rėt, kai gyvuliai išmokę šokli 
sulig muzikos net kelis maršus 
su figūromis.

Toronto Police Coincdy Gang. 
prijuokino publiką iki ašarų. 
Trys buvo pasirėdę į klaunus, 
kurie turėjo savo judžių apa
ratą ir daug kitų pamėgdžio
jimų; vienas buvo pasipuošęs 
į blondinę, damą ir vienas į 
diplomatą. Jie rinko net ir sa
vo gražuolę. Žinoma, kandida
tė buvo tik viena—blondine ir 
ta buvo išrinkta ir bukietas į- 
teiklas ir t. t. Visko, kas buvo 
demonstruojamą net per 6 va
landas ir lai po kelis dalykus 
vienu kąri u—negalima aprašy
ti, čia tik noriu priminti To
ronto lietuviams, kad į To
ronto policijos šventės iškil
mes tikrai verta lankytis.

Tuo pąrenĮsim atletų asocia
ciją ir palys daug naudingų ir 
širdį kutenančių dalykėlių pa
matysim. —Frances

skyriams Ąnbyerp
";e.zi.^ęn-

Ant krantų pasitiko tukstąntįne minią, padangėse 
skraidei oyląiviąi

Birželio 24 d., tada, kada lan- į lomobilių 
kėši Anglijos karališkoji pora Belgijoj direktorius iy
Jūngt. Valstijose pirmą kartą į ląs; ir H. Symons, ąųtoĮąa&tfis- 
New Yorką atplaukė ir nauja- tų redąkloyius iš LoRdpųo* Spn- 
sis Anglijos laivas Mauretania. djąy Timęs, C.‘ Ę. Ar
Jį pasitikti pakrantėse susirin- mąlgamated Press skelbimų di- 
<o minių minios, padąngėse ■ rękloyįus.; A. L Pl/lUp^ iš God- 
skraidę orlaiviai, — visi reiškė fycy Phillips, yd- koju- 
nepaprastai geros dvasios nuo- pąuijo3 pir^ąVąkąs. sų
laiką ir džiąugsiną. Labui pui- ponią Phillips; spaudos ir wliQ 
<ų reginį padarė ugniagesių lai-' a^loyąi: Ceo, Uojąii, iu iRlier- 
vai. Jie švirkšlėmis aukštyn lie-, naliouąl News Service; G. W. 
darni vandenį aukštai sudarė Johuslone, Mutual Broadcasting 
vandens varius ir vandenpuolį. Syslęm skelbimų, direktorius;

l.lnlm* SUnolo Mnlnnl

ja nąujoji Mąuritania yra di
desnė už savo pjrmtakuną net 
2,000 tonų. Skiriasi savo pato
gumais, ištaiga ir apsauga. Tu
ri 10 denių, 1,500 vietų kelei
vių kąbinuose, turistų ir trečio-

jlotis -— 89/2 pėdos. Yra dviem 
ta minais. Varomas dviem pro- 
jeleriais, kurie sveria po 25 
tonus. Tai nepaprasto dydžio1 
propeleriai.

Apžiurėjus laivo išvidinę pu
sę metasi į akis nepaprastas pa
togumas ir nestebėtina, kad 
toks didelis skaičius radosi no
rinčių juo pirmą kartą vykti 
per Atlantą. Keleivių tarpe bu
vo net 40 motoristų, kurie sa
vais automobiliais nusistatė ap-

John' Stcelc, Mutual Broadęąsl- 
ing System europinių naujieuų 
pranešėjas; William Shirp.r, Go- 
loiubią Broadcasting Systeųi; 
p-lė Miįdred Boutwood, Natio
nal Broadcasting Company, Mi-. 
chael Wren iš Transradio Press;: 
Skenc Catling, Reuterio; Ilarold 
Hutchinson, Brilish United 
Press,; Andre Clot, Havas nau
jienų agentūros; F. H. Sąmucl, 
žydų Chronicle atstovas; Jack 
Smįth, fotografas; ir R. D. 
Freeslon, C. Gardiucr, L. F. 
Lewis, A. R. thillip^s ir F. W- 
Chichall, visi iš British Broad-

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue 
Telefonas POĘTSMOUTU 9022 

P POCAHOJtTAę. Mine Run 
(Screened) Tonas ........
SMULKESNE

PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonu^ ar daugiau Topas 

Sales Tax ekstra.
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ELEKTRIKINES LEDAUNES
CROSLEY

$7-25
$7-oo
$7-25

^—1 I .^•^OSOBKUSUSSaSOKOKS^S^aK^^^^i «

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BL«KOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite. 
bridgeport roofing and 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

SHELVADOR 
garantuojamos 5 metams. Mjažaį suvarloją elektros ir ant 

maisto sutaupo mažįąusiąį $3.00 į savaitę.

Didelės 6 Vedų Mieros

ir aukščiąų

Lenųvau Išmokėjimas, Kad ir Per Trejis Melus

Rakandų Krautuvė
3409-11 So. Halsted Street

3417-21 So. Halsted Street Tol. Yards 3088

Buk Rimtu—Taupyk su 100% Saugumu
Pas

KeistuteLoan and Building 
Association Nu. 1

3230 S. Hąjsted St. Tek Calumet 4118

t

Mokame Už 
Padėtus Pinigus1

Paskolos Duodame Nuo 5 iki 20 Metų
THOMAS S. JANULIS, Prcs. JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

-■■■■ii, i, ■! 11 .i.......................................

PETER .PEN .

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug ąietų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
njpkėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o Liku- 

l šią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 

‘ aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis

•» • • ’ •

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantv otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Kol naujoji Maurctania buvo, 
New Yorke nuo šeštadienio, 
birželio 24 iki penktadienio, bir
želio 30, įvyko ir socialinių įvai

riose pra
mogose pasižymėjo pirmininkas 
Sir Pcrcy Batbs,. Cunard While 
Slar galva, pirmadienį, birželio 
26 d. surengęs vakarienę; vė
liau vakare buvo vakarienė 2,- 
000 asmenų ir vakarienės antra
dienio ir trečiadienio vakarais, 
birželio 27 ir 28.

važinėti rytines valstijas. Jų tar-, renybių programų, 
pe yra ir keletas pasižymėjusių 
lenk lyniųo tojų, bu lept: Sir Ma-

ton ir John Cobb.
Kili pažymėtini asmens yra:

Cunard VVhitc Slar pirminin
kas; Lady Batcs, jo žmona, ku
ri, laivą Maurctania pakrikštijo 
1938 m. liepos 28 d. ir Robert 
Crail, Cunard While Star di
rektorius ir reikalų vedėjo pa
dėjėjas. Taip pat atvyko Ray

Rpbcrtson, rądię artistas ir fil-

lis ir ponas ir ponia F. S. Muir- 
bead, keleiviai keliavę pirmąja 
Quecn Mary kelione, Artinu* 
Shicjds, Abbey teatro vaidyla iš 
Dublino, pakely į Fox studijas 
į Hol.lywood; H. A. Gwynne, bu
vęs Londono Morning Post re
daktorius; W. W. Mariner, Yar- 
row ir kompanijos, kuri Man-

ČIONAI RASITE ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSČIŲ. GERIAUSIUS IŠDIRBI
NIUS AMERIKOJE — REFRIGERATORIUS, SKALBIAMAS 

MAŠINAS, PEČIUS

Žymus Budriko. Rądio programas yra leidžiamas nedėlios vakarais 
| iš stoties WCFL 970 k. Pradžia 9 vai. Chicagos laiku.

'J'

Naujoji Maurctania Ncw Yor- 
ką apleido pirniąjai kelionei per 
Atlantą į rytus birželio 30 d. 
Chcrbourgą Jr. Šou thanip toną, 
manoma, pasieks liepos 7 d.

(Skelb.),

JUOKAI
ke-Livorno, garsus poetas, 

liavo kaž kokiais reikalais iš 
vieno miesto j kitą, štai jis 
prieina upę, per kurią nebuvo 
tilto, o reikėjo kelti? keltu. 
Bet poeto kišenėj nebuvo pė 
vieno penny. Lįvoi;no; 'vis tik 
pasišaukė keltininką iv- tarė 
jam:

— Perkelk mane per upę, o 
aš čįu'osįu tau svarbų ir reikš
mingą patarimą.

Keltinįąkas sutiko, o perkė
lęs, reikalavo tęsėsi pažaęįą.

— Keltininke, — tarė Lįvor-

■rius, C. P. Huntcr, iš James 
Huntcr and Sons, sėklų pirkliai 
iš Chestcr, AVillįam Wallącc, iš 
Rowntree and Company, York 
šokolado gamintojai; F. Spink, 
taip pat Rownlrcet and Com
pany atstovai; ponas, ir ponia 
Lconard II. BentaO ir p-lč Bcn-'n0> jęį norį bent kiek prątur- 
tall, Bentall Deparlmenlines . tėti, niekuomet nekelk per upę. 

Įkraulvės, iš Kiugston-on-Tha- tokių keleivių, kaip aš, kurie
mes; S. I. Carlson, Cryslcrio au- neturi pinigų.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

ČHICAGO, ILLINOIS 
Tel, Canal 8500 

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokintų.

VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
RE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTU BUTL

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

(JAS FHTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 89th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

•

Pelnas eina 
LIETUVOS AEKO KL1UBO 

NAUDAI.

Garsinkitės IN-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už Sjg.SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.00 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

dieną Ligoninėje .... $ 15-00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS, LIGAS GYDOMA $-j,00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOŲGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
BOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Da r b a^s 
garantuotas.

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5841
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TORONTIEČIAI! PADEKIME AUŠROS
CHORUI NUVYKTI J NEW YORKA 

*■ c

Lankykime Jo Parengimus
Dauguma lietuvių iš spaudos 

jau žino, kad šiais metais New 
Yorke tapo atidaryta Pasauli
nė Paroda. Toje parodoje ir 
lietuviai turi savo pavilijoną, 
kuris, spaudos pranešimu, yra 
gana įdomus.

Apart to, kaip kitas tautos, 
taip ir lietuviai turi savo die
ną—savo šventę! Toji lietuvių 
šventė bus 10 rugsėjo, ir jos 
pasisekimas ar nepasisekimas 
priklauso nuo visų Amerikos 
ir Kanados lietuvių!

Vyriausias parodos komite
tas (kuris rodosi yra susior
ganizavęs iš įvairių srovių iš
skiriant komunistus) jau ke*- 
letą kartij per spaudą yra atsi
šaukęs į visuomenę paramos, 
bet atrodo, kad lietuviai dar 
tinkamai neišsijudino. O rei
kalas svarbus, ir jeigu mes iš
eivijos lietuviai, sugebėjom su
kelti nemažas sumas pinigų 
Klaipėdos pabėgėliams ir gin
klų fondui—taip sakant Lietu
vos reikalams, tai čia musų 
pačių išeivijos lietuvių reika
lui tuo labiau.

Kad padaryti tą lietuvių die
ną gražesnę ir įspūdingesnę 
ne tik lietuviams bet ir sve
timtaučiams, Toronto lietuviij 
“Aušros” choras vyksta į 
New Yorką, kad prisidėti prie 
bendro didžiojo choro ir ga
lingai sykiu su kitais užtrauk
ti skambią lietuvišką ainą! 
Bet kad choras tą savo pasi
ryžimą galėtų įvykinti reika
linga torontiečių pagalba, o pa

Iš TORONTO PADANGĖS
Labai įdomi “Lietuvos 
Žinių” jubil. laida

Buvo laikai, kada žmones 
pasišventusiai aukavusi tam, 
kad iškovoti spaudos laisvę iš 
aštrios priespaudos. Vieningai 
skinant digliuotus kelius, ne
kartą teko suklupti užklupus 
svetimam jungui, nekartą te
ko nukentėti ir net Sibiro tun
drose atsidurti. Bet nuoširdžiai 
vienybei lydint ir tvirtai ti
kint į laimėjimus, nestigo žmo
nių pavaduojančių nelaimės 
ištiktus, kurie dar su tvirtesniu 
pasiryžimu tęsė pradėtąjį dar
bą.

Malonu šiandiena mums lie
tuviams prisiminti laimėtų ko
vų didvyrius, tuos garbingus 
jau žilagalvius žmones, tiek 
daug gero musų tautai atsie
kusių. Iš jų darbų ir gyveni
mo mes daug galime pasimo
kinti.

Džiugu, kad garbingų spau
dos kovotojų eilėse yra ir 
“Lietuvos Žinios”, kurios šiais 
metais švenčia savo 30 metų 
jubiliejų, šio jubiliejaus proga 
“L. Ž.” išleido jubiliejinį lai
dą susidedančią iš 44 puslapių 
užpildytais rimtais, įdomiais 
ir vertingais raštais, primenan
čiais ir atvaizduojančiais sun
kių kovų laikus. Šią laidą gali
ma pavadinti istorinių, minėji
mų nes “L. Ž.” vienos iš pir
mųjų kovojo už lietuvybę, 
vienos iš pirmųjų buvo žadin
tojos nepriklausomybės kovo
mis ir uolios skleidėjos demo
kratinės minties. Jubiliejinį 
“L. Ž.” laidą patartina įsigyti 
kiekvienam lietuviui gerbian
čiam sunkių ir pavojingų ko
vų didvyrius, prieš kuriuos 
šiandieną mes su didelių dė
kingumu ir pagarba privalo
me lenkti galvas.

gelbėti galima labai lengvai, 
būtent: reikalinga tiktai atsi
lankyti į choro parengimus.

Choro Išvažiavimas
Vienas iš tokių parengimų 

įvyks sekmadienį, 16 liepos, 
Šv. Augustino seminarijos dar
že.. Vieta graži ir nepaprastai 
įdomi, šiandiena man teko te
nai atsilankyti ir turiu pasa
kyti, kad tokių reginių retai 
pasitaiko kur Užtikti, štai, ly
gios gražios lankos, kurios su
silieja su Ontario ežero mėly
nu vandepio, o ežero kraštą 
puošia nepaprastai įdomus 
krantai—kalnai kalneliai ir 
įvairios pakrantės. žodžiu, 
patariu kiekvienam važiuo
jančiam į minimą pikniką ne
užmiršti foto aparatą pasiim
ti.

Be to, jeigu oras bus gražus, 
tai žada nemažai svečių atsi
lankyti ir iš Amerikos, kaip 
tai iš Rochesterio ir iš Niagara 
Falls. Taipgi laukiame svečių 
tabako augintojų iš Delhi ir iš 
Tilsonburg.

Nuvažiuoti į pikniko vietą 
kainuos 25c į abi puses busti, 
kurie veiks nuo 12 iki 2 valan
dos po pietų, kampas Dundas 
ir Gorevale gatvių. Važiuojan
tiems karais reikia imti Kings- 
ton Road ir važiuoti ligi semi
narijos, o paskiau pro semi
nariją žemyn prie ežero.

Tad ligi pasimatymo'.
—J. Jokubynas

Nuoširdus V. Treigienės 
pasidarbavimas Klaipė
dos pabėgėliams

SLA 236 kuop. išleidus aukų 
lapus, rinkimui aukų klaipė
diečiams, noriai vieną lapą pa
ėmė ir V. Treigienė šios kuo
pos narė, gyvenanti Delhi, Ont. 
Grąžindama lapą su aukomis, 
manau, nustebins kuopos na
rius savo tikrai vykusiomis pa
stangomis. Viso aukų pridavė 
29 dol. 15 cnt. Jau nekartą Ve
rutei teko reikšti padėką už 
nuoširdų pasidarbavimą kuo
pai, bet dabar ir vėl negalima 
nutylėti.

Būdama užimta savais dar
bais, ji visuomet ištaiko laiko 
ir visuomeniniams darbams, 
kurie jai taipgi svarbus ir ar
timi. Tikrai nuoširdžiai Veru
tei reikia dėkoti už taip gau
sias aukas kurių taip reikalin
gi musų broliai nelaimės ištik
ti. Žymėtina, kad Verutė ne tik 
pasekmingai darbuojasi vi
suomeniniuose reikaluose, bet 
ir pati gražiai aukoja, štai ir 
šiame aukų lape randasi V. 
Treigis aukavęs net 5 dol. Ti
krai kilnu. Kaip atrodo tai per 
musų kuopą bus priduota ne
mažai aukų klaipėdiečiams.. 
Surinkus visus aukų lapus bus 
viešai paskelbta kas ir kiek 
bus aukavęs. Tuo tarpu ačiū 
V. Treigienei už prisiųstas au
kas ir visiems nemažiau ačių 
aukavusiems per ją.

Musų jaunuoliai baigę 
mokyklas

Grąžu matyti “Naujienose” 
ištisus sąrašus liet, jaunuolių 
baigusius įvairias mokyklas. 
Mes neturime nei tiek jaunuo
lių, nei tiek laimingų turinčių 
laimės siekti ką nors aukštes
nio, ką nors kilnesnio. Vienok 
prie gerų norų ir tėvų pasiau- 

kavimų, pasitaiko vienas kitas 
savo siekius-laimėjęs.

štai, kanadietė lietuvaitė 
Barstaičių Aida, dar vos tik 
17 metų, o jau pasekmingai 
šįmet baigė “Western Techni- 
cal Commercial School” įgiju
si stenografistės profesijų. P-lė 
Aida nors ir čia gimusi, bet 
dėka tėvelių pastangų yra la
bai artima lietuvybei, visuo
met matome lietuvių tarpe, 
rimta ir simpatinga jaunuole.

Kita lietuvaitė p-lė Genovai
tė Jokubynaitė, maža atvykusi 
iš Lietuvos, irgi baigė “Centrai 
Technical High School” ir įgi
jo “Art designer” specialybę. 
Kiek teko patirti, tai p-lė Ge
novaitė šiai specialybei turi 
ne tik palinkimą, bet ir talen
tą. Prie mokyklos darbų ji dar 
turėjo ir kitą rimtą siekimą, 
tai piano pamokas, kurias ėmė 
Toronto muzikos konservatori
joje. Smuiko srityje p-lė Geno
vaitė bene bus viena iš musų 
lietuvaičių daugiau prasilavi
nusi, tik apgailėtina, kad vie
šai musų parengimuose, su 
mumis labai mažai savo ga
bumais tesidalina. Abiems 
šioms lietuvaitėms pasieku
sioms savo užbrėžtą tikslą 
moksle, linkiu kuogeriausio 
pasisekimo greit gauti gerus 
darbus ir pradėti savistovių 
gyvenimą. —O. L

Toronto, Ont.
Kanados Lietuvių Pašalpinių 

Draugijų Nariams Būtina# 
žinotina

Kanadoje lietuvių tarpe ran
dasi bent kelios skirtingos pa- 
šalpinės draugijos, kurių tarpe 
“Sūnų ir Dukterų” skaitosi kai
po didžiausia narių skaičiumi. 
Be to, ji yra ir veikliausia. Na
rių skaičiumi iš raportų tenka 
pastebėti, kad 19Š7 m. turėjo 
646 narius, tik apgailėtina, kad 
jos pomirtinis fondas yra ap
verktinoje padėtyje.

Nežiūrint to, centro komite
tas įtikinėja Kanados lietuvius, 
kad buk Sūnų ir Dukterų dr- 
ja esanti labai gerame stovyje 
ir ragina visus stoti nariais. Del 
to, žinoma, negalima nieko pri
mesti, nes tai jų pareiga ra
ginti žmones, kad ta draugija il
giau palaikius, bet nedovanoti
na už tai, kad slėpė nuo narių 
tikrąją draugijos finansinę pa
dėtį.

Išanksto žinodami, kad “S. ir 
D.” draugijos centro komitetas 
atsiskirs, buk jie neslėpė rapor
tų, nes yra skelbiami “L. B.” 
Pas tiesa, nes ir aš iš ten pat 
gavau davinius, kuriais remian
tis čia pat išdėstysiu tikrąją fi
nansinę “S. ir D.” padėlį. Bet 
reikalas yra ne skaitlinių slėpi
me, bet tikrosios padėties api
budinimas.

Štai skaitlinės, kurios kalba 
pačios už save. “Sūnų ir Duk
terų” draugijos, kurios centras 
randasi Toronte, “Liaudies Bal
se” 220 nr. iš 1938 m. centro 
komiteto raportas, kuriame 
skamba. “Pomirtinės Fondas. 
Liko 1938 metams $3248.52, na
rių skaičius 646 n.”

Turėdami narių skaičių ir po
mirtinės fondo sumą, mes pa
dalinkime lygiomis ant visų na
rių, tai gauname ne visai pil
nai po $5.03 kiekvienam na
riui. Dabar paimkime vidutinį 
narių amžių 40 metų, kurį tuo
met ir pats minimos draugijos 
pirm. Morkys pripažino. Dabar 
kyla klausimas, kaip ilgai tie 
visi nariai gyvens? Tikiu, kad 
šiuo reikalu sutiks ir pats cen
tro komitetas, jei aš duosiu vi
siems gyventi iki 60 metų, ži
noma, vieni gyvens žymiai il- 

'giau kiti trumpiau, bet viduti-

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
VERNON, III. — Goldie 

Gehrken, 17 metų mergina, 
kurią policija suėmė Wyr 
atte, Missouri valstijoj. Ji 
ten nuskrido su lakunu Lar- 
ry Thompson. Thompsonui 
pasisekė pabėgti. Mergaitės 
arešto priežastys nežinomos.

nis amžius negalima daryti di
desniu, t

Dabar paimkime vidurinį po
mirtinį skyrių, kuris konstitu
cijoje atžymėtas, kad pomirti
nės išmokama $120.00 ir mėne
sinės mokestys yra 15c. kas me
tams sudaro $1.80 vieno nario, 
taigi per likusius 20 metų gyve
nimą kiekvienas narys mokėda
mas tokius mokesčius papildys 
savo pomirtinį fondą $36.00. 
Pridėjus jau turimus po $5.03 
gaunasi po $41.03, o mirštan
tiems išmokama po $120.00, tai
gi skaitlinės aiškiai rodo, kad 
vienas narių trečdalis gaus pil
ną pomirtinę^ o du trečdaliai 
nieko negaus. Kitaip sakant, jei 
draugijoje butų tik trys nariai, 
lai pirmasis miręs gautų pilną 
savo pomirtinę, o likusieji nie
ko.

Betgi pašalpinių draugijų už
duotis tuom dar nesibaigia, iš
mokėjus pirmam trečdaliui na
rių. Kiekvienas narys jei jis mo
ka lygiai mokesčius, lai jis nori 
ir savo kas jam pažadėta, bet 
draugijos iždas bus jau tuščias. 
Tikiu atsiras tokių, kurie sakys, 
kad po to reikės apdėti likusie
ji nariai didesniais mokesčiais. 
Bet toks pasielgimas butų ne
teisingas, ir vargu rasis narių 
norinčių tokius mokesčius mo
kėti.

Gal rasis ir tokių narių, ku
rie sakys, kad pašalpos fondas 
sutaupys ir papildys pomirtinę. 
fqndą. Bet tai didžiausia klai
da butų taip manant. Nes pa
žiūrėkime į dabartinę pašalpos 
fondo padėtį, štai ji, $2,104.54, 
taigi jei dabar mes turime tik 
tiek pašalpos fonde, tai kas bus 
kaip nariai į senatvę pradės 
daugiau sirgti? Yra tik dvi iš
eitys, kurios galėtų išgelbėti “S. 
ir D.” draugiją, ir narių per il
gus metus mokamus mokesčius, 
tai pirma, pakelti pomirtinių 
skyrių mokestis proporcionaliai 
iki tiek, kad antras skyrius mo
kėtų 45c. į mėnesį tik pomirti
nės fondan, arba prijungti vi
są draugiją prie SLA. Paskuti
nė išeitis yra viena iš geriausių, 
nes daugeliui narių jaunesnio 
amžiaus mokesčiai butų mažes
ni, negu Šuninėje, ir tuo patim 
galima butų išrišti tą seniai ri
šamą vienybės klausimą. Tuo 
patim SLA užtikrintų kiekvieno 
nario ateitį, kaip ligoje, taip ir 
mirus.

Bet tenka abejoti, ar dabar
tiniai “S. ir D.” draugijos vir
šininkai panorės pasiūlyti savo 
nariams geresniąją išeitį, nes 
SLA kontroliuoja ne komunis
tai, bet šiaip pažangus žmonės,

kurie žino, kad politika pašai-Į 
p.’nėms draugijoms nedera už
siimti. Turiu omenyje SLA cen
trą.

Dar noriu pridėti, kad SLA 
yra geriausias ne tik dėl to, kad 
jame galima apsidrausti iki $5,- 
300.00 ir pinigus galima atgau
ti po 20-ies metų, bet ir dėl to, 
kad SLA priklausydamas gali 
važiuoti kur nori, ir jeigu no
rėsi palaikyti savo apdraudę* 
tai gali visada tai daryti.

Kanados lietuviai daugelis 
persikėlėj J. V. nuolatiniam ap
sigyvenimui, bet būdamas SLA 
tik persikėlė į artymiausią SLA 
kuopą ir jo sumokėti pinigai 
nežūsta kaip kad žūtų prigu
lint kitai kokiai pašalpos drau
gijai.

Kur vienybė, ten ir galybė
Taigi, Kanados lietuviai jau 

laikas tą svarbą suprasti. Mes
kime tą netikusią madą neap
kęsti viens kitą, tik dėl skirtin
go politinio įsitikinimo. Politi
niai mes galime protauti kaip 
kam tinka, bet savišalpos ir 
kultūros srityje bukime vienin
gi, tai ir politiniai musų skirtu
mai greičiau išnyks, nes mes 
esame visi darbo žmonės, taigi 
musų visų reikalas yra viens ir 
tas pats, gintis nuo išnaudotojų 
ir pavergėjų.

Šiemet regis turi įvykti Sūnų 
ir Dukterų draugijos Toronte 
esamos kuopų atstovų susiva
žiavimas, taigi patartina visoms 
kuopoms šį reikalą rimtai ap
kalbėti, kad suvažiavime svars
tant šį reikalą kiekviena kuo
pa turėtų žiūrėti ne į komunis
tų reikalus, bet grynai į narių 
ir musų tautos reikalus, nes jei 
mes delsime ir toliau tokioje 
pragaištingoje padėtyje, tai mu
sų priaugantis jaunimas nueis 
ištaulėjimo keliu, taigi nepra- 
leiskime be reikalo brangaus 
laiko, bet burkime visas savo 
kūrybines jėgas ir dirbkime 
tautiniai kullurinį darbą.

Patartina ir kitoms Kanadoje 
esamoms lietuvių savišalpos 
draugijoms šį reikalą apkalbėti, 
nes kiek man .yra žinoma, tai

tis nėra geresnė už S. ir D. 
draugijos. Ar ne geriau butų, 
kad visoje Kanadoje mes turė
tume vieną savišalpos draugi
jų?

Organizacijos arba asmenys 

kalbamu reikalu, prašomi kreip
tis asmeniškai arba laiškais 
šiuo antrašu: A. Frenzel, 86 
Bellwoods Avė., Toronto, Ont.

Baigdamas noriu pastebėti, 
kad visos atakos prieš mane iš 
komunistuojančių elementų per 
“L. Balsą” buvo daromos lik 
dėl to, kad aš aiškindavau lie
tuviams tikrąją S. ir D. drau
gijos finansinę padėtį, kuomet 
man buvo prikišama, buk SLA 
yra negeras lik dėl to, kad jis 
turi labai daug pinigų, taigi at
sakydamas į tokius priekaištus 
aš turėjau paaiškinti, kad orga
nizacija, kuri stovi ant garan
tuotų pamatų, ir turinti tokį 
skaičių narių, turi turėti mili
jonus, o ne tik tūkstančius pi
nigų, ir kuomet padaryta išva
da priparodydavo, kad S. ir D. 
draugija nėra atsakinga savo 
pažadams, tai tą jie skaitydavo 
šmeižimu, bet tai ne mano kal
tė, kad tikrovė yra tokia.

Jeigu komunistuoją elemen
tai nesiliaus ir toliau su savo 
atakomis prieš mane ir SLA, 
tai aš turiu pažymėti, kad aš at
eityje patieksiu žymiai daugiau 
argumentų, negu čia jų patie
kiau. Aš iš savo pusės linkęs 
baigti beprasmius ginčus ir ei
ti prie bendro lietuvių kultūri
nio darbo, iš ko ateityje žmonės 
galėtų pasidžiaugti.

—A. Frenzelis

IŠ TORONTO PADANfiES
METAI GILAUS LIŪDESIO

Kiek tai nuėjo taisiais keliais
Žemės troškimams vos tik užgimę, 
Su idealais, su sopuliais,
Amžinu miegu karste nurimę!.. —Maironis.

1938 m. 5 d. liepos anksty
vam rytui brėkštant amžinai 
užmerkė akis sunkios ir ilgos 
ligos nukankintas dar visai 
jaunas, vos 29 metus eidamas 
vienintelis mano brolis Petras 
Janulionis. Velionis Petras gi
mė 1909 
vijoje, 
šeimoje, 
atvykus
mokyklą baigė Virbališkių kai
me. Nors ir vargingai gyven
dami, tėveliai žūt būt norėjo 
savo vieninteliam sūnui suteik- 

i ti skaistesnės ateities ir nuta
rė leisti į Kupiškio vidurinę 
mokyklą. Baigęs keturias kla
ses, įstojo į Meno mokyklą 
Kaune. Menui Petras buvo lin
kęs iš pat mažens, dar pra
džios mokykloje būdamas, mė
go vienas nuo draugų pasislė
pęs teplioti visokius piešinė
lius bei vaizdelius. Atvykus į

m. 6 d. gruodžio Lat- 
paprastų darbininkų 
1918 m. rugpj. mėn.
į Lietuvą pradžios

no mokyklą, prasidėjo ir jo 
vargai. Čia jis pateko tarytum 
į užburtąjį ratą, kurį kaip ir 
daugelį kitų lietuvių mokslei
vių, dažnai lydėjo skurdo naš
tą. Suprantama, esant tokioje 
padėtyje mažai buvo vilties 
sulaukti ko nors geresnio, nes 
dažnai buvo priverstas apleisti 
mokyklos darbą ir ieškoti šalti
nių, kad galėtų užsidirbti nors 
kuklų pragyvenimą. Pamenu 
kaįp vienu tarpu rašė man į 
Kanadą, jog dėl vargingos pa
dėties mano apleisti mokyklą 
ir stoti jurininku į laivą “Pre
zidentas Smetona”, šią mintį 
jam išsklaidė mamytė, kuri 
maldavo jo su ašaromis neiti 
į jurininkus, bet kaip nors 
baigti mokyklą, o tuomet ji 
tikėjosi jam lengvesnio gyve
nimo. Dėl jo mokslo daugiau
sia teko jai dalintis su Petru 
visokiomis išgalėmis. Einant 
antrąjį mokslo semestrą Pet
rui buvo lemta susitikti su 
jauna ir rimta Jonute, kuri 
būdama našlaite, mačiusi var
go sugebėjo su juo kovoti ir 
išaugo į rimtą ir savistovę pa
nelę. Pamilo Jonute Petrą, su
prato jo sunkią padėtį ir viso
mis išgalėmis stvėrėsi gelbėti

šia Jonutės pastangomis Pet
ras 1934 m. baigė Meno mo
kyklą ir tais pat metais veda 
Jonutę, retą ir širdingą prie- 
telių. čia dar ne galas Petro 
vargų, dar nelaikąs svajoti 
apie laimingą šeimos židinį ir 
gražią ateitį. Vos baigęs mo
kyklą, Petras turi atlikti kari
nę tarnystės prievolę. Dar vie
ni metai karinės tarnybos, ku
rie nors ir nebuvo taip jau

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Gero pasisekimo

TORONTO, ONT. — Neku- 
rį laiką atgal “N-se” buvo gra
žiai paminėtas Kazys Beniu- 
šis kaipo susilaukęs rimto dė
mesio iš Winnipego miesto 
valdžios pusės—lietuvis. Jo 
draugas J. Martinonis, gražiai 
K. Beniušį spaudoje paminė
damas, parodė gyvą pavyzdį, 
ką žmogus gali pasiekti, jeigu 
jis stengsis suprasti gyvenimą, 
jo vertę, jausis lietuviu ir 
kiekviena proga savo tautybės 
netik nesilenks—bet ja di- 
džiuosis svetimtaučių akyse, o 
lietuvių tarpe stengsis tą gra
žią idėją įgyvendinti, kad jis 
nebūtų tas gražiai lietuvius re
klamuojantis vienetas, bet kad 
visi jo aplinkumoje esanti lie
tuviai savo gražiais darbais ir

sunkus, bet nelaisvi. Karinę 
tarnybą eidamas Petras įgyja 
simpatijos aukštesnio luomo 
žmonyse, kurie jam suteikia 
progos būti prikomandiruotu 
prie Vytauto Didž. Karo mu
ziejaus, kur su inžinierių Ko- 
valskiu rengė priešlcnktuvinčs 
apsaugos skyrių. Aišku, kad 
prie tokio darbo karinę prie
volę atlikti nebuvo taip jau 
sunku, 
bos ir 
Petrui 
lekciją

neatitaiso nei 
nei jokios kitos 
taip nei per ge- 
jaunos ir nclai-

ypatingai buvo 
nes lyg sapnas 
prašomi savieji 
apie jo ligą, la- 
teparašė. Jis tu-

užsibaigus sunkumams, 
per gerų draugų pro- 
greit pavyksta gauti 
vaisi, progimnazijoje

prekybos mokyt, vietą, kurio
je lik du metus pamokytoja- 
vus ir pradėjus kurti laimingą 
šeimyninio gyvenimo židinį 
ištinka vėl skaudi nelaimė. 
Petras persišaldo ir suserga 
grifu, nuo kurio išsivysto są
narių uždegimas, širdies liga 
ir pagaliau kraujo užsinuodi- 
jimas, kurio 
transfuzijos, 
pastangos. Ir 
riausiai dėtas 
mingos žmonos ir senos motu
lės pastangas Petras amžinai 
užmerkė akis, ‘ nusinešdamas 
su savim visus siekimus ir sva
jones pasiekti gražaus tikslo, 
būti kam nors naudingu.

Jo mirtis 
skaudi man, 
netikėta. Jo 
man nerašyti 
bai mažai ką 
rėjęs viltį pagyti ir žadėjęs 
pats parašyti. Bet likimas nu
lėmė kitaip ir man jo rašytų 
laiškų nebeteko skaityti. Ir 
taip nebėra mylimo Petro... 
Beliko tik jo keletas gražių 
mokyklos darbelių, kuriais jo 
geroji Jonute su manim pasi
dalino. Jo piešinėliai liks man 
amžinam prisiminimui.

Ilsėkis ramiai, brangus bro
li, gražiai palydėtas į paskuti
nę poilsio vietą, apklotas tė
vynės Lietuvos žemėmis. Tavo 
kapą amžinai puoš kolegų me
nininkų padarytas ir tau pa
dovanotas retai gražus pa
minklas, o gėlės nuolat žydės 
stropiai prižiūrimos savųjų.

Mes lietuviai turime daug 
gražių papročių, tarp kurių 
svarbią vietą užima mirusių
jų gerbimas. Mirusiųjų mes 
neprivalome užmiršti, nes mi
rusių tarpe nebėra nei kivir- 
čių, nesutarimo, nei pavydo, 
jie blogybės nepažįsta. Vienin
telis atsakymas, kurį gali mi
rusieji pareikšti tai: “šiandien 
aš, rytoj tu.” Mirtis neišvengia
ma, laikas nežinomas.

elgesiais patvirtintų to žmo
gaus pasakojimus svetimtau
čiams. Toks žmogus suteikia 
garbę ne tik sau ir jo tautie
čiams, esantiems arti jo, bet 
jis suteikia garbę savo tautai. 
Taip ir Winnipegas, suteikda
mas “džiurimeno” teises K. 
Beniušiui—pagerbė ne tik jį, 
bet visus vvinnipegiečius lietu
vius ir Lietuvių Tautą.1 Manau 
nesiras Kanadoje lietuvio, ku
ris nelinkėtų Kaziui Beniušiui 
gero pasisekimo.

Išvyksta Lietuvon
Šiomis dienomis teko kalbė

tis su p-nia Ona Kalinauskie
ne, Toronte žinoma kaipo pa
rapijos veikėja ir dabar “Auš
ros” choro dainininke. Trumpu 

laiku, t. y., liepos 23 d., iš-
(Tęsinys 5-tam pusi.)
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Darbininkių Reikia

Diana Iš Dianos
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Šitas Vaikas Žino 
Ką Reiškia Visas 
Pusdoleris —

Išvyko i Grand 
Rapids, Mich .

BRIDGEPORT — John Gau
bus, savininkas Monarch Li- 
quor Company, 3549 So. Hals- 
ted Street, vakar išvyko dtosto* 
goms į Grand Rapids, Michigan. 
Kartu su juo išvažiavo ir pp. 
Klimai. Jie apsistos pas rapid-

lias savaites laiko. VBA.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Jess Angati, 31, su Magda-

lene Rulage, 32
Walter Brigant* 47, su 

na Brigant, 43
Warren F. Rabe, 35, su 

njce Macikas, 21
Paul Juszko, 36, su

Fenske, 35
Gėrale! Kennedy, 24, su 

nice Nakrosas, 24

An-

Ber-

Olga

Ber-

Frank Matuszievvicz, 22, su
Mary Rock, 21

Reikalauja
Perskiru

Barbora Zelenka nuo Jakubo
Zelenka *

Gavo
Perskiras

Carolyn S. Skapas nuo An- 
thony Skupas

VILIMAS KRAUKLIS
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

liepos 9 d., 3:15 vai. vakare, 
1939 m., sulaukęs pusamžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Pručių kai
me, Bidžių parap.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Donadą po tėvais Alek- 
siunas, 4 sūnūs: Alfonsą, Joną, 
Aloyšious ir Juozapą, 2 duk
teris: Veroniką ir Helen; 2 
žentus: Charles Greetis ir 
Phillip Rolla ir vieną anūką 
Charlotte; 3 brolius: Teofield, 
Kazimierą ir Carl; 2 seseris: 
Vladislovą Vanagienę ir The- 
resą Kraučiunas; švogerį Jo
ną Aleksiuną ir brolienę Anas- 
tasią.

Priklausė prie Šv. Kazimie
ro Karalaičio Organizacijos.

Kūnas pašarvotas randasi 
Frank Palacz koplyčioje 40th 
ir Richmond.

Laid. įvyks ketvirtad., lie
pos 13 d., 9:30 vai. ryto iš ko
plyčios į šv. Pankracego pa
rapijos bažnyčią, 41st ir Ked- 
zie, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš t?n bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vilimo Krauklio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sunai, Dukterys 

ir kiti giminės
Laid. dir. Frank Palacz. 

Tel. Lafayette 6171.

Jis Ir Savo Mamų Gerai 
Supranta — — —

BRIDGEPORTAS. — Pereitą 
panedėlio vakarų, belygindamas 
Bridgeporto šaligatvius, sutin
ku senų draugų Stasį. — Na, 
kas nauja? klausiu.

— Nieko, nedirbu, taip ir 
valkiuojuosi šaligatviais. O kas 
pas jus naujo?

— O t, aš tik vaikščioju tik
slu surasti ką naujo “Naujie
noms” pranešti.

— Nugi, štai našliuke N.N. 
važiuoja ant vekeišino. Nu, ir 
gali parašyti.

— O.K., sakau, jeigu jau vi
sų kitų vekeišinai aprašomi, 
kodėl gi neparašyti apie naš- 
liukės N.N.

Pasiklausęs antrašo, nueinu, 
pabarškinu į duris. Už minu
tės laiko pasirodo tarpduryje 
graži, raudonų veidų, apie ke- 
turiasdešimts metų moteriškė. 
Dar aš nesuspėjau užsireko
menduoti, o jau mane prašo į 
vidų. Įėjau, parodytoj vietoj 
atsisėdau, nu, ir pradėjau klau
sti kaip toli važiuosite ir kada 
— ant “vekeišino”.

— Jeigu kas vežtų, tai va
žiuočiau, atsakymą gaunu.

— O, tai aš buvau klaidin
gai informuotas, atsakau jai, 
ir jau rengiausi eiti laukan, 
kaip, štai, išeina iš miegamo
jo apie dešimties metų vaikas, 
ir tiesiai eina prie manęs.

— Alo, dėde, sako vaikas.
— Alo, atsakau. — Kaip jū

sų vardas, vėl klausia.
— Raulas atsakau. — H-m, 

aš dar tokio vardo negirdėjau, 
jus dar pirmą kartą pas mu
mis.

— Taip, atsakau. — Nu, 
duok man pusę dolerio, ir 
išeisiu sau. ,

Jo “Išrokavimai”

NAUJIEN Ų-ACME Tolophoto 
iPLAINFIELD, III. — Komai Illinois valstijoj šįmet 

labai gerai užderėjo. Vienas akras duos 45 bušelius.
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Kodėl tiek daug, ar

tai 
aš

ne
gana nikelio arba dešimtuko, 
nustebęs klausiu.

— Kiekvienas svečias, kas 
tik pas mus ateina, duoda man 
pusę dolerio. Su nikeliu arba 
dešimtuku tik “ice cream eone” 
gali nusipirkti, nu, ir aš ■ vėl 
tuojaus pareisiu namo, o su 
pusę dolerio tai aš nueisiu “ant 

ir ten išbusiu net apie 
O kol aš ant 

tai mano mama 
parodyti knygas,

time”.
išeinu gavęs 
svečio, tęsė 
mama neno-

Širdingiausią Aciu 
Tariu Nežinomam 
Autoriui”

— Skaitytojų Balsai —

“Naujienose” No. 160 ir 161 
š.m. tilpo trumpi bruožai iš 
Kultūros Istorijos — nežinomo 
autoriaus parašyti.

Tai aukso grūdeliai, kuriuos 
turėtų kiekvienas lietu vis-vė 
pasodinti giliai savo omenyje 
ir ryto-vakaro laiku palaistyti 
pagal vojimu-pamąstymu, kad 
neužmiršti! Tuoni jis pats pa
kils į aukštesnį laiptą kultū
ros ir kitiems savo broliams 
ir sesėms pagelbės pakilti auk
štyn.

Tad šiuomi tariu '“Nežino
mam Autoriui” viešą širdin
giausią Ačiū! Ir meldžiu rašyk 
daugiau, papildant nūdienos 
kultūros eigą.

Lai mato žmonės kur žy
giuojam ir kas trugdo žmoni
jai 
ma c.

PAIEŠKAU Mrs. Julijos Murei- 
kos. Pirmiaus gyveno 4242 Maple- 
wood avė. Ji pati ar kas 
malonėkite pranešti. Turiu svarbų 
reikalą. Stella Tūbelis, 8616 Vin- 
cennes avė.

žinote,

SUSIRINKIMAI
>. ■ ....................................... ■ « >

Bridgeporto Draugystės Palaimin
tos Lietuvos pusmetinis susirinki
mas įvyks liepos 12 d. 8 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Malonėkite laiku pribūti, nes yra 
daug ką aptarti ir atsiveskite nau
jų narių. —Valdyba.

Roselando Lietuvių Moterų Kliu
bo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
liepos 12 d. 7:30 vai. vakaro Lietu
vi. Darbininkų svetainėje, 10413 S. 
Michigan avė. Visos narės malonė
kite atsilankyti.

M. Narish, nut. rast.

REIKALINGA patyrusių feeders, 
folders ir shakers. Darbas nuolati
nis, geras mokestis. Progress 
Laundry, 4677 Elston Avenue.

HELP VVANTED—MALĖ

REIKALINGAS bartenderis, pa
tyręs, gali gyvenimą turėti. Klaus
kit Paul Ambrose, 1843 S. Halsted 
St.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU pusininkės į taverną, 
kad butų nevedus arba našlė arba 
galiu paimti ųž gaspadinę.

6500 S. State St.
..............»■■■■■ ............................................. "I".I" y 111 ■! ! 1 —"

FURNISHED ROOMS—VVANTED

REIKALINGAS kambarys vyrui 
Atsišaukti per laišką, pažymėdami 
kainą ir kuris aukštas. Kurie var
tojate svaiginančius gėrimus pra
šau neatsišaųkti. Box 1016, 1739- S. 
Halsted St.

pasiekti gerbūvį ir palai- 
gyvenimo.

Dr. A. L. Graičunas.

Nutarė Pinigus Dėti 
Į Taupymo Bendro
ves — “Spulkas”
Rytmetinės žvaigždės Kliubas 

Duoda Pavyzdį Kitiems

Maino
BUDRIKO RADIO
PROGRAMAS

Budri-

VYRAS paieško kambario be 
valgio. Bridgeporto apielinkėj. Te- 
lefonuokit Walter, Calumet 7068. 
3200 S. Lowe avė.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

$£

i

Naujienų'Acmo Telenhoto
FLUSHING, N. Y. — Sam Parksf Jr., iš Pilis- , 

burgho, Pa. (kairėj)' ir Fay Coleman iš Culver City, 
žymiausi lošėjai 22-tram profesionalų golfininkų tur
nyre, kuris vyksta vietiniam Pomonok golfo kliube.

Rytmetinės žvaigždės (Moru- 
ing Star) Kliubas Northsidė. 
nutarė savo pinigus ateityj dė
ti į taupymo ir skolinimo ben
droves — “Spulkas”. Ta drau
gija ne pirma nutarusi tai pa
daryti, bet ji duoda pavyzdį 
kitoms, kurios su “spulkomis” 
ir geromis pinigų taupymo są
lygomis dar nėra susipažinę.

“Spulkų” reikalas buvo pla
čiai apkalbėtas paskutiniame 
Kliųbp, msirįnkimę., kuris įyyr 
ko liepos G d., Grigaičio sve
tainėj, 3800 West Armitage 
avenue.

Susirinkime pasirodė, kac 
Jefferson girių išvažiavimas 
davė kliubui nemažai pelno.

Mitingų užbaigus 
mašinas ir atsidūrėm 
bietį Joną Benekaitį, 
laiko užeigų 
Troy street. 
šiltas, taigi 
vėsintis šaltu 
užkandžiais.
skambino pianų, pridainuodama 
visokias gražias dainas.

Lauksime kito tokio mitingo.
C. P. Lapenis.

kritom į 
pas kliu- 
kuris už- 
1656 N.

labai
progos

adresu
Oras buvo 
turėjom 
alučiu ir skaniais
P-a Benekaitienė

18 Metų Mergaitė 
Bandė Nusižudyti

RENDON tąvern su visais fiksče- 
riais ir rakandais. Pfiežastis — tu
riu 2 bizniu. 12051 So. Halsted St.

kiaušy- 
lietuvių 
ir pol- 
ir gra- 

oras

RENDON senų laikų tavernas su 
barais ir visais įrengimais, 13 kam
barių, 3 garažai, piknikams daržas 
ir šokių pavilijonas. Graži vieta 
prie vandenio ant didelio kelio. 
Biznis eina visus metus. Galima 
pradėti tuojaus. Adresas yra 13413 
S. Indiana avė. Tel. Interocean 
9723. Stanaitis.

BUŠINEŠS CHANCfeS

Pereitų septintadienį 
ko radio dainų ir muzikos pro
gramas buvo gerai surengtas 
ir gerai išpildytas. Ir orkestrą 
ir dainininkai išpildė jį su jė
ga ir upu. Duetai skambėjo 
gražiais, gerai suderintais bal
sais, ir teikė gero ūpo 
tojams, o orkestros 
dainų vainikas, maršai 
kos su valsais linksmai
žiai bangavo oru. Nors 
buvo šiltas ir įkyrus, tačiaus 
klausantis šito programo ne
jautei to.

Kitas Budrike radio progra
mas bus ketvirtadienio vakare, 
nuo 7 iki 8 vai. Chicagos lai
ku, iš stoties WHFC., 1420 kil. 
Bus gražios liaudies dainos ir 
gera akordeonų muzika, o taip
gi svarbus asmenų ir draugijų 
pranešimai. Pasiklausykite.

Radijo Mėgėjas.

TURI parduoti taverną. Priežas
tis — nelaimingas įvykis. Turi bū
ti parduota apie penktadienį. 4414 
S. Rockwell St.

TURI paaukuoti tavernas arba 
fixtures atskirai, pigiai trumpu lai
ku. Turiu kitą biznį, 732 W. 18 St.

PARDAVIMUI grosernė Brigh- 
ton Parke. Gera prekyba. Išeina iš 
biznio pailsėti. 4442 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI tavernas nebran
giai? *Renda $32.50. Gera vieta, ge
rai išdirbtas biznis. 3353 W. 63rd 
St.

Roselando Lietuvių 
Kultūros Draugijos 
Eilės Auga
Susilaukė Daug Veiklių žmo 

nių Iš Vytauto Draugijos

PARDAVIMUI valymo įstaiga. 
Priežastis — liga. Turi parduoti iki 
penkioliktos. $100.00 paims. 1906 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI tavernas arba 
rendon, — gera vieta prie didelių 
fabrikų. Priežastis — liga, guli li
goninėj. Atvažiuokite pamatyti.

856 W. 122nd St

REAL ESTATE FOR SALĘ 
JNamaPžemė Pardavimui

PARDAVIMUI tabako krautuvė 
ir namas, 6 kamb. flatas ant 2 
aukšto. Lotas 25x100, prie Halsted 
St. a

Rašykit;
1739 So. Halsted St.,

Box 1015

Motina Išbarė

Roselando Liet. Kult. Drau
gija laikė mėnesinį susirinki
mų liepos 6 d. šis susirinki
mas skyrėsi nuo kitų, nes Kul
tūros Draugija susilaukė ne
mažai iš Vytauto Draugijos 
naujų narių.

Kaip jau žinome, Vytauto 
Draugija likvidavosi ir vieni 
nariai nuėjo pas “Keistutį”, ki
ti prisidėjo prie Chicagos Liet. 
Draugijos, sykiu ir prie Rose
lando Liet. Kultūros Draugi
jos. Todėl šiame susirinkime ir 
buvo surengtas programėlis. 
Buvo pakviesti veiklesni nariai 
iš Vytauto Draugijos pratarti 
po žodį-kitą, kaip tai Mikšis ir 
Norbutas.

Chicago, III.

MORTGAGE COMPANY 
PASIŪLO

$1000 cash nupirksi 6 apt. garu 
šildomą, rendų į metus $1860, tik 
$8000.

$2000 nupirksi 12 apt Rendų 
$5700 į metus, tik $17000.

$5000 cash nupirksi 2 šapas ir 29 
apt. Rendų $14000 į metus iki 
$35000.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avė. Spauldįng 1500

Svarbus Lithuanian 
National Demok. 
KI. Susirinkimas

18 metų mergaitė Miss Vir 
ginia Macudzinski bandė nusi
žudyti. Su dideliu peiliu skau
džiai subadė sau krutinę.

Motina mergaitę išbarė už 
“trankymas! naktimis”. Ji pa
sveiks, bet tuo tarpu guli ligo
ninėj. Gyvena su motina adre
su. 9009 Commercial avenue.

šiow 
tris valandas. 
“šiow” busiu, 
galės j ums
ant kelių atsisėsti, apsikabinti 
ir turėsite “good

— Aš visados 
pusę dolerio nuo 
berniukas, — nes
ri, kad aš matyčiau kų jinai 
veikia su svečiais. Kol buvau 
mažesnis, mama bijojo, kad 
nepaklysčiau išėjęs “ant šiow”, 
o dabar tai jau nebereikia bi
joti.

— Well, kad aš turėčiau pu
sę dolerio, su mielu noru duo
čiau. — Na, tai eik, iš 
atsinešk, sako vaikas.

Taigi aš ir išėjau, o 
musų pasikalbėjimo su 
motina visa laikų tylėjo.

— Raulas.

Įvyks Šį Penktadienį

Lithuanian National Berno- 
cratic Kliubo mėnesinis posė
dis įvyksta šį penktadienį, ly
giai 8 vai. vakare, 3938 West 
(Į3rd Pi.

Šis posėdis, regis, bus prieš- 
pusmetinis, taigi yra svarbu, 
kad visi nariai būtumėte laiku 
ir bendrai aptartumėte kliubo 
bėgančius reikalus.

Pereitame posėdyje pikniko 
komitetas išdavė raportų iš 
įvykusio 28 dienų gegužės pik
niko.

Iš raporto pasirodė, kad kliu- 
bui liko $50.00 pelno. Kliubie- 
čiai ištarė lietuviškų ačiū pik
niko komitetui.

namų

gyventi 'SU

laike 
vaiku

sulaur 
veikė-

PARDAVIMUI krautuvė ir 5 
kambarių flatas viršuj — arba mai
nyti į bungalow. Priežastis^-*-1 mir
tis. Kreiptis Alesauskas, 7126 Se. 
Rockvvell St.

5 kambarių mūrinis namas parda
vimui, extra kambarys ant viškų, 2 
lotai, 2 karų garažas. Apleidžiu 
U. S., parduosiu pigiai. Gražioj 
apielinkėj. 6830 S. Artesian Avė.

Garsinkites “N-nose”

BUILPING SERVICE SUPPLIES 
Namų Patarnavimas ir Reikmenys

APLAMA statyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Republic 1180.

$500 CASH nupirksi geltonų ply
tų namą, 2 fl. garu šildoma. Kaina 
$4500. — $1500 cash nupirksi 5 apt. 
kampas, garu šildomas, geros įplau
kos. Nupigintas iki $9500. Atsišau- 
kit 3943 Irving Park Blvd. •’'1‘ 

Keystone 8700.M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5809

Užtiko Du Slaptus 
Bravorus

i ftiirii/lA1SiundamGelesLOVEIKIS
KVIETKINLNKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7308

NAUJA FILMĄ
Tikrai gera filmą. Istorija apie 
žmogų ir epochą.

“LENIN 1918 METAIS”
Su balerina iš Maskvos teatro 
baletu. 25c iki 1 vai. po pietų.

Apart sub. ir nedėlios
SONOTONE, 66 E. Van Buren 

Tarpe Michigan ir Wabash 
šaltas oras

Federalės valdžios alkoholio 
biuro agentai vakar užtiko dvi 
slaptas degtinės varyklas CM-- 
cagoj. Viena buvo adresu 1951 
North Halsted Street, antra 
ties 1907 West Maypole avė.

Agentai areštavo tų varyklų 
operuotojus, Gus Marzullo, nuo 
2329 West Jackson bulvaras, 
ir Ray Alexander, nuo Maypole 
adreso.

•Naujiortų-Aeme Toleiihoto
MINNĖAPO^IS. Minu. — 

Policįstas John Gearty, 40 
melų amžiau^ kuris mirė 
širdies liga laike neramumų 
tarpe WPA darbininkų prie 
WPA operuojamos siuvyk
los.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURN8TURE HOUSE, Ine 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

Phone Yards 50691748-50 West 47th St

Jaunuolis išpažįsta savo mei
lę gražiai panelei.

— ...aš negaliu gyventi be 
tavęs...

Ir po keletos metų bendro 
gyvenimo:

— ... aš negaliu 
tavimi

KUR ATSIDURTŲ VYRAS?
' ‘ Iii 4 4 V •

Moterų emanipacijps šalinin
kė, kalbanti J didelei klausytojų 
miniai apie moierų teises, šau
kia:

— Kur atsidurtų vyras, jei 
nebūtų moteries? (Tyla),, Aš 
kartoju: kur atsidurtų vyra^ 
jei nebūtų moteries?

(Balsas iš publikos) — Ro-

Pereitas pošėdis buvo gana 
skaitlingas kliubo nariais, ku
rių tarpe matėsi ir biznierių. 
Tiktai nebuvo Jono Daujoto, 
tai yra, vieno iš darbščiausių 
kliubo narių, pas kurį visados 
randasi nauji sumanymai. Tai
gi, kliubiečiai neužmirškite lai
ko ir vietos —. šį penktadienį, 
14 dienų liepos.

Korespondentas,

Jie pasidžiaugė, kad jiems 
pavyko įstoti į šią draugiją, ir 
tie visi nariai visai neapsiriko 
įstodami, nes čia jiems paran
kiausia kaip duokles užsimokėt, 
taip ir pasidarbuot draugijos 
labui,

Vytautiečiai nariai narės, ma
tyt, visi pilni energijos, ir 
Roselando Kultūros draugijai 
belieka tik pasidžiaugt 
kus savo eilėse daugiau 
jų, daugiau spėkos.

Toliau buvo atsilankęs iš 
Chicagos Liet. Draugijos atstor 
vas p. K. Augustas, kuris trum
pai pakalbėjęs pranešė, kad 
Chicagos Liet, Draugija ta pro
ga priimdama Vytautiečius, pa’ 
gaminus ir vaišių. Pasivaišin
ta labai gražiai.

Stepukas.

ftNANCIAL
Finansąi-Paskolos________

PASKOLAI PINIGAI
Privatus asmuo turi pinigų inves

tuoti į mažą pirmą morgicių. Ap
sauga turi būti pirmos rūšies ir 
skolininkas turi būti tikrai atsa
kantis. Kreiptis

Box 1016
1739 S. Halsted Street /

______________________________________________________________________



NAUJIENOS, Chicago, Ui

VAKAR
CH1CAGOJ

DARBININKU - AMATININKŲ W. P. A 
STREIKAS CHICAGOJE PLEČIASI

Šiandien Chicagoj WPA Administratorių 
Konferencija

Vakar Amerikos Darbo Fe
deracijos statybos unijos Chi
cagoj formaliai paskelbė strei
ką protestui prieš WPA, ir įsa
kė visiems savo nariams pa
likti darbus.

Vieni apskaičiuoja, kad tas 
unijų patvarkymas paliečia 
apie 5,000 darbininkų, kiti pri
skaito 13,000 ir daugiau.

Streikai Chicagoj ir kitur 
vakar buvo paskelbti protes
tui prieš kongreso naujai pri
imtus patvarkymus, kurie ver
čia WPA darbininkus dirbti 
130 valandų į mėnesį už tą pa
čią algą, kurią pirmiau gau
davo dirbdami 80 valandų.

Streikams vadovauja staty
bos unijos, kadangi tas patvar
kymas skaudžiausia paliečia 
jų narius amatininkus, kurie 
dirba prie WPA projektų. Uni
ja reikalauja, kad WPA mo
kėtų jiems unijines algas, bet 

' naujasis patvarkymas tas al
gas numuša beveik pusiau.

Streikitoja jau apie savaitę 
laiko

savaitę, bet unijos nebuvo jų 
o-ficialiai paskelbusios ir lau
kė instrukcijų iš Amerikos 
Darbo Federacijos centro Wa* 
shingtone. Streikus remia ir 
C. I. O., nors ji statybos dar
bininkų unijų neturi.

Streikams prasidėjus perei
tų savaitę, WPA viršininkai 
pareiškė, kad streikieriai bus 
prašalinti, jeigu nesugrįš prie 
darbo penkių dienų bėgyj. Va
kar 5 valandą vakare tas ter
minas pasibaigė, bet tokių dar
bininkų, kurie butų sugrįžę 
prie darbų kaip ir nebuvo. 
Ką WPA dabar darys — ne- v • •žinia.

Gal šiandien koks nors atsa
kymas bus parūpintas, šian
dien Chicagoj susirinks visi 
valstijų ir federalės valdžios 
atstovai — WiPA administra-

svarstyti. WPA daugelyj vietų 
kaip ir apmirė, nes amatinin
kams sustreikavus, darbas su
stojo prie beveik visų stambių
jų WPA projektų Chicagoj ir

• t ' Naujienų-Aerne Telephotc
DANZIGAS. — Nacių iškilmės Laisvą j am mieste. Viduryj stovi Dancigo nacių burių vadas Albcrt 

Foerster, kuris vadovauja demonstracijoms, ir triukšmavimui prieš Lenkiją. Obalsis viršuj sako: “Dan- 
sigas yra vokiškas miestas ir bus prijungtas prie Vokietijos. — Hitlers”.

Streikai prasidėjo pereitą

Siūlo Parduoti
Susisiekimo B-ves
Iš Licitacijos

Apiplėšė 8-ias “L” 
Stotis, Šešis 
Motoristus

Trečiadienis, liepos 12, 1939

Raidas” Berwyno, III., kar- 
nivale skaudžiai supiaustė ko
jų 21 metų jaunuoliui Henry 
Moravek, nuo 725 West 16th 
Street. I

J.

L

Chicagos Susisiekimo

Miesto taryba per 
vargsta, tariasi kas

Keblumai
ilgą laiką 
daryti su 
linijomis.

Po a {kartotinų bandymų su
sitarti su linijų bendrovėmis, 
vakar miesto valdyba metė vi
sus perorganizavimo ir suvieni
jimo planus į gurbą ir l<Hilį>e- 
si į federalį teisėją Wilkersoną 
su rekomendacija parduoti gat
vekarių ir eleveiterių linijas iš 
licitacijos.

Abi linijos yra receiverių ran
kose ir tokiu budu yra po fe- 
deralio teismo priežiūra.

Suėmė 3 Jaunuolius 
Už Mergaičių 
Užpuldinėjimą

Policija Suėmė Di) Jaunuolius
Po ilgo susišaudymo ir lenk

tynių automobiliais po North- 
sidės gatves, detektyvams va
kar pasisekė suimti du jaunus 
piktadarius, kurie apiplėšė aš- 
tuonias eleveiterių traukinių 
stotis ir šešis automobilių savi
ninkus. Arešto ir “‘lenktynių” 
metu piktadariai važinėjo vog
tame automobilyje.

Suimtieji yra 18 metų Alex 
Adams, nuo 123 S. Wolcott 
street ir 22 metų Sam Finni- 
gan, nuo 1740 West Van Buren 
street.

Jaunuoliai pakliuvo apiplėšę 
chicagiečius Mr. and Mrs. C. 
Michaels, nuo 2801 N. Keating 
avenue, prie Cornelia ir West- 
ern gatvių. Atėmė nuo jų $5 ir 
pavogė automobilį. Michaels ra
portavo įvykį policijai — ir 
prasidėjo lenktynės ir kulkų
zvimbimas.

20, 21 ir 22 Metų Amžiaus
Chicagos policijos nuovadose

raštuoti ir apkaltinti mergaičių

Jie yra:
Charles Rocco: 22 metų am

žiaus, nuo 919 South Paulina 
street;

Frank Storino, 20 m. a., nuo 
818 South Paulina street, ir

Roy Copher, 21, nuo 2142 W. 
VVashington bulvaro.

Rocco ir Storino privažiavo 
su automobiliu prie Madison ir 
Ashland avenue kampo, kur 
dvi seserys laukė gatvekario, ir 
vieną jų, 16 metų mergaitę, 
“pagrobė”. Nusivežė ją garažai), 
prie 836 S. Paulina, jaunuoliai 
mergaitę skaudžiai sumušė ir 
išgėdino.

Copher “pagrobė” 16 metų

Grąžino Leidimus 
Penkioms Alinėms

Porą savaičių atgal miesto 
policija uždarė penkias alines 
už prasižengimus alkoholinių 
gėrimų įstatymams.

Valstijos laisniiį apeliacijos 
komisija vakar toms penkioms 
alinėms laisnius sugrąžino ir 
leido atsidaryti.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Užmušė 50-55 Metų Žmogų

colių 
akis

vairo
nuo

J 
aukš- 
ir ži-

buvo
3843

Turėjo Septynias 
Žmonas

• Vakar 18 metų jaunuolis 
Andree Brogan, nuo 747 Sedge- 
wick avenue buvo paguldytas 
apskričio ligoninėj. Bežuvau- 
damas sekmadienį po pietų nuo 
Navy prieplaukos jisai užmigo 
ir labai skaudžiai nudegė nuo 
saulės.
• Iš Abe Rubinoff krautuvės, 
adresu 3642 W. Douglas bul
varas, nežinomi piktadariai pa
vogė 40 poras vaikų kojinių 
ir 25 vyriškus marškinius.
• Trys buvę Chicago Heights 
valdininkai padavė peticijr Su- 
perior teismui prašydami pra
šalinti iš tarnybos policijos ko- 
misionierių B. H. Grabs, ugnia
gesių komisionierių B. J. Sch- 
woeffcrmann, ir Charles C. Do- 
novan. Skundėjai sako, kad 
trys valdininkai nelegaliai 
ėmė savo vietas.

y • _šiev uz-

nu

jau Dvi Prarado
39 metų chicagietis George F. 

Taurath buvo šoferis, ir važinė
damas iš vienos valstijos, vogė

• Prie Kentucky ir Elston 
gatvių automobilis užmušė ne
žinomą, apie 50-55 metų žmo
gų. Jisai svėre apie 200 svarų 
buvo 5 pėdų ir 8 
čio, turėjo mėlynas 
lūs plaukus.

Prie automobilio 
Thomas Lampzen,
Janssen avenue. Jisai buvo su
imtas kamantinėjimui.

— o —
e St. Therese ligoninėj, Wau- 
kegane, mirė 6 metų berniu
kas Raymond Allan Rogers. 
Jisai buvo automobilio suvaži
nėtas prie Grass Lake, III.

— o —
• Ant Waukegano vieškelio, 
prie Northbrook, automobilis 
užmušė 59 metų Chris Bonson, 
Northbrooko gyventoją.

— o —
516 Sibley bulvaru, 
City, automobilis su • 

4 metų mergaitę, He-

• Ties
Calumet
važinėjo
len Betty Krahn. Automobilio
vairuotojas, 16 metų berniu
kas Ira Lambert, iš Summito, 
buvo suimtas.

— o —
• Automobiliai Chicagoj suva
žinėjo ir sunkiai sužeidė du ki
tus

5
nuo

kūdikius: 
metų 
1813 
metų

Cullerton

Richard Del Orsini, 
Taylor avenue, ir 
Thomas Krulac, 1526 
Street.

Vakar po pietų miesto tary> 
bos statybos komisijos posė
dy j 19-to wardo aldermonas 
John Duffy apkūlė aldermoną 
H. L. Brody iš 39-to vvardo.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Mrs. Gwendolyn Moore Schultz šoko 

iš ketvirto aukšto lango, norėdama “išbandyti” savo vy
ro (dešinėj) -įneilę. Metai atgal .ji taipgi bandė “vyro 
meilę” bandydama nusižudyti su skustuvo peiliuku.

ku susirinko jų net septynias. 
Su visomis ėjo prie altoriaus, 
visoms žadėjo amžiną meilę.

Per kurį laiką Tanratho šir
dies reikalai ėjo labai sklan
džiai. Kur nuvažiuodavo, ten 
laukdavo žmona. Bet “triube- 
liai” prasidėjo, kai jo žmonos 
susižinojo viena su kitomis. Ta
da Tanrathui buvo blogai, ir 
pereitų metų pabaigoj jisai ab

bežaizda- 
liepcs 4

atė j o pas
3853 Fillmore

-K'

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CLEVELĄND, Ohio. — Detektyvas Frank Kilbane 

laiko Frąnk Doledalą, 52 metų clevelandetį, kuris prisi
pažino, ką,d jiužudė Mrs. Florence Polillo ir jos kūną 
suka po j o į šmp teliūs.

terminui už daugpatystę.
Viso turėjo septynias žmonas, 

bet vakar paliko tiktai penkios. 
Superior teismas dviejoms mer
ginoms grąžino Tanratho pa
vogtas širdeles. Jos yra 29 me
tų Alice Purkiss, nuo 925 Sun- 
nyside avenue, ir \Vilma L. 

abi

• Vakar Whitinge, Ind.,
rė 8 metų mergaitė Ann Rex- 
winkle, nuo 1816 Central avė. 
Ji skaudžiai apdegė 
ma su fejerverkais 
dieną. *
• Trys gudruoliai 
Bcn Litvaką,
avenue, ir pasiūlė jam parduo
ti pigiai — už $350 — visą 
dėžę aukso. Litvak norėjo urnai 
praturtėti ir nutarė bargenu 
pasinaudoti. $350 gudruoliams 
atidavė. Dėžė buvo ne pilna 
aukso, bet misinginių sagučių.
• Birželio 20 d., apysenis vy
ras, pasirėdęs su gražiu pilku 
siutu, atėmė $90 nuo kasieres 
Southtown teatre, 610 W. 63rd 
Street. Vakar jisai vėl teatrui 
sudėjo vizitą. Šį kartą pasiėmė 
lygiai $100 nuo bilietų parda
vėjos Adele Stone.

Šiandien Bus 
Karšta

Sunkiai Susižeidė
Barbora Gurskienė

Chicagos oro pranašas tvir
tina, kad šiandien temperatū
ra Chicagoj pakils iki 94 laips
niu virš zero. v

Likvidavo
“Streiką”Bandė Pasivyti Gatvekarį

BRIDGEPORT. — Bridge- 
portietė Barbora Gurskienė, 
3246 South Halsted street, sun
kiai susižeidė. Skubėdama į 
darbą aną rytą, ji nenorėjo 
praleisti atvažiuojantį gatveka
rį, ir bėgo skersai gatvę, prie 
32-tros ir Halsted street.

Ji atsimušė į šaligatvio kran
tą ir virto visu smarkumu ant 
šaligatvio cemento, skaudžiai 
susimušdama abi kojas ir pe
tį. Turės keletą dienų lovoj 
pagulėti.

Moterėlės, niekados neskubė
kite, nes galite labai sunkiai 
susižeisti. Juk gatvekarių yra 
daug, ne tiktai tas vienas, ku
ris atvažiuoja. O juk geriau 
pasivėlinti į darbą, negu savai
tę ar mėnesį laiko lovoj -gu
lėti. ' Palaužta šakelė.

87th ir Chappel 
švietimo taryba 

3 milionės dol.

gatvių 
stato 

vertės

Prie 
miesto 
naują 
mokyklą. Per šešias savaites
tarp kontraktorių ir darbinin
kų ėjo ginčas, nepaskelbtas 
“streikas”. Vakar miesto tary
bai pasisekė ginčą likviduoti. 
Ginčas ėjo apie rųšį darbinin
kų, samdomų prie akmens dar
bų.

Dumble Žuvo 
2 Metų 
Mergaitė

vietos 
elgesį

Vakar East Chicagoj, Ind., 
teisman buvo pašaukti 48 vy
rai. Policija juos suėmė 
papludyme už nepadorų 
su vaikais.

su kitu draugu ją sužalojo.
Prie Campbell ir Jackson bul

varo, ir trečia 16 metų mergai
tė buvo užpulta, bet jai pasise
kė išsigelbėti. Piktadariai pabė
go-

Suėmė 48 Vyrus 
Už Nepadorumą

■ ? -.-'-i

K

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
SPARTA, Wisconsin. — 40 metų Henry Stark (dešinėj) nakties laiku įsigavo į savo šeimininko dvy

nukių dukterų kambarį (kairėj — Eunice, šalę — Bernice, 19 m.) Kai abi ėmė šauktis pagalbos, Stark 
nužudė tėvą ir savo šeimininką Robert Williams (stovi šalę Stark), sužeidė jo žmoną ir pats nusišovė.

Paskaita Apie 
Lietuvos 
Studentus

Rytoj vakare Gage Parko sa- 
I Įėję, prie 55th ir Western ave- 
■ nue, įvyks L.U.C. (Lietuvių Stu
dentų Klubo) rengiama paskai
ta. Iš Lietuvos atvykęs p. J. Jur
ginis kalbės apie “Studentų Gy
vavimą Lietuvoje”. Pradžia 
7:30 valandą vakare. Publika 
yra kviečiama dalyvauti. Įžan
ga nemokama.

Nippersink ežere žuvo 2 me
tų mergytė iš Fox Lake, Don 
na Jean Gerresten. Ji įkrito į 
ežero dumblą ir nugrimzdo. 
Jos šešių metų broliukas bandė 
mergytę gelbėti, bet pats vos 
nežuvo. Išgirdę jo riksmą, pra
eiviai berniuką išgelbėjo. Mer
gytė jau buvo mirusi.

Lenkų Paroda 
Evanstone

Šiomis dienomis Evanstono 
viešąjam knygyne buvo sureng
ta lenkų dailininkų kurinių pa
roda. Ji tęsis iki liepos pabai
gos. Dalyvauja visa eilė ame
rikiečių ir Lenkijos dailininkų. 
Parodą surengė Polish Art 
Club.




