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Francuzai ir Britai Stengsis Susitarti su Rusais
PRANCŪZIJA IR BRITANIJA NORI 
SUTRUKDYTI RUSU IR VOKIEČIU 

DERYBAS
Naciai pasiūlė koncesijų rusams, tačiau 

rusai pasiūlymų nepriėmė
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 12’. — Pasikalbėjime su 
spaudos atstovais Georgės Bon- 
net, Francuzijos užsienių rei
kalų ministeris, trečiadienį pa
reiškė, kad Francuzija ir Bri
tanija dės visas pastangas 
įtraukti Sovietų Rusiją j Eu
ropos apsaugos frontą — ki
taip sakant, į britų ir francu- 
zų sąjungą.

Nepatvirtinti pranešimai sa
ko, kad Francuzija ir Brita
nija pasiryžo būtinai ieškoti 
rusų talkininkavimo, ypač no
rėdamos sutrukdyti Rusijos ir 
Vokietijos derybas dėl sutar
ties, pagal kurią rusai pasilik
tų neutralus, jeigu Europoje 
kiltų karas.

šitais pranešimais, Berlynas 
ir Maskva per paskutines de
šimtį dienų palaikė artimą kon
taktą. Vokiečiai siūlė rusams 
žymių ekonominių koncesijų, 
jų tarpe kreditų. Rusai tačiau 
atmetė nacių pasiūlymus.

Ketina paleisti iš darbo 650,000 WPA 
darbininkų

SKAIČIUS WPA STREIKIERIŲ AUGA

CHICAGO, liepos 12. —
WPA administratoirus Har- 
rington ir kiti WPA viršinin
kai laikė trečiadenį konferen- 
cją Chicagoj e.

Harrington pareiškė, kad 
pradedant rugsėjo mėnesio 1 
diena vadinama security alga 
\VPA larbininkams Illinois ir 
kitose šiaurės ir vakarų vals
tijose bus numušta, o pietų 
valstijose pakelta.

Toliau jis pasakė, kad nuo 
rugsėjo mėnesio 1 dienos bus 
paleidžiami laikinai iš WPA 
darbų tie darbininką, kurie 
turėjo darbo per pusantrų me
tų, t. y. per 18 mėnesių. Tokių 
darbininkų esama visoj šaly 
apie 650,000.

Be to, Harrington paaiški
no, kad nuo dabar iki birže

PRANEŠAMA, KAD PREZIDENTAS 
REIKALAUS PAKEISTI NEUTRALU

MO ĮSTATYMĄ
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 12. — Antradienį Jungt. 
Valstijų senato užsienių reika
lų komitetas nutarė atidėti bu
simai kongreso sesijai bilių, 
kuris taikė pakeisti esamąjį 
neutralumo įstatymą. Trečia-

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn.
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.

Iš Bonneto pareiškimų spau
dos atstovai supranta, kad jis 
skaito derybas su Rusija sun
kias esant. Kad Bonnet mano, 
jogei susitarti su rusais pa
vyks tik povai. Ir viena didžiau
sių kliūčių britų, francuzų ir 
rusų sąjungai esąs rusų reika
lavimas, kad visų trijų šalių 
generaliniai štabai turėtų pasi
tarimus ir nustatytų iš ank
sto, pirm negu sutartis bus pa
sirašyta, kokią rolę kiekviena 
iš trijų šalių vaidins tam tik
rais, ypatingai opiais atvejais.
. Kalbėjo Bonnet ir apie Dan
cigą. Esmėje jis pasakė, kad 
gavęs Dancigą, Hitleris juo ne
pasitenkins. Jis norės visą 
Lenkiją sudraskyti. Pašalinęs 
Vokietijai pavojų rytų pusėje, 
jis atkreips dėmesį į vakarus, 
reikalaudamas Romos-Berlyno 
ašiai koncesijų Viduržemio ju
ros srity, o gal būt rubežių 
pakeitimo vakarų Europoje.

lio mėnesio 30 dienos 1940 me
tų visiškai iš WPA darbų bus 
paleista apie 600,000 darbinin
kų. Dabar WPA darbininkų 
esama 2,100,000. Tas skaičius 
taps sumažintas iki 1,500,000.

Harrington akcentavo, kad 
WPA vyriausybė yra pasiry
žusi pašalint iš darbo visus 
streikierius, kurie pasitraukia 
iš darbo daugiau nei 5 dienas 
paeiliui. To nežiūrint skaičius 
WPA streikininkų trečiadienį 
didėjo.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green pasakė, jo
gei Federacija darys spaudi- 
,mą į kongresą, kad amatnin- 
kams dirbantiems WPA dar
bus butų mokamos unijinės ai- 
^os.

dienį artimas valdžiai asmuo 
pareiškė, kad prezidentas ruo
šiasi pasiųsti kongresui naują 
reikalavimą pakeisti Neutralu
mo Aktą.

Prezidentas paaiškins būtiną 
reikalą pakeisti sakytą vaktą 
dar šitoje kongreso sesijoje.

Prezidentas dabar svarsto 
priemones atgaivinti neutrali
teto programą kongrese, bet 
dar nenusitaręs dėl metodų tam 
tikslui siekti.

Lenkija pradėjo de
rybas su Vokietija

LONDONAS, Anglija, liepos 
į 12. — Trečiadienį gauti Lon
done pranešimai sako, kad len
kai ir vokiečiai jau pradėję 
derybas dėl Dancigo.

Japonai paskelbė 
blokadą dar trims 

kinų uostams
SHANGHAI, Kinija, liepos 

12. — Japonijos karo laivynas 
trečiadienį įspėjo Jungt. Val
stijų ir kitų šalių konsulus Ki
nijoje, kad pradedant ateinan
čiu šeštadieniu japonai uždės 
blokadą dar trims kinų uos
tams Fukien provincijoj ir kad 
jie, japonai, nebus, atsakingi 
už saugumą svetimšalių laivų 
tuose uostuose.

Numatyti blokadai uostai 
yra Chuanchow, Tungshan ir 
Choan.

Laukiama, kad Jungt. Val
stijos ir kitos šalys atsakys į 
japonų įspėjimą, jogei jos skai 
tys japonus atsakingus, jeigu 
jų laivus ištiks kokios nelai
mės užblokuotuose uostuose.

__ ___________ __ \ 

Trijų miestelių gy
ventojai pasiruošę 
bėgti nuo gaisro
DEADW00D, South Dakota, 

liepos 12. — Girios gaisras 
Black Hills apylinkėje grūmo
ja trims South Dakota mies
teliams. Tie miesteliai yra My- 
stic, Sil'ver City ir Pactola.

Antradienio vakare 50 my
lių valandoje vėjas kurstė liep
snas taip stipriai, kad ugnis 
pasiekė apylinkę tik 15 mylių 
atstumo j nuo Mystic miestelio. 
Gyventojai buvo pasiruošę bėg
ti iš miestelio.

Laikinai gaisras apsistojo, 
nes vėjas pasuko į kitą pusę. 
Tačiau jis dar tebegresia taip 
Mystic, kaip Silver City, Pac
tola ir net Rapid City mieste
liams. Daugiau nei 1,000 žmo
nių kovoja gaisrą ir stengiasi 
jo pėltiinąsi sulaikyti.

Vojta Beneš atvyko 
į Jungt. Valstijas
NEW YORK, N. Y., liepos 

12. — Pereitą antradienį į 
Jungt. Valstijas atvyko Vojta 
Benešąs, buvusio Čekoslovaki
jos prezidento brolis.. Kartu su 
juo atvyko jo žmona. Bagažo 
jiedu atsivežė visai mažai, nes 
teko viskas palikti Prahoje, 
kai jie pabėgo į Lenkiją, o iš 
čia pagaliau pasiekė Ncw Yor- 
ką.

Didelis meteoras nu
krito į ežerą

CLEVELAND, O„ liepos 12. 
— Antradienio vakare didelis 
meteoras nušvietė padangę ir 
nukrito, kaip manoma, į Erie 
ežerą Kanadoje. Meteoro pa
švaistę galima buvo matyti 
šimtus mylių toly. Meteoras 
nukrito 8:45 vai. vakare. \ I

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra* 

stolių, sudegino kelis ukius ir 
užmušė daug gyvulių. Šiaulių 
valsč. daugiausia nukentėjo 
Bridų, Keblių, Jaugeliškių, 
Sneigių, Rekyvos ir kt. kai
mai. — Birželio 28 d. Šilalės 

15:26 v. r., leidžiasi 8:26 v. v. miestelyje kilo didelis gaisras.

aašauia:
Debesuota arba apsiniaukę; 

vietomis liūtys su perkūnija; 
truputį vėsiau; vidutinio sti]A 
rūmo ir apystipriai pietų ir 
pietų vakarų vėjai; saulė- teka

Iš Lietuvos
' V--|1 '

KAUNAS (Elta).—Per Lic- 
tuvos Šaulių' Sąjungos 20 me
tų sukakties šventę kine kro
nikos gamintojai nufilmavo 
daugiau kaip 1,000 m įvairių 
vaizdų, iš kuriu sudarytos at
skiros filmos. Viena 100 m fil
mą šiomis dienomis išsiunčia
ma į Jungtinas Amerikos Val
stybes, Prancūziją, Angliją ir 
kt. :<

KAUNAS, r— šiais metais že
mės ūkio ir pramoninių maši
nų pareikalavimas palyginti su 
praėjusių metų pirmuoju pus
mečiu, žymiai padidėjo. Iš vi
so šiais me|ais ligi birželio 15 
d. parduota įvairių mašinų už 
5 mil. litų, tuo tarpu praėju
siais metais per tą patį laiką 
buvo teparduota už 2,5 mil. li
tų. Ypač šiais metais yra pa
didėjęs variklių ir kuliamųjų 
mašinų pareikalavimas.

KAUNAS. — Gyvenęs ilges
nį laiką Amerikoje ir susitau
pęs kiek pinigų Juozas Kučin- 
skis 1913 m. Plungėje įsteigė 
pirmąją lietuviškąją verpyklą, 
jtš kurios išsivystė didžiausia 
Lietuvoje medvilnės ir linų ap
dirbimo įmonė su 600 . darbi
ninkų. Kučinskas savo fabriką 
perleido ■ savo žentui Pabedin
skui, o pats parašė savo atsi
minimus, vaizduojančius prieš
karinio’ ir vėlesnio laikotarpio 
pramonės ir prekybos kūrimo
si raidą Lietuvoje. Atsimini
mai turi per 300 puslapių. Lie
tuviškos pramones pionierius 
Kučinskas yra kilęs iš visai 
neturtingos šeimos Plungės 
apylinkėje ir pats jaunystėje 

.ilgą laiką tarnavęs pas ūkinin
kus už berną.

KAUNAS. — Prieš kelias 
dienas Gudžiūnų valse., nepla- 
Čiu ruožu praėjo nepaprasta 
audra su ledais, kokios net 
šimtamečiai seneliai nepamena. 
Virto it degtukų dėžutės stip
rus triobesiai, kurių sugriauta 
apie 15. Medžiai linko prie že
mes, laukuose ledų mušami 
staugė gyvuliai bėgdami į krū
mus. Apie 5 minutes krito lau
kinio obuoliuko didumo ledai, 
su žeme sumaišydami visus pa
sėlius, išdaužydami langus. Po 
audros buvo tiek ledų, jog ro
gėmis galima buvo važinėtis ir 
išsilaikė nesutirpę net visą pa
rą. Nuo ledų sutino net gyvu
liai, c laukuose randama . už
muštų paukščių. Kelių ūkinin
kų išversti triobesiai vėjo iš
nešioti, o vieno ūkininko veži
mas buvo permestas per kelią 
su pilnomis 2 statinėmis van
dens. Padaryti labai dideli nuo
stoliai.

Suvalkų Kalvarijos valse, 
taip pat krito riešuto didumo 
ledai, kurie apkapojo daržus, 
laukus, išdaužė langus, o vie
tomis vėtra išnešė langus net 
su rėmais ir sugriovė keletą 
kluonų ir tvartų, soduose iš
vartė daug obelų ir kt. dide
lių medžių. Jurbarko apylinkė
je perkūnija pridarė daug nuo-

Įsakė ir amerikie
čiams išsikrausty

ti iš Tyroliaus
ROMA, Italija, liepos 12. — 

Prieš porą dienų Italijos vy
riausybė įsake Francuzijos, 
Britanijos, Olandijos ir • Švei
carijos piliečiams, gyvenan
tiems pietų Tyroliaus apygar
doje, Italijoj, išsikraustyti, 
Trečiadienį tokį pat įsakymą 
gavo ir amerikiečiai gyveną ši
toje apygardoje. \ 

• J

Jungt. Valstijų ambasado
rius Italijai, Phillips, ' atsiklau
sė Italijos vyriausybes, kodėl 
įsakymas duotas. Jam buvo 
paaiškinta, kad įsakymas pa
darytas kariniais sumetimais.

Eina gandai, kad Francuzi
ja, Britanija, Olandija ir Švei
carija gal bendrai užprotestuos 
italų vyriausybes žygį.

Dėl viesulo žuvo 6 
asmenys Shang- 

hajuje
SHANGHAI, Kinija, liepos 

12. — Antradienį Shanghajų 
užgavo viesulas. Išversta daug 
medžių, nudraskytos krautu
vių iškabos, nutraukti elektros, 
telegrafo ir telefono laidai. Dėl 
viesulo> žuvo šeši žmonės. Ke 
turis kinus užmušė griūvan
čios lentos, o du užmušė nu 
trauktų laidų elektra. Trečia
dienio vakare viesulas kiek ap
rimo, bet gyventojai tapo įspė 
ti, kad tenka laukti dar aud
ros.

Skaito krizę dėl Dan
cigo atslūgus

VARŠUVA, Lenkija, liepos 
12. — Tūlas skaičius lenkų ka
rininkų ir kareivių, kurie bu
vo aktyvioj tarnyboj nuo to 
laiko, kai prasidėjo krize ry
šium su nacių reikalavimu 
Dancigo, tapo paleistas atosto
goms. Iš to daromas išvadas, 
kad lenkams atrodo, jogei Dan
cigo krizė, bent laikinai, atslu- 
gusi. Dar lenkų tarpe reiškia
si nuomonė, kad Hitleris dabar 
nukreipsiąs savo dėmesį į ki
tą kurią Europos dalį.

Estijoj įsakyta įsigy
ti maisto atsargai
TALINAS, Estija, liepos 12. 

— Estijos valdžia pereitą an
tradienį išleido įsakymą pilie
čiams tuojau pradėti pirktis 
svarbiausių maisto reikmenų 
ir krauti jas atsargai. Atsar
gos reikmenų, valdžios įsaky
mu, turėtų ištekti dviems mė
nesiams. Maisto reikmenų par
davėjai tapo įspėti nekelti mai
stui kainų.

Sudegė apie 20 gyvenamų ir 
tiek pat negyvenamų triobe- 
sių. Esant vėjui ir sausrai, ug
nis nepaprastai greit plėtėsi ir 
gyventojai vos spėjo patys pa
sprukti. — Birželio 29 d, kilo 
gaisras Kulių miestelyje, Kre
tingos apskr., tirštai apgyven
toje medinio trobesio dalyje. 
Sudegė 10 gyvenamų ir 10 ne
gyvenamų trobesių. Be pasto
gės liko apie 70 gyventojų.

SUKILIMAS ISPANIJOJ PLEČIASI
RESPUBLIKINĖ MILICIJA KOVOJA FRANCO REŽIMĄ; 

FAŠISTŲ IR MONARCHISTŲ SAVITARPĖS PEŠTYNĖS 
NESILIAUJA

LONDONAS, Anglija, liepos’ 
12. — Oficialios Ispanijos ži
nių agentūros biuletenis tre
čiadienį pripažino, kad respub
likos šalininkų milicija, kuri 
yra uždrausta, viešai sukilo 
prieš generolo Franco režimą 
Asturias ir Oviedo provincijo
se.

Pranešimai, pasiekią Angliją 
iš Gibraltaro, kalba apie nese
nai įvykusią miestely Peneran- 
da de Barcamonte amunicijos 
eksploziją, kurioje apie 400 
žmonių buvo užmušta ir apie;

HARLAN ANGLIAKASIS NUŠAUTAS
ŠEŠI KITI ASMENYS SUŽEISTI KARIUOMENĖS IR 

ANGLIAKASIŲ SUSIRĖMIME
HARLAN, Ky., liepos 12. — 

Trečiadienį įvyko kruvinas su
sirėmimas angliakasių ir ka
riuomenės, saugančios Harlan 
kauntės kasyklas, kuriose dir
ba ne-unijistai kasėjai.

Kautynės prasidėjo taip: 
Prie Mahan-Ellison kasyklos 
automobiliu atvažiavo keletas 
skebų. Streikieriai pikietuoto • 
jai apsupo automobliį ir mč- 
gijip .vieną streiklaužių iš ma
šinos ištraukti.

Į minią įsimaišė milicijos 
kapitonas John Hanberry, no
rėdamas streiklaužius išgelbėti. 
Sąjūdy jis tapo pašautas į kru
tinę. Sukritęs ant žemes, ka

REIKALAUJA, KAD BRITAI LIAUTŲSI 
GELBĖJĘ CIIIANG KAI-SHEKĄ

TOKIO, Japonija, liepos 12., ristus ir komunistus esančius 
— Japonijos vyriausybė pa- britų koncesijoje; 2 — kad bri- 
skelbė, kad ji pabaigė ruošti tai kooperuotų su japonais va- 
programą deryboms su Britą- liutos reikalais; 3 — kad bri- 
nija dėl Tientsin konflikto. Ja-1 tai padėtų japonams patikrinti 
ponai esmėje reikalausią šių esančius koncesijoje bankus ir 
dalykų: 1 — kad britai tuojau operacijas privačių kinų, kurie 
išduotų japonams kinus tero- skolina pinigus, ir 4 — kad 
============================ britai stipriai cenzūruotų pra

kalbas ir raštus, kurie liečia
Valstijos policija at

siųsta į Pontiac’ą
PONTIAC, Mich., liepos 12. 

— Trečiadienį į Pontiac’ą at
vyko Michigan valstijos polici
ja. Ji tapo atsiųsta čia ryšium 
su streiku Fisher Body įmonė
se. Pirmadienį tūlas skaičius 
streiklaužių mėgino sulaužyti 
pikietuotojų eiles ir automobi
liais įvažiuoti į įmonių kiemus. 
Įvyko pikietuotojų ir streik
laužių muštynes, o jų pasėko
je trečiadienį atsiųsta valstijos 
policija.

1,511,902 automobi
lių laisniai išduoti 
Illinois valstijoje
SPRINGFIELD, III., liepos 

12. — Illinois valstijos sekre 
torius Hughes trečiadenį pa
skelbė, kad'iki šiam laikui val
stija, yra davusi šįmet pasažie- 
rinių automobilių laisnių 1,- 
511,902. Ta skaitlinė yra 8,- 
778 didesnė, negu visas skai
čius laisnių duotų automobi
liams 1938 metais. O šįmet 
dar toli metai neišsibaigę.

’ 1,500 sužeista. Tais praneši
mais, eksplozija įvyko ne prie- 
puolingai, bet buvo sabotažo 
pasėka. Ji turinti ryšių su su
kilimu prieš Franco režimą.

Tuo tarpu Francuzijoj gau
namos žinios, kad kautynės 
tarp fašistų ir monarchistų, 
stipriausių generolo Franco rė
mėjų civiliniame kare, plečiasi 
visoj Ispanijoj. Apie fašistų ir 
monarchistų kovą suteikė žinių 
ką tik atvykę į Francuzija iš 

'Ispanijos pabėgėliai.

rininkas paleido šūvį į minią. 
Milicininkai ir angliakasiai pra
dėjo šaudyti.

Kautynių pasėka tokia: vie
nas angliakasis, Diek Caldwell, 
nušautas, keturi kiti pašauti, 
jų tarpe milicijos kapitonas.

Dėl riaušių prie Mahan-Elli
son kasyklos areštuota 250 an
gliakasių. Milicijai areštuotuo
sius atgabenus į Harlaną, vie
nas milicininkas dar pašovė 
angliakasį stovėjusį šalygatvy 
ir jo motiną. Jiedu stovėjo ir 
žiurėjo į areštuotus prie Ma
han-Ellison kasyklos ir atvež- 
tus į Harlaną angliakasius.

kinų vyriausybę, dabar vei
kiančią japonų užkariautose 
Kinijos dalyse.

Bendrai visi šitie reikalavi
mai reiškia, jogei japonai no
ri, kad britai paliautų rėmę 

‘Chiang Kai sheko vyriausybę 
ir talkininkautų jiems, japo
nams.

Kas diena. . .
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 

Chicago, III.
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Lietuvos krašto seniausia kultūra
(Tęsinys)

Senesnė yra šukinės kerami
kos kultūra (3,000-2,000), taip 

pavadinta nuo molinių puo-, 
dų pagražinimo budo. Lietu
vos šios kultūros žymių nėra 
daug. Daug daugiau yra su
rinkta virvelinės keramikos ar
ba laivinių kovos kirvių kul
tūros liekanų. Tačiau ji nei 
pas mus, nei kituose šiaurės 
kraštuose neturi stiprių tradi
cijų. Ji naujojo akmens am
žiaus pabaigoje labai paplito 
vidurinės, rytinės ir šiaurinės 
Europos srityse. Dėl didelio 
ploto ir pati kultūra skirsto
ma į visą eilę vietinių grupių. 
Apie jos kilmę yra įvairių nuo
monių. Ji siejama su indoeu
ropiečių protėvyne. Tačiau ir 
dėl indoeuropiečių protėvynes 
iki pat šiol dar nėra vieningos 
nuomonės. Kol ši problema nė
ra išspręsta,! nieko tikro nega
lima pasakyti nė apie virveli
nės keramikos kultūros kilmę 
Lietuvoje. Viena tik aišku, kad 
apie 2,000 prieš Kristaus gimi
mą Lietuvoje jau gyveno indo
europiečiai.

Pažymėtina, kad naujojo 
akmens amžiaus pabaigoje ir 
žalvario amžiaus pradžioje 
Pamaryje tarp Persantės ir že
mutinės Dauguvos aptinkama 
lai sričiai budingų akmeninių 
gyvatgalvių kaplių. Jie yra lyg 
ir pirmieji senųjų baltų kul
tūros srities pažymiai. Vėliau 
ta kultūra ryškiai išsiskiria 
ir leidžia tiksliau nustatyti 
baltų gyvenamąsias ribas.

Sąlygos žmonėms gyventi 
naujame akmens amžiuje bu
vo gana patogios, klimatas šil-

JUOKAIiš 62 žinomų ir 10 tiksliai ne
žinomų vietų. Dabar Lietuva 
žalvario radinių gausumu at
sidūrė po Rytų Prūsų. Dau
giausiai to amžiaus radinių , 
rasta pajūryje. Lietuvos žalva- . 
rio amžius skirstomas į du 
skyrius: senąjį (1,500-1,000 
prieš Kr.) ir naująjį (1,000- 
500). Kiekvienas skyrius dar 
skiriamas į tris peirodus.

Pirmam periodui be kita ko 
priklauso ketiniai durklai ir 
rytiniai atkraštiniai kirviai, 
antram periodui pereinamojo 
tipo atkraštiniai kirviai,' kovos 
kirviai, įvijos smeigtai, trečiam 
periodui baltiškieji kovos 
smeigtai, apirankės, ketvirtam 
periodui kitų tipų kirviai ir 

išvedimai durklai, penktam— 
ietgalai ir šeštam, įmoviniai 
kirviai, ietgaliai, smeigtai ir 
lt- Dalis tų dirbinių įvežta z’J 

\ kitur, bet dalis ir savo darbo.
Sprendžiant iš jų, galima spė
ti, kad Vakarų it Rylų Pru
sa/, .Lietuva, Pietinė Latvija,] 
Gudai, ir Šiaurės Rytų LenAi- 

kadr 1 sudaro atskirą kulturosi sri
tį, kurią galima pavadinti se
tu; jų baltų kultūros sritimi.\ 
Tais laikais maždaug tose vie
tose yra gyvenę istoriniuose 
šaltiniuose minimų aisčių pro
tėviai. Dar nė tada jie grei
čiausia nebuvo suskilę į atski- 

Apie 1,500 m. prieš Kristaus]^ lautas# ^emės ūkis ir gyvu-\ 
gimimą Lietuvoje pasirodė pa-\iių auginimas tada galėjo su- 
/į/s pirmieji metalai. Tas lai- .stiprėti. Jie jau turėjo santy- 
kas, kada ne tik papuošalai, su artimais ir tolimais 
bet ir ginklai buvo dirbami iš kaimynais (su Švedija, Rusija 
žalvario, ir vadinamas žalva- jr j.įj žmonės greičiausia bū
rio amžiumi. Anksčiaus buvo vo laidojami nedeginti pilka- 
manoma, kad Lietuvoje nebū
ta žalvario kultūros. Tačiau GELEŽIES AMŽIUS 
paskutiniais metais surinkta jįe apima nuo 500 m. prieš 
medžiaga rodo, kad Lietuvoje Kr> iki 1>250 m. po Kristaus 
yra buvusi ir žalvario sava- laikus. Iš viso buvo keli gele- 
rankiška kultūra. Jau turima kjcs amžiai: prieškristinis, įse- 
128 žalvario amžiaus radiniai nasis> vidurinis ir naujasis. Iš 

' siu laiku paskutiniais metais iiiimiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiii'.iiuniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiittž . *- . .
| Lietuvoje rasta daug įvairių 
j radinių, kurie leidžia daryti 
1 naujų išvadų. Iš įvairių pilia- 
| kalnių, segių, apirankių, piau- 
g tuvų, siaūraąšmcįnį 
g galvių, ‘ antkainių-,

tesnis nei dabar, kritulių daug, 
tarp didelių girių buvo daug 
neapaugusių plotų, tinkamų 
žemės ukiui ir gyvuliams au
ginti. Dar didelė Lietuvos gy
ventojų dalis, ypačiai šukinės 
keramikos kultūros atstovai, 
tebebuvo klajokliai, nemokėjo 
žemės dirbti ir gyvulių augin
ti. Tačiau tada galėjo pradėti 
kisti žmonių gyvenimo būdas, 
įsigalėti žemės likis, ką rodo 
randamai akmeniniai kapliai 
ir trinamosios girnos- Iš Kur
šių Neringoje surasta molinių 
puodų šukėse atsispaudusių 
grudų matyti, kad taisr laikais 
jau buvo auginama sora, mie
žiai ir pirminiai kviečiai. Iš 
rastų toje pat vetoje ir Rytų 
Prusnose gyvulių kaulų ma
tyti, kad žmonės kai kur tada 
jau augino galvijus ir kiaules. 
Žmonės pradėjo labiau prisi
rišti
budo, daugiau, 
žeme.
šiuo metu įvyko didelis ūki
nio gyvenimo persilaužimo |' 
šuolis musų krašto gyventojų

prie sėsliojo gyvenimo 
susirišti su 

Galima sakyti, 1__

ŽALVARIO AMŽIUS

uiiHhiimiiiiHiiMiiiiiHiilbiniUiiriAiiiiKiHiKiiiHH'ibiniMiiiKiiiiirtiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiuifiiiniiiinniiuliinuiirtitniniHiiit 
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i MARGUMYNAI
Knyga apie ateities 
žmogaus gyvenimą

U * —* • ' •

Vieno didelio Vokietijos 
chemijos tresto direktorius su
redagavo knygą, kurioje sten- 
gamasi atvaizduoti, koks bus 
ateities žmogaus gyvenimas. 
Knygoje rašo apie 40 žymes
niųjų vokiečių mokslininkų, 
dafugiausia chemikų. Visų 
straipsnių tema: “Žmogaus gy
venimas 2000-čiaisiais metais”. 
Kadangi straipsnius rašo mok
slininkai, todėl juose nėra 
fantazijos, išgalvotos fantazi
jos, bet yra mokslo daviniais 
paremti samprotavimai. Įdo
mu pažiūrėti, ką spėja tie mok
slininkai apie XXI amžiaus 

Į žmogaus gyvenimą.
(Pirmiausia, dauguma moks

lininkų nurodo į dar didesnę 
įvairių mokslo šakų pažangą. 
Kokios nors didelės revoliu
cijos moksle, žinoma, neįvyks, 
tačiau vis dėlto civilizacijos 
atsickimai dar bus žymiai pa
stūmėti pirmyn. Išradimai, ku
rie šiandien daj\ tebėra neto
buli, kurie, galima sakyti, dar 
tebėra lopšy, bus visai užbaig
ti. ii;

Technikos pažangai yra bū
tina nebrangi ekonomiška en
ergija. Energijos-.tiekimas atei
ty ir busiąs žymiai suekono- 
mintas. Šiandien motorams va
ryti deginama anglis arba ben
zinas. Ateity iš anglies bus pa
gamintas tam tikra sintetine

I I 
ilttiiur GERAŠIRDIŠKUMAS

— Atėjo neturtingas žmogus 
ir prašo jam padėti, — prane-

nafta, kuri varys visus moto- r 
rus ir bus daug pigesnė.

Radijui jau ir mes naudoja-. I ša tarnaitė poniai, 
mfs. Ateity radijo bangos busi _ Duok jam paValgyti. 
panaudotos ir kitiems tiks- T. , , . . . .
lams: jomis galima bus siųsti ' ~ Jls sako’ kad kadalse bu" 
j dideles tolumas elektros en- vo garsus asmu0- 
ergiją, jomis galima bus pa-Į — Tai duok jam valgyti iš 
siųsti fotografijas ir t. t. I geresnės lėkštės.

Mes šviesai naudojame arba ___ATTT.A Į
... .. , I AR SKAUDA jūsų kojos? Yra
žibalines lempas arba elek-1 Silpni Arches. Fiat Kojos. Jus gau-
trą. Ateities žmogus vartos šit pagelbą, jei atsilankysit pas 
cheminę sviesą , tai busią|j^Įes igdirbam Arch Suporters, kad 

tam tikri cheminiu budu pa- pritaikius kiekvienam.
rfnmiiifi tfnm’zdnli ni Imtini ORTHOPEDIC LABORATORIESgaminti vamzdeliai, kurie 19 South WeUs street) Chicago m
skleisią lygią, gerą šviesą. Room 500. Ph. Dearborn 3847

Vietoj daugybės dabar var
tojamų daiktų, kaip vilnos, 
kaucukas ir kt., atsirasią sin-l 
lėtiniai tų produktų pakaitai, 
vadinasi, pagaminti cheminiu 
būdu laboratorijose. Tuo bu
du žmonių rūbai bus nebe iši 
vilnų, bet pagaminti cheminiu 
budu iš medžio ir kitų daiktų.

Žmogaus maitinimosi taip 
pat gali įvykti didelė permai
na, nes žmogus tikrai gali iš
rasti sintetinį maistą, vadina
si, taip pat cheminiu budu pa
gamintas tam tikras piliules.! 
Tos piliulės susidės iš pačių 
maištingiausių dalių, jose bus 
pavartojami žmogaus organiz
mui būtinai reikalingų vita
minų, lodei pakaks žmogui su
valgyti kelias tokias piliules— 
ir žmogus pasisotins.

žodžiu, 2000-čiasiais metais 
žmogaus gyvenimas daug kuo 
skirsis nuo musų gyvenimo.

AKIŲ SPECIALISTAI

PASKOLOS
—........................... :■ _________ — r-

<

PIGIAI
aP;

ant 1-mų MORTGEČIŲ
Nuo 5 iki 20 metu mažais mėnesiniais atmokė- c

jimais, arba 5 metams be mėnesių atmokėjimų.

Į SIMANO OAUKANšIOj? 
ItederalSavings 
MANO LOAN ASSOCIATION 

M or CHICAGO

2202 W. Cermak Rd Chicago, III

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAI apdrausti iki 
$5,000.00 Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion, \Vashington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS. Raštininkas

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir

kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus koręspondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Office and Res. Phone Caiumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:36 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Haisted Street

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

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 Tek: VAROS 4787 

Namų TeL: Prospect 1934

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas '
Palengvina akių Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir ' toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

I Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai> 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA 
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DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

kirvių, smeigtukų, degintinių 
griautinių kapų, žiedų, dra
bužių liekanų, arklių kapų, ki
tų geležies amžių liekanų ga
lima spręsti apie savo krašto 
senovės kultūros kitėjimą, jos 
santykius su kitomis tautomis. 
Tais laikais palaipsniui susi
darė tos musų tautų šakosi, ku
rias vėliau pradeda minėti is
toriniai šaltiniai. Be abejo, jos 
tegalėjo išaugti ir išsiskleisti 
savo aukštos priešistorinės kul
tūros dėka.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
" DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—\ 4 koplyčios visose
v d 1 Chicagos dalyse

-............................. - • -
Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta

dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 
—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Haisted St.

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

b

Mrs. A. K. JARUSZ
- , Physical Therapy
B and Midwife

Panedėly, Utarn. ir 
Seredoj

6630 S. Western av.

Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:

Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana

Tel. Mich. Cyty 
2799—R3

Dr. Margeris
3325 So. Haisted St 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 3395

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

Lykytus seredomis ir aubatomit

KITATAUČIAI

Taigi, matome, kad paskuti
niųjų metų proistorinių tyrinė
jimų duomenų dėka jau gali
ma į savo krašto seniausią kul
tūrą pažiūrėti griežtomis mok
slininko akimis. Pirmasis tai 
padarė Dr. J. Puzinas. Jis pats 
labai daug tų duomenų ir su
rinko. Dabar tas išvadas rei
kia panaudoti musų kultūros 
istorijai ir auklėjimo reika
lams. Jas įdiegti į musų tau
tos sielų.

Autoriaus išvadas ryškiai pa
remia minėtame veikale pri
dėtos gausios iliustracijos ir jo 
palies sudaryti visų kultūrų 
radinių žemėlapiai. Jei čia rei
kėtų vertinti Dr. J. Puzino 
darbą, tai tenka juo tik pasi
džiaugti. Autorius atskleidžia! 
iki Šiol mums mažai težinomą, 
daugiau tik spėliojamą musų 
krašto senovę, parodo seniau
sių laikų kultūrą, gražiai išve
da tų kultūrų ryšį ir jų san
tykius su kitomis kultūromis. 
Tuos duomenis išstudijavus, 
šiandien žymiai praplinta mū
sų giliausios praeities kultūros 
akiratis, musų seniausia pra
eitis įgyja daug ryškesnį ir 
platesnį vaizdą.

Geistina, kad minėtas leidi
nys rastų kuo didžiausią susi
domėjimą musų istorikuose, 
istorijos mokytojuose, visuose 
inteligentuose, kuriems tik ru
pi musų kultūros klausimai.

Direktoriai 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 SL, 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

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette

S. P. MAŽEIKA Yards
3319 Lituanica Avenue Yard*

NARIAI
Chicagos 
Cicero

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTODALYSI

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

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

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

'Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Bmnswlck 0597

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6'9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

Ofiso Tel. V ir ginta 0036.
Residencc TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

tiuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro
1939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette

L J. ZOLP Phone Yards
*1646 West 46th Street . Yards

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehili 

Cicero Phone Cicero

P. J. RIDIKAS
3354 So. Haisted Street YARDS

GYDYTOJAI IB DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

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.

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 12

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kanib. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Haisted SL 
Valandos vakarais , nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 1818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison SL

Telefonas MONROE 4701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230. 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų TeL—Hyde Park 3395.
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Clevelando ir dilio Žinios
-------------------- ------------------------------ ■ ...

Šeimininkės triukšmauja prieš majorą — Čalis 
prašo “griekus” atleisti — SLA 136 Kp. Rengia 
išvažiavimą — Atleidinėja iš WPA darbų — 
Mirė Juozas šeštokas, Radzevičius — Darbai 
sumažėjo — Piknikai.

Miesto majoras Burton vėl 
atsidūrė keblioje padėtyje, 
kai namų šeimininkės pradė
jo eiti į city hall ir reikalauti, 
kad išvežtų visas išmatas. Per 
pereitus rinkimus Burton pa
darė priesaikų, kad jis užlai
kys miestų švariai, išveždamas 
išmatas laiku. O po rinkimų 
elgėsi kaip ir kiti majorai. 
Mat p. Burton prisisamdė 
stambių politikierių, ir moka 
jiems riebias algas, o samdy
ti darbininkus miesto apvaly
mui pinigų nebelieka.

Taigi, dabar daugiausia mo
terys kelia protestus, ir sako 
p. Burtonui, kad ateinantį ru
denį mes tave išmesim iš ma
joro sosto. Ir visa spauda jau 
pradeda majorų atakuoti, nors 
seniau jie už jį galvų guldė. 
Turbūt jis ir laikraštininkų iš
matų neišveža ... C

— o--
“Dirvos” “čalis” jau prade

da maldauti grickų atleidimo. 
Pirmiau juokėsi kaip Judošius 
Jėzų Kristų pardavęs, o dabar 
jau norėtų, kad griekai butų 
atleisti. Mat, Čalis prisivirė 
košės, o dabar nebenori val
gyti. Pirmiausiai pridarė viso
kių maišymų vietos lietuvių 
tarpe, o dabar jau kreipiasi 
prašydamas dovanoti ir visus 
griekus jam atleisti-

Matai, Čali, visi tavo pliot- 
kus suprato, ir gerai permatė 
kas iš jų išeis. Reikia būti vy
ru, o ne asilu, po kuriuo pa- 
silėpęs žmones peizoji. Jokia 
valdžia nenori generolo*1)0 ar
mijos. Jei nori būti vadu, tai 
reikia ir pasekėjų turėti.

— o —
SLA 136 kuopa turės drau

giškų išvažiavimų liepos 16 d. 
Išvažiavime žada dalyvauti vi
si kuopos nariai ir jų draugai, 
taigi galima tikėlis, kad visi

suvažiavę svečiai turės gerų 
laikų draugiškai dienų praleis
dami. Kuopa nutarė bizniško 
pikniko nerengti, bet tik drau
giškų išvažiavimų. O ateinan
čių žiemų ruošis prie didelio 
parengimo.

— o —
Jau suėjo vieni metai kaip 

brolis Jurgelionis paėmė SLA 
organų Tėvynę redaguoti. Pa
darė didelę pažangų, kad ir 
per tų trumpų laikų. Taigi, ap
vaikščiojant pirmutinį jubi
liejų sveikinu brolį Jurgelionį, 
pasitikėdamas, kad ir ateity
je musų organas bus taip rim
tai redaguojamas, kaip per 
praėjusius metus.

Tai buvo nuostabu ir maty
ti, kad žmogus, su tokia menka 
sveikata, išgalėjo ir sugebėjo 
tokį puikų darbų atlikti, su
teikdamas mums “Tėvynėj” 
daug naudingų ir pamokinan
čių raštų.

— o —
Policija areštavo dvi jaunas 

motinas, kurios buvo uždariu
sios savo penkis mažus vaiku
čius ir, nuėjusios į karčiamų, 
per naktį šoko su girtais ber
nužėliais.

Viena turėjo tris vaikučius, 
o antra—du. Suvarė visus į 
vienų kambarį, užrakino duris 
ir per naktį uliavojo, tol kol 
kaimynai nepašaukė policijų, 
išgirdę vaikučių verksmų.

Teisėjas pareiškė, kad to
kioms motinoms turėtų duoti 
po dvidešimts bizūnų. Gal ta
da atsimintų kad yra motinos.

Patarlė sako, kaip pasiklosi, 
taip išmiegosi. Kaip tėvai už- 
aiko ir išaugina vaikus, taip 

vaikai pasielgia su tėvais, ka
da jie užauga. Reikia atsimin
ti, kad mes daug kų atsime
name iš jaunystės dienų, taip 
atsimins ir musų vaikai, kada 
ie jau bus pasiekę musų am

žiaus.
— o —

Miesto taryba praleido' rezo- 
iucijų, kurioj draudžia mies

to darbininkams dalyvauti po- 
itikoj, labiausia kada rinki

mai ateina. Tačiaus po ta re
zoliucija majoras Burton nepa
sirašė. Mat, majoras gerai ma
to, kad visi miesto darbinin- 
<ai yra didelis politiškas įran- 
<is rinkimų laiku. Tie dar
bininkai darbus daugiausiai 
gauna tik rinkimų laiku. To

kiu budu majoras bijosi pra
rasti daug balsų. O tuo pačiu 
sykiu jis pats sako, kad jis 
politikos nemaišo su miesto 
darbais.

— o —
Dar galima pasakyti, kad p. 

Burton daug politikos primai
šė ir prie WPA darbų, nors 
jis rėkia ant Roosevelto, kad 
WPA darbai esu politiškas į- 
rankis.

— o —
Jau daugelis ir iš lietuvių 

nusiskundžia, kad yra atlei
džiami nuo WPA darbų. Kai 
paleidžia, tai visai nieko ne
pasako, ar tas tik laikinai ar 
pastoviai. Tiktai tiek pasako, 
kad eikite namo ir laukite. 
Bet ar daugelis gali laukti? 
Yra daug tokių, kad negali 
nei vienos savaitės laukti, nes 
namuose nėra duonos kąsnio.

— o —
Mirė Juozas šeštokas, su

laukęs tiktai 49 metų amžiaus. 
Velionis buvo vietos lietu
viams gerai žinomas. Savo 
jaunesniose dienose plačiai da- 
yvavo veikime. Padėdavo su
rengti teatrus ir dainų kon
certus, sykiu ir pats dalyvau
damas. Daugelis jo apgailes
tauja.

Clevelande paliko žmonų, 
podukrų ir vienų brolį, Anta
nų. Šeimynai reiškiu didelius 
užuojautos.

— o —
Mirė Vincas Radzevičius, 

nuo 1782 E. 47 Str., sulaukęs 
60 metų amžiaus. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Paliko nuliūdime žmonų, duk
terį ir vienų sūnų.

— o —
Mirė Benigna Bielskienė, 

nuo 6012 While Avė., sulaukusi 
68 metų amž. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis. Pali
ko vyrų, tris sūnūs ir tris duk
teris.

— o —
Darbai įvairiose dirbtuvėse 

j au vėl kiek susilpnėjo, taipgi 
tūkstančiais paleidžia nuo W 
?A darbu. Tokiu budu bedar
bių minia yra gana skaitlin
ga. O “Dirvos” Čalis savo ga- 
zietoj džiaugiasi, kad darbai 
Clevelande pakilo. Reiškia,
Čalis vis žiuri atbulomis aki
mis. Jam visi dalykai kitaip 
atrodo, negu kitiems.

— o —
Dr. J. J. Kemėšis su šeimyna 

išvažiavo porai savaičių atos
togų į Michigan valstijų. Lin
kiu daktarui ir, šeimynai link
smai laikų praleisti.

— o —
Liet. Kultūrinio Darželio 

pikniko komisija dėkuoja vi
siems, kurie prisidėjo su auko
mis prie padarymo pikniko 
pasekmingu.

— o —
Liepos 9 diena Dr. Vinco 

Kudirkos draugija turėjo pik-

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 geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl 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. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

nikų Macutos darže. Diena pa
puolė labai graži, ir publikos 
privažiavo gražus skaičius. 
Minėta draugija surengė šį 
piknikų paminėjimui trisde
šimtas - draugijos gyvavimo 
sukaktuves. Senesniais laikais 
ši draugija buvo gana gera
me finansiniame stovyje, bet 
laikams pablogėjus ir nariais 
sumažėjo, o tuo pačiu sykiu 
ir finansiniai kiek nusilpo. 
Bet negalima sakyti, kad tai 
ši viena draugija, yra tokių 
šimtais per visų Amerikų. Išei
tis tik gali būti viena, prisidė
ti prie didelės organizacijos, 
kaip tai SLA kur dar galima 
tikėtis geresnės ateities.

KLAUSYKIME 
VAKARĄ ŠALTIMIERO 
LIETUVIŠKŲ RAMO Į 3 fl H IĮ Į Ffi 
PROGRAMŲ W H I F 
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ® ® 1

KAS VAKARĄ—1480 K.

i
Vt

— o--
“Cleveland Press’, vietos 

dienraštis, turi vienų skyrių, 
kuriame telpa trumpi aprašy
mai iš ateivių gyvenimo. Į šį 
skyrių bile kas gali paduoti 
žinių apie savo tautos reika
lus. Žinoma, reikia paduoti 
angliškai surašius.

Taigi, ir musų miesto Čalis 
pasinaudojo tuja proga. Jisai 
paraše kokie lietuviai yra tam
sus, kad savo kalbos rašybos 
nemoka, ir net gerai lietuviš-

kai kalbėli negali. Tik per 
Čalio pasidarbavimų susitvė
rusi lietuvių kalbos mokyklėlė 
per kurių lietuviai atsieks 
mokslų. Čalis pasigyrė, kad 
ikišiol nebuvo žmogaus, kuris 
galėtų pamokyti lietuvių kal
bos, bet jis dabar jau suradęs 
asmenį, kuris tų atsakomybę 
pasiėmęs. ,

Gaila, kad Čalis tiek arti te
mato, ir nemato kiek pas mus 
Clevelande yra žmonių, kurie 
gerai žino lietuvių kalbų ir 
lietuvių rašybų. Clevelande 
jau buvo lietuviškų mokyklė
lių dar prieš Čalio “pagirtus” 
darbus,” ir yra dar geriau 
mokančių lietuvių rašybų ne
gu pats kritikas moka. O jis 
vis kitiems primeta, kad įieš
ko neužsitarnautos garbės. Tai 
kasgi dabar ieško, ar tik ne 
pats Čalis?

— o —
Šv. Jurgio parapija rengia

si prie didelio pikniko, kuris 
•vyks liepos 23 dienų. Komite
tas kviečia visus tų dienų at
važiuoti. —Jonas JarusJUOKAI

PASKUTINIS NORAS
Nusikaltėlį, pasmerktą nu

nuodyti dujų kameroje, paklau
sė, koks jo paskutinis noras.

— Aš norėčiau, kad mano 
žmona man išvirtų pietus.

— Ar Tamstai dėl to bus 
geriau ?

— Ne, negeriau, bet tuomet 
noro gyventi aš neturėsiu.

KIEK METŲ?
— Kiek tamstai metų, pane

le?
— 2*2 metai ir keli mėne

siai. i
— Kiek gi mėnesių?
— 129.

GANDRO KLAIDA
— Keno tu dukrelė, mergai

te?
— Aš esu "> kiejmsargio duk

relė. Bet jei gandras mane bu
tų atnešęs ne į namų rųsį, o į 
antrą aukštą, tai aš bučiau bu
vusi direktoriaus duktė.

Copyright 1939 Blate Brewlng Co Mllw.uk.. Wte

"MILWAUKEE’S MOST 
EXQUISITE BEER”

COMffttS •? Ov*tts

HEIDELBERG

jį SPECIAlį 

PILSENER

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

$3,300,000.00
$250,000.00

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
INGS CHICAGOJ. 
........  X, ------- -

® T H II fl O SI FEDERAL SAVINGS AND W | A MII A 11 II LOAN ASS’N OF CHICAGO 
4192 S. ARCHER AVĖ. Justin Mackievvich, Pres.GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

LITHUANIAN BUILOING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

t----- H. BEGEMAN-----
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
ipskaičiavimas—darbas užtikrin
us.

>—4184 Archer Avė.—'

EGG$6.00 !
NUT $6.00 »
BIG LUMP _________  $6.00
MINE RUN_________ <$5.75
SCREENINGS ______ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE - 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

SophieBarčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
iš Stoties

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

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

pranešimus

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- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.
•

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

po pietų.

Pirkite savo apielinkės 
krautuves©

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

KAINA 10 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Mllw.uk
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The LUhw*xdan Daily Newa

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8509.

Subscription Rates:
35.00 per year in Canada
S5.00 per year outside of Chicago 
38*00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered’ as Second Clasg Mattęr 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act qf 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, Iii. Telefonas Canal 8500.

Užaakyate kabuli
Chicago je—paštu:

Metams  --------------------------- $8.00
Pusei metų --------------------- 4.00
Trims mėnesiams .......... -........  2.00
Dviem mėnesiams -...................1.50
Vienam mėnesiui --------------- .75

Chicagoj per išnešiotojus:'
Viena kopija ...................   3c
Savaitei ...............................   18c
Mėnesiui .... ...........   « 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams------------------------— $5.00
Pusei metų--------------------- 2.75
Trims mėnesiams _______ :___ 1,50.
Dviem mėnesiams ------------ 1.00
Vienam mėnesiui . .................. .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams .........     $8.00
Pusei metų .. 4.00
Trimą mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuva žygiuoja pirmyn(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Bastilės sugriovimas
Liepos keturioliktoji yra tautos šventė franeuzams— 

taip pat, kaip liepos ketvirtoji Amerikai.
Lygiai prieš 150 metų, kaip šiandien, Paryžiaus žmo

nės sugriovė garsųjį kalėjimą — tvirtovę Bastille. Ta 
diena yra laikoma franeuzų Didžiosios Revoliucijos pra
džia, — revoliucijos, kuri parbloškė senosios monarchi
jos despotizmą ir atidarė kelią stipriausiai tais laikais 
Europos valstybei į naujus laikus.

Didžioji franeuzų revoliucija ne tik nuvertė kara
liaus Liudviko XVI sostą, bet,: kas buvo svarbiau, sunai
kino bajorų luomo ir katalikų bažnyčios ekonominę ir 
politinę galybę. Monarchiją vėliau atstatė revoliucijos iš
davikas, virtęs diktatorium, Napoleonas Bonapartas (ita
las iš Korsikos salos, Buonaparte), bet senoji “aukštos 
kilmės” ponų ir “Dievo įgaliotinių” viešpatavimo sistema 
jau negalėjo būt atgaivinta.

Dvarų ir bažnyčios žemės buvo atiduotos ūkinin
kams, bajorų titulai ir privilegijos buvo pašalinti, visi 
žmonės tapo sulyginti prieš įstatymus.

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS instrumentą išrado vienas dak- 
TILŽĖJE I taras, kuris, dėl visuomenės lą------------- bo”, norėjo padaryti našesnių budelio darbą. Kertant nusikaltėliui galvą paprastu kirviu, sugaištama daug laiko, ir nevisuų- inet budelio kirvis kaip reikia pataiko.Giljotiną ėmė dažnai vartoti revoliucinė Francuzijos vyriausybė, kai jos vadovavimas pateko į teroro šalininkų rankas. Ypač daug galvų nukapojo Ro- bespieras, patapęs diktatorium. Galų gale, ir jam pačiam giljotina nuėmė galvą.Nusikaltėlių giljotinavimas buvo atliekamas viešoje aikštėje, ir didelės minios žmonių ateidavo teatro.Bet

TILŽĖJETruputį lyg nuostabu, , kad Prusnose dar eina lietuvių, laikraščiai — po to, kai Hitleris pagrobė Klaipėdą ir “išvadavo” jos lietuvninkus.Vienas musų bendradarbis tik-ką atsiuntė “Naujojo Tilžės Keleivio” numerį iš birželio 7\ d. 1939 m. Po. laikraščio vardu padėta šitoks paaiškinimas: “Prūsų Lietuvių tautinės Mažumos Laikraštis” — vadinasi, ir naciai negali nuneigti, kad Prūsuose gyvena tautinė mažuma, susidedanti iš lietuvių ir taip skaitlinga, kad jai reikia; savo laikraščio.Pirmame puslapyje, virš žinių atspausdinti tokie žodžiai:
“Gražus visas Pasaulis, bet 

Lietuviui gražiausiai ten, kur 
stovi jo Namai, kur žaliuoja 
jo Rankų sodinti Sodai, kur 
ramus Nemunas plaukia į 
plačiąją Baltijos jurą.”Raidės gotiškos, vokiškos, bet žodžiai lietuviški ir dvasia — ne hitleriška.

Tik tuomet jums daug kas paaiškės ir tik tuomet jus suprasite, kad Lietuvoje esama pažangos.Šitą mintį galvoje turėdami galėsite bešaliai įvertinti visą Lietuvos gyvenimą. Juk nepa- slaptis, kad yra žmonių pamėgusių visa kas Lietuvoje dedasi tik murzinti, niekinti ir, rodos, kad tokie žmonės taip darydami gauna savotišką pasitenkinimą ir smagumą.Su tokiais ginčytis sunku!Tai žmonės, kurie svetimų y- ra didelėje įtakoje ir svetimų iš padangių I pavergti, kurie

ne tik tyko, bet iš seno lietuvių tautą tolydžiai skriaudžia. To- ikių kolonialių, ar imperialistinių valstybių, kariais net pa- žangioji darbininkija neboja kilų skriaudžiamų tautų reika- lų.

pažiūrėti, kaip įdomaus

“STACHANOVIŠKAS JU
DĖJIMAS” VOKIETIJOJE

Tiesa, Francuzijoje dar toli-gražu nebuvo įsteigta ta 
“laisvės, lygybės ir brolybės” tvarka, apie kurią svajojo 
didieji aštuonioliktojo šimtmečio švietėjai, kurie savo 
raštais griovė senovės prietarus ir šaukė žmoniją gerbti 
ne “viršgamtines” jėgas, bet žmogaus protu sukurtą 
mokslą. Panaikinus luomų skirtumus ir atpalaidavus 
žmogaus protą nuo prietarų, visuomenėje pasireiškė nau
ji skirtumai ir prieštaravimai. Prasidėjo dar aštresnė 
kova tarp turtingųjų ir beturčių. Turtingieji, pasigrobę 
galią į savo rankas, ėmė Varžyti darbo žmonių laisvę, ir 
neretai tie suvaržymai buvo taip pat žiaurus, kaip senojo 
despotizmą valdžios priemonės.

Jau pačiame revoliucijos įkarštyje buvo vykinami 
masiniai “tautos priešų” žudymai. Galų gale, įsigalėjus 
diktatoriui Robespierui, teroras, žmonių galabijimas su 
tikslu juos nugąsdinti, kad jie nedrįstų diktatoriui prie
šintis, pasidarė valdymo įrankis. Tokiu budu ta revoliu
cija paliko vėlesniems kovotojams dėl laisvės ir neigia- 
mų> tamsių tradicijų. Ir šiais laikais yra dar nemažai to
kių, kurie mano, kad kovoje dėl geresnės ateities negali
ma be žmonių galabijimo apsieiti. Kai kur ta baisi tero
ro sistema yra šiais laikais vykdoma dar žiauriau, negu 
Didžiojoje franeuzų revoliucijoje.

Bet reikia pastebėti, kad Francuzijos sukilimo va
dai įvedė mirties bausmę tiktai tuomet, kai juos apėmė 
desperacija, kuomet visa monarchiškoji Europa sumobi
lizavo savo armijas prieš franeuzų respubliką ir pasiry
žo ją sunaikinti. Revoliucija neturėjo išlavintų kareivių 
nuo tų užpuolikų gintis. Ji buvo priversta siųsti į fron
tą paskubomis apginkluotas miestiečių ir ūkininkų mi
nias, kurios tiktai savo skaičium galėdavo šiaip-taip, ir 
tai ne visuomet, atsilaikyti prieš profesionalias Europos 
karalių armijas. Revoliucijos ginkluotos jėgos neturėjo ir 
patyrusių; karo vadų; senieji generolai dažnai persimes
davo į priešo pusę..

Desperacijoje revoliucinė valdžia įvedė visuotiną ka
ro prievolę it ėmė be pasigailėjimo giljotinuoti “aristo
kratus”, susidėjusius su svetimų, šalių valdžiomis, išdavi
kus ir jų. įtariamus rėmėjus. Juo revoliucinės Francuzi
jos kariuomenėms labiau nesisekė karo frontuose ir juo 
labiau didėjo pavojus respublikai, tuo nuožmesnė darėsi 
ta kova su tikraisiais ir įtariamais priešais. Ilgainiui re
voliucijos vadai ėmė bijoti savo šešėlio ir kapoti galvas 
kits kitam. į

Taip revoliucija išsigimė. Nors Francuzija buvo ap
ginta ir ji net pati pradėjo kitas šalis užkariauti, bet lais
vės ir brolybės Šukiai buvo užmiršti. Kilęs iš tų užkaria
vimo karų gabus ir garbės trokštąs generolas paskui pa
smaugė pačią respubliką, pasiskelbė “imperatorium”.

Bet rytoj, kuomet kartu su Francuzija visas pasau
lis minės Bastilijos sugriovimo 150 metų sukaktį, jisai 
minės ne tas revoliucijos klaidas, bet jos didžiuosius, vi
sai žmonijai brangius, tikslus. Ta revoliucija parbloškė 
įsigalėjusią per šimtmečius tironiją, pripažino visus 
žmones lygiais valstybės piliečiais ir atidarė jiems kelią 
į naują gadynę, kurioje vis daugiau ir daugiau teisių 
sau gali iškovoti darbo žmonės. Ji pakeitė istorijos eigą.

Seniai pastebėta, kad tarp sovietų Rusijos sistemos ir vokiško nacionalsocializmo yra daug panašumo. Naujas to panašumo pavyzdys tai — “stachano- viškas” judėjimas Vokietijoje.Stachanovo vardu buvo pramintas Rusijoje judėjimas dirbtuvėse, kurio dalyviai stengėsi atlikti kiek galint daugiau darbo, gaudami už tai didesnį atlyginimą, negu paprasti darbininkai. Dabar tie darbo spartumo “herojai” jau beveik išėjo iš mados Rusijoje, nes buvo patirta, kad labai skubus darbas ne tiktai suardo darbininko sveikatą, bet ir blogai atsiliepia į darbo kokybę; be to, tie “u- darnikai” labai gadina mašinas ir sudarko daug medžiagos.Bet “stachanovišką” judėjimą dabar pradėjo ugdyti naciai Vokietijoje. Apie lai rašo “Lietuvos Žinios”:“ ‘Goniec Warszawski’ (sako Kauno dienraštis) plačiai informuoja apie ūkinius Vokietijos sunkumus, pridurdamas, kad Vokietijoj jau esą Sovietų pavyzdžiu įvedamas stąchanovcų sąjūdis ir žygiuojama prie neišvengiamos infliacijos.”Įdomu, kad Vokietijoje taip pat, kaip ir Rusijoje, reiškiasi aštrus darbininkų trukumas, nors darbininkai yra verčiami dirbti ilgesnes valandas. Bolševikai pirmiau labai girdavosi, kad jie “išsprendė” nedarbo klausimą, tuo tarpu kai kapitalistinėse šalyse valdžios nežino ką daryti su bedarbių armijomis. O dabar pasirodo, kad jau ir Hitleris tą klausimą “išsprendė”!

trečiojoje respublikoje franeuzų-prusų karo, 1870 m., kuriame buvo sumuštas Napoleonas III ir trečiu kartu buvo atsteigta respublika) nusikaltėlius galabindavo anksti ryte, dar prieš švintant, kai žmonės miega.. Tik laikraščių korespondentai atvykdavo į ek- zckucijos vietą ir paskui smulkiai aprašydavo visą galabijimo sceną spaudoje.Daladicr 'kabineto dekretas dabar patvarko, kad'giljotinavi- mai turi būt atliekami kalėjimo kieme, o ne viešoje aikštėje, ir laikraščiams bus leidžiama skelbti tiktai oficialius pranešimus, be jokių “pagražinimų”.Visgi šioks-toks progresas žmoniškumo keliu.
20,000 ŪKININKŲ MAŽEI

KIŲ MITINGE“Nau j ienų” koresponden tas Lietuvoje praneša, kad Mažeikiuose kooperatyvų surengtame ūkininkų susirinkime dalyvavo “per dvidešimts tūkstančių ūkininkų!” Valdiškoji “Elta” rašo, kad daly va vp 15,000.Tame milžiniškame ūkininkų susirinkime darė pranešimą žemės ūkio minis toris J. Krikščiūnas, kuris yra liaudininkas ir senas kooperacijų darbuotojas. Pastebėtina, kad tautininkų “jaunalietuviai”, kaip musų korespondentas rašo, stengėsi kaip įmanydami ūkininkus nuo to susirinkimo atkalbinti.Kitas toks pat milžiniškas u- kininkų suvažiavimas įvyko Vilkaviškyje.Lietuvos ūkininkai, nepaprastai, susidomėję ir krašto reikalais. matyt, savais
Margumynai

VARNOS IŠGELBĖJO 
VIŠTĄ Iš VANAGO 

NAGŲ *

Bet kodėl tose šalyse, nors visi dirba ir net trūksta darbininkų, o pramonė nepagamina pa- kąnkamai prekių ir nuolatos kyla kainos?
FRANCUZIJOJE NEBE

BUS VIEŠŲ GALA- 
BIJIMŲ

naudojo galia, kurią jai suteikė parlamentas, ir išleido dekretą, kuriuo bus panaikintas viešas nusikaltėlių giljotinavimas (gal vų kapojimas).Mirties bausmės vykdymas galvos nukirtimu, vartojant tam tikrą mašiną, vadinamą “giljotina” (guillotine), Fran-

(čekų tautą galutinai pavergti, tai ne paslaptis, kad Prancūzijos ir Anglijos pažangių darbininkų tarpe buvo stipriai įsigalėjusi mintis, kad dėl čekų neverta ^kariauti !Bet jei Vokietija į tųdviejų valstybių kolonijas taip butų ryžtingai pasikėsinusi neabejotinai, kad tie pažangieji, kai ku- Įrie darbininkų vadai butų tvirtinę, kad kariauti reikia, nes jie butų pajutę, kad čia ir jų reikalai gyvai paliesti. O dabar kulturingus čekus, tą pažangią tautą vokiečių žandarai engia!Europos centre suardyta tikrai demokratinė valstybė, kurioje darbininkija taip stipriai buvo įsigalėjusi, kad čia laisvai galėjo veikti ne lik socialistai, bet ir komunistai. '■Tai šių dienų civilizacijos ir kultūros gėda ir demokratijos era pasaulyje nei pranašes- atvira žaizda! Tai ne pažanga, atsitikimu lygink iri nes, nei kilnesnės tautos, jos vi- tai ne tik stovėjimas

(Tęsinys) ,Jis kupinas gerų norų ii' gražių užsimojimų, bet ne jo kai-1 te, jei jam tolydžiai kaimynai kiša į ratus kuolus.Juk štai Lietuva veik tris metus kamavosi siij kaimynu; iš pietų, būtent Lenkija. Ar tie karai nemaža Lietuvai kaštavo, o dabar ją vėl apvogė kitas kaimynas iš vakarų, būtent vokiečiai.Jei ir varge paskendęs Lietuvos darbo žmogus leidžia savo! vaikus į lūšnas mokytis, tai tik didi garbė jam tenka.Nėra reikalo iš padangių pavergti, kurie savimi, savo žvaigždes gaudyti, jei čia žemė- krašto žmonėmis nepasitiki. Tai je savo darbo vaisiais galima žmonės rasistiniai nusiteikią, pasigėrėti. kurie tiki ir mano, kad jo tau-Koks nors pliuškis, visuome- tos sūnus yra žemesnės rasės ir ninis neužauga užsieniuose pa- todėl jų ateitimi neliki! Tai vo- buvojęs, senos kultūros kraš- kiečių nacionalsocialistų teorija, tuose atsilankęs pradeda lygiu- kuri skelbia, kad lik vokiečių Ii Lietuvos gyvenimą su ta vals- tauta gali valdyti ir tvarkyti pa- tybe. Juk tokiame atsilikime|šaulį! jokio palyginimo negali būti!lokiu atsitikimu lygink iri nes, nei kilnesnės tautos, jos vi-1 tai ne tik stovėjimas vietoje, tas pastangas, kurias Lietuvos sos lygios, tik dėka politinių są- bet tikras progreso stabdys! žmonėms tenka daryli, kad se- lygų šiame kapitalistiniame pa- Lietuva tik todėl dabar tonos kultūros kraštą pavijus! šaulyje vienos jų turi skursti, o kiais dideliais žingsniais žy-Taip, tiek politikoje, tiek vi- *PlOS skriaudžiamų sąskaiton|giuoja pirmyn, kad savarankiai T . . tunka.suomemmame gyvenime Lietu-va daug yra klaidų padariusi, . u< Yia Pasau yJc nemaža bet kuris kraštas be klaidų gy- kuJ ™ ° “o vo kolonijų minta ir todėlvena? Irp . T . . . tautos sparčiau gali progresuo-Taip, Lietuvos vidaus gyveni- 1 1 binas yra pasukęs šunkeliais, ’T . . _kaip kam Lietuvoje fašizmas L1«tuva luri, du susuko galvą, bet juk tai ne P”“ kuriuodu ir senoT-i i i v . . tyko lietuvių tautą pavergti irLietuvos darbo žmonių pastai)-1 J i A 8gomis visa tai įvyko juk tai tik svetimųjų įtakoje visa tai įvyko.Bet štai Lietuvos vidaus gyvenime pasirodė šiokių tokių pragiedrulių ir visas kraštas gyle atgijo!Reiškia, kad Lietuvai ta fašistine dvasia išviso buvo visai svetima. Ar jums dabar nieko nesako dedamos Lietuvos pastangos įsitaisyti savo uostą, ar jus nejunta te Lietuvos ūkio gyvenimo kilimą, net ir dabar kuomet Lietuvai taip skaudžiai teko nuo Vokietijos nukentėti?O visa lai sako, kad Lietuvos organizmas ne tik gyvas bet jis ir gyventi nori!Lietuva pro skausmus, skaudžius vargus veržle veržiasi į geresnį gyvenimą! Užtikrinu, kad už metų kitų jus, ir vėl per Lietuvos uostą atvyksite Lietuvą aplankyti!Tai ne vien tik Lietuvos garbės reikalas, bet tai jos ūkiški sumetimai verčia pajūryje kurtis ir savo uostą ruošti!Lietuvos ūkiškam gyvenimui be savo uosto darosi tvanku.Lietuvai savas uostas pastatys geresnes, erdvesnes, aukštesnes pradžios mokyklas. Visos tos gerybės, kurios juromis plaukia svetur, tie Lietuvos žmonių darbo vaisiai, kurie atsiduria svetimose rinkose pastatys naujus plentus, įrengs reikiamus geležinkelius ir elektrifikuos ir sumūrys Lietuvą! Ne poezija, dainomis, ne sportu Lietuva žygiuoja pirmyn, bet darbo žmonių rankų gamyba..Taip, Lietuva žygiuoja pirmyn! Iš čia neseka daryti išvar dą, kad Lietuvos gyvenime nesama šešėlių, kad jos padangėje nesama tamsių debesų!Bet Lietuvos darbo žmonės šitai žino ir neslepia.Bendrai suglaudus, gal Lietuvos gyvenimas milžiniškais šuoT liais nežengia pirmyn, bet jisai ir vieloje nestovi.Visur, kur jus tik Lietuvoje hepasižvalgysite, visose gyvenir ino šakose ir srityse aptiksite, kad žygiuojama pirmyn.Tik viena giliai sau į galyą įsidėkite, kad lyginant Lietuvos 'gyvenimą su kitų, aukštos kult turos kraštais, nepamirškite ir kokias pažangus Lietuva turi padėti, kad tuos kraštus pavyti! ...............
i • *
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tvarko savo valstybės gyveni- to- iną. Kas neliki jos progresu, tas sa-| bendrai netiki savo tautos pajotos gumu, savo žmonių gebėjimu tinkamai tvarkytis!O tokie žmonės yra rasistų
(GALAS)

us

r

VergijaŠiais laikais apie vergiją galim pasiskaityti tik iš knygų. Šiaip jau pasaulyje ji yra išnykusi, išskyrus vieną kitą paslaptingosios Azijos tautelę, kur dar užtinkama žmonių, beprekiaujančių kitų žmonių laisve. Teisybė jaunos ir gražios merginos ir dabar yra grobiamos ir parduodamos Amerikos viešųjų namų laikytojams. Bet šios vergystės žiaurumai yra tik krislelis vergijos žiaurumų.Vergija labiausiai romėnuose ir kitosetautose dėl nuolatinių karų. Sugauti belaisviai buvo verčiami vergais ir laikomi žemesniu padaru nei gyvulys, menų galybei žilų vergija Europoje bet užtat Europos kolonijose ji tiesižydėjo. Ypač neišdildomus atsiminimus istorijos puslapiuose paliko Afrikos negrų vergija Amerikoj. Tų vargšų juodukų ir kančios kūrė Amerikos civilizaciją. Tas visas vergaujančių kančias panaikino gaususis žmoniškumo tėvas— Amerikos prezidentas Abraomas Linkolnas 1865 m.Bet vergavo ne tik laukiniai negrai. Kultūringieji auropie- čiai taip pat yra vergavę puslaukinėms tautoms.Daugiausiagavo žiauriesiems maurams, kai šie Europą, norėdami

jas, kaip gyvulį, tvirtą, vyrą ar jauną mergaitę imdavo už rankos ir visa gerkle šaukdamas bei girdamas savo prekę vesdavo per minią, kad ši galėtų parduodamąjį matyli, įkainuojant ir, jei patikdavo, nupirkti. Pirkėjas prieš sumokėdamas pinigus pats perkamą vergą apžiūrėdavo. Vyrų tikrindavo dantis, muskulus, amžių, o jei būdavo moteris—senovės
senovės

Ro- nau j a nesusi kūrė, valstybių og žydėte

jas galėdavo, kaip išmanydamas, ją apžiūrėti.Nupirktuosius apkaustydavo geležiniais ir varydavo prie sunkių darbų. Jei kuris iš nuovargio, karščio ar skausmo sugriudavo, būdavo plakamas bizūnais ir lazdomis iki mirties. Be tų bausmių jie sugalvodavo ir kitokių. Pavyzdžiui, paimdavo tėvo akyse dukterį ar vyro žmoną, kurią skirdavo į haremą, o tėvas ar vyras ištaręs pasipriešinimo žodį, būdavo pasmeigiamasSpalių mėn. 25, d. vakarop, Mažaičių kaime, Mažeikių aps., pasigirdo ant vieno ūkininko žemės netoli i sodybos smarkus maždaug 40 varnų krankimas. Varnos lyg pempės skraidė viename rate netoli žemės ir gana smarkiai kranksėjo. Pastebėję ūkininkai šį įvykį sekė ir pastebėjo, kad po kelių mir nučių didžiulis varnų būrys nusivijo didelį vanagą, kuris buvo nučiupęs tiek tolokai nuo sodybos (gyv. trobesių) nuėjusią vištaitę. Varnos, pa? stebėjusios šį “gangsterišką” vanago darbą, staiga supuolė ir nuvijo vanagą. O'rodislande vištailė liko išgelbėta, nors ją vanagas gerokai, prikankino. Nors varnos ir laikomos nenaudingos, bet kai kuriais atvejais pasirodo, kad ir jos gar. Ii naudos atnešti. Pavasarį par čios tyko viščiukus įjučiupt, o rudens melu net nuo. vanago gelbsti! Vietos gyventojai nu- kuriuo net ir plėšrų sutvėrimą, nugalėjo.-elizijoje įėjo madon nuo didžio-* stebę šiuo varnų vieningumusios revoliucijos laikų, kuri prasidėjo lygiai prieš 150 metų. Tą

maišau ir
vežimų ir

europiečių ver-Afrikos

Nusikallusicms sugalvodavo dar įvairesnių bausmių: rišdavo prie stulpo, kurį paskui padegdavo, kišdavo mesdavo jūron, prie dviejų į puses važiuojančiųperplėšdavo, kišdavo pairam kon ir iššaudavo vietoj šovinio, nupiaustydavo rankas, kojas, ausis, nosis, surišę rankas paritindavo nuo stataus akmeningo kalno, ir dar kitokiųją nukariauti. Ispanija (kur vyko brolžudiškas karas) i| tiesų buvo patekusi į jų rankas. Karo- žygiifi pavykus parsivarydavo baltųjų belaisvių, kuriuos išsidalindavo šeichas (jų valdovas) ir kariai, šeichas, žinoma, imd/vo gražias moteris į haremą ir turtingus vyrus, kurie atsipirkdavo.Kariai gautus vergus parduodavo, kadangi jiems vergai nebuvo reikalingi. Vergų pardavimui būdavo net specialus turgai. ,iPats pardavimo aktas vyk-

vodavo beširdžiai vergų savininkai.Žinoma, tokias kančias niekas nepanešdavo — mirdavo. Tik labai retas kuris pabėgdavo iš žiaurių kankintojų rankų-Bet ilgainiui pasaulyje vis labiau ir labiau įsigalėjo žmoniškumo jausmai ir tiek amžių gyvavusi vergija nuo kultūringojo pasaulio buvo tarsi nušluota. Ir mes su pagarba turim minėti vardus tų, kurie patys pirmieji paskelbė vergijos panaikinimą. ri-
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NAUJIENOS, Chicago',, III.

KORESPONDENCIJA
Boston, Mass.

Šiomis dienomis plačiai ži
nomas lietuvių judėjimo prof. 
B. F. Kubilius, tapo paskirtas 
dėstyti du kursu Mass. Osteo- 
patijos-Medicinos Kolegijoje. 
Prof. Kubilius yra baigęs vie
ną iš žymiausių musų apielin- 
kėje mokyklų (Taft’s Kolegi
ją) ir per porą metų studija
vo Harvardo Universitete. Jis, 
rodosi, gilinosi į biologijos 
sritį daugiausiai, tačiaus jis 
ncapsileido ir kitose šakose. 
Be to, jis per du metu dėstė 
biologijos kursą Suffolk Uni
versitete. Čia jis daug gavo 
patyrimo ir dabar tapo pa
kviestas į daug žymesnę mo
kyklą mokyti fiziologiją ir 
embriologiją. Tai yra labai 
svarbi ir atsakominga pareiga.

Šių žodžių rašytojui labai 
smagu pažymėti, kad lietuvių 
tarpe randasi daug sugabių 
žmonių, kurie gali ir atsiekia 
atsakomingas vietas mokslo 
srityse. Paminėtoje kolegijoje 
yra dar vienas lietuvis, Dr. 
Edwardas Yurkainis, kuris čia 
dėsto anatomiją ir patologiją. 
Vadinasi, dabar bus du lietu
viai šioje kolegijoje, kurie už
ima svarbias vietas.

Šioje kolegijoje yrą keletas 
lietuvių studentų, kurie netru
kus bus gydytojai. Todėl šių 
žodžių rašytojas su daugeliu 
kilų draugų linki geros laimės 
ir draugiškumo jų visų tarpe.

Dr. J. F. Borisas

Naujienų-Acnio Tolephoto
VENJCE, Cal. — Janet 

Mantell (viršuj) ir Alyn 
Lockwood, kandidatės Miss 
California titului.
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laivu, kuris, užsuks ir į. Tris
taną-, į savo laimingąją salą ... 
■Kiek daabr jis lenai gyvens, 
nežinia.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai- 
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

LIŪTAS IR TIGRAS

Budapešte ir beveik kiekvie
name Vengrijos didesniame 
mieste gatvių kryžkelėse ir žy
mesnėse vietose stovi pasiun
tiniai, vadinamieji h o r d a r. 
Jei kam reikia pagelbėti nu
neštų duoti žinią ar šiaip ką, 
jie už mažus pinigus patar
nauja.

Gražiai vilkintis žmogus už
kalbina vieną tokį tarną:

— Hordar, ar nori šiandien 
per trumpą laiką užsidirbti 10 
kronų.

— Taip, gerbiamas pone, — 
atsakė hordaras,, — kas man 
reiks veikti?

— Beveik nieko,
__ ?
— Aš esu žvėryno savinin

kas.
__ ? 2
— Mano liūtas vakar galą 

gavo.
_  ???
— Tu jį pavaduosi. Tu ap

sivilksi jo kailį ir visą dieną 
vaikščiosi po narvą vaidinda
mas liūtą.

Hordaras sutinka. Tą pačią 
dieną jis eina pareigas.

Visą valandą jis vaikšto ra
miai po savo narvą, tik staiga 
įvyko kažkas netikėta, baisaus. 
Į tą patį narvą įslinko tigras. 
Hordaras — liūtas iš baimės 
sustingsta. Mėgina šaukti... 
Bet, kas tai?... Tigras prisiar
tina prie jo ir tyliai paslapčia 
sušnabžda į ausį;

— Nebijok, drauge, ir aš esu 
hordaras.

Dveji metai Vienišoj 
saloj

■Sala* Kurioj Yra Sveikiausias 
Klimatas Pasauly

Pietinėje Atlanto vandenyno 
daly yra mažyte salelė. Tris- 
tan da Cunha (Kuoja). Ji yra 
labai vieniša salelė—toli nuo 
šv. Elenos salos, toli ir nuo 
Gerosios Vilties kyšulio, pačių 
artimiausiųjų žemių prje Trir 
stan. Da Cunhos. Ta vieniša 
salelė, kaip mokslininkai pa
tyrė, turi patį geriausiąjį kli
matą žmogaus sveikatai. Sale
lėj šiuo laiku gyvena apie 154 
gyventojai. Per dvejus pasta
ruosius metuš iš tos saleles gy
ventojų mirė 11 žmonių, iš 
kurių seniausiasis turėjo 101 
įmetus, .o jauniausiasis—84.

Prieš kiek laiko Europon 
•buvo sugrįžęs pulkininkas S. 
W. Garfiėldas, mokslininkas, 
kuris toje vienišoj Tristan da 
Cunhos 'salelėj išgyveno dve
jus metus.

Vienam laikraštininkui pulk. 
S. W. Garfiėldas papasakojo 
savo įspūdžius iš vienišosios 
salelės. Jis pasisakė, kad pir
miau buvęs karininku Pietų 
Afrikoj, užsiėmęs tyrinėjimais, 
o vėliau nusprendęs nuvykti į 
Tristan da Cunhą:

“Aš džiaugiuos,—pareiškė 
laikraštininkui pulk. Garfield- 
as,—kad tamsta turi pasižiūrė
ti į žodyną, kai išgirsti šitą 
vardą. Taip toli nuo pasaulio, 
taip nežinomas yra šitas vie
nišas kraštas. O tačiau tai yra 
rojus, Robinzono sala. Ji yra 
atkirsta iš visų pusių nuo su
sisiekimo kelių.”

Toliau pidk. Garfiėldas pa
pasakojo, kad nuo 1926 metų 
salelen kasmet po vieną kartą 
atplaukia laivas, dažniausiai 
plaukiąs Australijon arba In
dijon, kuris palieka salelėj pa
štą ir paima korespondenciją. 
Laivams priplaukti prie sale
lės yra gana pavojinga, nes čia 
daug uolų, daug rifų. šalia

,co) salelė yra viena iš pavo- 
jingiausiųjų vandenyno^ vietų.

Laivui: nuplaukus, vėl’ praei
na metai, kol salele iŠ naujo 
kokio, nors laivo yra aplanko
ma. Tai- iš tiesų vienišas gy
venimas. ’

Salelė yra vulkaniškos kil
mės, 116 kv. kilometrų dydžio, 
pavadinta portugalo jurininko 
vardu, kuris pirmasas ją už
tiko.. Šalia saleles yra dar dvi 
mažytės salelės—Inaccessible 
ir Nightingale (sk. Naitingel, 
kas reiškia lakštingalą)', kurio
se Tristan da Cunhos saleles 
gyventojai ruošia medžiokles.

Apie šias saleles yra- gana 
daug žuvų> todėl žūklė yra 
vienas iš svarbiausiųjų salelės 
gyventojų pragyvenimo šalti
niui Salelėse yra įvairių pauk- 
ščiiD vėžlių, uogų. Taigų gy
ventojai bado nekenčia.

Į Salelė priklauso Didžiosios 
Britanijos imperijai. Ji yra 
•'tiesioginiai Kapštato guberna
toriaus valdžioj.

Salelės sostinė — Edinbur
gas (Edinbourgh). Joje yra 
tik 37 namai. Viename iš tų 
namų gyveno ir pulk. Gar- 
ficldas. «

Kodėl pulk. Garfiėldas ke
liavo į tą salelę? Jis pats apie 
lai pasakoja taip “William 
Glassas, pirmasis Tristano gy
ventojas, kuriam Anglijos ad
miralitetas 1817 metais davė 
leidimą tenai su savo žmona 
pasistatyti namelį; yra mano 
senolis. Jįs paliko 15 vaikų, 
kurie vėliau vedė moteris (o 
moterys ištekėjo už vyrų) iš 
Šv. Elenos salos. Tuo budu vir
si 154' gyventojai yra mano gi
minaičiai. Ir jau nuo seniai aš 
troškau kai kurį laiką pagy
venti “šeimoj”.

“Klimatas svyruoja tarp 15- 
22 laipsnių, žiema kaip vasa
ra. Ideališka — ne? Susirgimai 
gyventojų tarpe yra labai re
ti, rūpesčių nėra, ko reikia gy
venimui, duoda kraštas ir ju
ra—“laiminga sala”.

Pulk. Garfiėldas yra 61-rių 
melų amžiaus. Pulk. Garficld-

VAIKAL LENKTYNIAU
JA BAŽNYČIOJE

Vienoje Londono bažnyčio
je kasmet įvyksta nepaprastos 
lenktynės: sueina maži vaikai 
ir ima kiek galėdami dumti 
apie suolus. Kas pirmesnis a- 
pibėga; tas gauna atitinkamas 
dovanas. Šitos lenktynės jau 
tęsiasi nuo XVI šimtmečio. 
Mat, vienas turtingas knygų 
leidyklos savininkas, Džonas 
Fišeris,. 1574. metais mirdamas 
tam tikrą savo turtų dalį tes
tamente užrašė savo parapi
jos bažnyčiai. Tačiau Fišeris

tuos turtus paliko bažnyčiai 
ne tam, kad jie tuojau kam 
nors butų, sunaudoti, bet tam, 
kad iš palūkanų kasmet bu
tų ruošiamos bažnyčioje vai
kų lenktynės aplink suolus. 
Tuo budu dabar tokios lenk
tynės ir įvyksta. Lenktynių me
tu yra paprastai pilna bažny
čia žmonių: jie čia susirenka 
ne melstis, bet pasižiūrėti lenk
tyniaujančių vaikų. Lenktynės 
įvyko ir šiemet.

Ugninės žemės ( Tora dc Fuo- as vėl išplaukė vienu anglų

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

AND-CKEESE
5EADY IN 9 MINUTES

KEISTAS SUTAPIMAS
Sena moteriškė pirmą kartą 

savo gyvenime išgėrė stiklą 
konjako.

— Keista, šis gėrimas turi 
lygiai tokį pat skonį, kaip ir 
vaistai, kuriuos nuolat geria 
mano vyras.

NAUJIENOS
1’7.39- South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. Canal 8500

PETERiPEN ,

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudę už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

GRANE COAL COMPANY 
5332 So.. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screcned) Tonas .......................... ■
smulkesnes $y.00
PETROLEUM CARBON COKE J "9 „ 25
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ " 

Sales Tax ekstra.
—. ............................ ... ....

Garantuotų Vartotą Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992

l

COOK COUNTY 
PASIŪLO

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 
rasų.

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 metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią 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 S3rd Street 

prie Loomis

(

Vienatine- Tokia 
KNYGA 

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.
Lietuvos ir lietuvių tautinės dva

sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui: pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
g;eno.

Kaina $2.00.
Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise;

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- 
rantvotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. TAROS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAŠ FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St. 

Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI'
NAUJIENOSE
KAINA 23 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AEHO KL1UBO 

NAUDAI.

Garsinkites ‘N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už $ f g.50
GYDYMAS LIGONINĖJ $£0.00 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15-oc
REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama.... fc
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Ave^ Chicago 

Tel. Lawnda!e 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd SL 
Tel. ENG. 5883-5846
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Gabrielė PetKevičaitė|
■

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)

Iš mano pačios pažįstami) 
lietuvių, kiek atsimenu, buvo 
valdžios tarnų varginami ši
tie: Jakševičiutė - Venslauskie- 
nė (dvi kratos), Jodinskaitė 
Elžbieta, “žiburėlio” narys 
(suimta ir neilgiausiai Liepo- 
jaus kalėjime laikyta). Braž- 
dytė - Perekšlienė Emilija, “ži
burėlio” narys (suimta, ištrem
ta), Janulaitis Augustinas (il
gai kalėjime kankintas, pabė
go), d-ras Vaineikis (ilgai ka
lėjęs, išvežtas Sibiran), Jonas 
Jablonskis (kratytas, ištrem
tas), d-ras Adomas Skėteris 
(kratytas, ištremtas), teisėjas 
Čepas Motiejus (Sibire kraty
tas, nustojęs vietos turėjęs lai
kinai Lietuvon grįžti), juristas 
Bulota Andrius (kratytas ir, 
rodosi, iš vietos pašalintas), 
d-ras Mongirdas (kratytas, su
imtas), studentas Petras AvL 
žonis (kratytas), Juškytės Jad
vygos tykojo, bet jos vietoje 
vienavarde lenkę kratė ir įsi
tikinę, kad nekalta, paleido. O 
kiek visai nežinomų ir visai

nekaltų buvo varginama?!...
Buvo laikas, kad mudu su 

Višinskiu tarėm, jog mudu ir 
trečias Vincas Mickevičius
(Kapsukas) — tai visi žinomi 
eiliniai kovotojai pasilikę lais
vi. .. Rodosi, ir neklydome, 
taip manydami. Tais laikais 
siuntinėdami rašinėlius į “Var
pą” dėdavome kuo įvairiausias 
slapyvardes, kad priešas many
tų, jog rašytojų būrys yra di
džiausias.

Gerai Šeimininkėms 
Žinoti, Kad:

Jeigu pavirinsite truputį ac
to skauradoje kurioje kepėt 
žuvį, tai palengvins valymą 
sk a u rados. -----

Pusė kvortos pieno kasdieną 
kiekvienam suaugusiam, kar
tu su vaisiais, daržovėms ir 
kiaušiniais, prilaiko dietą nuo 
trukumų ir pagelbsti palaiky
ti kūną geroj tvarkoj ir jaunu.

Jeigu parsinešus vaisius iš 
krautuvės tuojaus nuplausi ir 
nudžiovinsi su švariu šluosty
tu vu, tai pastebėsi nors ir ma
žiausią sugedimo plėtmą, ku
ris galėjo prilipti nuo kitų vai
sių krautuvėje.

—Kai įninka

Apie kiekvieną to meto vei
kėją buvo leidžiama bjauriau
sių gandų: tas tą išdavęs, tas 
ant to visą kaltę sukrovęs, ir 
t. t. ir t. t. O tie visi 'vargše
liai už mūrų sienų nuo viso 
pasaulio atskirti kentėjo; daug 
jų dar kūdikiai, motinos glo
bos reikalingi... tikrai karžy
gių dvasia užsidegę, užsikirto, 
kaip tie akmenys, į kuriuos 
daužomi visi žandarų ir šnipų 
galandami dalgiai atšipo, su
trupėjo.

Tomis bjauriomis paskalo
mis, matyti, buvo tikėtasi mu
sų tarpe padaryti sąmišį arba 
sukelti tiesiog keršto norą: — 
“Tu mane išdavei, aš tau pa
rodysiu !” — Apie save, pa
vyzdžiui, išgirdau Panevėžy 
pasklydusi ganda, kad aš per 
kratą išdavusi E. Jodinskaitė 
ir tuo budu pati išlikusi svei
ka.

Nevidonams toks manevras 
visai nepasisekė. Mes, anų lai
kų veikėjai, be jokios ypatin
gos organizacijos be jokių kal
bų ir “taisyklių”, taip pasiti 
kėjome vienas kitu, jog, jei ir 
butų atsitikęs koks išdavimas, 
niekuomet išdavikui nebutm 
mėm keršiję jau vien dėl to, 
jog tikrai žinojome, kad nelai
mingasis to niekuomet savo 
valia nepadarytų... Jis butų tai 
padaręs nebent nežinodamas, 

; nesuprasdamas dalyko arba tie- 
'siog apsvaigęs...

(BUS DAUGIAU)

COPR. IW, NSKOUCDAFT MRV1CE, INC.

KITCHEN SAMPLER PATTERN 2043

KOVON! KOVON!
Tokios stiprios atakos prieš 

dorovę, toks spaudimas propa
gandos supa mumis iš visų pu
sių, kad stipriai reikia laiky
tis, kad kaip nors galėtumėme 
išlaikyti pusiausvyrą.

Mintys yra nepaprastos esy
bės. Jos nepastovios. Jos daž
nai veidmainingos. Rodos, vie
ną tau į ausį šnibžda — atsi
suk, galvą kryptelėk — ir vi
sai kas kitas. Jom reikia tvar
kos, gerų papročių, discipli
nos. Tik tada galėsite jų žo
džiais patikėti, tik tada busi
te tikros, kad čia ne vienpu
siškas įsikarščiavimas, bet 
rimti dėstymai.

O kaip tuos stebuklus sukel
ti — raštu! Rašymas yra ma
loniausias, daugiausia paten
kinąs dalykas. Taip vieną kar
tą sakė mums bendradarbėms 
šio skyriaus dabartinė vedėja. 
Rašyk daug, sesute, daug ir 
dažnai, — ir skaityk savo raš
tus, jos pagerink ir pagerin
tus prisiųsk į Moterų Skyrių, 
nes jis buvo ir sukurtas tam, 
kad galėtų suteikti moterims 
patogią progą mintinis, per
gyvenimais pasidalinti.

—Kad man nerašos! Niekad 
nebuvo reikalo lietuviškai ra
šyti .. . nežinau nė kur kabliu
kus dėti!

Rašykite angliškai, jeigu lenr 
gviau. Mes juk suskaitysime. 
Svarbiausia yra, kad jus save 
patobulinsite savo mintis iš- 
reikšdamos ir mus suįdomin
site su dar gal ir nepastebėta 
spalva gyvenmo vaivorykštėje.

Rašykite lietuviškai; rašyki
te kaFp kalbate, iš širdies, o re
daktorė turi pilną dėžę kab
liukų. Ji juos pritaikins.

Aš pamenu mano pirmutinį 
Naujienose tilpusį straipsnelį. 
Tik pamanyk — beveik pusė 
šimto tūkstančių tėvų tokiam 
pat skaičiuj šeimynų pažvelgė 
į mano surankiotus žodžius— 
ir kai kurie net balsiai visai 
šeimynai tas mano mintis per
skaitė, su įvairiomis intonaci
joms ir pastebėlčmis. Nesijuo
kite iš mano naivumo — jums 
taip pat džiugintų tas nepa
prastas jausmas. Net susikūrė 
gilios pažintys šitokiu budu— 
nereikėjo paveikslo, kad butų 
galima pažinti būdą, ypatybę, 
charakterį bendradarbių iš Ka
nados, iš tolimesnių šios ša
lies miestų. Nenutraukite nuo 
;avęs tokio ypatingo malonu
mo.

Ir dar štai kas — su kiek
vienu kuriniu jausitės miklcs- 
)ės rašytojos. Taip ir moko
mės po biskį, palaikome musų 
tėvų kalbą .. . skaitome Nau
jienas, kad musų termės nelik
tų senoviškos; rašydamos kar
tas jiuo karto, kad save ir ki
tus pertikrinus, kad mes išei
viai tebedžiaugiamęs pilnumu 
ir malonia poezija lietuvių kal
bos.

Taip, subuntavokim mintis— 
T kasdienine, ir išimtinas, ir 
senas, ir naujas—ir duokim 
joms progos paroduoti gra
žiuose žadžiuose Moterų skyriu
je. —rSuzanna Viliute

» » S
Dorothy Clark iš Warren,

NAUJA LIETUVĖ PROFESIONALE
» %

Dr. Emilija V. Krokas*

Nauja profesijonalė, kuriai 
Chicago Medical College įtei
kė medicinos daktaro laipsnį 
birželio 17 dieną, šių metų, 
yra tikrai pavyzdinga ir nepa
prasta moteris. Savo trumpam 
gyvenime ji turi, tiktai 31 me
tą amžiaus ir daug jaunesnė 
atrodo. Ji yra jau daug atsie
kus. Yra daug moterų, kurios 
turėdamos daugiau laiko pra
leidžia tą laiką niekniekiams 
arba skundžiasi, kad neturi 
laiko tęsti toliau protišką išsi
vystymą. Bet ne Dr. Krokas, 
kuri tykiai dirbo ir atsiekė sa
vo liksią.

Būdama tik 14 metų am
žiaus mergaite ji apsivedė su 
Juozu Kroku, kuris šiandien 
yra sekretorium Peoples Fur- 
niture bendrovės. Per septy- 
nioliką metų jr užaugino sū
nų Algirdą, 16* metų, kuris 
ateinančiais metais baigs Kelly 
High School, ir dukterį La- 
verne, 11 metų, kuri dar lan
ko pradinę mokyklą.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
. 1739 So. Halsted St, Chicago, IUL

2043

i Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No... 
i

, Vardas ir pavardė____________________________________ —

Adresas

^Miestas Ir valstija

. N. H., 36 metų amžiaus mote- 
I ris, yra pirmutinė moteris po- 
| licijos šefas New Hampshire 
• valstijoje.

» » »
Moterys sudaro didžiausią 

' skaičių dentistų Lenkijoje.
| u » »
| Moterų mokytojų Kauno 
i mokylose yra 60%—vyrų 40%.

LIEMUO
Kiekviena moteris gali tu

rėti ploną liemenį, bet, žino
ma, neturi tingėti kasdien pa- 
simankštyti. Kasdien, rytą ir 
vakarą, darykite sekančią 
gimnastiką.

Atsistokite tiesiai, ištieskite 
rankas viršun, paskui lenkitės 
pakol su pirštų galais galite 
pasiekti žemę, nepalenkus ke
lius. Tai padarykite per ko
kias penkias minutes. Pradžioj 
jausitės trupučiuką sustyrę ir 
gali net šiek tiek raumenys 
skaudėti. Tačiau nesustokite. 
Už poros dienų tas praeis ir 
’ada galėsite jau visai lengvai 
lankstytis.

Turite taipgi prisilaikyti ir 
dietos. Naudokite kuomažiau- 
sia valgių, kurie turi krakmo
lo, mažiaus saldainių, keksų 
etc., bet daugiau vaisių ir dar
žovių. Gerkite vandenį prieš 
valgį ir kiek vėliaus po valgio. 
Išgerkite mažiausia po šešis 
stiklus kasdien.

Kada oras gražus, eikite pa
sivaikščioti. Vaikščiokite grei
tai ir mažiausia valandą laiko.

Jeigu tą viską tikrai pildy
site ir darysite per tūlą laiką, 
tad pamatysite, kad jūsų lie^ 
muo bus plonesnis, veidas aiš
kesnis ir akys skaistesnės, žo
džiu, iš viso jausitės daug svei
kinus. —Ona.

Augino vaikus, pavyzdingai 
ruošė namus, bet vis tiek ra
do laiko ir turėjo energijos 
pabaigti aukštesnę mokyklą ir 
colegiją su bakalauro laipsniu 
iš Lewis Instituto. Taipgi ra
do laiko pabaigti slaugės kur
sus ir prisirengti įstoti į medi
cinos mokyklą, kurią ji šįmet 
sėkmingai baigė. Vasarai bai
giantis daktarė išvažiuos me
tams laiko iš Chicagos užimti 
vietą ligonbutyje kaipo rezi
dente. Po to išduos valstijos 
kvotimus ir pradės praktikuo
ti Chicagoje, specializuosis 
moterų ligų ir gimdymų (ob- 
stetries) srityse.

Širdingai tikiu, kad Dr. Kro
kas turės kuosekmingiausią 
ateitį savo profesijoje, nes ji 
yra malonaus ir pritraukian
čio budo, sveika, pilna energi
jos ir gabi. Jos motinos šeima 
atvyko iš Klaipėdos, tad dak
tarė kalba vokiškai. Prie to, 
dar kalba lenkiškai ir lietuviš
kai. Tad ji galės patenkinti 
daug ligonių. ,

Apart to, tikiu, kad jos 
draugai jai daug pagelbės. Dr. 
Krukęs priklauso prie Brigh- 
ton Park Moterų Kliubo, Da
rius ir Girėnas Veteranų D-jos 
moterų skyriaus ir prie SLA 
108 kuopos.

Bet kalbant apie naują gy
dytoją negalima praleisti pro
gos nepaminėjus jos gyvenimo 
draugo, Juozo Kroko, su ku
rio pagalba ir simpatija dak
tarė galėjo pabaigti savo 
mokslą. Visados gerbiame tė
vus, kurie smukiai dirba ir lei
džia savo vaikus į aukštus 
mokslus. Bet retai randam lie
tuvį vyrą, kuris leidžia savo 
žmonai taip aukštai mokytis. 
Užlad Juozas Krokas yra ver
tas musų pagerbimo.

Sveikinu naują daktarę, 
kurios gabumas ir mokslo 
troškimas davė jai galimybę 
išvengti visų gyvenimo keblu
mų. Ne tik kad ji mokinosi 
gerai šitam sunkiam moksle, 
bet ji viską pati namie prižiū
rėjo, gamino valgį, auklėjo 
vaikus ir dar buvo gera šei
mininke, motina ir žmona.

Taip kaip daktarė mane pri
ėmė savo namuose, kur vis
kas buvo sutvarkyta skoningai, 
taip ji maloniai priims savo 
busimus pacientus. Iš širdies 
gilumos linkiu jai geriausių 
pasekmių ateityje.

Turiu pranešti, kad Dr. Kro
kas prižadėjo bendradarbiau
ti “Moterų Skyriui”.

L. Narmontaitė.

Kašo VI. Matalaitienė

VAIKU NEPAKLUSNUMO PRIEŽASTYS
Iš “Molina ir Vaikas

Dar labai nesenais laikais' 
buvo ypatingai mėgiamas ne
paprastas akcentavimas “as
mens laisvės”. Vaiko paklus
numo klausimas buvo pasta
tytas į keistoką plotmę, lyg 
paklusimas tėvų valiai jau bu
tų šios “mažos asmenybės” 
valios laužymas. Tačiau, ne
žiūrint visų tų pedagoginių 
tendencijų, visuomet tenka 
tvirtinti, kad vaikas privalo 
išmokti' klausyti: kodėl?

Mažas vaikas visuomet turi 
kontaktą su pavojų pilnu pa
sauliu ir nuo tų pavojų jis ga
li būti apsaugotas tik tada, kai 
išmoksta klausyti. Reiškia, vai
ko pakhisnumas-riėra reikalin
gas tik motinos patogumui, bet 
šio paklusnumo reikalingumas 
išplaukia iš pačios vaiko pri
gimties, viskuo besidominčios, 
ir linkusios viską ištirti ir a- 
nalizuoti. Tinkamas paklus
numo auklėjimas nelaužo vai
ko valios, bet lavina ją, nenie
kina jo garbes pajautimo, bet 
įį ugdo, neatima gyvenimo 
džiaugsmo, o padaro jį dar 
skaidresnį. Žinoma, panašus 
priekaištai, kaip,—koks tu ne
paklusnus! arba—nėra kito 
tokio nepaklusnaus vaiko, kaip 
tu! ir t. t.—gyvenimo nepa
taiso ir niekad nepataisys. Tu
rime rasti nepaklusnumo prie
žastį, pašalinti visas klaidas. 
Kam gi tenka suversti visą 
kaltę už vaiko nepaklusnumą? 
Neabejotina, patiems tėvams 
ar auklėtojams! Jokie “protim

...........................................iiiiiiiiiimiiiiiiiiimniiiiiiimimiiniuiuię,

Į Maistas Į
Į Veda MORTA RUGIENE 
š -.........

Mėlynių Miltainiai
2 puodukai mėlynių, 2 kiaušiniai, 

1 puodukas pieno, V2 puoduko cuk
raus, šaukštas sviesto (arba “Cris- 
co”) 2 puod. miltų, 2 šaukštukai 
“baking powder”. Viską gerai su
plakti, tada pridėti uogas, truputį 
perpylus miltais. Nestorai sudėti į 
blėką, kepti 30 minučių. Paduoti 
šiltą su pienu ar grietinėle.

O. V.

Moterims idomu 
žinoti, kad:

Montclair, N. J., randasi Su
vienytų Valstijų Moterų Kava
lerijos vienutė iš 200 patyru
sių raitininkių, kurios yra ga
bios visuose skyriuose kava
lerijos manevrų.

gi pamokymai “neįstengė su
gadinti vaiko atsukti į natūra
lias vėžes. O kaip dažnai į 
musų “pamokymus”, kuriais 
taip mėgstame švaistytis, vy-, 
resnieji vaikai atšauna: •

—Argi aš kaltas? Tu mane 
tai]) auklėjai!...

Paupyje sėdi motina su ket- 
veriu metų berniuku.

—Tu palauksi manęs ant 
kranto, — į vandenį neik, nes 
didelė žuvis tave įkas ...

—O kodėl tavęs nekanda?— 
atšauna vaikas (kokia griežta 
ir nepermaldaujama logika!).

—Žuvys kanda tik mažus 
vikus,—tvirtina motina šį kar
tą jau mažiau įtikinančiu bal
su. Rezultate — vaikas vistiek 
brenda paskui motiną į upę.

Ir kitas pavyzdys.
—Aš noriu paplaukioti, o tu 

palauksi manęs ant kranto ir 
į vandenį neisi.

—Gerai.
Užsisvajojusiam “žiopliukui” 

motina primena antrą kartą:
—Tu spratai mane? Į vande

nį negalima eiti!..
—Supratau.
Išsimaudžiusi motina grįžta 

atgal—berniukas, ramiai už
imtas savo darbu, nepasitrau
kė nuo kranto.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

Dvi gražios vasarinės suknelės
No. 4178 — Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36z 38, 40 

ir 42 colių per krutinę.
No. 4179 — Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno* pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739;
So. Halsted St., Chicago, III.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Šiandien Atidaro 
Pataisytą 16-tą 
Gatvę Ciceroj

Piknikai, Atostogos Ir 
Dar Kai Kas

CICERO — Raudonos Rožės 
Kliubo Jubiliejinis Piknikas 
tikrai buvo jubiliejinis. Oras 
gražus, svečių daug, dovana— 
Plyinouth automobilis—teko 
Ciceron, Auna Matthews, 1602 
S. 51 Avė. Kaip tik tų dieną 
šventė savo “birthday” ir atė
jo laimė. Tą laimingą tikietu- 
ką išėmė maža mergaitė, apie 
4 metų Dolorcs Varpucen, 
1325 S. 49th Avė.

Visą dieną piknikas buvo 
geroj nuotaikoj. Komiteto na
rys K. P. Deveikis per garsia
kalbį sveikino svečius su ge
riausiais linkėjimais, taipgi 
pranešinėjo įvairius nuotykius. 
Garsiakalbį įrengė p. Lipsky, 
vietos, radio krautuvininkas. 
Taipgi pats p. Lipskis kruta- 
mus paveikslus ėmė visos pu
blikos. Jie bus rodomi kliubo 
metiniam parengime.

Kas buvo piknike, tai visi 
sako “istoriška sueiga”. Tas 
tikra tiesa, ir rengimo komi
tetas pilnai patenkintas savo 
triusu, ir taria visiems širdin
gą ačiū už paramą, o parama 
buvo iš visur pačių Kliubo na
rių, laikraščių, radio, ir t.t. Da
bar lauksim metinio parengi
mo. Ten uždėsim antspaudą 
savo 25 metų Jubiliejui. Ko
mitetas: B. Tumavich, J. Ja
kaitis, J. Zaluba, C. Biknius, 
C. Arcim, F. Jasutis, K. P. 
Deveikis.

Atostogos Western Electric 
Dirbtuvėj

Krušas. Vestuvių puota įvyko 
jaunosios tėvų namuose, 4059 
West Jackson Boulevard. Jau
nieji ten ir apsigyvens. Lai
mingos jiems kloties.

Kareiviai Ruošiasi Piknikui
Vietos Kareivių draugija ju- 

da-bruzda. šį šeštadienį turi 
savo pikniką Liberty darže. 
Nuvažiuoti ir parvažiuoti gali
ma bus busu — visus paims. 
Ateikite prie Liuosybės svetai
nės.

Lietuviai Dalyvaus 16-tos 
Gatvės Atidaryme

16-ta gatvė nuo 48 ir 52 jau 
ištaisyta. Automobiliai važiuo
ja abiejom pusėm. Gražią iš
vaizdą gadina gelžkelio bėgės 
viduryje, bet kągi padarysi, 
kad taip jau buvo ir yra. šian
dien vakare miesto valdyba 
ruošia oficialį atidarymą. Kvie
čia visus dalyvauti. Bus šauni 
paroda ir prakalbos. Lietuviai 
irgi dalyvaus. D.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Atostogos, atostogos! šios 
apielinkės didžiausia dirbtuvė, 
Western Electric Co., savo se
niems darbininkams duoda 3 
savaites apmokamų atostogų ir 
per tą laiką apie dirbtuvę krau
tu ves-valgy klos užsidaro. Netu
ri biznio. Tik su pabaiga šio 
mėnesio visi susirenka.

Vietos “retired” biznierius 
Jonas Pauga su žmona ir sū
num apleido Cicero 3 ar 4 mė
nesiams. Apvažiuos daug val
stijų ir daug ką įdomaus pa
matys.

Apsivedė
Praeitą šeštadienį perėjo 

“moterystės stonan” B. Lau
raitis ir L. Davis Deveikaitė. 
Šliubas duotas Šv. Jurgio baž
nyčioj. Surišo pats pralotas

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

MMMusir iniiiiini iHMranri ■

«
 Gėlės Mylintiems 

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

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

■ AnglijiSiunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7308

Švarits Adams
Tavern

Praeitais metais Mr. ir Mrs. 
Adam Daukša nupirko namą, 
3238 So. Halsted St. Pp. Dauk
šai ir seniaus yra gyvendavę 
Bridgeporto apylinkėj, todėl, 
kaipo sušipralusiems lietu
viams, jiems draugų netruko.

Jie užlaiko švarų ir erdvų 
Adam’s Tavern biznį, į kurį 
kiekvienam yra patogu ir jau
ku užeiti... J. A. S.

Universal
Restaurant

Universal Restaurant yra ži
nomas ne tik bridgeportic- 
čiams, bet ir • kitų Chicagos 
apylinkių lietuviams, kaipo 
vienas iš gerųjų. Tai yra An
tano Norkaus Restoranas, 750 
W. 31st St., beveik prie kam
po Halsted ir 31st St.

A. Norkaus klijentai pripa
žįsta, kad jo restorane tikrai 
gardžiai pavalgai, nes Norkus 
yra patyręs tokiame biznyje 
ir žinovas pagaminti valgius.

Universal Restoranas vra 
švariai užlaikomas ir gerai vė
dinamas, kad ir karščiausią 
dieną pas “Norkų” nešilta 
karštą kavą gerti ... J. A. S.

Banis Studio
Jau keli metai kaip Paul 

Banis užlaiko fotografavimo 
įstaigą. 3200 So. Halsted St. 
Neseniai P. Banis savo biznio 
patalpas pertvarkė ir pageri
no. Jo padarytomis fotografi
jomis visi yra patenkinti, nes 
taip darbas taip medžiaga es
anti aukštos rūšies...

J. A. S.

Laundry
Patarnautojas

Juozas Matulis turi skalbyk
los biznį, 3240 So. Halsted St. 
Į jo skalbyklą galima nunešti 
įvairius skalbinius arba pate
lefonuoti Milda Laundry, kad 
J. Matulis atvažiuotų, kaip pa
prastai laundry patarnauja.

J. Matulis yra plačiai susi
pažinęs su Chicagos lietuviais. 
Žinomas patarnautojas geriaus 
darbą padarys ... J. A. S.

) *

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA <

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

8ARSKIS ėlJRNITURE HOUSE, Ine.
-TUOK HOME OF FINE FUBNITURE’ SINCK 1SM

J1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Rytoi Legionierių Vaikų Išvažiavimas

NAUJI BIZNIERIAI
Dvi Bridgeporto pilietis, bū

tent, p. Misevičienė ir Mažei
kienė nusipirko taverną, 837 
W. 34 PI. Ponia Misevičienė 
per ilgus metus dirbus restau- 
rantuose už virėja, taipgi tu
rėjus savo valgyklą Bridgepor
te. Pasiteiravus apie biznį, pa
sakė, kad pradžia gan gera. 
Laimingo pasisekimo naujoms 
biznierėms.

—Susiedas

Grand Openingas
Frances ir Edward Kubai- 

čiai turės ailnės “grand ope- 
ningą” sekantį šeštadienį, lie
pos 15 d., prie Archer ir Kea(i 
avės. (Priešais buvusio J. Lie* 
pos daržą), Justice, III.

Frances ir Edwardas yra 
sunus ir duktė Vinco Kukai
čio, Sunset Parko savininko. 
Kadangi Kukaičiai yra popu
liarus žmonės, tai numatoma, 
kad biznis jiems gerai seksis. 
Pelnykite skelbimą penktadie
nio “N-nų” laidoj.

Steponas.

BilI Popeli Atidaro 
“Streamiine” 
Taverną

Visiems gerai žinomi Brigli- 
ton Parko biznieriai Bill ir 
Ona Popeli, kurie turėjo taver
ną 4358 S. Maplewood avė., 
dabar nusipirko gražų namą, 
4756 S. YVeslern avė. Sekantį 
šeštadienį jie atidarys čia 
“streamiine” taverną, kokio 
dar brightonparkiečiai nėra 
matę.

Visi taverno įrengimai bus 
naujausios mados. —Steponas

Diena Iš Dienos
■■■■

Išsiėmė Leidimus
Vedybėms

(Chicagoj)
Joseph Glab, 25, su Adeline 

Kardas, 19

Paul Fischer, 25, su Marga- 
ret Maskaliunas, 26

Reikalauja
Perskiry

Edna May Paulick nuo Char
les A. Paulick

Gavo
Perskiras

Magdalena Zamtilewicz nuo 
Ludwig Zamulewicz

Margaret Lūkės nuo Stanley 
Lūkės

Skelbimai Naujienose 
'luoda naudą dėlto, 
rč!‘pačios Naujienos 

yra naudingos.

Aukos Lietuvos 
Reikalams

Lietuvos Konsulatas Čikago- 
. e gavo ir šiuo skelbia seka
mas aukas Lietuvos reikalams:

APSIGYNIMO FONDUI 
Chicago, III.

Jonas Dimša ...........  • $12.00
Dom. Gcrčienė ........... 2.00
Susivienijimas Lietuvių Na

mų Savininkų Bridgeporte, 
)er St. Kunevičių ...... 10.00
Per Lietuvai Gelbėti Fondą*.
Paul Dalen ............... 25.00
N. N..................................  3.00
Z. M. ..................................... 26

Cicero, III.
Šv. Antano Dr-ja, per ALRK 

Federacijos sekr. L. šimutį
10.00

Hilldale, Inkerman, Hudson ir 
Plains, Pa.

Chas. W. Wosilius ir K. Kli
mas surinko ir pristatė 21.50

[ciaSSIFIEū AūS.
PERSONAI.

_________ Ašmeną Ieško
PAIEŠKAU Mrs. Julijos Murei- 

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

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

JIEŠKAU DARBO už bartenderį. 
Esu patyręs, nepijokas, teisingas, 
nevedęs. Praneškite Sam, 6101 Ra- 
cine Avė. TeL Wentworth 6073.

HELP WANTĖb—F
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINI ar mo
teris namų darbut

6637 So. Ashland Avė.

HELP VVANTfcD—MA
Darbininkų Reikia

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

M argumynai
Road.

Darius-Gir’čnas Amerikos 
Legijono 'Postas rengia nakti
nį pikniką rytoj vakare, lie
pos 14 dieną, Vytauto Darže, 
prie 115th ir Pulaski
Pradžia 6 vai. vak. Bus muzi
ka šokiams, “wrestling”, “box- 
ing”, “floor show”, prizai ir 
kitokios naujenybės. $2 vertes 
įžanga tik uz 25 centus.
Dalyvaus “batieball” žvaigždės

Bus Mike Krecvich, Luke 
Appling, Thornton Lee ir kili 
iš White Sox bascball koman
dos, kurie referuos ris tynęs ir 
kumštynes.

Iš ristikų bus George Mack, 
Joe Oravitch, Jack Zaravitch, 
Stanley Bagdonas, Joe i\Iit- 
chcll, Harry Marchi ir John 
Mason. Šio pikniko pelnas, jei 
jo kiek liks, yra skiriamas 
Darius-Girėnąs Druni & Bugle 
kuopai. Taigi, lietuviai, kurie 
esate matę musų jaunus legio
nierių vaikučius ir mergaites, 
ar tai dalyvaujant lietuvių ka
pinėse kapiniu puošimo die
noj, ar kiluošą lietuvių paren
gimuose, paremkite juos da
lyvaudami su.,jais jų metinia
me piknike ryloj vakare. Pri- 
duokite jiems naujos energi
jos ir dvasios sustiprinimą, 
kad jie nors ir čia gimę, bet 
didžiuotųsi, kad yra lietuviai. 
Taigi visi į Vytauto daržą*

William Sebastian,
Commander.

Kada žmogus jau 
iriausias

žmonių ir gyvulių savijautą

jogų veikimas, 
pavyzdžiui, kac 
sergantieji reu- 
geriausią baro-

įvairus išoriniai veiksniai. 
Žmogus ir kiti gyviai yra su
jungti su apsupančiu juos pa
sauliu nematomais antenomis, 
kuriomis organizmui pateikia
mas gamtos 
Visi žinome, 
nelaimingieji, 
matu, atstoja 
metrą, kaulų
besiartinantį lietų. Prieš aud
rą daugelis žvėrių ir paukščių 
nerimastauja, paukščiai nuty
la, bitės piktai gelia.

Oro atmainos padidina ligo
tų žmonių kai kuriuos skaus
mus, sukelia nervų pairimą, 
pasunkina operacijas. Tode 
gydytojai kai' kurias neskubias 
operacijas stengiasi daryti es
ant geram orui. Gydytojai Jo
tos ir Frccs eile bandymų pa
tyrė, kad žmogaus organizmo 
veikimas turi ryšio ir su die
nos ar nakties laiku; taip pat

ožaiti

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
HANSAS CITY. — Edgar 

Shook, naujas Hansas City, 
Missouri, policijos viršinin
kas. Jisai buvo paskirtas į 
vietą prašalinto IP'rcndcr- 
gast mašinos talkininko.

JUOKAI
— Kur yra tavo broliukas?
— Jis susirgo ir guli ligoni

nėje.
— Kas jam atsiliko?
— Jis laimėjo lažybas.
— !?
— Mes susiginčijome, kas 

toliau gali išsikišti pro langą 
ir sukirtome lažybas. Jis jas 
laihiėjo.

ir kūno temperatūra. Ligo
tiems tais pačiais laikotarpiais 
pasireiškia įvairus skausmai. 
Tulžies ir nervų priepuoliai 
dažniausiai pasireiškia vakare 
ar naktį. Kūdikiai, sergantieji 
virškinimo organais, dažniau 
įniršta paryčiu. Kurie serga 
plaučių uždegimu, tiems pavo
jingiausios 2-4 valandos rytą.

Ligonių sveikatos tais pa- 
laikotarpiais pablogėji- 
ar pagerėjimas gydyto- 
davė mintį, kad gal bu- 
sveikas žmogus

mams nevisada vienodai jau-

čiais 
nias 
jams 
ti ir skaus-

darė ir šios rūšies bandymų. 
Tyrimams jie ėmė ne natū
ralius skausmus, sunkiau rū
šiuojamus, bet dirbtinius. Jie
du įvairiu laiku dvidešimčiai 
asmenč elektros jėga erzino 
dantis, ir patyrė, kad žmo
gaus jautrumas skausmams au
ga nuo ryto iki vakaro, paskui 
vėl silpnėja iki ryto. Jautriau
sias skausmams žmogus yra 
apie 6 vai. vakare. Todėl ope
racijas ir kitus skausmingus 
veiksmus esą geriausia daryti 
rytą, kada žmogus yra atspa
riausias skausmams.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid for Itching of 

ECZEMA
Daur yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, švelninau 
tls. antiseptinis skiedinys Žemo davė greita* 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabių pa- 
geibų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamta* 
greitesni gyrlymų. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas 
štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: **I 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 33 
metus." ... „

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktį gydant Ecsoma. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 85ę. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.26 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

Šią sumą suaukojo: Iš Hill
dale, po $2: K. Klimas ir J. 
Milišauskas; po $1: P. Laužiu
kas, V. Laužiukienė, G. Sindi- 
co, P. Ercalani, A., Palinko ir 
smulkiom aukom; po 50c: A. 
Zaikauskas, G. Zarauskas, J. 
Večerkauskas, G. Lcandri, M. 
Lankauskas, J. Vosilius, J. 
Javige, E. Didžiūnas (iš Ply- 
mouth). Viso iš Hilldale $14.00

Iš Inkerman*. Pr. Kazakevi
čius $5, St. Krivickas $1. Viso 
iš Inkcrman $6.

Iš Hudson ir Plains, Pa. W. 
Wasnieski $1, smulkiom au
kom 50c. Chas. W. Wosilius

21.50
Klaipėdos Krašto Pabėgėliams 

Šelpti
West Frankfort, III. S. L. A. 

311 kuopa, per A. Radžiūną
$5.00

Nonoood, Mass. ALRK Fe
deracijos skyr. per centro sek
retorių ............................ $10.00

Šventosios Uosio Statybai
Chas. W. Wosilius .iš Hill

dale (Plainsvillc), Pa., pradė
jo Šventosios Uosto fondą —• 
jis prisiuntė tam tikslui $20.00

Kartu su auka p. Vosilius 
pridėjo sekamo turinio laišką: 
“K. Klimas ir aš surinkom 
Hilldale, Inkerman, Hudson ir 
Plains, Pa., $21.50. Aš tą su
mą padvigubinau pridedamas 
$21.50 — čia siunčiu Lietuvos 
Ginklų Fondui $43.00.

“Su šiuo laišku taip pat pri- 
siunčiu 20 dol. vertės Lietu
vos Laisves Paskolos Bonų ku
ponų ir prašau juos iškeisti ir 
pinigus persiųsti šventosios 
uosto įrenginiui. Siųsdamas 
savo auką siulau pradėti Šven
tosios Uosto vajų, kaip tik pa
sibaigs Ginklų Fondo vajus.”

Viso aukų gauta .... $140.26 
Lietuvos Konsulatas nuošir

džiai dėkoja visiems aukoto
jams. Gaunamos aukos sku
biai pakvituojamos, laikraš; 
čiuose skelbiamos ir į atitin
kamus fondus pervedamos.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellcvue Placc, 
Chicago, Illinois

Mano Dienos Jau 
Baigiasi, Lietuvos 
Nematysiu...

Maža, Bet Nuoširdi Auka
Tūlas Z. M. prisiuntė Lietu

vai Gelbėti Fondui 26 centų 
auką Lietuvos gynimo reika
lams ir tarpe kitko savo laiške 
pareiškė sekamą:

“Prašau priimti mano mažy
tę 26 centų auką Lietuvos gy
nimosi reikalams. Atleiskite už 
tokią mažą auką. Daugiau duo
ti negaliu, nes neturiu: esu ne
turtingas, gyvenu campėje (sto
vykloje), dirbu tik už pragy
venimą ir mažą atlyginimą — 
po 75 centus savaitėje. Esu 71 
m. amžiaus. Mano dienos jau 
baigiasi. Lietuvos jau nebema
tysiu, no^s ją labai myliu ir ki
tus raginu, kad mylėtų.... ”

S.

FUK RENT—IN GENĖRAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI KRAUTUVĖ ir keturi 
kambariai. Kampas—tinka bet ko
kiam bizniui. 5201 S. Ashland Avė. 
Del informacijų kreiptis 1153 W. 
47th Street.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

IŠSIRENDUOJA tavernas su vi
sais įtaisymais, arba parduosiu pi
giai namą; 2 bizniai ir 4 flatai.

3322 So. Morgan St.

BUSINESS ČHANCES 
Biz^o Progos

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

PARSIDUODA Bučernė su na
mu. 2519 W. 43rd St.

PARDAVIMUI tavernas su vi
sais įrengimais, barais, registras, 
stakas ir, viskas kas reikalinga. 
Kaina $450.00. 5339 S. Halsted St.

BATŲ TAISYMO ŠAPA pardavi
mui ar rendai.. 25 metai įsteigta. 
Savininkas serga. Kreiptis 1639 N. 
California Avė.

RĖAL ESTATE ĖOR SALE
Nam^-Že^

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

Keystone 8700.

PARDAVIMUI krautuvė ir 5 
kambarių flatas viršuj — arba mai
nyti į bungalow. Priežastis — mir
tis. Kreiptis Alesauskas, 7126 So. 
Rockvvell St.

VASAROS SPECIALAI
Aukštos rūšies 2 flatų plytinis 

5545 S. Throop st. Kampinis na
mas 6 ir 7 kambarių, karštu van
deniu šildomas. Rendos $80.00 mė
nesy. Morgičiaus išmokėjimai tik
tai $36.00 mėnesy su nuošimčiais. 
Mažas įmokėjimas.

STANLEY REALTY CO., 
179 W. Washington St. • 

Randolph 7055

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
Namą Patarnavimas ir Reikmenys

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

FINANCIAL

PASKOLAI PINIGAI
Privatus asmuo turi- pinigų inves

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

Box 1018
1739 S. Halsted Street

Suėmė 10 Mergaičių 
Už Vagiliavimą

Waukegano policija arešta
vo ir įkalino dešimts mergai
čių iš Waukegano ir kitų prie
miesčių už vagiliavimą. Jos su
vogė prekių už su virš $1,000 
iš vietos krautuvių.

Septynios mergaites gyvena 
Waukegane, viena Zione, vie
na Highland Parke ir viena 
North Chicago. Visos yra Wau- 
kegan High • School mokinės.
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Pašalpos, Pensijos, Darbai, Ir Kaip Juos 
Gauti, Kur Kreiptis

Užsidaręs Bankas 
Išmoka Daugiau 
Negu “Uždarė”

šiandien bene svarbiausias 
momentas bedarbių gyvenime, 
nes, kaip paprastoj pašalpoj- 
“relief” bei W.P.A. darbe, taip 
Jr kitur įvyksta didelės per
mainos. O kadangi musų žmo
nės neskaido kasdien laikraš
čių, tai mažai ką apife pašalpas 
tenusimano, čia, žinoma, reika
las paminėti, kad, didžiumoj, 
musų laikraščiams tokie daly
kai labai mažai apeina, ir dar 
net dalykus svarsto-aiškina 
kartais, net atbulai.

Bet “Naujienose”, birželio 29, 
ketvirtadienio laidoje, tilpo ga
na nuoseklus aiškinimas ir net 
buvo nurodytos vietos-stotys, 
kuriose galima reikalauti “pen
sijų” bedarbiams. Kaip papra
stai, musų žmonės pamiršta to
kius dalykus, ir kada jiems 
prieina reikalas, tai klausinė
ja, kamantinėja kiekvieną su
tiktą asmenį, ir pasėkoje gali
na visai klaidingas informaci
jas patarimus. O kada žmogui 
yra “bėda” — tai jis nežino 
iš kur ateis sekantis duonos 
kąsnis — JAM IR JO ŠEIMAI. 
Tai yra nej uokai, bet visgi dar 
atsiranda žmonių, kurie nori 
juokus krėsti, tik krečia pavo
jingus juokus ir labai netin
kamu laiku.

PĄ IR W.P.A. DARBĄ tol, kol 
jums užteks gyventi iš “pen
sijos”. — Pensijos bus mažiau
sia $7.00 ir daugiausia $16.00 
savaitėj. — Čia pilietybės klau
simas nėra liečiamas.

Žmonės norintieji paduoti ap
likacijas tokiai pensijai, turi 
kreiptis į savo apylinkės raš
tinę, būtent: 18ta ir West Side 
raštinė randasi 1335 W. Lake 
Str., Bridgeportas: 817 Ex- 
change Avė.—“Stock yarduose”; 
Brighton Parkas ten pat. Mar- 
quette Park—453 
ir 6760 Stony 
Roseland—10807 
Avė., Atlantic

W. 63rd St., 
Island Avė.;

So. Michigan 
apylinkė, ten

pat, kur Bridgeportas. Cicero 
—4810 W. Cermak Road. North 
Side—4207 W. Armitage Avė., 
ir 813 W. Montana St., (kreip
kitės kur arčiau).

Vyriausia raštinė
adresu 222 West North 
Drive. Ši gatvė yra 340 
mius—North. Prasideda
200 West—vakaruose ir 
si iki 340 West.

randasi 
Bank 
į žie

mio 
tęsia-

Valstija (Illinois) turi įstei
gusi įstaigas bedarbiams šelp
ti — kur kaikuriuose atvejuo
se ir Chicagos miestas priside
da su iškaščiais.

Pašalpa.
1). Chicago Relief Adminis- 

tration — yra viena iš tokių 
įstaigų, kur pavienis asmuo bei 
šeimyna gauna pašalpą, žmo
gus, netekęs darbo, turi eiti į 
šią įstaigą, 10 East llth -Street, 
ir čia gauti blanką — ją išpib 
džius sugrąžinti. Po 10 dienų 
aplikantą aplanko investigato- 
rius-t>yrinėtojas-*kamantinėtojas. 
Po jo seka “Casevvorker” — 
reikalų aprūpintojas. Kartais 
būna vyras, kartais moteris. 
Tyrinėjimas tęsiasi apie 14 die
nų. Atsitikus svarbiam reika
lui — visas tyrinėjimas žymiai 
paskubinamas. Kai tyrinėjimas 
pasibaigia, ar tai pavienis ar 
tai šeima gauna nustatymą su
mą pinigų. Pinigai mokami ne
vienodai. Jeigu ši įstaiga turi 
daugiau pinigų, žmonės gauna 
daugiau. Jei turi mažiau, tai 
mažiau ir moka. ŠI ĮSTAIGA 
NEŽIŪRI PILIETYBĖS.

Senatvės Pensija.
4). SENATVĖS PENSIJA.— 

Vyras ar moteris, sulaukę 65 
metus amžiaus, gali gauti pen
siją, mokama nevienodai, bet 
daugiau negu “relief”. Asmuo, 
gavęs senatvės pensiją negau
na jokios kitos pašalpos para
mos. Senatvės Pensijos reika
lu žmonės gyvenantieji 18-tos 
ir West Side kolionijose turi 
kreiptis į raštinę prie 2614 W. 
25th Place.

šias žinias, jeigu galima jas 
taip pavadinti, rašau todėl, kad 
daugelis musų lietuvių nežino, 
kuomet kitataučiai pilniausia 
naudojasi. O tokiam dalykui 
nėra reikalo varžytis, nes tie, 
eurie mus prie to privedė, at
suko nugarą kiekvienam ^žmo
gui sulaukusiam 35 metus am
žiaus. O prisidėjus dar ir de
presijai, — MUSŲ JAUNIMAS 
TAPO NUSTUMTAS Į SĄ
ŠLAVAS. Rašančiam yra tik
rai žinoma, kad kai kurie bu
vę bankieriai, daktarai, advo
katai, muzikantai, dvasininkai 
ir kiti, gana aukšto mokslo, 
naudojasi šiomis privilegijomis. 
TAIGI, JEIGU JIEMS, TAI 
KODĖL NE MUMS LIETU
VIAMS ? Bynsas.

Depozitoriai Gaus 107.2%
Nedaug kas tiki į stebuklus, 

bet kartais “stebuklai” pašilau 
ko.

1933 metais užsidarė First 
National Bankas LaGrange prie- 
miestyj, III.

Kaip ir kitų, taip ir šio ban
ko depozitoriai apraudojo “žu
vusius” pinigus, ir nusprendė, 
kad viskas dingo. Vargu ką be
atgaus.

, Bankus likviduojant vienur 
depozitoriai atgavo 10 nuošim
čių, kitur — 25%, vietomis net 
50 ir 75%. Bet ikišiol Chicagoj 
pasitaikė tik vienas bankas, ku
ris išmokėjo depozitoriams 
daugiau, negu jie turėjo pinigų, 
kai bankas užsidarė. Tai buvo 
Midland National bankas Brigh
ton Parke, kuris buvo toj vie
toj, kur dabar yra Standard 
7ederal Savings bendrovė.

Midland banko depozitoriai 
atgavo 100%, ir priedų dar ga
vo 10% dividendą už savo pi
nigus. Tad, viso gavo 110%.

Tokia pat laimė ištiko ir La
Grange banko depozitorius. To 
janko receiveris išsiuntinėjo de- 
jozi toriams pranešimus, kad 
jiems išmokės 107.2% — arba 
po $1.07 už kiekvieną uždarytą 
dolerį. Nestebėtina, kad lagran- 
giečiai džiaugiasi netikėta lai
me ir nutarė gerai paūžti.

Bet tai nesmagios žinios tų 
jaukų depozitoriams, kurie at
gavo arba turi viltį atgauti tik
tai mažą dalį savo pinigų. To-

aimingų depozi torių, kurie at
gavo visą savo uždarytą turtą.

Išrinko Amalgamei 
tų Viršininką Ap- 
švietos Tarybon

Samuel Levin
Meras Kelly vakar paskyrė 

Amalgaineitų siuvėjų unijos 
viršininką Chicagos Apšvietos 
Tarybos nariu. Paskirtasis yra 
Samuel Levin, kuris oficialiai 
yra vadinamas Amalgaineitų 
“Joint Board” pirmininku.

Jeigu miesto taryba pasky
rimą patvirtins, tai Levin ap
švietos taryboj užims vietą 
Harry Solomono, kurio termi
nas neseniai pasibaigė.

Pašalpos Darbai
2) . W.P.A. — Works 

gress Administration; J 
— National Youth Administra
tion; C.C.C. — Civil Conser- 
ivation Corps; P.W.A. — Pro- 
gress Works Administration.

šios įstaigos yra FEDERA- 
LĖS VALDŽIOS ĮSTAIGOS pa- 
rupinimui ir teikimui žmonėms 
darbo. Gaunantieji darbus — 
turi BŪTI PILIEČIAIS. Pasar
ga: P.W.A. yra kontroliuojama 
“privačiai” kontraktorių. žmo
nės tinkanti darbui turi būti 
certifikuoti-patikrinti tokiam 
darbui “Relief” Stotyj.

Nedarbo Pensijos
3) . Nedarbo Apdraudos

sijos Unemployment Compen- 
sation, bus suteiktos tiems as
menims, kurie dirbo PRIVATI
NĖJE INDUSTRIJOJE “AP
DRAUSTOJ ŠAPOJ”, — kuri 
turi savo darbininkus apdrau- 
dus Illinois Valstijoje (įstaty
mai paliuosuoja nuo apdraudos 
įstaigos, kur yra tik 8 darbi
ninkai). Reiškia, jeigu jus dir
bote PRIVATINĖJE ŠAPOJE, 
ne W.P.A.—CCC.—P.W.A., ir 
mokėjote dalį savo pajamų Val
stijos fondan, tai jus galite 
reikalauti sau BEDARBĖS 
PENSIJOS. — BET JUS TUO 
PRARANDATE SAVO PAŠAL-

Rado Ir Kelnes, 
Rado ir $21

Elektros Srovė 
Užmušė 
Bridgeportietį

Pro-

Pen-

Tai p pasi baigė pasi kai b ėji mast 
apie dailę

30 metų chicagietis Edward 
Huegel, 316 N. Menard avė., 
ir 32 metų Anthony Kotrich, 
6850 Riverside Drive, vienam 
naktiniam kliube, Southsidėj, 
susipažino su dviejomis jau
nomis moteriškėmis.

Pradėjo- kalbėti apie dailę. 
Huegel ir Kotrich pasigyrė esą 
dailininkai ir pasisiūlė mote
riškėms savo paveikslus paro
dyti. Tam tikslui nusinuomavo 
turistų kabiną Justice Parke.

Pasibaigus pasikalbėjimui 
apie dailę, visi nutarė eiti 
maudytis. Vyrams nusirėdžius, 
moteriškės pasigriebė jų kel
nes ir pasileido bėgti. Kelnėse 
buvo $21 pinigais.

Policijai vėliau visgi pasise
kė moteriškes suimti ir rado 
“dailininkų” kelnes su tais 
$21. Suimtosios yra 32 metų 
Mrs. Florence Miller, nuo 7322 
S. Oakley avenue, ir 29 metų 
Mrs. Helen Whitney, 2535 46th 
street.

Palietė “Gyvą” Vielą
Elektros srovė vakar anksti 

rytą užmušė bridgeportietį Ro- 
sario Circo, gyvenantį adresu 
2939 South \Vallace street. Cir
co buvo nuėjęs skiepą n ką tai 
pataisyti ir, matyt, palietė “gy
vą” elektros vielą.

Atradusi vyrą negyvą, žmo
na Josephine Circo pašaukė ug
niagesius. Jie bandė velionį at
gaivinti, bet pastangos nedavė 
rezultatų.

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

NIKELIAI, NIKELIAI, 
NIKELIAI...

_____________ .v.'-

Nikelis... Tik penki centai...
Su nikeliu tenupirksi pusan

tro laikraščio, vieną kopiją pi
gaus savaitinio žurnalo, pus- 
kvortę pieno, pusę kepalo duo
nos. Atrodo, kad su nikeliu to
li nenueisi.

Bet pridėk nikelį prie nikelio
— ir žiūrėk kas tuomet atsitiks.

Štai pavyzdys.
Amerikos telefonų bendrovė 

skelbia, kad aš, jus ir mes visi, 
kurie kartais naudojame nike
linius telefonus, per metus lai
ko sumetame į juos NIKELIAIS
— net du bilionus dolerių — 
tai yra du tuksiančius milionų 
dolerių, kas skaitlinėmis atrodo 
štai kaip: $2,000000,000!

Visi tie nikeliai svertų apie 
25,000,000 — dvidešimts penkis 
milionus svarų.

Dviejų biliorjų dolerių nesu
krausi, bet nikelius metyti ne-

Pašalpos Įstaiga 
Atleis 400 
Tarnautojų

Chicagos šelpimo adminis
tracija paskelbė, kad atleis apie 
400 raštinių darbininkų. Admi
nistracija neturi užtektinai pi
nigų pilnam štabui užlaikyti. 
Reguliariai raštinėse dirba 2,- 
700 žmonės.

Susibarė Su Motina 
Bandė Nusižudyti 

' ♦------
Apskričio ligoninėn vakar 

atgabenta 16 metų mer- 
Frances Busarale, nuo 

South Moody. Susibaru- 
motina, ji nutarė nusi-

9

buvo 
gaitė, 
5326 
si su
žudyti ir išgėrė butelį nuodų. 
Mergaitė pasveiks.

gudrus dalykas. Pabandykite 
dėti nikelį prie nikelio. —

Nustebsite kaip greitai iš jų 
susidarys visai nemaža suma 
pinigų. Nikelis

Naujienų-Acme Telephoto
WASHĮ^JGTON, D. C. — Senatoriai Waltcr George 

iš Georgia įp Guy Gillette iš Iowa svarsto neitraliteto 
biliaus reikalus. (Smulkmenos pirmam puslapyj).

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. — Trys American League lošėjai, ku

rie padarė įbėgimus susikirtime su National League 
rinktine. Iš . kairės, George Dickey, liauk Greenberg ir 
Joe DiMaggio.

PASIMIRĖ CIO. UNIJOS VIRŠININKAS 
BUVO SKAUDŽIAI SUMUŠTAS

Turėjo Liudyti Prieš McCormick Bendrovę
Apskričio ligoninėj vakar pa-1 tojaus dieną jisai turėjo liudy- 

” * TT ’ T ‘ ti federalei darbo santykių ta
rybai. Bet liudyti neteko. Neži
nomi piktadariai tuo pasirūpi
no.

Hesslerį ties Madison gatvės 
adresu atrado Warren avenue 
nuovados policislai. Jie nugabe
no jį apskričio ligoninėn ir ten 
paliko, bet per visą savaitę lai
ko nedavė apie jį jokios žinios 
šeimynai. O tuo tarpu Hesslerio 
žmona buvo raportavusi lai 
nuovadai, kad Hesslcr’is pražu
vo kelyj iš mitingo, ir prašė jį 
suieškoti.

Aldermonas Rowan iš 10-to 
Wardo, artimas Hcssler’ių šei
mynos draugas vakar kreipėsi 
į policijos departamentą reika
laudamas patirti kodėl Warren 
nuovada nedavė šeimynai jokios 
žinios apie sužeistąjį, ir kodėl 
neturėjo jo vardo rekorduose, 
nors tai nuovadai buvo žinoma, 
arba ji galėjo lengvai sužinoti 
kas sužeistasis yra. Aldermonas 
Rowan taipgi 
kalu į miesto 
narys tarybos

simirė Eric Hessler, (C.I.O.) 
ūkio mašinų unijos lokalo fi
nansinis sekretorius McCormick 
dirbtuvėj.

Birželio 23 d., nežinomi pik
tadariai Hessler’į labai skau
džiai sumušė ir paliko jį ant ša
ligatvio prie 3133 West Madi- 
son street.

Tą vakarą Hessler buvo uni
jos mitinge. Sekančią dieną ji
sai turėjo liudyti prieš Interna
tional Harvester bendrovę ir jos 
užlaikomą “kompaninę” uniją 
federalės valdžios darbo santy
kių tarybos tyrinėjime.

Hessler buvo 38 metų am
žiaus ir gyveno adresu 508 No. 
Homan avenue. Jisai paliko 
žmoną ir kelis vaikus.

Kadangi Hesslerio mirtis yra 
surišta su keliomis neišaiškin
tomis “misterijomis 
to taryba ir policijos departa
mentas darys tyrinėjimą.

Milingas, iš kurio Hessler vy
ko namo birželio 23 d., įvyko 
adresu 1110 South Oakley Bou- 
levard. Kaip jau minėjome, ry-

tai mies-

kreipėsi tuo rei- 
tarybą. Jisai yra 
darbo komisijos.

Kiek Automobilių 
Illinois Valstijoj
Po automobilį kas penkiems 

žmonėms
Valstijos sekretorius Hughes 

skelbia, kad liepos 1 dieną 
Illinois valstijoj buvo 1,511,902 
registruotų ir laisniuotų auto
mobilių. Palyginus tą skaitli
nę su Illinois valstijos gyven
tojų skaičium, išeina, kad au
tomobilis išpuola kas pen
kiems žmpnėms. Skaitlinė ap
ima tiktai pasažierinius auto
mobilius, ne trokus.

Už laisnius automobilių sa
vininkai sumokėjo 22,132,000 
dolerių, arba apie $2,500,000 
daugiau negu pernai.

Niekad Illinois istorijoje ne
buvo tiek automobilių valsti
jos ribose kiek šįmet.

Susidūrė Du 
Gatvekariai

Sužeidė Tris žmones
T0WN OF LAKE. — Prie 

47-tos kryžkelio užvakar naktį 
susidūrė du Ashland avenue 
gatvekariai. Trys keleiviai, sto
vėję užpakalinėj platformoj, 
buvo sunkokai sužeisti. Jie yra, 
Ignatz Vonaet, 1916 West 17th 
street, Angilina Olipra, 3612 
56th street, ir May Mekret, 
43, nuo 1758 18th street.

Vienas gatvekaris įvažiavo 
į kitą, stovėjusį prie kryžkelio 
ir laukiantį žalios šviesos.

• Savo buto verandoje pasi
korė 53 metų janitorius George 
Pflaumer, nuo 5321 N. Ash
land avenue. Velionio žmona, 
sako, kad jisai buvo labai su
sirūpinęs piniginiais reikalais.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto .
NEW YORK. — Baseball lošimas tarp American ir National lygų rinktinių. Trečiam ininge Arky 

Vaughan padaro įbėgimą Nacionalei lygai. Sviedinio laukia Joe Gordon, American lygos lošėjas.

VAKAR
CHICAGOJ

• Parkų distrikto valdyba nu
balsavo nugriauti seniausio 
Chicagos forto Fort Dearborn 
repliką, kuri stovi prie ežero, 
buvusioj Pasaulinės parodos 
vietoj. Neseniai gaisras triobe- 
sius gerokai apgadino, be to 
sienos yra supuvusios. Fortą 
pataisyti labai daug kainuotų.

» » o
• Nacionalė Saugumo Taryba, 
kuri renka visokias žinias apie 
saugumą ir nelaimes, skelbia, 
kad moterys yra atsargesnes 
už vyrus.

» O » o
• Gilioj duobėj prie 47th ir 
East avenue, netoli LaGrange, 
prigėrė 16 metų berniukas Ig- 
natius Jurisica, nuo 5418 So. 
Avers avenue. Jurisica nėrė į 
vandenį ir nebepasirodė.

Uždarė Tris Piktas 
Moteris Kalėjime

Susimušė Teisme
Trys smarkios, piktos mote-

Kumštimis bandė likviduoti gin
čus Chicagos divorsų teisme.

nuo 1860 Kenmorc avenue, ir 
Mildred Poretta, nuo 2915 Cly- 
bourn avenue, buvusi ir dabar
tinė žmonos muziko Joseph Po
retta.

Buvusioji žmona patraukė 
muziką teisman už alimonijos 
nesumokėjimą. Teisėjui Desort 
bylą besvarstant abi Porettie- 
nės kibo viena kitai į plaukus ir 
pradėjo visai nemenkas kumš
tynes.

Trečioji nubaustoji moteriš
kė buvo 23 Mrs. Bose Browdy, 
nuo 4711 North Monticello. Ji 
apkūlė savo advokatą Abraham 
Horowitz’ą, kai tam nepasisekė 
apginti jos pusę divorsų teis
me prieš teisėją O’ConnelI.

Porettienės gavo po penkias 
dienas kalėjime, o Mrs. Brovv- 
dy —■ vieną.

Užpereitą antradienį 24 me
tų Northsidietė Leoną Orlow- 
ski, nuo 1508 North Leavitt 
Street pašovė aludininką Alton 
Marino, nuo 2070 Polk Street.

Vakar teismo kamantinėj a- 
ma kodėl tai padarė, mergina 
nustebo, ir atsakė negalinti at
siminti, kad tai jos darbas. 
Turbut ne ji, kas kitas tai pa
darė.




