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ČIKAGOS DEMOKRATU NUTARIMAS 
TURĖS DIDELĖS REIKŠMES VISO 

PASAULIO POLITIKOJ
Roosevelto skyrimas kandidatu į prezi

dentus nepatinka diktatoriams

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Visų pasaulio politikos cen- tas, jis ir toliau laikysis demo-
trų dėmesys šiandien yra krei
piamas į Amer kos demokratų 
konvencijų vykstančių Čikagoj. 
Kongreso nutarimai yra labai 
svarbus ne vien tiktai Ameri
kai, bet Londonui, Berlynui, 
Maskvai, ir Tokio miestui. Vi
siems rupi žinoti kokia politi
kų ves Suvienytos Amerikos 
Valstybės. Busimi Amerikos 
užsieno politikos nutarimai yra 
susiję su demokratų konvenci
ja, nes šį vakarų konvencija 
turės nutarti ką skirs kandi
datu į prezidentus ateinantiems 
keturiems metams. Jeigu kan
didatu bus skiriamas Roosevel-

Smerkiamos Hitle
rio žudynes Ro

terdame
WASHINGTON, liepos 17 d. 

— Rolandų atstovybė gavo pil
nų informacijų apfe nepapras
tai dide’es - žudynes. įvykusias 
Roterdame karo metu. Septy
nių ir pusės minučių loikotar- 
pyj vokiečių orlaiviai išžudė 
daugiau negu 30,000 • asmenų. 
Kiekvieną minutę mirė 4,000. 
Daugiausia buvo moterys, vai
kai ir vyrai negalėję gintis. 
Per tas pačias septyn'as mi
nutes buvo sužeisti ir nuken
tėjo kiti 70,000 žmonių. Ir įcas 
svarbiausia, kad šis Roterdamo 
bombardavimas įvyko po to, 
kai holandų kariuomenės vadas 
jau buvo įteikęs pranešimą vo
kiečiams, jog jo kariuomene 
pasiduodanti. Vokiečiai aiškina
si negalėję sulaikyti lakūnų, 
kurie jau buvo išlėkę. Orlai
vius komanduoja radijaus pa- 
gelba ir galėjo jiems liepti su
grįžti, bet Hitlerio kariai to 
nepadarė.

Vokiečiai koncen
truoja kariuome

nę uostuose
LONDONAS, Anglija, liepos 

17 d. — Turima žinių, jog pa
skutinėmis dienomis vokiečiai 
koncentruoja dideles kariuome
nės dalis Norvegijos, Vokieti
jos ir Francuzijos pakraščiuo
se. Puolimo galima tikėtis 48 
valandų laikotarpy j. Karo jėgų 
siuntimas į Ispaniją ir prie 
Portugalų sienos gali būti tik
tai apgaulės tikslais daromas. 
Kai kurie karo ekspertai tvir
tina, jog italai su vokiečiais 
Gibraltarą puls pirma negu An
gliją. Vok ečiai tada paimtų ir 
Azorų salas.

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

Debesuota, truputį šilčiau. 
Saulė teka: 5:29 v. r., leidžia
si 8:23 v. v.

kratijos principų, jis neben
dradarbiaus su diktatoriais. Jei 
kandidatu butų paskirtas kitas 
asmuo, galimas daiktas, Ame
rikos užsienių politika pasisuk
tų kita kryptimi. Diktatoriai 
norėtų matyti kitų kandidatą, 
bet susirinkę demokratai pa
skirs Rooseveltą. Didelė atsto
vų dauguma, suvažiavusių iš 
visų tolimiausių vietų, yra nu
tarusi statyti Rooseveltą ir šią 
naktį jis bus oficialiai paskir
tas kandidatu į Amerikos pre
zidentus ateinantiems ketu
riems metams.

Demokratijai pavo
jingą valandą Stali
nas busiąs neutralus

LONDONAS, Anglija, liepos 
17 d. — Patikimuose šaltiniuo
se šiandien patirta, jog Stali
nas perspėjęs . Didžiųjų Brita
niją apie Sovietų Rus jos nu-, 
tarimų pasilikti neutraliai Eu
ropos karo metu. Stalinas taip 
pat pranešė, kad Maskva ne
matanti kodėl ji turinti bijoti 
H tlerio net ir tuo atveju, jei
gu jis užvaldytų visą Europą. 
Stalinas, besikalbėdamas su an
glų ambasadorium Stafordu 
Cripps, pareiškė ši savo nusi
statymą. Vokiečių Europos nu
kariavimas Rusijai nesukelia 
jokios problemos * ir Stalinas 
netikįs, kad tas nukariavimas 
yra pavojingas sovietams.

Vokiečiai gali susi
laukti netikėtinumu £

LONDONAS, Anglija, liepos 
17 d. — Paskutin ais mėne
siais smarkiai buvo stiprina
mos Anglijos pakraščių apsau
gos. Sustiprinimo darbas patri
gubėjo franeuzams atsisakius 
tęsti kovą. Ypatingai daug an
glai pasimokė iš Dunkerkės 
mūšių. Anglijos pakraščiuose 
padaryta daugiau ir* geresnės 
apsaugos negu franeuziškoji 
Maginot linija. Pakraščiams 
apsaugoti yra naujenyb ų apie 
kurias Hitleris išgirs tiktai pri
artėjęs prie Anglijos krantų. 
Anglijos pakraščiuose kovos 
bus daug smarkesnės negu 
Dunkerkėj. Bus kovojama dėl 
kiekvienos pėdos. Taip tvirtina 
anglų karininkai.

Petain negali nusta
tyti savai vyriausy
bei galutinės vietos

BERLYNAS, Vokietija, He- 
pos 17 d. — Vokiečiai infor
muoja, kad Petain vyriausy
bė netrukus vėl turės keisti 
savo vietą, šį kartą greičiau
siai ji kelsis jau į Paryžių. 
Kai tiktai Petain susitars su 
vokiečiais telegrafo, telefono ir 
kitų susisiekimo jiriertlonių rel- 
kalu, galės keltis į Paryžių.

NAUJIENŲ-ACME T’nlephnio
SONMAN, PA. — Sonman kasyklos, už 16 mylių nuo Johnstown, Pa., kur 

įvyko tragingas sprogimas palaidojęs gyvus 60 angliakasių. Visi žuvo.

Anglai didžiuojasi 
savo lakūnais

LONDONAS, Anglija, liepos 
17 d. — Karo pradžioj anglai 
beveik neturėjo oro laivyno. 
Tuo tarpu vokiečiai ture’o di
delį kiekį * lėktuvų ir keletą 
tūkstančių;- ispanų kare išsi- 
praktikavusių, lakūnų. Visai ki
taip reikalai šiandien stovi. 
Šiandien anglų oro laivynas 
yra beveik toks .stiprus, ka'p 
ir vokiečių, o lakūnai pasirodė 
daug mitresniais. Tokiais jie 
yra todėl, kad jie yra mokomi 
veikti savarankiškai, tuo tar
pu vokiečiai visų laikų yeikia 
būriais. Iš būrio paklydęs vo
kiečių lakūnas dažnai jaučiasi 
prapuolęs, tuo tarpu anglai to
kiais •atvejais parodo daug dau
giau drąsos ir apsukrumo. Nau
jai įgytieji anglų lėktuvai yra 
daug greitesni ir patvaresni už 
vokiškuosius. Reikalinga jų 
kiekis dar padidinti.

Italai sakosi užėmę 
miestą Afrikoj

RYMAS, Italija, liepos 17 d. 
— Karo vadovybė praneša, kad 
italų kariuomenė užėmė Kessan 
miestą, kuris randasi anglų 
Sudane. Tuo tarpu Lybijoj an
glai smarkiai atakuoja italų 
pakraštį. Mūšyje dalyvauja virš 
50 anglų tankų. Britai panau
dojo durnų juostą ir tuo budu 
davė galimybes tankams priei
ti prie sustiprinimų visai ne
pastebėtiems. Italų pranešimas 
pripažįsta, jog tapo paskandin
tas vienas italų povandeninis 
laivas.

Japonų provokaci- 
jos Azijoj

ŠANCHAJUS, Kinija, liepos 
17 d. — Trys tūkstančiai ja
ponų susirinkusių į mitingą, 
pareikalavo nuginkluoti visus 
Šanchajuj esančius amerikoniš
kus jurininkus. Kaltino ameri
konus pažeidus japonų jurinin
kų garbę. Pulkininkas Peck pa
reiškė, kad joks japonų jur- 
ninkas nebuvo pažeistas ir jo 
garbė neužgauta. Tą patį turėjo 
pripažinti ir japonų karininkas, 
bet japonai kelia triukšmą, ieš
ko bereikalingų priekabių.

Demokratiška Čilė ir 
fašistiška Ispanija 
nutraukė diploma

tinius ryšius
—.--------

SANTIAGO DE ČILE, Čile, 
liepos 17 d, —- Po ilgo, beveik 
ištisus metus < besitęsiančio, gin
čo, vakar buvo nutraukti Čilės 
ir fašistinės Ispanijos diploma
tiniai santykia1’. Ginčo priežas
timi buvo tas' (faktas, kad č- 
les ambasadorius Madride pri
glaudė oficijaliuose ambasados 
namuose 17 respublikonų, ku
rie pas jį atbėgo pastogės ieš
koti, kai Madridą paėmė Fran
kui ištikimos kariuomenės da
lys. Franko skaitė Čilės atsto
vo veiksmus 'kriminaliniu pasi
elgimu, tuo tarpu Čilės vyriau
sybė juos laike žmoniškumo 
jausmų pareiškimu. - Buvo ve
damas ilgas susirašinėjimas 
šuo reikalu, bet neprieita vie
nodos nuomones. Fašistines Is
panijos atstovai iš savo pusės 
praneša, jog jie santyk us nu
traukė todėl, kad dabartinė Či
lės vyriausybė leidžią Čilėje ap
sigyventi iš Ispanijos pabėgu
siems respublikonams. Be to, 
vyriausybes nariai dalyvavę su
sirinkime, kuriame buvo smar
kiai puolamas generolo Franko 
režimas Ispanijoj. Čilės minis- 
teriams atsisakius duoti paaiš
kinimus dėl privatin ame mi
tinge pasakytų žodžių, Franko 
liepė Čilės ambasadoriui išva
žiuoti iš Ispanijos, o saviškį 
parsikvietė parvažiuoti namo.

Generolas Franko 
reikalauja sugrą
žinti Gibraltarą

MADRIDAS, Ispanija, liepo? 
17 d. — šį vakarų Franko įtei
kė britų vyriausybei notų, ku
rioje jis sako, jog Išpanija lau
kianti, kad jai butų sugrąžin
tas Gibraltaras. Be to, Fran
ko kalbėdamas į karininkus, 
susirinkusius karališkuose rū
muose pasakė, kad jią skaito 
ispanų fašistų pareiga įvykdy
ti karalienės Elžbietos testa
mentų — sugrąžinti Ispanai 
Gibraltarą, praplėsti Afrikos 
kolonijas ir išlaikyti krašte 
vienybę.

Didelis sprogimas 
uoste

( BUKAREŠTAS, ' Rumunija, 
liepos 17 d. — Galace, viena
me d džiausiu Rumunijos uos
tų, įvyko didelis sprogimas, ku
ris sunaikino visus elektros 
įrengimus. Iš gyiuvešių, buvo 
ištraukti penki lavonai. Dauge
lis asmenų buvo smarkiai su- 
žesta. Spėjama, jog griuvė
siuose yra dar daugiau lavonų. 
Dėl sprogimo privalėjo susto
ti keturios tramvajų linijos ir 
miestas pasiliko be elektros jė
gos. Kai rusai okupavo Besa
rabiją, Galace buvo dideli ne
ramumai. Policija veda tardy
mų. Spėjama, jog sprogimas 
įvykęs dėl sabotažo.

Ne visi franeuzai 
vienodai garbę 

supranta
VICHY, Francuzija, (neoku

puotoji), liepos 17 d. — Thier- 
ry de Marte], vienas geriausių 
Francuzijos gydytojų, nusižu
dė tą pačia dienų kai vokiečiai 
įžengė į Paryžių. Ambasado
riui Bullit jis parašė laišką, 
kuriame tarp kitko yra toks 
sakinys: — Jeigu aš pasilik
čiau Paryžiuj, vokiečių rankos- 
na patektų pasirašytas čekis; 
jeigu jie mane ras. mirusį, tai 
ras tiktai tuščią sąskaitą. Jis 
pasiliko Paryžiuj todėl, kad 
prižadėjo neapleisti ligonines, 
kuriai direktoriavo. Kai Petain 
prašė “garbingos taikos”, Mar- 
tel nusinuodijo strichninu.

Hitlerio agentai gąz- 
dina pietų Amerikos 

valstybes
GVATEMALA, liepos 17 d. 

— Jaučiama, jog Hitlerio agen
tų spaudimas kasdien darosi 
didesnis. Jie naudoja “penkto
sios kolonos” atstovus įsitaisiu
sius aukštesnėse valdžios vie
tose. Gązdina, kad Vokietija 
nutrauksianti Yisą prekybą su 
tomis šalim s, kurios karo me
tu nebusiančios draugiškos Hit
lerio j politikai. Pietų Amerikos 
valstybės mano atsispirti šiam 
Hitlerio agentų spaudimui,

— Švedų karo laivyno manlevrų metu įvyko didelis .spro
gimas viename laive. Užmušta devyni jurininkai.

— Dėl blogo oro anglų orlaiviai negalėjo bombarduoti Vo
kietijos pramonės centrų.

— Iš Gibraltaro išsiunč ami moterys, vaikai ir seniai.
— Vokiečiai jau leidžia sugrįžti 'vokiečiams, kurie buvo 

evakuoti nuo franeuzų sienos.
— Generolas Franko pareiškė turįs paruošęs du milijonus 

kareivių. Manoma, jog šis pareiškimas yra surištas .su Gibral
taro sugrąžinimu.

— Pd^tebima be galo didelė daugybė mažų laivų Vokie
tijos pakraščiais. Jie ruošiami Anglijai pulti.

— Anglų laivai Naujorkan atvežė aukso už 52 milijonus 
dolerių.

— Iš Washingtono pranešama, kad amerikonai nenustos 
pilietybės įsirašydami i britų aviaciją.

Okupantai įsakinėjo 
pirkti raudonąsias 

vėliavas
RYGA, Latvija, liepos 17 d. 

— Visiems namų savininkams 
buvo įsakyta įsigyti raudonoji 
vėliava ir iškabinti rinkimų die
ną. Ruvo. įsakinėjama taip pat 
iškabinti ir latvišką vėliavą, 
bet latviškos ir raudonosios 
santykis buvo tarp 1 ir 25. 
R nkimų sąrašuose pastatyti 
asmenys plačiai visuomenei bu
vo labai mažai žinomi. Dau
giausia, buvo nauji vardai, ku
rių niekas ligi tam metui nt- 
grdėjo.

Didelė karo jėga 
okupavusi Pabalti
RYGA, Latvija, liepos 17 d.

— Teko sužinoti, jog Lietuvon 
šiandien yra sutraukta 10 RaO 
donosios Armijos pėstininkų 
divizijų; 10 aviacijos pulkų, ku
rie turi virš tuksiančio Įvai
raus dydžio lėktuvų; viena tan
kų brigada ir keturios kavale
rijos divizijos. Iš viso yra 
250,000 Raudonosios Arm jos 
kareivių. Latvijoj yra dvylika 
pėstininkų divizijų, šešios tan
kų brigados ir viena kavaleri
jos diviz ja. Latvijoj taip pat 
yra apie 600 kariškų lėktuvų.

Pabalčio valstybės 
bus prijungtos 
prie Rusijos

TALINAS, Estija, liepos 17 
d. — Manoma, jog naujai iš
rinkti komunistiški seimai Lie
tuvoj, Latv joj ir Estijoj atei
nančią .savaitę prijungs šiuos 
kraštus prie Rusijos. Pasakoja
ma, kad estų seimas, kuris su
sirinks ateinantį antradienį, 
pirmas patvirtins naujų sočia- 
list šką konstitucijų ir prijungs 
Estiją t prie Sovietijos. Vėliau 
latviški ir lietuviški .seimai pa
seks estiškąjį. Komunistai tvir
tina turį teisę tokį pasiūlymą 
daryti, nes sekmadienį ir pir
madienį balsavusieji pasisakė 
daugumoj už jų sąrašą.

Popieriuose panaiki
nami “ponas”, “po

nia” ir “panelė”
RYGA, Latvija, liepos 17 d.

— Naujas Lietuvos, Latvi los 
ir Estijos vyriausybės uždrau
dė vartoti žodžius • “ponas”, 
“ponia”, ir “panelė”. Vietoj mi
nėtų žodžių visiems įsakoma 
vartoti Žodį “pilietis”.

Amerikonai įstoja 
anglų karo avia- 

cijon
LONDONAS, Anglija, liepos 

17 d. — Iš patikimų šaltinių 
pranešama, kad daugelis ame
rikonų, kurie senai norėjo įsto
ti anglų karo aviacijon, dabar 
jau priimami. Lakūnai pri ma- 
mi su dideliu pasitenkinimu iš 
ang’ų pusės.

Francuzijon grįžta 
išvyti vienuoliai

VICHY, Francuzija (neoku
puotoj!), liepos 17 d, — Pra
nešama, jog leidžiama sugrįžti 
v enuoliams kartuziečiams, ku
rie yra pagarsėję Chartreuse 
likerio gamintojai. Kartuziečiai 
buvo išsiųsti iš Francuzijos 
1903 metais, kai valstybė buvo 
atskirta nuo bažnyčios. V.są 
laiką jie gyveno Italijoj.

Nonoje pakviestas 
sudaryti naują ja

ponų kabinetą
TOKIO, Japonija, liepos 17 

d. — Japonų imperatorius Hi- 
rohito pakvietė princą Konoję 
sudaryti naują min sterių ka
binetą. Manoma, kad Konoje 
pavyks sudaryti kabinetai, nes 
jį palaiko kariuomenė. Taip pat 
spėliojama, jog jis pasiims ir 
užsienių reikalų ministerio vie
tą. Vokiečiai ir italai norėtų 
užsienių reikalų ministerijoj 
matyti šlratorį. Pastarasis bu
vo japonų ambasadorium Ita
lijoj, turi fašistiška nusistaty
mų ir reikalavo, kad Japonija 
glaudžiau bendradarbiautų su 
fašistiškais kraštais.

Kinijoj iš viso žuvo 
pusantro milijono 

japonų
HONG KONG, liepos 17 d. 

— Kinų kariuomenės štabas 
šiandien pranešė, jog į tris ka
ro metus Kinijoj žuvo 1,644,- 
988 japonai. Japonų karo šta
bas tvirtina, kad iš viso jų 
žuvo tiktai 85 tūkstančiai.

LIEPOS IR RUGPJŪČIO MfiN? 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 4 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.
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NAUJIENOS; Chicago, m. Ketvirtad., liepos. 18, 1940
J. KERNIUS ; . ,

Kaijj žmones bandė pagaminti auksą
.(Tęsinys)

Bet ilgainiui vieton alchemi
jos atsidaro chemija. Ir šioji 
lai chemija žmonėms paaiški
no, kad aukso gamyba yra tuš
čia svajonė alchemikų, kad 
aukso pagaminti chemiškai ne
galima, nes jis nėra joks jun
ginys, o paprastas elementas, 
kurio eiles numeris yra 79, o 
atominis jo svoris 197.2.

Chemikai pradėjo kalbėti, a- 
pie elementus, kurie patys ne
būdami junginiais, gali su ki
tais elementais jungtis ir suda
ryti naujus junginius, šitokių 
elementų, nuo lengviausiojo 
vandenilio, iki sunkiausiojo u- 
ranium, chemikai jau žino 92, 
kurių junginiai ir sudaro visas 
kitas medžiagas, kurios pačios 
nėra elementai, kurių nėra tų 
92 elementų sąraše.

Apie elementus, kaip apie 
nesudėtingas medžiagas, kal
bėta jau senų senovėje, štai in
dų teisinėse knygose Manu sa
koma, kad esą penki elemen
tai: eteris, oras, vanduo, ug
nis ir žemė. Kiniečių knygose 
Shu-Chįng rašoma, kad pasau
lis sudėtas iš penkių elementų: 
vandens, ugnies, medžio, me
talo ir žemės. Graikų filosofai 
minėjo ke tūrius elementus: 
oras, žeme, ugnis, vanduo. Tik
tai VIII a. arabas alchemikas 
Geber ėmė galvoti, kad ele
mentų yra žymiai daugiau, nei 
graikų manyta. Tačiau nuo 
VII a. iki XVII, tas tukstanlies 
metų laikotarpis beveik nieko 
naujo chemijai, kaip mosklui, 
nedavė, be vieno kilo atsitik
tinai gauto junginio, kurio pa
aiškinti alchemikai nesugebė
jo.

Tačiau XVII ir ypač XVIII 
a. chemija dįdejiais žingsniais 
žengia priekin. Nuo Boyle, Be- 
cher ir Stahl iki Lavosier che
mija jau virto mokslu ir visos 
pasakos apie eleksyrą, gyvy
bės vandenį, panacėją ir flo- 
gistoną buvo padėtos į archy
vą.

Anglo Daįtono buyo sudary
ta, vėliau kitų papildyta, ato
minė teorija, sulig kuria ma
žiausioji elemento dalelė buvo 
vadinama graikų, žodžiu ato
mas, atseit neskaidomoji dale
lė. Vieno elemento atomas nuo 
kito elemento atomo skiriasi 
savo svoriu, tas elementų ato
mų svoris buvo nustatytas, pa
tikrintas ir sudaryta atominio 
svorio lentelė. Po šito buvo ai
šku, kad elementai su savo 
atomais yra pastovus ir vieno 
elemento kitu, sakysim švino 
auksu nėra prasmės versti, nic- 

■ ko iš to neišeis. Ir taip alche
mikų aukso gaminimu mintis, 
kuri buvo padėta archyvai! dar 
XVIII a., slypėjo ten visą XIX- 
ąjį amžių.

Tačiau visai naują požvilgį 
dėl atomo surado fizikai, ypač 
anglų fizikai nuo Crookes iki 
Thomsono ir Rutherfordo. At
sitiko visai keistas dalykas: 
atomas, toji neskaidomoji vie
nalytės medžiagos delelė, tas 
atomas pasirodė esąs sudėtas 
iš įvairių įvairiausių dalelių, 
kuriu svarbiausios elektronas 
ir protonas.

Aprašyti visus bandymus fi
zikų anglo Crookes, vokiečio 
Roentgen, prancūzo C tiri c šia
me straipsnelyje neįmanoma, 
todėl, aplenkę juos, tiesiai pa
sakysim, kad jau XX a. pra
džioje fizikams buvo aišku, 
jog atomas yra skaidomas, jog 
jis yra sudėtas iš atskirų da
lių, tarpe kurių yra dar pa
kankam#! ’jėrtlVeį., Pagal „4anų 
fiziko Bohro išvedžiojimą ato
mas yra labai panašus į mažą 
saules sistemą, kurios “saule” 
yra protonas arba teigiamosios 
elektros delelės, o “planetos” 
yra elektronai arba neigiamo
sios elektros delelės. Elektro
nų ir protonų skaičius įvai
rių elementų alomose yra vie
nodas. įvairių elementų atomų 
elektronus apskaitė fizikas 
Moseley ir surado, kad leng
viausias elementas, vandenilis 
tu. i vieną protoną ir vieną el-

NADJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Demokratų 

moįerų skyriaus vedėja, 
Mrs. Thomas McAHister, ' 
kalba už taikos palaikymą 
ir už Rooseveltą.

Įvairios pasaulinės žinios
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ektroną. Kijiėm elementam, el
ektronų skaičius didėja, kol 
pasiekia urano atome, sun
kiausiojo elemento, 92 elektro
nų skaičių. Didėja ir protonų 
skaičius, jis, maždaug, didėja 
dvigubai: vandenilio atome— 
vienas, heli jaus atome—4, liti- 
jaus atome—7 ir t. t.

Taigi dabar surasta, kad vie- 
nas elementas nuo kito skiria
si savo atomo sudėtimi, pa
keisk tik atomo sudėtį—pasi
keis ir elementas. Atseit ele
mentai nebėra pastovus, juos 
galima keisti. Atomai, be to, 
kinta ir palys, nes jų elektro
nai iš vienos atomo sistemos 
šokinėja į kitą, šis elektronų 
šokinė i ima į savaime , f flį'do įr 
keičia; atomo s.-i

Bet galima1 elektrodus iš ato- 
mo išmušti, nors tam reikia 
daug jėgos. Išmušti elektronus 
galima apšaudant atomą ko
kiais šaudmenimis, kadangi 
atomas yra labai mažas taiki
nys, lai ir šaudmens turi būt 
maži. Tam reikalui vartojami 
lengvi atomai: vandenilio, he
li j aus ir k t;,

Šitokia mašina, kuri vienais 
atomais apšaudo kitus atomus 
jau yra, ji fizikų vadinama ci- 
klotronas. Ciklotronų yra įvai
rių: lipo Lawrence, Cavcndish, 
Berkcley. Tačiau visų princi
pas yra panašus: elektronai ir 
milžiniškas magnetas. Bomdar- 
d.uoja atomus tas cilcįotronas 
protonais vandenilio, dvigubais 
protonais (deutcronaįs) sun
kiojo vandenilio ir vadina
mais alfa spinduliais. Išvysčius, 
milžinišką greitį, nuo 8 iki J2 
milijonų voltų stiprumo, van
denilio pro tonai ir deuteyon^i 
skaldo kitus atomus, išmuša jų 
elektronus, skaldo jų protonus, 
visai pakeičia atomo sudėtį ir 
taip apšaudytas vienas .ele
mentas virsta kitu. Taigi ele
mentus galima keisti ir aukso 
gamybos paslaptis, dėl kurios 
suko sau galvą alchemikai, su
rasta, toji paslaptis gludi ato
mo sudėtyje. Pakaks pakeisti, 
sakysim, švino, anglies, cin
ko geležies, gyvojo sidabro ą- 
tomo sudėtį ir iš jų gali pada
ryti auksą. Auksas turi 79 el
ektronus, gyvasis sidabras 80 
elektronų, švinas 82 elektronus, 
radimu 88, elektronus. Reikia, 
sakysim' iš gyvųjo sidabro ato
mo išmušti vieną elektroną iy 
kelius protonus įr gyvasis si
dabras virs auksu. Taigi, alche
mikų mintis, kad vienus ele
mentus galimą versti kitais, 
buyo gera, tik priemonės ne
vykusios. Dabar/atomo fizikos 
gadynėje, skaldant atomą, ga
lima visus elementus keisti: u- » ' » « * i ' * | » * i i ' >
raną į radijų, radijų į šviną ir 
kt. —“L.

(GALAS)

Italai laimi nebuvu- 
„siiįs jąjros nąišįus • 
LONDONAS, Anglija, liepos 

16 d. — Admiralitetas.* šiandien 
davė smulkų pranešimą. ap’e 
juros mųšį, kurį įtąlai gyrėsi 
Laimėję. Liejas 9 d. anglų ka
ro laivai sutiko dį? ita^ų kovos• 
ląiyus, “dideb‘ skaičių” sunkią 
kreiserių r 25 naikintuvus. 
Kai tiktai britai paleido kete- 
’ą šūvių, italų laivynas tuojau 
pasi’eięlo bėgti ir lies
tuose. Visą d imą britų laivai 
prastovėjo' Italuos ^rąąČiųo • 
se laukdami,’ k^d italai išeitų 
mušti,s, bet nęsų|au,k§ 
k ė lydėti juros, ti^įiisporto, ku
ris plauke .Gibrąltąro 4ių-k. Jo
kio mūšio nę^uyo^je kurį ita
lą: rašo ir Hqod, didysis britų 
laivas, visai nepaiiestąs. 
tuynešis Ark Royal taip pat 
sveikas, italai jam nepa,taikė.

■ ■' ' M t: ''vi', ,

Jįąlaądjį kąriųoin.e- 
nė beveik iieekzi- 

stuo jąn ti
AMSTERDAMAS, Hoįandija, 

liepos 16 d. — lldlandų kąriūo-1 
mene buvo sumušta karo lau
ke, internuota, o vėliau dide
lė jes^ dalis buvo paleista na
mo. Kariuomenės vadas, kaip 
belaisvis, išvežtas. Vokietijon.: 
Šiandien holandų kariuomenė 
jokios efekty'vės jėgos neturi.

Penktadienį žada 
pulti Frąncuzija

GRENOBLE, Francuzija (ne
okupuotoji), liepos 16 d. — 
Šveicarijos diplomatiniuose sluo
ksniuose kąįbama, jog vokie
čiai buvo numatę pradęti pult 
Angliją praeitą savaitę, bet 
puolimą atidėję, ne^ aukšti ka
riuomenes vadai nebuvo vieno
dos nuomonės puolimo reika
lu. Pranašaujama, jog puolimas 
įyyk^iąs ateinantį pęnįdad enį. 
yokį^čiai turėję pąruoąę planą 
pulti Angliją, bet kąrįuomenės 
yadąs pabijojęs pradėti puoli
mą sulig senu p1 anų. Genero
lų Keitei ir Braųąhtisch nuo
monės skirias’, dėl plano Angli
jai pulti. Paskutinysis bijosi, 
kąd Vokietija neprarastų du 
trečdalius savp kariuomenės 
visąi nepasiekusi tikslo.

Japonai susprogdino 
ąruerikopiško laik

raščio redakciją
ŠANCHAJUS, Kinija, liepos 

16 d. — Tuo pačiu metu, kai 
japonai pradėjo bombarduoti 
Hangchow, įlanką pro kurią 
Čankaišekas gaudavo reikalin
gos karo medžiagos, japonų 
gaujos įmetė bombą į laikraš
čio PAO redakciją. PAO buvo 
vienas didžiausių Kinijos laik
raščių. Paskutiniais dviem me

tais vyriausiuoju, šio laikraš
čio redaktorium buvo ameri
kietis Allman, didelis tarptau
tinės teisės žinovas. Allman 
yra vienas tų amerikonų, ku
riuos japonams palanki kinų 
valdžia išsiuntė iš Kainijos.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘'NAUJIENOSE'

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av. 

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
Šeštadienį ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIS 
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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 at
itaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

H

■ .š

.>• 2

3

r

Dr. V. E. SIEDLlNSKi
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE S650

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

Vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

VALANDOSE—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą , 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITI LIETUyIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. V1RGINIA 2421

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

.^MBVLANęE i'
:■ĮR NAKTĮ' - . '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
, ’4605-()7 So. Hermitagę Aye.

■ 4447 Šout h Fairf ield Avenue
: .U '' Tėletonąs LAFAYETTE 0727

M

Klausykite jnusų radi© programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais/ lė:00 vai. ryto U W. H. I. P. stoties <1480 K.) 

su POVILU SALTIMIERU.

r>'t.—-r-—t. », t i- ———* -»—~„—>

Laidotuvių 'Direktoriai

NARIAI » / r
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

. Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

':. b ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanįca Avenue Phųne YAĮlds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehiJl 0142

Phoiie Cicero 2109
6834 Sp. Westerri Avė.
1410 South 49th Court, Cic(ero

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Calif.ornia Ąventic Phorie LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halšted Street YARiJs 1419

trr

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S, P. AJAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituamca Avenue ' YARęls 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Flace Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th §treet Tel. Pullman 1270

-■ '.įįiIi    ji ■ tirti, .n 'į.' . u i    . į .     

ALBERT Y; PETKUS
4704 So. Western Ayenue Phone LAFayette 8024

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

j f' i
Qfisas ir Akinių Dirbtuvė
7ff6*’WEST 35th STREET

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Yards 1829

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 il& 4, nuo 6 iki 8

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
* •

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
f Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTAS!!
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dn Sušauna Slakis 
» ;Mbt^ųų ivajjuy jigų gydytoja 

6900 Šo. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
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 
elektrikos prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVRRLY 8244 
Jeigu neaTšiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COUTH ASHLAND AVp.

• Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. TeĮephone PLAZA 3200
Dr. F. Pulsuoki Le Vau

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. - Hemlock 6699

ADVOKATAI

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

'4 it 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Park 3395

Garsinkites “N-nose”
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Amerika Ginkluojasi. — Kas Karo Kaltininkas? — Rei
kia Darbininkų Vienybės. — Sekmadienį Lietuvių 
Darželio Piknikas. — Musų Tautininkai ir Komunis
tai. — SLA Daugiausiai Aukojo Darželiui.

šiandieną musų visų ausyse 
tik ir skamba iš visų kraštų 
balsai, kad mums reikia* dau-
giau ginklų, kad mums reikia 
daugiau įvairios amunicijos. Sa
ko, kad mums reikia desėtkų 
tūkstančių aeroplanų, reikia 
tūkstančių kariškų laivų, ir rei
kia milionų gabių ir apgink’uo- 
tų jaunų vyrų. Na, o ką tas 
reiškia. Atrodytų, kad me; ei
name į didižausirs girias, kur 
susitiksim su baisiausiais lauki
niais žvėrimis, kurių mes nega
lėsime apsisaugoti iki kaklo ne
apsiginklavę.

Taigi, taip ir atrodo, kad an
troje pusėje okeano nieko dau
giau ir nėra kaip tik laukiniai 
žvėrys, ir vien tik aštrus gink
lai tegali mus nuo jų apginti. 
Bet ne, ten yra ir gyvena tokie 
pat darbo žmones, tokių pačių 
motinų sūnus ir dukterys, taip 
ir čia ir jiems aštrus ginklai ir 
didžiulių kanuolių balsai y a 
tiek pat skaudus, kaip ir mums.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia tmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
chicago, ill.

—, x ■ ------------------------ , .......... - —

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

‘NAUJIENOSE”

Čia reikia apgailestauti, kad pa
saulio darbininkų tarpe nėra 
vienybes, nėra susitarimo ir 
konkreėio pamato veikimui.

Europos darbininkai - nesuge
bėjo iš savo tarpo prašalinti 
tuos žvėriškus vadus, nuo ku
rių jie patys turi nukentėti. De
mokratiškos šalys tegali pasiti
kėti, kad ginklas gali būti vie
natinis apsigynimas nuo tų ga
ly be apsvaigusių gaivalų.

Amerikos kapitalistams neru
pi darbo žmonių gyvybė ir jų 
likimas. Jie tik rūpinasi savo 
interesais, ir savo turtais. Jie 
taipgi pagelbėjo Hitleriui ap i- 
ginkluoti ir pasidaryti tokiu ap- 
svaigėliu, kokiu jis dabar yra. 
Kapitalistai pardavė medžiagą 
ginklams daryti ir nieko nepai
sė, nors jie ir matė< kad Hitle
ris gali prieš juos atsisukti.

Amerikos kapitalistai taipgi 
daug padėjo ir kitam diktato
riui, tai Stalinui. Jie siuntė rei
kalingą medžiagą, jie siuntė pa
tyrusius darbininkus, kad pra- 
lavinti ir praplėsti Rusijos in
dustriją. Kapitalas gerai viską 
matė iš anksto, kad tie žvėriški 
diktatoriai pasigriebs galią. Ka
pitalas skriaudė Amerikos dar
bininkus, o padėjo diktatoriams 
apsiginkluoti. O tuo pačiu sy
kiu tų šalių darbininkai buvo 
tiek suvaržyti, kad jie? negalėjo 
savo balso pakelti prieš jokį jų 
užsibrėžimą.

Kita Amerikos kapitalistų iš

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUlCK 4 durų sedan, radio. heater $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater .. 565
1937 Mažas BUJOK 4 durų sedan su viskuo ........... 445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ...................... 345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su beater ...........  385
1936 OLDSMOBILE sedan su viskuo ...................... 345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............  555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN .............................. 365
1936 PONTIAC COACH, geram stovyje ..................  285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..........  345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyję .... 165 
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SALES
806 West 31 st Street

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W. 31st St skersai 31 gatvės north

SHOW ROOM 
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”

■l
A

Duodam Paskolas ant
1 -mų Morgičių

Chicagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui nau.’ų namų

MOKAME
Dividendų už padėtus pinigus

i

Kiekvieno asmens , taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, Washington, D. C.

[ TURTAS VIRS $1,000,000.00

DEL INFORMACIJŲ KREIPKUfiS I

šiSSoibaukantoT, 2202 West 
IIfederalSavings CermakRd. 8 AND LOAN ASSOC1AT1ON tttaf r H ir Ar. rk CHICAGO, ILL.OF CHICAGO

Telephone Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary
RASTINES VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 

Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

pera, tai Japonija. Japonai 
skerdžia nekaltus kinus jau po • 
keletą metų, o Amer.kos įmo
nės juos remia visokiais gali
mais budais. Parduoda med i l
gą ginklams ir duoda rinkas 
japonų prekėms. Kinų tauta 
niekuo nėra pasauliu pra įkai
tusi, tad kamgi tie b'.edni dar
bo žmonės turi būti taip kanki
nami jau per kelis metus? žo
džiu pasakius, niekas kitas kaip 
tik kapitalas yra kaltas už nau
jas pasaulio skerdynes, ir už 
tų kelių diktatorių įsigaKjimą.

» » »
Butų nelaiminga ateitis, j ži

gu ateitų į mintį, kad gali pa
siekti mano krutinę ta kulka, 
kurią mano paties tėvas paga
mino.

Amerikai nebelieka kas dary
ti ir ji turi apsiginkluoti, kad 
ne butų sučiupta taip kaip atsi
tiko su kitomis šalimis. Mes, 
turėdami demokratišką laisvę, 
vargiai norėtumėm ją prarasti. 
Mes negalime nieko geresnio iš 
diktatorių tikėtis. Jų prižadai 
toli gražu ne atatinka jų dar
bams.

Mes visi tikime, kad Ameri
ka turi apsisaugoti, bet tuo pa
čiu sykiu tas mums labai bran
giai dainuos. Apsiginklavimas 
pagal prez Roosevelto apskai
čiavimą, kainuos bilijonus dole
rių. Tą sumą niekas kitas, kaip 
mes darbo žmonės, turėsime 
sumokėti. Mokėsime mes, mor 
kės ir musų anūkai. O kapita
listai ir dabar pasinaudos. Jau 
jie ir dabar šaukia, kad neturi 
būti streikų, neturi būti algų 
pakėlimo reikalavimų. Kapita
listai sako, kad darbą varys už 
šalies gerovę, bet tuo pačiu sy
kiu reikia manyti ir savo kiše- 
niatns.

Jeigu pasaulio darbininkai 
butų organizuoti, tai karai vi
sai butų panaikinti. O kilusius 
nesusipratimus tautų tarpe ga
lėtų tam tikri tautiniai teismai 
išspręsti, taip kaip teisėjai iš
sprendžia dviejų asnlenų nesu
sipratimą.

» » »
Lietuvių Kult. Darželio pik

nikas įvyksta liepos 12 dieną, 
“policmano farmoj”. Komisija 
tikisi daug publikos, jeigu tik 
oras pasitaikys gražus. Taipgi 
prižada daug visokių dovanų ir 
gerą muziką šokiams.

» O S

Musų tautininkai, grįžę iš 
SLA seimo, pasakoja, kad “mes 
pliekem kailį socialistams tai 
pliekėm. Bet kitame seime, tai 
dar daugaiu duosim į kailį, jei
gu tik komunistai nuo musų 
nepabėgs 1”

Tai mat ko tie vargšai tikisi. 
Jie tiki, kad komunistai jų kai
li gali išgelbėti. Ir matote ko
kiu tikslu jie važiuoja į seimus. 
Well, broliai, kaip ten nebūtų, 
komunistai jūsų kailio neišgel
bės, nes jie nei savo neišgelbsti. 
Geriau bukite, kaip sakant, 
džentelmonai ir padarykite 
“give. up”.

0 O O

Liepos \8 dieną, Liet. Kult. 
Darželio Sąjunga laikė savo 
mėnes’nį susirinkimą, ir aptarė 
daugelį sąjungos reikalų. Oras 
papuolė šiltas, tad atstovų skai
čius nebuvo skaitlingas.

Iš raportų pasirodė, kad visi 
atstovai darbuojasi gana daug 
darželio naudai.

Taipgi susirinkimas pareiškė 
didelį padėkos žodį SLA seimui 
už paskirtą auką $2C0. Tas 
daug pagelbės baigimui mokėti 
likusių skolų. Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoj jau yra pri
sidėjęs su didžiausia auka prie 
Lietuvių darželio. Tai yra vie
nintelė ąrganizacija, kuri jau 
tiek gausiai yra davusi tam 
kultūringam J&rbui. Daug Jis 
organizacijų ir pavienių auka
vo, bet vis nepalyginamai ma
žesnes sumas. SLA jau pridėjo 
virš tūkstančio dolerių. Tai yra 
didelė parama. Kiek fnatosi, iš 
v.'sų tautų gal lietuviai grei
čiausiai apsimokės savo skolas, 
ir turės gražiausiai įrengtą dar
želį. Jonas Jarus

O'NH

Jus vienas esat teisėju al
aus, kurį mėgiat. Bet kuris 
bravoras gali skelbti, kad 
jis daro geriausią alų visoj 
Amerikoj, ir jeigu jums pa
tinka kito alaus skonis la-

Taigi mes sakome, pamėginkit keletą alų— 
po to paragaukit Monarch — palyginkit juos 
kritiškai ir

DAUGIAU nei pusės šimtmečio patyrimas ir griežtas 
išlaikymas aukščiausių aludarybės standartų parūpino 

Chicago’s Own Monarch Beer.

biau, tuo dalykas užsibai
gia — ir jus turit teisę, nes 
kas, jeigu ne jus, gali pa
sakyti ką jus mėgiat ar tu
rėtumėt mėgti aluje?

Monarch Brevving Company

. 1 'H     I ■ I II B      ' 1 111 "

KORESPONDENCIJOS ĮVAIRIOS ŽINIOS

Japonų kabineto kri-

.į**t

SK9UNAM »nt ( 
morgicii; L

-ftafety Dėžutėm nuo S2.00 i.
SRašome Insurance Visokios Rų^ 
įąies-^-R. E. Palarnaujam "prie pi$»« 
įkimo ir pardavimo namu. MPąM 

duodam .Money Orderių^
į&otary Public—ModernatfrOtii
į SUKYS^DOQD£
LAJ&ONlSENg

RADIO 
PATARNAVIMAS

Taisome Radios. Dėl greito pa ta r-, 
navimo šaukit

Tel. YARDS 2793.
T^'y-nėdirimas garantuotai.
3562 SO. HALSTED ST.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

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 Llabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

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

Scottville, Mieli.
Kelionės Vaizdai

Šiemet atostogauti teko vyk
ti į Michigan valstiją. Chicagą 
apleidome liepos, 6 d. Keliauti 
automobiliu ši vasara gera, nes 
oras nėra karštas. Per virš de
šimt metų iki šiol atostogauti 
Vykdavome į šiaurinį Wiscon- 
siną. šiemet mums teko patir
ti, kad rytų Michigan ežero 
kranto keliai yrą daug gyves
ni. Laukai daugumoj lygumos, 
miškų mažai, ūkiai gražus ir 
derlius geras. Kur nekur pake
ly užtinki valstijos parkus 
(State Parks). Stalų pakelei
vingiems žmonėms užkan
džiauti yra daug. Jie įtaisyti 
pavėsy ir švariai užlaikorųi. 
Michigan valstijos parkus ga
lima palyginti Indiana Dunes. 
Skirtumas tik tas, kad čia nei
ma įžangos.

Yra Gerų Vietų .Atostogauti
Mes šiais metais apsistojome 

pas lietuvius ūkininkus pp. P. 
Weslon*us (Wenskus), kurių 
ūkis randasi už mylios į žie
mius nuo Scottville miestelio 
prie vieškelio 31. r

Nuo Chicagos iki Scottville yra apie pustrečio šimto mylių. Ūkininkai daugumoje yra lietuviai. Bemaž visa žemė šioje apylinkėje yra dirbama ir tinkama ūkininkavimui. Ukinįn-< kai savo padėtim nesiskundžia. Praeitas pavasaris buvo lietingas, todėl ir-'derlius šiemet

geras. Tuo tarpu ūkininkai šie
nauja ir džiaugiasi šienavimui 
palankiu oru, nes nuo to lai
ko, kai mes čionai atvykome, 
dar nebuvo lietaus.

Alostogininkams vasarnamių 
čionai yra mažai. Jau apvažia
vome trejetą ežerų, kurių pa
krantėse vasarnamių kaip ir 
nematėme. Bet čia yra tinka
mos ir patogios atostoginin- 
kams ūkininkų stubos. Kai ku
rių ūkininkų butai yra švarus 
ir taip patogiai ir turtingai į- 
rengti, kad retas Chicagos gy
ventojas galėtų jiems pasily- 
ginti. žmonės nuoširdus, vai
šingi ir nebrangininkai. šie
met atostogininkams kaip tik 
gera ūkininkų butuose pagy
venti, nes naktys yra tikrai 
šaltos.

Maisto Produktai Pigus
šią vasarą nepaprastai gerai 

užderėjo žemuogės, vyšnios ir 
mėlynės, žemuogių sezonas 
baigėsi su praeita savaite, bet 
dabar prasidėjo mėlynių sezo
nas. šešioliką kvortų žemuo
gių buvo galima pirkti už 50 
centų.Kuomet šiaurės Wisconsine mes buvome pratę taip bran
giai už maisto produktus mo- kėtj, dabar mes čia negalime atsistebėti maisto produktų pigumu. Maistą ir gasolįną čionai galima gauti pigiau nei Chicagoje. J. Lapaitis
. ............." .. ................................ " 1 " 1 ...........................Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

zis gali turėti labai 
rimtų paseku

ŠANCHAJUS, Kinija, liepos 
16 d. — Čia stovinčios japonų 
kariuomenės atstovai pranešė, 
jog jie senai numatė dabarti
nį kabineto krizį. Jie kaltina 
miirsteri pirmininką neturintį 
pakankamai energijos dabar 
susidariusiai padėčiai rytuose 
išnaudoti. Užsienių reikalų mi- 
nisteris Arlta buvęs per švel
nus su Anglija ir su Ameri
ka. Naujas kabinetas turėsiąs 
priimti armijos paruoštą pro
gramą, kurios pirmuoju punk
tu busiąs Šanchajaus išvaly
mas nuo visų užsien o konce
sijų. Bus intensifikuota Hong 
Kongo blokada, bus siunčiamos 
karo jėgos į franeuzų Indoki
niją. Taip pat bus prasiskverb
ta į Borneo ir į Holandijos Ry
tų Indiją, nežiūrint į Suvieny
tų Amerikos Valstybių intere
sus.

SANTIAGO DE ČILE, Čile, 
liepos 16 d. — Policija pranešė, 
jog jos žinioj yra sąrašas tų 
asmenų, kurie stengėsi paveik
ti valdž’os valdininkus ir ka
rininkus finansuodami sąmok
slą prieš dabartinę vyriausy
bę. Čilė laikraščiai reikalauja 
griežtų bausmių prieš sąmok
slininkus. Devyni vienos deši
niosios reakcinės partijos na
riai tapo areštuoti. Policija dar 
nepaskelbė sąmokslo smulkme
nų.

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ 
—SAVO SA^NĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siunčiant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL

GERB, Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai praioml 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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NAUJIENOS
The Llthnanian Daily Newi 

Published Daily 
The Lithuanian

1739 South
Telephone

Except Sunday by 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu

Metams-------------------------
Pusei metų __________
Trims mėnesiams ______ —
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _____-

Chicago j per išsiuntinėto jus:
Viena kopija___________
Savaitei -------------------------
Mėnesiui ------- ...-------------

Jungtinėse Valstijose,, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams .....    $5.00
Pusei metų. ..........~..... ........ 2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams_______ 1.00
Vienam mėnesiui______ - M
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .... ..... ......
Pusei; metų
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu;

$8.00* 
4.00 
2.50

Diktuoja
* . i A k ■ Į ' 'i

Per daugeli metų Šveicarija buvo viena demokratiš
kiausių šalių pasaulyje. Ten rasdavo sau prieglaudą įvai
rių valstybių persekiojami revoliucionieriai. Šveicarijo
je jie galėdavo laisvai gyventi ir laisvai veikti.

Taip buvo* iki tol, kol neįsigalėjo diktatoriai, kurie 
pasiirtojo visą pasaulį ant savo kurpalio užmauti. Jie ne 
tik savo krašto žmonėms jokios laisvės' nepripažįsta, bet 
ir kitų valstybių piliečiams bando burnas uždaryti. Jo
kios kritikos jie negali pakęsti. z

Šveicarijos piliečiai naudojosi spaudos laisve. Cen
zūros jie neturėjo. Laisvai galėjo kritikuoti tai,, kas jiems 
nepatiko. Niekas iš viršaus spaudai negalėjo padiktuoti, 
ką ir kaip jie turi rašyti.

Visai kas kita yra dabar. Ir liūdniausia yra tai,- kad 
svetimos valstybėjasišovė Šveicarijos spaudą varžyti

Keliais atvejais nacių įspėta šveieanjos vyriausybė 
priversta buvo sudrausti nepalankiai Vokietijai nusista
čiusius laikraščius. O dabar tą pat padarė fašistai, kurie 
privertė du Šveicarijos laikraščius uždaryti už tai, kad 
jie “tendencingai” aprašė anglų ir italų laivynų įvykusį 
jurose mūšį. Tas tendencingumas pasireiškęs tuo, kad rs 
įdėtų* aprašymų buvę galima suprasti, jog kalbamas mu
šis baigėsi anglų pergale.

Tai tokie dalykai dabar dedasi Europoje, kur dikta
toriai grynai gengstefiškomis priemonėmis bando už
gniaužti laisvę net-kitose valstybėse.

Baimė ir teroras
Prieš kelias dienas į Jungtines Valstijas atvyko C. J. 

Kambro, kuris per penkioliką metų ėjo Norvegijos par
lamento pirmininko pareigas.

Savo pirmame pasikalbėjime Kambro pareiškė, jog 
“penktosios kolonos” vaidmuo Norvegijos pasidavime bu
vo labai perdėtas. Ne tiek “penktoji kolona”, kiek visiš
kas neprisirengimas privertė Norvegiją pasiduoti. Ji ne
sitikėjo užpuolimo, todėl ir nesiginklavo.

Išpusti pasakojimai apie “penktosios kolonos” veik
lą yra žymiame laipsnyje nacių propaganda. Tos propa
gandos pagalba naciams pasiseka puolamos valstybės gy
ventojuose įskiepyti terorą ir baimę. Niekas, sako Kam
bro, nedemoralizuoja taip žmonių, kaip skleidimas gan
dų, jog jų kaimynai, jų vadai ir jų vyriausybės pareigū
nai yra parsidavę ir dirba priešo naudai.

Tyli
Užvakar laikraščiai pranešė, jog prezidentas Roose- 

veltas įtraukė į okupuotųjų valstybių sąrašą tris. Pabal
tijo valstybes, būtent, Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tų vals
tybių aukso rezervai ir kitoks turtas, prezidento patvar
kymu, liko “įšaldytas”. Vadinasi, naujoji nuo Maskvos 

. priklausoma ir Maskvos kontroliuojama Lietuvos vy
riausybė “įšaldytu” auksu ir kitokiu turtu negalės pasi
naudoti ir jį “tautų išlaisvintojui”' Stalinui atiduoti.

Ta žinia, rodosi, kiekvienam lietuviui turėtų būti ne
įmanomai svarbi. Tačiau vietos Maskvos agentų laikrašj 
tis tyli. Tur būt, laukia instrukcijų iš komisaro Dekano
zovo, kaip1 jieps tokioje nemalonioje situacijoje orientuo
tis.

Štai kas jiems rūpėjo

Kaip Lietuva savo nepriklau
PRISIMINUS 1920 METŲ 

i . SUTARTĮ
Komunistų kontroliuojama 

Lietuvos spauda, kaip rašo mu
sų komunaciai, labai palankiai 
atsiliepusi apię liepos 1'2 d. 1’920 : 

1 m. Lietuvos pasirašytą sutartį 
su Sovietų Sąjunga. Ta sutartis 

; Lietuvos spaudos štai kaip api-( 
; budinama:

“Ta sutąvfiš Lietuvai buvo 
neįkaniMojamai svarbi. Tai 

, buvo tikras pagrindas, ant 
kurio išaugo Lietuvos valsty- 
bS- •

“PhsiraŠant šią sutartį So
vietų valdžia atsižvelgė ir į 
Lietuvos biednuosius valstie- 
čiusv Sutarties 8 punkte aiš
kiausia pabrėžė, kad Lietu- 

; vos valdžiai nevalia iš savo 
smuHdų valstiečių jokiam 
atsitikime išieškoti sko’a* 
buvusiems rusų bankinin
kams..

“Sovietų valdžia pažadėjo 
grąžinti Lietuvai jos knygy
nus, meniškus turtus, archy
vus, mokyklų nuosavybes, 
nuosavybes organizacijų, 
kaip ir jų dokumentus išvež
tus caro valdžios į Rusiją.”
Visa tai labai gražiai skam

ba. žiūrėkite, kaip draugiškai 
Maskva pasielgė: ką žadėjo, tų 
ir ištesėjo.

Tačiau sąryšyje su tais at
mintinais metais praleidžiama 
viena itin budinga smulkmena. 
O į tų smulkmenų tikrai pra
vartu atkreipti dėmesį. Tuo pa
čiu metu, kai kalbamoji sutar
tis buvo pasirašy ta, tai Maskvos 
agentai Vilniuje darė sąmokslą 
įvykdyti Lietuvoje bolševikiškų 
•perversmų. Jau buvo sudarytas 
ir bolševikiškos vyriausybės 
,aparataisy kuris turėję Lietuva 
valdyti. Visa bėda buvusi ta, 
kad lietuvių bolševikų tarpe pa
sireiškęs didelis trukumas tin
kamų asmenų, kurie butų galė
ję užimti atsakingų pareigūnų 
vietas.

Bolševikiškas perversmas, jei 
nekl-ystame, turėjo būti įvykdy
tas Lietuvoje rugpiučio 26 d. 
1920 m.

Ir nėra mažiausios abejonės, 
kad? tas perversmas butų įvy
kęs,* jei bolševikų armija butą 
sutriuškinusi, lenkus. Bet kai 
prie Varšuvos raudonoji armi
ja gavo į kailį ir turėjo pasku
bomis trauktis, tai ir visi są
mokslininkų planai išgaravo. 
Tie sąmokslininkai džiaugėsi iš 
Vilniaus savo kudašių išnešę.

Taigi, jei 1920 m. Lietuva iš
liko nepriklausoma, tai tik dė
ka to, kad bolševikai karų pra
laimėjo. O šiaip Maskva tada 
jautėsi labai karinga. Raudono
sios armijos vadovybė gyrėsi, 
kad jos misija esanti “išlaisvin
ti” Lenkiją, o paskui ir visa 
vakarų Europų. Mat,k tais lai
kais Maskva vis dar tikėjo, jog 
jai pasiseks įvykdyti bolševikiš
kų revoliucijų ne tik Europoje, 

■ bet ir visame pasaulyje.
Tai štai ta “smulkmena”, ku

rią, šiais laikais pravartu kiek
vienam žinoti. Jų iškėlė į aikš
tę J. Stilsonas, kuris 1920 
buvo Vilniuje ir drauge 
Alcksa-Angariečiu dirbo.

KAl ANGLIJA miegojo

apsidairytų, kas dedasi aplin
kui. Tų kalbų rinkinys vyriau
siai ir sudaro kalbamą knygų.

• Apie įvairias nusiginklavimo 
konferencijas štai kaip sarkas
tiškai kalba Churchi’lT:

; “Kartų zoologinio daržo į- 
namiai nusitarė nusiginkluo
ti. Tam reikalui1 aptarti jie 
sušaukė konferencijų. Kai 
konferencija? atsidarė, tai pir- 
maiusia prabilo raganosis. Jis 
įrodinėjo, kad dantų naudo
jimas yra barbariškas ir bai
sus dalykas ir turi būti griež- 

, tai uždraustas. Ragai, kurie 
yra .naudojami apsigynimui, 
žinoma, turi būti palikti ra
mybėje... Liūtas ir tigras pa
reiškė kitoniškų nuomonę. 
Jie stengėsi apginti dantis ir 
net nagus, įrodinėdami, kad 
nuo senų senovės lai yra lai-

liau prabilo meška. Ji pasiū
lė, kad butų uždrausta kovo
je naudoti tiek dantys, tiek 
ragai/ Esu, pasiglamonejimu 
žvėrys galės tinkamai viso
kius savo ginčus išspręsti.”
Po pasaulinio karo buvo ne

mažai nusiginklavimo konfe
rencijų sušaukta; Ir visos jos, 
reikia tiesų pasakyti, buvo tiek 
jau sėkmingos, kaip Curchill’o 
aprašyta zoologinio daržo įna
mių konferencija.

Tačiau gal labiausiai prana
šingų įspėjimų Churchill pada
rė 1938 m. kovo mėnesį, kai jis

m.
su

somybe prarado
Pasikalbejimas su iš Lietuvos atvykusiu svečiu. — Dery

bos su Maskva. — Raudonosios armijos žygiavimas 
į Lietuvą. — Kauno gatvių grindinys liko panašus į 
arimą. — Sargybos prie bankų. — Kaip gyventojai 
pasitiko raudonarmiečius. — Okupantų šeimininka
vimas. — Smetonos pabėgimas į Vokietiją. — Gan
dai apie rengiamą sąmokslą prieš Smetoną, -r Sku
čas ir Povilaitis sėdi kalėjime. Kaip vokiečiai žiu
ri į Lietuvos okupaciją. — Rusų kareiviai. — Volde
maras suimtas. — Justas Paleckis jau kurį laiką 
priklausė komunistų partijai. —- žmonės, kurie viso
kiems ponams yra pasirengę tarnauti. — Smetonos 
turtai. — Rangovas Ilgovskis. — Tautininkų režimo 
katastrofiškas galas. — Kyšininkų ir vagių gadynė.

“Jeigu mes nepasipriešin
sime diktatoriams dabar, tai 
tuo pačiu mes priartinsime 
dienų, kada turėsime priešin
tis daug blogesnėse aplinky
bėse. Prieš dvejus metus bu
vo saugu, prieš trejus melus 
buvo lengva, ir prieš ketve
rius metus .butų pakakę pa
siųsti notų su įspėjimu... Da
bar nugalėto ją! atsidūrė nu
galėtų padėtyje,, ir tie, ku
rie numetė ginklus mūšio 
lauke ir •paprašė taikos, šian
dien siekias! pasaulį domi
nuoti.”
Tikrai pranašingi žodžiai. 

Anglija pramiegojo progų, ka
da ji lengvai galėjo Hitlerį ir 
kitus diktatorius suvaldyti. Už 
tų savo neapdairumų ji dabar 
turi skaudžiai nukentėti.

tiškai. Pagaliau jie ir neturėjo 
laiko, — žygiavo ir žygiavo, 
dainuodami rusiškas dainas. 
Kalbant apie ekscesus, turėčiau 
pasakyti, kad pirmomis okupa
cijos dienomis rusų kariuome
nės reikalams buvo sekvestruo-
jami namai. Netrukus buvo už
imti Pažangos rūmai ir pava
dinti komunisto Požėlos vardu. 
Be to, tiems’ patiems reikalam ? 
buvo užimti tautininkų studen
tų namai ir panašios patalp; s. 
Pavyzdžiui, buvęs užsienio rei
kalų ministras Urbšys net 
dviems atvejais buvo išmestas 
iš buto. Pirmąsyk jam buvo į- 
sakyta išsikraustyti iš valdiškų 
namų, kuriuose jis turėjo butą. 
Tada jis persikraustė pas savo 
žmonos tėvus, Mašiotus. Bet ki
tą dienų ir iš čia jiems teko iš
sikraustyti, nes Mašiotų namai 
buvo paimti rusų kariuomenė* 
reikalams. Tokiu budu Urbšys

Šiandien pradedame spausdinti su iš Lietuvos atvy- 
: kusiu svečiu, pasikalbėjimą antrašte “Kaip Lietuva savo 

nepriklausomybę prarado”.
Būtinai perskaitykite tą pasikalbėjimą. Iš jo, tarp- 

daugelio kitų dalykų, patirsite apie didelį raudonarmie^ 
erų susidomėjimą Lietuvos bankais*

I bankus, sako svečias, raudonoji armija pirmiausia 
ir daugiausia dėmesio atkreipė.

Proletarams, matyti, labai rūpėjo, kad iš okupuoja
mos* Lietuvos nepaspruktų buržuaziški litai.

v • i.Prieš dvejus metus pasirodė 
knygą vardu,, “Wliile Engiami 
Slėpt: Av Survęy of World Af- 
Jairs, 1932—1938”. Tą knygą 
parašė Winston S. Churchill, 
dabartinis Anglijos premjeras.

Tiek Anglijoje, tiek Europoje 
ir kitur daugelis dar manė, jog 
Hitleris nesudaro pasauliui pa
vojaus. Tada vyravo įsitikini
mas, jog Hitleris pasiuarkaus, 
pasmarkaus ir nusiramins.

Naujlenų-Acmo TėlepUutu
CHICAGO. — Konvenci

jos pirmininkas, šen. Alben 
Barklęy iš Keutucky;

iii. Jis savo įvairiais atsitiki
mais pasakytose kalbose nuolat, 
įspėjo anglus, kad jie išbustų ir

Šiomis dienomis New Yorką. 
pasiekė vienas žymus asmuo iš 
Lietuvos. Jis išvyko birželio 18 
d., tuo tarpu, kai rusų kariuo
menės daliniai pasiekė Kaunu 
birželio 15 d. Vadinas, šitas as
muo turėjo progos matyli, kaip 
rusų kariuomenė s okupavo ne 
tik Kauną, bet ir kitus Lietu
vos centrus.

Nežiūrint to, kad tuo metu 
rusų kariuomenė jau buvo pa
siekusi Vokietijos sienų, išvyki
mas į užsienį dar nebuvo kliu
domas. Turėdamas užsienio pa
sų ir vizą, asmuo galėjo nekliu
domai išvažiuoti.

Jūsų korespondentui buvo į- 
domu su šiuo naujai atvykusiu 
asmeniu pasikalbėti. Savaime 
suprantama, kad dėl visos eiles 
priežasčių šio asmens vardo, nei 
pavardės mes čia neminėsime. 
Pagaliau tai ir nesvarbu. Vi
siems svarbu žinoti, ką jis pa
pasakojo.

Jūsų korespondentas pasi
stengs pasidalinti su “Nauj'ie- 
nų^’ skaitytojais tomis žiniomis 
ir informacijomis, kurias teko 
išgirsti iš šio Lietuvos svečio 
lupų'.

Paklausias svečias, ką jis 
mano apie dabartinę rusų oku
pacijų, nedvejojančiai atsakė:

—Bet kokia viltis, kad Lietu
va galės išlaikyti nepriklauso
mybę, atpuolė po to, kai į Mas
kvą nuvyko ministrų tarybos 
pirmininkas Merkys. Jam, o 
taip pat užsienio reikalų minis
trui Urbšiui Maskvoje buvo aiš
kiai pasakyta tai, ko, deja, Mer
kys grįžęs į Kaunu, nedrįso pa
kartoti. Tiek Merkiui, tiek Urb
šiui buvo žinomi Sovietų Sujun
gęs planai, bet jie tuos planus 
slėpė nuo žmonių. Net dviem 
atvejais kalbėdamas per radijų 
Merkys pasakė, kad Sovietų Sąu 
jungos kariuomenė, išskyrus 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo, neturinti kitokių tikslų. 
Merkys tvirtino, kad derybos 
Maskvoje ėjusios labai draugiš
koje dvasioje, nors jis žinojo, 
kad tose derybose buvo palai
dota jo atstovaujamos valsty
bės nepriklausomybė.

—Argi jau Sovietų Sąjungos 
kariuomenė, išskyrus Lietuvos 

i okupavimų, neturėjo ir neturi 
kitokios paskirties, Jūsų kores
pondentas paklausė svečių.

‘ —Jeigu Sovietų Sąjungos ka
riuomenei butų buvę įsakyta 
vykdyti tik tą vienų Lietuvos 
okupavimo uždavinį, lai savai
me suprantama, kad tam nebū
tų reikėję pusės milijono dur
tuvų, dviejų tūkstančių tankų, 
tūkstančių lėktuvų ir bombone
šių, nesuskaitomos daugybės 
mechanizuotų dalinių. Aš išvy
kau į trečią dieną — sako sve
čias, -— o rusų kariuomenės da
linių žygiavimas dar nebuvo 
baigęsis. Rusų kariuomenė ėjo 
ne tik plentais, vieškeliu s, bet 
ir šunkeliais. Galite įsivaizduo
ti, kaip atrodė Kauno gatvių 
moksl ai tas po to, kaip pavyz
džiui, tokia Laisvės Alėja pra
ėjo keletas šimtų įvairaus didu
mo tankų. Kauno gatvių grin
dinys, kuriuo žygiavo rusų ka
riuomenė, buvo panašus į art
inų. Net stulpai kai kur buvo

išvartyti. Raudonosios armijos 
žygiavimas man priminė skė
rių atpluoį. Lyg tyčia, tomis 
birželio dienomis Lietuvoje ne
buvo lietaus. Viskas buvo iš
džiuvę. Todėl pėstininkų, raite
lių, artilerijos mechanizuotų 
vežimų ir gurguolės traukimas 
kėlė tokius dulkių debesis, kad 
vėliau pičvos, dirvos ir jose ža
liuojantis vasarojus buvo pana
šus į Sacharos tyrus. Laukai 
buvo apsidengę pilkais dulkių 
klodais. Ir jeigu lietus nenulis 
tų dulkių, sugulusių ant pievų 
ir dirvų, tai šiais metais Lie
tuvoje neišvengiamas badas. 
Tos pasakos, kurias jus čia bu
vote girdėję, kad, būtent, rusų 
kariuomenė užėmusi tik dides
niuosius Lietuvos miestus, ne
turi jokio pagrindo. Rusų ka
riuomenė, einanti iš rytų į va
karus, į Vokietijos pasienį, pa
keliui užėmė visus miestus ir 
miestelius, visus mažiau ar dau
giau turinčius strateginės reik
šmės punktus.

—Jus buvote Kaune tada, kai 
Sovietų kariuomenės daliniai 
atvyko į Kauną. Ką veikė rusų 
kariuomenė, atvykusi į Kauną?

—Pirmiausia buvo pastatytos 
sargybos ties kiekvienu banku. 
Pačią pirmą dieną buvo paimti 
raktai iš lokių įstaigų, kaip 
Ūkio Rankas ir kitų. Valdinėse 
įstaigose, išskyrus vieną kitą, 
darbas ėjo, kaip ėjęs. Ten ir 
sargybos nebuvo statomos. 
Svarbiausia, buvo kreipiama 
dėmesio į bankus. Be to, sargy - 
bos buvo pastatytos kiekiveno- 
je Kauno miesto gatvių sankry
žoj. Čia tuojau buvo pastatytos 
ne tik karių sargybos, bet ir 
tankai. Pavyzdžiui, ties Kauno 
geležinkelio tiltu, abipusiai, bu
vo pastatytos anuotos, kurių 
tūtos buvo nukreiptos į Vokie
tijos pusę. Tas pat buvo pada
ryta ir ties Kauno geležinkelio 
stotimi.

—Kaip Kauno gyventojai pa
sitiko rusų kariuomenę?

—Be jokio entuziazmo. Iš
skyrus žydus, kurie reiškė dirb
tiną džiaugsmą, niekas, net dar
bininkai, nesidžiaugė rusų ka
riuomenės atvykimu. Lietuvių 
minios buvo susispietusios šali
gatviuose, bet rainiai, indife
rentiškai, žiurėjo į šios sveti- 
valstybės ginkluotus pulkus. 
Žmonių, ypač lietuvių, veiduose 
buvo galima* išskaityti gilų' nu
siminimą. Kauno policijos pa
reigūnai, kurie ir toliau ėjo ju
dėjimo tvarkymo pareigas, taip 
pat atrodė prislėgti. Kai kūne 
aukštesnieji Lietuvos armijos 
karininkai vaikštinėjo, apsiren
gę civiliniais drabužiais'. Kiti, 
uniformuoti, ramiai vaikšč’ojo 
gatvėmis.

—Ar neteko Jums pastebėti 
kokių nors viešų ekscesų?

—Ne. Tik senajame m‘este 
būrys studentų išvaikė susitel
kusią minią žydų, kurie nuo
latos sveikino pražygiuojančią 
rusų kariuomenę. Studentėms 
atrodė, kad toks žydų elgesys 
yra išdavikiškas ir todėl jie, ne
tekę kantrybes, rusų karių aki
vaizdoje, net buvo priversti pa
vartoti lazdas... šiaipjau rusų 
kariai, palyginti, elgėsi korek-

buvo priverstas išsikraustyti į 
Kačerginę, netoli Kauno.

(Bus daugiau)
_________________________ \

ĮVAIRENYBES
NEPAPRASTI 

REKORDAI
Liguistumo rekordą pasiekė 

amerikietis Henry Leiutas, ku
ris iki 77 m. amžiaus tur$o 
pasiduoti 1 18 sunkioms opera
cijoms. Ant operacinio stalo 
jam teko iš viso gulėti 200 su 
viršum valandų. Ir visa tai ne
sutrukdė jam būti geru komer
santu ir laimingai apsivesti.

Pasaulinį vaikingumo rekor
dą sumušė Maroko valdovas 
Mulas Izmailas, kuris turėjo iš 
viso 518 sūnūs ir 310 dukterų.c 

Teisybė, jis kaipo mahometo
nas, ir žmonų turėjo kelias de
šimt.

Vengras Janochas Rovenas 
ir jo žmona Sara gyveno poro
je 117 metus ir tokiu budu ma
ža ko reikėjo, kad atšvęstų 
treciąsias auksines vestuves. 
Ravėnas mirė 172 m. amžiaus, 
o jo žmona 161 m- amžiaus. 
Mirė abudu tą pačią dieną. 
Laidotuvėse dalvvavo vienas v
sūnūs 116 metu amžiaus, v

Kiek Yra Kiniečių
Sakoma, kad kiniečių yra 

apie 100 milijonų, nors tiksliai 
jų niekas nėra surašęs. Bet te
gul bus 100 milijonų. Jei visi 
jie susirikiuotų po keturis ir 
pradėtų pro jus , eijj^ tais tas 
jų ėjimas niekad nepasibaigtu. 
Ir štai dėlko. Per-ištisus metiiSs 
pro jus galėtų praeiti tik 27 
milijonai kiniečių. Bet kadan
gi kiniečių kasmet gimsta apie 
30 milijonų, lai tokiu budu vis 
atsirastų naujų, kurie dar ne
buvo praėję ir tas ėjimas per 
amžių amžius nepasibaigtų.

Kišenvagis Be Pirštų
Belgrade sugautas kišenva

gis, kuris neturi ne vieno pirš
to. Pirštų jis neteku trau
kinio katastrofą.

Kcngurų Mųras
Australijoje kilo pavojingas 

kcngurų maras, kuris daugely
je apygardų veik visiškai tuos 
gyvulius išnaikino.
Popietinis Miegas Restorane

Kai kuriuose Anglijos resto
ranuose įvesta naujovė. Sve
čiai papietavę gali ramiame 
šalimame kambaryje patogia
me fotelyje pasnausti. Mokes
tis priskailomas prie pietų.

Išsilaikys 500,000 Metų
Geologų apskaičiavimu, mil

žiniškos buvusių Amerikos pre
zidentų galvos, iškaltos Pietų 
Dakotos Juodųjų kalifu kic- 
čiausiame granite, išsilaikys 
mažiausiai pusę milijono metų.

Garsinkitės “N-nose”
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HAEMOPHILIA
Kiekvienas retoriškai misi- teorijai iškelti į politinės dog- 

teikęs rašytojas ar kalbėtojas mos aukštybes reikėjo žmonių 
geba sakyti, kad vienas žino- mokėjusių pasinaudoti susi- 
gus, kartais net vaikas, vienas 
jo žygis, keičia likimo kelią,

niais laikais mes jau esame

aplinkybėms negu patiems 
veikėjams. Bet tokia nuomonė 
nė kiek nėra teisingesnė už 
pirmąją. Pavyzdžiui, materia
lizmo teorija visą įtaką, vy
riausiąjį vaidmenį kiekviena
me istorijos nukrypime skiria 
gyvenimo gaivalams, bet ir tai

dariusiomis aplin k y b ė m i s. 
Taip buvo ir su legendariškais 
VVinkerriedais, ir su Teli’iais, 
ir su Joanna d’Arc, ir su Mus- 
soliniu, ir Hitleriu ir kitais. 
Taip buvo ir su perdaug nu-

kultu Rasputinu. Tas jau sule- 
gendarėjęs rusų kaimietis iš 
tiesų daug prisidėjo prie ma
terializmo ir jo vadovų įsiga
lėjimui buvusioje rusų carų 
imperijoje. O įvyko tai dėl 
menkos pažiūrėti priežasties.

Winkler Stokeris duoda pačią 
geriausią, švarią, lygią, automa
tinę šilumą. Nė durnų, nė suo
džių, nei pelenų. Pašalina furna- 
so darbą. Sudega mažiau anglių. 
Dega pigesnė anglys. Pats save 

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

Šaukite Lafayctte 3138, 
atvažiuokite

arba

3970 ARCHER AVENUE

jams jau gerai žinoma, kad 
caro vienintelis sūnūs Alek
siejus sirgo keista, nepagydo
ma liga, kuri pasireiškia tuo, 
jog ligoniui persikirtus odą 
kraujas ima bėgti, ir bėgti pas-l 
kui gali net iki mirties, šitokį 
organizmo trukumą medicina 
vadina haemophilia. žmonės 
kai kur jį aiškinasi taip, kad 
haemophilikams trūkstą vie
nos odos luobos a'K kelių. Bet 
tai netiesa. Dėl nesuprantamų 
biologijos mokslui priežasčių

Joe Bagdon

MADOS

juoti dėl menkiausios priežas
ties ar net visai be jos; ir ne 
tiktai pro odą, bet ir pro glei
vinę ar sąnariuose. Jų kančios 
kartais yra baisios, bet juos 
mylintiems žmonėms jos tik 
dar baisesnės, nes nežinia, ka
da ir kuo prasidėjęs kraujavi
mas gali baigtis. Be to, kadan
gi spontaniški ir kyla dėl men
kų įsidrėskimų kraujoplūdžiai 
paprastai ateina naktimis, tai

vaizduotei turi atrodyti baisi 
ir piktai paslaptinga. .

Haemophilikų yra paprastų 
ir blogų. Rusų sosto įpėdinis 
buvo kaip tik vienas iš tų blo
gųjų. Suprantama, kad tėvai ir 
gydytojai ištyrė, išklausinėjo 
visus pasaulio kampus ir už
kampius ieškodami jam bent 
vaisto, jei ne visiško išgydymo. 
Jeja, mokslas jam nieko ne

galėjo padėti. Augdamas ligo
nis, žinoma, butų stiprėjęs, jo 
iga jau nebebūtų tokia pikta, 
>et vis dėlto jis niekad ųebu- 
ų buvęs toks, kaip kiti vyrai. 
Tad mažojo sosto įpėdinio gy-

o jo motinai — baisus kry
žiaus kelias. Nes jinai buvo tuo 
kalta. šitokių kančių prisi
kentėjus!, ji pagaliau netekusi 
visų vilčių, nusitvėrė ir šiau
do—sutiko priimti Rasputino 
pagalbą.

Rusų kaimo žmonėse—visi 
mes žinome — šundaktariavi- 
mas yra (ar bent buvo) toks 
galingas, kaip kokioje Afrikos 
giminėje
žinoma, turėjo 
haemopiiilijos. 
rapilyje pasisuko garsus šun
daktaris Rasputinas, dar gar
sesnis netgi savo tikybinę įta
ka, caricą pamaldžią, isterikę, 
nedaug tereikėjo įtikinti, kad 
sutiktų priimti jo pagalbą. 
Taip Rasputinas pateko į carą 
.ritmus, o kas paskui iš to išėjo 
—jau priklauso sitorijai.

Rusų šundaktariai, 
vaistų ir nuo 
Tad kai Pct-

No. 4479 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20; taipgi 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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.

(Adresas)

Naviienų-Acme Telonboro
SOMAN, PA. — šie trys angliakasiai buvo laimin

si-! už 60 savo kolegų, kurie žuvo kasyklų sprogime, 
išliko gyvi ir sveiki.

Bene įdomiausias dalykas 
haemophilijoje yra jau minė
tas naktinis kraujavimas. Men
ka žaizdelė, užčiaupta dienos 
metu, nakčia, kai haemophili- 
kas užmiega, prasiskleidžia ir 
ima kraujuoti nepaprastai 
gausiai, ir jei berniukas gerai 
miega, iš ryto, jis randa visą 
guolį persisunkusį kraujais. 
Žodį “berniukas” vartoju ne
tyčia, nes — kaip sakiau — 
vyrui bręstančioj i būsena ge
rėja, o be to, ir pats haemo- 
philikas ima save sekli, dary
tis atsargesniu, ir pavojai jam 
su'laiku mažėja. Vis dėl to, 
jei hacmophilikas negali turėti 
naktinių slaugių ir nuolatinės 
gydytojų globos, blogais atve-

gtis net ir mirtimi.
Jau minėjau, kad rusų sosto 

įpėdinio atveju molina kentėjo 
dėl to ypačiai, kad pati buvo 
tilo kalta. O kalta ji buvo tuo, 
kad buvo kilusi iš haemophi
likų giminės. Eugenikai sako, 
kad tokios giminės moterims 
turėtu būti uždrausta tekėti, c X
Tad ryšium su tuo įdomu pa
žymėti kaipo likimo ironiją, 
kad moterys liaeinophilikės 
yra nepaprastai vislios. Tai 
nėra šiaip sau kažkokia “pi
lietiška” (kaip vienas mano 
profesorius tokiais atvejais sa
kydavo) dedukcija, bet labai 
tvirtai daviniais įrodytas fak
tas. Faktas, kuriam irgi tie
siog neįmanoma surasti paaiš
kinimą. Moterys, populiariai 
sakoma, hacjnophiliai turi im
unitetą: jose tas trukumas ne
pasireiškia. Bet moterys jo 
pradus savyje nešiojasi ir 
perduoda jį savo sūnums. Kai 
kurie biologai tyrinėtojai pasi- 
grįsdami tuo gamtos keistumu, 
patarė haemophilikams skie
pyti kai kurių fiziologinių 
moterų elementų, pavyzdžiui, 

mamniarinių eks- 
iki šiol jau kas

u

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

P-ai Popell’ai mandagus lietu
viai, “Naujienų^ skaitytojai ii 
širdingi visuomeniškų darbų 
rėmėjai. Linkiu jiems gausin
gos laimės ir sėkmingumo.

Jūsų Ona.

Gimtadienio ir Metinio 
Biznio Sukaktuvių 
Pokiliš

Vincas Lopeli švęs sLVo var
duves ir metines biznio sukak
tuves, šeštadienį liepos 20-tą, 
savo Tavern’oje, 4756 South 
Wc,stern Avė.

P a Fopeil turės ; r.ruošūsi 
skanaus, m? sto ir p ieskonii1, 
ir širdingai svečius pavaijnii.
Prie geros orkestres
progą linksmintis ir ba iavoL. resu 4631 West 21st strce

Pasikorė
Cicerietis

visi t U rėš

CICERd. — žmona Henriet- 
ta vakar atrado pastogėje pa- 
. iko ūsj savo 54 metų vyrą 
Vincentą Palecek. Jis buvo be- 
aib's ir Ir.b i susi’pęs svei

katoje.
Palactkų namai randasi ad

BRIDGEPOB? ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

8216 S. Hal« ted st. ViCiorr 4965
Stogus, rinas. stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bei ką.-Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesale
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

Išs'ė ^ė Leidimus
Verboms

(Chicago j j

Constantino Andruek,
Ann Garuckas, 26

Alex Davidovitch, 43,
na Cherepokas, 44

William Rumbauskas,
Julia Ince, 25

John Artis, 22, su
Shubeck, 21

Alexander Lameika,
Dc’iothy Lebeiko, 27

Harry Sebastian, 27,
Ostapowich, 24

Joseph Krawczyk, 25, su Vio-
iet Juška, 20

Frank Schultz, 30, su Elsie
Mackivitch, 29

26,

su An-

27, su

Frances

27, su

su Jean

Ameba Wilcynski nuo Char
les Wilcynski

jrRVO 
^erskiras li • ' D.)'-’

He’en Kulis nuo Renald Ku
lis

Bandė Apiplėšti 
Bridgeportiėtj

BRIDGEPORTAS. — Du ne
žino mi vagys užvakar bandė 
pavogti padangas nuo truko, 
.pastatyto adresu 2828 Emerald 
avenue. Jiems nepasisekė. Kaip 
tik tuo laiku iš miego pabudo 
troko savininkas Theodore Si
monas, ir priėjęs prie lango 

■ vag liūs pastebėjo. Pasigriebęs 
irevolveiį Simonas paleido šūvį 
oran, ir vagiliai kaip mat din
go.

kiam įsitikinimui išsklaidyti, 
nes jeigu jinai butų visiškai

vadovėliuose pa- iteisinga, tai toji liga 
galėjusi būti perduota 

:jo haemophiliko, kuris

o varinių ar 
traktu. Ar c
nors bandė 
na u,

Medicinos
prastai rašoma, kad liacmo- 
philija serga tiktai vyrai, o 
moterys niekados, ir kad busi
moms kartoms ją perduoda 
tiktai moterys, niekad ne vy
rai. Bet lai irgi netiesa. Tie- 
įsa, kad tos ligos apsireiškimo

pirmo-

jau SUNaujausi tyrinėjimai
ko, kad “toji liga yra paveldi- 
Ima lygiai iš moterų, kaip ir iš 
'vyrų, pagal griežtą Mcndelio 
idėsnį, modifikuotą to fakto, 
kad svarbus tam atvejui genas 
.veikia chramozomą X.”

Šitą paaiškinimą jau nebeį
manoma išaiškinti be ati tinka

vai galima juo patikėti-, kaip mų preliminarinių straipsnių.
dėl' argu-

---------------------- ; —    - ■ • • j -—— f.t r.,-.,.-,;- • ■ ■ . , , ,  ........................ ,,, ------------ ....................... ... ..

.iresni pas vyrus, nekaip pas 
moteris, ir kad tų ligą perduo
da dažniausiai irgi moterys. 
Tas dėsnis iš tiesų yra net toks 

i dažnumu pagrįstas, jog leng-
j-' i x į—-c *

aksioma. Bet vienos kritiškos-1 Aš jį cituoju tik 
nes pažiūros jau pakanka to- men lapijos tikslumo.

Padėti Piriigai kas Mėhėsi Prieš 11 d., neš NiiošinUj Nuo 1 Dienos

$5,450,000.00
$370,000.00

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3l/2^ LJž Pa 
lėtus- Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

Išėmimas ir Lifon.FEDEML,-ąftd
LOAN ASSOClATIONoFChicago

IOSTIN MAOKlElVn’H Pres

Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12
Sub. 9 iki 8 vak.

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
✓

Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta.
Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio

IR LIETUVOS.
VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su

Sykį savaitėje leidžia jaunimui 
ir Amerikos lietuvių moterų

anglų kalba f puslapį 
reikalams “Moterų

ir Brooklviie $7.Kaina mota'ms $5.00. Lietuvoje 
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grarid Street Brooklyn. N. I
-------------------- --------- --------------------- - ------------------ ................... »-■ ------------------- - ~

i

SVEIKAT 
TONSILUS 
Išima Už ......
PRABŲ VIMAS 
Ligoninėje ........
RAUDONGYSLI

KLINIKAS

513.50
550.00

REUMATIZMAS ttO H f) 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija £ <4
ir vaistai ................... * I ■UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS
CONRAD J
FOTOGRAFAS i

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Naujienų S pulką

VADINSIS

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BU1LDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

Šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, D". C.

Universal Savings
and

Loan Asšociation

Garsinkites “N-nose”

JACK SMIFT—Starting tAe Tęst Fllght

(Vardai ir pavard®)

fUlMtan Ir valstija)

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago* IU 

čia jdeda 15 centą ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No - -

Mieroa  per krutinę

Ėy Cliff Farrėll and Hat Colton
FOOL5 Į ĖVEftY BR AČ E I N "r H AT SH t

OĖAR BOY.
BŪT— THERE MAY 

BE DANGER

irtus, Siųskite savo orderius:

Adresas

Miestas

Valstija

kAlNA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 

r Chicago, III.

Vardas ........................

y2iNWUS> TO
> RĖACH THE 
; AN-TARCTIC

BEFORE 
THE LONG> 

POLAR WINTER 
SETO IN.

JACH RU5HES 
THE AURORA 

TO COMPLETION 
AFTER WEEK5 
OF FEVERI5H 

LABOR. .

SHE’S READY. I’LL TAKE 
HER UP FOR A TĘST SPtN 
IN THE AIR FtRST— THEN

/.BjOOKbFPATTERNS

v’
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Woman audike Law '.Moters Kalba
u

Vasarinė’s - 
Pastabos

Vasaros-laikas vaikui yra ato
stogų laikas. Jis gali/kuo dau
giausiai pasinaudoti saulės 
spinduliais, jis susistiprina savo 
kūną ir sveikatą. Rodos, kad 
vasaros laikas turėtų būti sau
gus laikas, bet šis periodas irgi 
turi savo pavojus.

Mat, reikią vaiką apsaugoti, 
kad jis nenudegtų saulėj. Jeigu 
tėvai pamokins vaikus nepra
leisti pei* ilgą laiką po saulės 
spinduliais, bet ragintų juos 
dažnai pasilsėti vėsesnėse vieto
se, tai galima sumažinti pavojų 
saulės nudegimo.

Ypatingai reikia . vaikams

---------- ‘ ;
daug prakaituoja. Dėl to jie 
nori daug vandens gerti. Neleis
kite jiems gerti labai šaltus ar
ba saldžius gėrimus, arba, leda 
čiulpti, nes jiems nėra sveika

Lai Bsgioją Basi.

Sveikiausi vaikams vasaro; 
dienomis yra taip vadinam, 
“sun-suits”, kad jiems nereikė
tų dėvėti perdaug rūbų.

Jeigu galima, leiskite vai
kams bėgioti basiems po žolę 
Jie ir taip perilgai, dėvi batus.

Kad sumažinti pavojų vai
kams žaidžiant gatvėse, apsi
mokėtų tėvams nuvesti vaikas 
į tinkamas žaismavietes, k..r 
randasi patyrę mokytojai ir ku
rie gerai vaikus prižiūri. Ai ha

formerly acces- 
the malė of tlie

America w.omen

M
o 
s

Veda^-NINA

ku. Kitaip darant, vaikai gali 
susirgti ir atostogų dienos neat
neš jiems naudos.

Važiuojant į miškus ar į va- 
K sarnamius, apsimokėtų išv r.nt. 

vandenį pirma negu jį vartojai, 
je^gu yra abejonė apie jo šva
rumą.

Ma nant valgį vaikui vasaro; 
lai.Tu galima jį labai susarginti. 
Didesniems vaikams i.p. m k 
daugiau žalių dai.dų valgyt , 
kaip vaisių ir žalumynų, o ma
žiems vaikams yra krautuvėse 
spcc aliai pagamintą d ržovi .

Reikia atsargiai vartoti ;i>
i ą. Nu\a. iavui pas gimines į atskirą lovą.
ūkį, vaikas g: Ii labai suiirgli; Viršminėtos pastato* yra t k 
nuo pieno, kuris* nėra pasteur.- kelios apie Vasarinius pavojus, 
zuota > ai ha yra n :o sergan io ;' Reikia tėvams kreipti'daug aty- 
k .rvės. j dos juos sumažinu arba v s.u

Vaikai daug ža'dž a, trd j o praša inti.

kubilą vandens kieme, kad vai
kai galėtų ten saugiai žai. ti po 
motinos priežiūra.

Vaikai daug iaizdami labai 
ir pavargsta. Dėl to jiems rei
kia daug ir ramaus miego. Ta
ri miegoti kamgaryje kur y/a 
pakankamai šviežio oro ir
gulėti ant švelnaus lygaus nia- 
traso. Yra įstaigos, kurios se 
nūs matrusus atnaujina už že
mą kainą. Vaikas negali gauti 
Jnkamo po Lio, jeigu jis gali 
su suaugusiu žmogum. Jam i.u 
tų geriau, jeigu jis luiėtų sa

tu i

•C. Norris Sulietuvino P. M. P .

VARGO MOTERIS

mane

dangus atsidarė, 
visame tame be-

Ponia Mana-Zucca, iš Mia- irAt IVIVIILI
mi, Florida, yra parašiusi dau- ' ,
giaus muzikos, kuria lygiai (Tęsinys
groja “swingsters”, kaip ir 
rimti artistai, už visus šių die- Tai Chicagos Jaunimas, 
nų gyvuosius kompozitorius. Publika maloniai sutiko ap- 
Savo kreditui ji turi 600 kuri- lodismentais jauną geltonp au- 
nių. Būdama 8 metų amžiaus, kę ir tipingą lietuvaitę, p-lę A. 
ji buvo koncertinė pianistė; Zacb, mezo sopr. Ji sudainavo 
sulaukus 20 metų, ji buvo opc- „lums “Kad š rdį tau skaus- 
ros prima donna ir 40 melų— lnas”, “Vakaras” ir “Aš bijau 
žymi kompozitorė. pasakyt”. Jos da navimas buvo

—žavus, balsas mielas ir lietuvis- 
Iš 150,000 laiškų, kuriuos po- |.a (armg taisvklinga. Pati la- 

nia Franklin D. Roosevelt gavo bai simpatinga, kiekvienam 
1939 metais, ji asmeniai atsakė mielai atsako Į paklausimus, 
penkis šimtus. Į Pasikalbėjime pas sako, jog

jaunuose metuose liko našlaitė 
neteko mamytės, dėl tos nelai
mės ji tapusi atitolinta nuo lic-

d tuvių, su kuriais per daug me- 
J* ^url tų neturėjusi jokių ryšių. Rei

kia tikėtis, kad ją lietuviams 
suradę žmonės, pasistengs užin- 

khibas| tei*cSUOti taip, kad ji nebeini- 
tols nuo savųjų ir lankiai pa
linksmins savo maloniu daina
vimu, o lietuviai ją mokės įver
tinti.

tai ir šokikai yra taip rūpestin
gai priruošti, kad jie neŽiur nt, 
kur ir kam pildytų programas,, 
visur susilauktų tinkamo įverti
nimo. Jiems visiem > priklauso 
didelė pagarba už atsidavimą 
lietuvių meno kel me, o musų 
lietuvių pareiga juos suprasti ir 
tinkamai įvertinti. IšNšio kon
certo delegatai ir svečiai skirs
tėsi sužavėti programų, iš visų 
pusių girdėjosi, komplimentai 
ir pagyrimai Cbicagos 
menininkams.

4

Nežiūrint kokia jūsų cera 
(coinplection), saulės šviesa 
labai naudinga, suprantama, 
jeigu naudojatės ja tinkamoj 
proporcijoj. Saulė yra svar
biausias būdas gauti vitaminą 
D. “Ultra violet” spinduliui 
paverčia odos alyvas į šį vita
miną. Galima gauti vitaminą 
D valdant kaikuriuos valgius, 
kaip pavyzdžiui kenuotą ‘*‘sal- 
mon’\ etc. Pienas, kuris yra 
spinduliuotas (“irradiated”) 
turi saulės šviesos savyje. Vi
taminas D yra reikalingas, 
kad kūnas galėtų tinkamai 
naudoti kalcijų. O kalcijus ri- 
šasi su nervais. Ši giminyste 
gal ir išaiškina tą raminantį 
efektą, kurį saulės šviesa turi 
ant nervuotų žmonių.

Tačiau, visuomet atsiminki
te, kad imant saulės vanas, 
reikia būti atsargioms. Pradė
kite su nedaugiaus kaip dvide
šimts minuč’ų pirmą dieną. 
To užteks. Vėliaus galima pri
dėti dar po kelias minutes. 
Bet atsiminkite, kad visuomet.. . . reikia apsaugoti galvą ir akis 
nuo aštrių saulės spindulių.

By Stella Strikol — Altorney
American vvomen today en- 

joy more legal and civil rights 
and greater freędom than the 
vvomen of any other country in 
the vvorld, and are inereasing- 
ly gaining eminence and pres- 
tige i n professions and fields 
of endeavor 
sible only to 
species.

Yct cven i n
do not cnjoy equal and identi- 
eal rights vvith men, and thus, 
for the past thirtęen yeajs- we 
have had groups of vvomen 
vvho have consistently appear- 
ed before Congrcss asking for 
the passage of an ammend- 
ment to the Federal Constitu- 
tion providing for equal and 
identical rights for men /and 
vvomen throughout the United 
States and its poseSsions.

Lct us look at the possible 
conscquences of the passage 
of such an „amendment. Confu- 
sion vvould run.rampant. First, 
vvould arise the question of 
vvhether the Federal lavv or a 
State lavv contrary to the nevv 
amendment vvculd apply. An- 
other confusion vvould arise 
out of the already existing 
rights and duties. Such prob- 
lems as these vvould spring up: 
shall a vvoman have the legal 
obligatiori to support her husb- 
and, or shall the man be re- 
leased from the legal respon- 
sįbility to support. his vvife? 
Shall vvomen be relieved of the 
legal responsibility of caring 
for the children in the home, 
or shall men be given the 
šame responsibility in ibis 
field as the vvomen? And so 
on vvithout end.

A recent survey publishcd 
by the League of Womcn Vo- 
ters, February 1938, shovvs that 
the follovving are some of the 
discriminations against vvomen 
vvhich štili exist:

in 
vvill

in 
sole

in
ings go to the father,

in 6 statės the vvife’s earn- 4
ings belong to her husband, 

in 7 statės a vvoman cannot 
contract vvithout her husband, 

iri 26 statės vvomen cannot 
serve on juries.

The survey shovvs that in 
all about sixty-eight discrimi
nations štili remain; in the 
thirteen years that' this pro- 
ppsed amendment has been 
before Congress tvvo hundred 
and tvventy have been remov- 
ed, beginning vvith the Cable 
Act of 1922 vvhich gavę mar- 
ried vvomen independent citi- 
zenship.

Much rėmains to be done 
before vvomen become com- 
plete citizens, būt the above 
indicates the treinendous pro
gresą vvhich has been made by 
vvomen in recent years.

—o—
Generalės i Federacijos di

džiausias klubas yra šeiminin
kių Progresyviška Asosiacija 
iš s* Sydney, Australia.
10 000 narių.

—o—•
Didžiausias moterų 

Suvienytose Valstijose
Los Angeles. Jis turi tris tuk
siančius narių ir turi nuosavą 
vieno milijono dolerių vertės 
namą prie garsaus AVilshirc 
bulvaro.

lietuvi’;

rytines 
ir šiaip 
vietiniu 4»

Rytojaus dieną, po 
sesijos daug delegačių 
viešnių, kviečiamos 
veikėjų ir rankd. parodos ren
gėjų, žengiam puošniu Morri- 
son viešbučiu į Boston Oyster 
Ilouse, kur įvyko bendri mote
rų iški’mingi pietus. Moterų 
susirinko didelis būrys.

Sutvarkius vietas dar dau
giau atvykusioms moterims,

G erai., Šeimininkėms 
Žinoti, Kad:

Mažiaus cukraus reikia pa-' k. 1
saldinimui vaisių, jeigu cuk
rų įdėsite po išvirinimo vaisių.

kužiulė prabilo, nurodydama 
tikslą šios sueigos ir pradėjo 
kviesti visą eilę moterų tarti 
savo žodi. Pirmoji kalbėjo p.

Labai įdomiai vaizdavo Lie
tuvos vėliavą “Birutės’’ choro 
jaunuolės, po penkias pirmoj 
eilėj, susijuosę vėliavą sudaran
čiomis 
o 
v iškas 
negert' atėjau”, “Lituanica” ir 

“Beyond Tomorrow” yra su I kitas dainas.
skoniu surengtas veikalas kurį Vienas žavingiausių numerių 
negailėsite pasižymėję ant buvo tai, p. Lulu Paben-M’ce-
“privalamųjų” sąrašo. viez. smuiko solo. Jos rankose

Pasaka sukasi apie tris sene- smuikas rodos, raudoto raude
lius, kurie liūdesio pilni pamė- io “Tykiai tykiai Nemunėlis te
gina naują būdą sukviesti jau- ka”, “Plaukia sau laivelis” ir 

Inus svečius Kalėdų vakarienei. “Kur bakūžė samanota”. Jos 
valdymas, 

ne vienam virpino jausmus, ne 
vienam priminė verkiančią Lie
tuvą...

Abu chorai yra atsakingų 
profesionalų rankose, visi solis-1

Kmo- TeatraS juostomis, Mauck, Fellowship House vc- 
dar gražiau sudainavo lietu- paskiau p. G. Lucas su- 

dainavo ‘Mano Gimtinė” ir ke
letą angliškų dainelių. Čia 
gražiai sveikino parodos ren
gėjas, daug delegačių ir vie
tiniu veikėjų. Labai gražią ir 
gilią kalbą pasakė p. Daužvar- 
dienė, Lietuvos konsulo žmo
na, daug svarbos atkreipdama

spalvotomis

“Už jūrių marių”,

vertės atiduodama musų lietu
vėms sesutėms, kurios taip me
niškai sugeba į rankdarbius 
suleisti sielą ir jausmus, ku- 

jriuose atspindi visa musų gar
binga praeitis.

(Bus daugiau)

i Kiekvienas jųjų įdeda dešimts talentingas smu’ko 
dolerių ir savo kortelę’ į vali- 
są ir atskirai tas valisas išme
ta pro langą. Dvi valisos yra 
sugražintos ... viena jauno Ri
chard Carlson, o antra gražios 
Jean Parker.

Nejudinkite duonos tešlą, 
kuomet ji jau pradėjus kilti, 
nes gali sukristi. Padėkite teš
lą vidutiniškos šilumos vie
toj, kur nėra vėjo ’ traukimo, 
uždenkite abrusėliu ir taip lai
kykite pakol iškils.

Tad prasideda nuoširdus 
draugiškumas tarpe senelių— 
Harry Carey, C. Aubrey Smith 
ir Charles YVinninger — ir tų 
dviejų teisingų jaunuolių, ku
ris yra taip gilus jų širdyse, 
kad nei aeroplano nelaimė, ku
rioj žūna trys globėjai, nesu
trukdo jųjų santykių.

Visi trys seneliai sugrįžta iš 
gyvenimo “už rytojaus” pagel
bėti jaunutei Jean Parker ir 
jos mylimui Richard susitaiky
ti ir vėl sekti paprastą, bet 
meilės pilną gyvenimą.

Veiksmas tikėtinas; lošėjai 
pagirtinai surinkti. Turėsit 
progą vėl pasidžiaugti Maria 
Ouspenskaya, Helen Vinson, 
Rod LaRocque karakterizaci- 
jomis. Galima pamatyti “Stu- 
dio” teatre.

MOTINA IR DUKTĖir ramiai pasakė “medžio nė
ra!”

Tuomet lyg koksai apžavė- 
jimas buvo nuimtas nuo jos, ji 
toliaus kalbėjo: “Vargšė ma
žytė! Tu man tiek daug pri
meni mano Marytę! Ji buvo 
mažesnė už tave, bet buvo pa
naši į tave iš akių. Paklydai 

'girioje, ar ne, mažytė? Ir bijai 
audros —• ir truputį bijai ma
nęs — ir dar bijai, kad busi 
barta, jeigu suvėlavus pargrį- 
ši namon? Be abejo, tu vadi
ni tai vargu, taip mažytė? Bet 
—aš—ne!”

Aš tuojaus atsiminiau pata
rimus, “buk, bet nekalbėk”, 
“ateik, kada šaukiama”, ir 
taip toliaus, tačiaus man šios 
taisyklės sugriuvo. Niekas ne
galėjo sulaikyti mane nuo pa
statymo vieno klausymo. Juk 

.mudvi buvome vienui-vienos. 
Ji kalbėjo į mane taip labai 
maloniai, nors liūdnai. Pažin

(Tęsinys)
Kuomet ji 

tarp krosnies 
pimo ratelio, 
lietus krito ir
siūbuojančiam, griaustinio pil
nam, pilkam, šlapiam pasau
lyje, atrodė, kad liko 
Vargo Moteris ir aš.

Uždėjus ranką ant mano gal
vos, palengveliai ji glostė ma
no suveltus plaukus. Audros 
triukšmas buvo didelis. Ji pa
sistiebus ir nuo siauros lenty
nėles paėmus seną pypkę, įdė
jo ją savo kišeniun. Su kita 
ranka, ji pasitraukė arčiaus 
prie savęs seną, sudriskusią 
kėdę, ir atsisėdo. Neužilgo, ji 
paėmė vieną mano rankučių 
ir laikydama savo rankoj, ilgai 
žiūrėdama į delnųtį, lytėjo jį 
savo pirštais, kartu linguoda
ma galvą.

įsmeigus akis į atidaras du
ris prieš mane, aš mačiau tą rgjau jaj tiesiai į akis ir tvir- 
tamsiai pilką, be perstojimo 
krentantį lietaus plotą nuolat 
keičiantį savo spalvą. Jis darė
si šviesesnis, baltesnis; tada 
tamsumas pasidarė beveik per
matomas, ta plati vandens pa
klodė persiskyrė į nesuskaito
mas linijas, krentančias tie
siai ir be perstojimo ant iš- 
troškusios žemės; ir man be
žiūrint žaibo greitumu per 
mirkstančią žemę, raitėsi plo
nutis ,auksinis, gyvos ugnies 
žaltys. Jam praėjus sekė dide
lis trenksmas ir po to toksai 
skylimas ir plyšimas, kad net girių yra suvytę 
pati Vargo Moteris neiškentė,se vabalų.

vien

tu balsu paklausiau jos: “Bu
kite maloni pasakyti man, kas 
yra vargas ‘— ar Jus žinote.

Ji nepurtė manęs, nesuko 
mano ausies, net neatrodė pik
ta. Jos lupos persikreipė Va- 
landėliai; tuomet ji atsakė: 
‘Taip, mano brangi, jeigu 
žino, kas vargas yra, tai 
nau, kad tai aš! Manau, 
aš žinau.”

(Bus daugiau)

may1 statė the father 
avvay his child,
8 statės the father is the 
guardian,
13 statės children’s earn-

Jeigu nenorite, kad “string 
beans” surūdytų, neskinkite 
juos kada rasa yra ant jų, ar
ba po lietaus.

kas 
ma- 
kad

Jeigu norite pagerinti skonį 
ir sutaupyti laiką, kuomet ver 
date šviežius žirnius, virkite 
juos su ankštimis. Kuomet iš
virs, ankštys atsidarys ir 
skęs puodo dugnan. Tada 
niūkūs 
šaus.

nu- 
žir- 
vir-

iihiiiii.......mini....................... ....

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Vyšnių
Konfitūrai

įNuskinkit kotelius ir išimkite kaulus. Nusunkite sunką ir atidėkit į šalį. Sudėkite vyšnias į puodą ir supilkit užtektinai vandens, kad visas apsemtų. Kas du puodukai vandens pridėkite 3 puodukus cukraus. Gerai sumaišykit, užvirinkit ir virinkite per 10 minučių. Nuimkite nuo ugnies ir palikit vyšnias puode nuo 6 iki 12 valandų iki jos prisisunks syrupu. Tada nupilkite syru- pą ir vyšnias sudėkite į karštus stiklus. Vėl užvirinkite syrupą ir užpilkite ant vyšnių. Tada uždėkite parafiną. (Jeigu šyrupas nėra tikimai tirštas, virinkite tol kol tirštės.) uz- su-
Saldžių Vyšnių ir 
Apelsinų Konfitūrai2 Apelsinai (Grandžiai)1 kvorta tamsių, saldžių vyšnių 6 šaukštai citrinų (lemon) sunkos 6 gvaizdikai (jei pageidaujama) % šaukštuko cinamono (irgi jei pageidaujama)Cukraus (po % puoduko kiekvienam puodukui vaisių)Labai plonai supiaustykit apelsinus, išmesdami ' sėklas ir vidaus .plėves, bet nelupkite žievės’ Ap- semkit vandeniu ir virinkite tol kol žievė ne suminkštės. Pririnkite vyšnias, nuskindamos kotelius ir orašalindamos kauliukus, ir pridėkite prie apelsinų, su visais prieskoniais, pridėdamos ir po % puoduko . cukraus su kiekvienu .puoduku vyšnių ir sunkos.Glitai virinkite, kad konfitūrai pasidarytų permatomi, o syrupaš sutirŠtėtų. Lai stovi valandą laiko ar ilgiau, kad vyšnios prisisunktų syrupo. Po to vėl užvirinkite, supilkite į stiklines ir užpilkite parafinu.

—o—
World Playhouse teatras 

minės savo septintas sukaktu
ves, pradedant šeštadieniu, su 
“Song of the Road”, kuriame 
pasirodys Sir Harry Lauder po 
ilgo nebuvimo filmuose. Jis 
dainuoja savo senas dainas ir 
keletą naujų. Prie to matysit

Young
America Dances”, kuriame šo
ka gabus artistai po vadovybe 
tokių talentų kaip Martha 
Grabam, Doris Humphries 
Charles Weidman.

—Suzanna Viliute

žirigeidų kurinį

ir

Neužmirškite pamerkti kali- 
fiorus druskuotam vandenyje, 
prieš verdant. Skonis pagerė
ja, ir jeigu rastųsi tų mažų 
juodų vabaliukų, jie išeis van
denin.

RAŠO LIUDA

vieną valandėlę pasikalbėji- ri mano mokslui. Ar netiesa, 
mui, Elcnut. Tavo egzaminai, mamyte?
ir vėliau mano išvykimas ato-| —Ir tavo tiesa, dukrelė, bet 
slogoms, atėmė mums mažiau- turim lai žinoti, kad tiikstan- 
sią progą pasidalinti minti
mis.

Per visą šį laiką nuo išleis
tuvių vakaro mokykloje, aš, 
dukrele, gyvenau džiaugsmu, 
kuris, rodos, mane pajaunino, 
sustiprino ir papuošė gyveni
mą, gražiais natūraliais ir 
nedilstančiais vaizdais. Vaiz
dais, kurie suteikia žmogui 
norą gyventi, gyventi naudin
gu gyvenimu sau ir kitiems.

Aš prisimenu diplomų įtei
kimo ceremonijas, kada tu, 
dukrele, priimdama diplomą 
išgirdai gražius pagyrimo ir 
pagarbos žodžius už gražų už
silaikymą ir darbą mokslui ir 
mokyklai, kaip tu buvai per
statyta pasakyti kalbą visų 
abiturijentų vardu ir vėliau, 
įteikiant tau stipendijos lakštą 
aukštajam mokslui pradėti — 
mano širdyje vietos truko 
džiaugsmui ir dėkingumui. 
Man atrodė Elenut, kad aš ne
galėčiau surasti budo, kuriuo 
galėčiau išreikšti dėkingumą 
tau už tas visas pastangas, ku
riomis tu puoši savo jauną 
gyvenimą.

—Mamyte, ką tu sakai?! Aš 
turiu būti labai ir labai dė
kinga tau už leidimą manęs
mokslan, už tavo pastangas ir jimo suolan.

čia i motinų deda pastangas sa
vo vaikus išmokslinti, duoti 
jiems platesnę gyvenimo vaiz
duotę, pažinti naudingesnes 
žmonijos puses—bet tik maža 
dalelė tu laimingų jaunuolių 
parodo tikrą norą ir pastan
gas, mokslo siekti ir susilauk
ti naudos sau ir džiaugsmo tė
vams. Daugeliui motinu plyš
ta širdys iš skausmo, kad jų 
šventi norai, jų sunkios pas
tangos pastatyti savo vaikus 
vienu kitu laiptu aukščiau pa
žemių—nuėjo niekais. Ar gali 
tokiai moklinai saulė šviesti? 
Ne! ir skaisčiausi saulės spin
duliai nepajėgs prablaivinti 
jos minčių, kurios sunkiai sle
gia jos kaktą ir spaudžia 
skausmo ašaros iš akiu, štai, 
dukrelė, kodėl aš tau dėkinga, 
kad tu man ne skausmą, bet 
džiaugsmą suteikei. Kad aš 
dar vis galiu savintis viltį, jog 
tu busi naudinga žmonijai ir 
gera šalies pilietė.

1—O labiausia aš noriu būti 
tavo, mamyt, gera duktė.

—Tu esu, dukrelė, tik lai 
tas tavo žinojimas nepagimdo 
tavy pasididžiavimo, nes jis 
yra blogiausias žmogaus drau
gas, įstumiąs žmogų pasityČio-nugriebkite nuo

Kuomet viršutiniai lapai jur- 
, jieškokite juo-

<■* ti- <1 < G-
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YRA MUILAS SU NEREIKIA
SKALBTI, YRA IR STEBUK

LINGOS KĖDĖS, 
I

-- - ' -------- K

Bet visa beda, kad nėra tų pinįgų
Vėliausias Raportas iš 18-tos Apyl. Gyvenimo

ma

18 APYLINKE. — šiomis 
dienom s į musų kolioniją at, 

‘ vyko 
dėjo 
Avė.

M.

p. Mike Žitkus ir užsi- 
“ofisą” prie Canalport

Žitkus jau per eilę me
tų daro išradimus ir turi išsi
ėmęs kelis patentus, v enas — 

kurios 
ir ne-

jis ir vėl atsirado pas 18-kie- 
čius, su pluoštu 
tą... •

Dabar dar turi 
tai muilą,' kursi 
skalbimo, žodžiu, 
yra išradmų

naujų paten: duo-

Ten-

tai kūdikiui kedukė iš 
kūdikis niekad neišslys 
susižeis.

Jau praėjo eilė metų,
ko nebuvo g rdėti apie tas kė
des ir patį išradėjų. Bet, štai,

išradęs kok; 
išskalbs be 

yra patentų, 
tik visa bėda,

kad nėra to mizerno pinigo. 
O be pinigo, tai nei iškabos- 
sainės negalima gauti. Pinigas, 
pinigas, geras dalykas, tik vi
siems ir isuomet jo trūksta.

r šitaip Kalba

ir nie-

& GAIDAUSKAS, JR.
pasauliu liepos 15 dieną, 8:50 valandą 
25 metų amžiaus, gimęs Chicago, III.
nuliūdime motiną Marijoną, po tėvais

JOSEPH
Persiskyrė su šiuo 

ryto, 1940 m., sulaukęs
___ Paliko dideliame
Kuchinskaitę, 2 seseris Marthą ir Phyllis, tetą Julijoną Pocienę, 
dėdę Stanislovą ir jų šeimyną, tetą Stellą Juškevičienę, dėdę 
Bruno ir jų šeimyną, dėdę Juozapą Kučinskį, dėdiną Helen, 
tetą Petronėlę Bartush, dėdę Bartush ir jų šeimyną, 2 dėdes: 
Franciškų ir Petrą Tverijonus ir jų šeimynas, dėdę Petrą Gai- 
dauską ir dėdiną Gaidauskienę ir jų šeimyną ir daug Ritų gi
minių, draugų ir pažįstamų. *

Kūnas pašarvotas namuose 4403 So. Mozart St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 20 d

namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. JOSEPH GAIDAUSKO giminės, draugai 
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
kti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
MOTINA, SESERYS, TETOS, DĖDĖS, DĖDINOS IR

Laid. Direkt. J. F. Euęleikis, Tel. YARDS 1741.

8:00 vai. ryto iš

ir pažįs-
ir sutei-

Visgi dar yra žmonių, ku
rie savotiškai kalba, ir kad kas 
juos išgirstų, tai jau niekas 
negalėtų susikalbėti bei juos 
suprasti.

Man tik šiomis dienomis te
ko girdėti porą naujų žodžių: 
Džiova-Congumption, vadina- 

Kumišamšam”. Aną
dieną perku cigaretug. Musų 
tautietis įėjęs krautuvėn pra
šo: “Gib me Butleger tabaV’ 
— žiūriu, krautuvininkas 
da jam “Bugler”, pakelį.

Rųošįasj Vestuvėms 
‘ ' •• 9 '* * y *

Mačiau, kad p-lė Pola
džįulyte ir George Lukas jau 
gavę leidimą vestuvėms. Kaip 
žinoma, p-lė Pola - Tendžiulytę 
yra buvusi A.A. Juozo Vait
kaus Teatro moterų arti.sčią 
žvaigždė, o p. Juozas Lukas 
eks-“realestatininkas”, dabarti
niu laiku tūlų laikraščių skel
bimų rinkėjas. Senais laikais 
p. Lukas buvo geru muzikon- 
tu (rusų armijoje).

Muzikontui ir artis tei-losėj ai 
linkiu k negražiausių pasekmių, 
ir geriausio gyvenimo. O svar
biausiai, kad jų šeimoje butų 
užtektinai choristų, muzikontų, 
na, ir lošėjų. Manau, nebus 
perdaug. Sveikinu kandidatus 
į šeiminiškąjį gyvenimą.

Rožių, Lelijų Piknikas
Vietos Rožių ir Lelijų Kliu

bas rengiasi prie savo pirmo 
išvažiavimo į miškus, prie Tau
tiškų kapinių, p. Kubiliaus dar
že. Išvažiavimas įvyks 21 d o
ną liepos. Į svečius jos kviečia 
ir Cicero Dainos Mylėtojų cho
rą. Rengiasi turėti linksmą dai
nų pikniką su dovanomis ir vi
sokiais laimėjimais 
mais.

bei žaid

Šiuo
Giminės.

JUOZAPAS BUDGINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu LIEPOS 16 d., 1940 m., sulau

kęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Upinos 
parap., Paupinės sodžiuje.

Paliko dideliame nubudime moterį Barborą, po tėvais Ges- 
tautaitę, 4 dukteris, Julijoną Slazas, Ona Simons, Brigitą Mar- 
tinek, Elžbietą Carmen, 5 anūkus Raymond, Jerome, Jeannine, 
Marilyn ir Diane, seserį Barborą Mazutienę ir šeimyną, 2 brolius 
Pilipą ir Joną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3231 So. Lituanica Avė. Laidotu
vės įvyks šeštad., LIEPOS 20 dieną, 8:30 vai. ryto iš namų į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. '

Visi a. a. JUOZAPO BUDGINO giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame:
MOTERIS. DUKTERYS, ANŪKAI, SESUO, BROLIAI ir Gim.

Laid. Direktorius Antanas M. Phillips, Tel. YARDS 4908.

išvažiavimu
Kliubas” nori 
centeliu

‘Rožių ir 
kiek nors 

kad rudenyjsukelti 
apsirūpinus scenai reikalingais 
rūba s ir kitoms reikmenomi$. 
O kaip žinoma, šis kliubas vi
siems, kvjetųsiems jas dainuo
ti bei lošti, eina veltui įr net 
savo rubus-kostiumus atsiga
bena. Todėl, tokį išvažiavimą 
reikalinga yra paremti ir ja
me dalyvauti. Jos neseniai daug 
pasidarbavo Labdariams ir Vil
niui.

Į vieną vakarėlį sukėlė virš 
$100.00 ir per Lietuvos konsu
lą pasiuntė Lietuvon.

Nauji Jauni Biznieriai
Čia vėl naujas, jaunas vers

lininkas, tai p. Wm. Sadaus
kas, berods, senų pp. Sadaus
kų bridgepęytįečių sūnus. Jis, 
kaip ir jo gimlnaįčiai, 1$ apy
linkėj versis lędo, anglies ir 
perkraustyrųo-ekspreso biznju.

Wm. Radauskas pasisamdė 
musų ap.įelinkėje, ad. 714 W. 
18th Str., sep,ą Shie^s yįįetą, 
tarpe Butkaus ir Skuęįo nąinų. 
Dabar jau ta 'vieta ąptaisyta, 
apšvarinta ir veikiai pradės 
biznį. Biznio pradžią p. Sadaus
kas žadėjo pagarsinti “Naujie
nose”. Linkiu 
laimės.

$
Pp. Bruno

Trys ^Nelįejtąy^Jdi^ 
Lietuviai. 
*bi‘ - !•

Neseniai Chįcagoje mirė Jrys 
liejuviai/ kurie kaip ir nebuvo 
“lietuviais”. Gyveno jTorth Si- 
ctc.į tarp lenku, buvo gero k ui 
$ųjepkėję, nors Lietuvoje gimė 
r augo Šančiųose-Kaųpo įprie- 
rpiestyje.

Vįenas jų, Stęfąnkeyįčius, 
jąų seniai Chicagon atvykęs, 
ej.o per lietuvius su ką'endų- 
riąįs. AnIras buvo Juzoiris, 1905 
me,tąi$ Srnį-tąr įąDriįte buvo va
dinamas “cernosotipnjetę”, o įtre- 
čąs — tai Bikinas. Lai jie ra- 
ąąįąi ilsisi šioj šąlyj. Qeigų iš 
Įapčą-Kąųpo kas norėtų ąpie 
\ų.os žinių,' gali rašyti “Naujie
nų” antrašu, Bynsūi).
Ąteįtyj Bus Svarbas žmogus

jKas.di.en 18-č ai 
daugiau “Naujienų", 
zųkąs Kuzmickutis, 
pjnąsi išnešiojimu, 
“jo pushing
rįe dar norite, iš mūsiškių 18- 
jių, jkąd jums “Naujienas” at
neštų iš yąkaro, kręįpkitės i 
“Naujienas” arba pas Kuzmic
kus, 1817 So. Union Avė., pir
mo aukšto štoras.

Jąunas Kuzmickutis rūpinasi 
“Naujienų” išneš.ojimų, apgar- 
siniipų rinkimu ir, jeigu ką 
nors žinote naujo, gero kur ki
tiems butų irgi svarbu, būtent: 
vestuvėm, gimimai, 
“gra(Jž.ųeišen” parės, 
kito, pasakykite jam- Jo tėvas, 
irgi Juozas, yra vietos notaras 
ir rūpinasi kitais dalykais bei 
reikalais. “Senis” Kuzmickas 
sako, kad jo sūnūs bus koks 
daktaras ar advokatas. Paklau
stas kodėl taip mano, atsakė, 
kad, kada “Naujienos” pradė
jo išeiti į viešąjį pasaulį, tai 
daugelis šiandieninių lietuvių 
intelegentų buvo tuo laiku 
“Naujienų” išhesioloja’. O Chi
cagos miesto didžiausi politi
kieriai bene visi buvo “nuspei- 
per boys”. Todėl ir mano, kad 
ir • 'Juozukui taip/ •

* / -Bynsas.
(Bus daugiau)

--------------- U-P4------ —

Gimimai 
Chicagoj

3;,s

skaito vis 
štai, Juo- 
kuris ru- 
sako, }<ad 
up!” Ku-

mirtys, 
ay kas

• v 
IS

jam pasekmių ir

Tamašauskas ir 
Juozapas Norvąiša, 1917 §outh 
Union, džiaugiasi savo biznio 
pradžia. Ir jie yra jaunos kar
tos vyrai. Jie perka ir ardo 
automobilius, taip kaip Vąr- 
šauskis. Sako, “Naujienos” y^a 
orait, gavę kostųmerių per 
“Naujienas”. Good for you, 
“boys”I

L.UVL.II\IO Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės J^estuvėms, Bankietams 

ir Pagrabamš
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7$08

Pasiilgo Praeities 
Darbų, Senųjų 
Savo Draugų

gi-
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CLASSIFIEDAPS. Į

A. Brijunas-Audrius.
šiomis dienomis sutikau 

A. Brijuną-Audrių. Tai senas 
veteranas plunksnos ir idėjos. 
Daug praleista jauno, bran
gaus laiko. Nesigailėta nei pi
nigo, nei dienų nei naktų... 25 
ar 30 metų atgal žmonės dau
giau gyveno idėjomis, negu 
dabar, žinoma, lietuviai atei
viai.

Šiandien p. Brijunas dirba 
pirmaeiliam kliube ir nesisku
ndžia aplinkybėmis. Nieko 
lietuviškame gyvenime nevei
kia, bet pasakė, kad ateis vei
kiai laikas, kuomet visuomenė 
pašauks darban daug tų senų 
veteranų, kurie jai dirbo išti
kimai.

Dar vis pilnas jis idėjų, ne
užmiršta nei Kropotkino, nei 
Markso, nei Ingersol’o. 
genda daug senų idėjos 
gų, norėtų sueiti.

P-

Pasi- 
drau-

(Informacijos paimtos 
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.)

SERETIS, Ann, 948 Oakdale 
Avenue, gimė birž. 28, tėvai: 
Thomas, Despina.

KĘUSE, Glorįę, 6155 S()ųth 
.Cąlifornia Avenue, g mė liepos 
JI, tėvai: Raymonęl, Bęssie.

WELENE,-------- , 4532 So.
Frąncisco Avė., gimė lįepos 8, 
tęyai: Harry, Bernicc.

YVYTRYKUS, George, 2440' 
1^. Ęarding Avė., gimė liepos 
g, .tėvai: George, Genevieve.

YUNEVICH, Joyce A., 3426
5. Halsted Street, gimė liepos 
2, tėvai: Joseph, Florence.

BALTAS, Beverly, 7433 So. 
Claremont Avė.,1 g mė liepos 9, 
tėvai: Charles, Leoną.

^IRGAITIS, Kobert, 3458 Li
tuanica Avė., gimė liepos 6, 
vai: Joseph, Adela.

^ILTZĮŲS, Pątrici^, 814 
67th Strę.et, gimė liepos 9, 
yai: Michae], Margaret.

ŠACAŲSKAS, ftose, 7034 
Ęairfield Ayenue, gimė liepos
6, ttėvai: Charles, Adei ne.

OSMANSKU Cąrol Jeąn, 385J 
Diyersey’ Ąyenue, girpe Jiepos 
6, tėvai: Jtobcrt, Ethel.

tė

tė

Ties Naują Vieškelį 
Chicagoj

OPĘRATORS EXPĘRI E N C E D 
only on Wilcox nd Gibbf single 
needle machine on Rayon under- 
wear. Pastovus darbus, gera mo- 
kostis.
AMERICAN MAID COMPANY 

847 W. Jackson Blvd.
"PAGEIDAUJAMA PAVIENĖ 45 
metų moteris, kuri nori turėti na
mus gyvenimui. Atlyginimui turės 
prižiūrėti dukteris motinos, kuri 
serga ir guli lovoj. Palisade 1806.

MERGINA 22 IKI 35, NAMŲ dar- 
bui. Paprastas virimas. Patyrusi, 
pastovi/ šeimyna 2 krikčšionys, 
neturi vaikų. Modernus namas, sa
vas kambarys, $7.00. Rekomendaci
jos. Mrs. Eiss, 2636 Walnut, Evans- 
ton, III

virš 20 metų. Pasigenda p. Jan- 
čausko, seno veikėjo ir pra- 
kalbininko. Kas norėtų pasi
kalbėti apie praeities idėjinius 
darbus, gali susirašyti, Mr. A. 
Brijunas, 7125 So. Rockwell 
Street. Bynsas

Teismas Atsisakė 
Pasigailėti Moe 
Aimenbergo

Turi Eiti Kalėjimam
Chicagos federalis teisėjas 

James U. Wilkerson vakar at
metė Moe Annenbergo prašymą 
pakeisti jam paskirtą trijų me
tų kalėjimo bausmę probac ja.

Nuteistasis turės pasiduoti 
U; S. maršalui pirmadienį bau
smę pradėti."

Jis neseniai buvo priteistas 
sumokėti valdžiai ap.’c $10,000,- 
000 ir atsėdėti tris metus kalė
jime už nemokėjimą income 
taksų per kelis metus laiko. 10 
mijionų dolerių sumą sudaro 
nemokėti taksai, pabaudos .ir 
nuošimčiai. $800,000 tos sumos 
Annenbergas jau užmokėjo.

Kartu su Annenbergu kalėji
mai! eina ir Joseph Hąfn.er, 
jo artimas bendradarbis arklių 
lenktynių biznyj. Annenbergas 
neseniai kontroliavo arklių 
Įepjttynių informacijų lųonopo-

laikraštį-, ‘ Pliilad.clphia Inųuir- 
cr”.

Lietuvį Sužeidė
Dirbtuvėj

A. Budreck Neteko Dviejų 
. Pirštų

Alex Budreck, bedirbdamas 
kabinetų (Urbtuvėje prie maši
nos, nusipio'vė kairiosios, ran
kos • du mažuosius pirštus. Iš 
dirbtuvės ji^ buvo nuvežtas Į 
Copley ligon nę, Aurora, III. Jis 
ten išbuvo vieną parą ir lie
pas 13-tą buvo parvežtas na
mo, 1723 W- 33rd PJące. Jis 
yra Jonistų Orčįeno organiza
cijos narys, tat patartina tos 
draugijos ligonių lankytojams 
jį aplankyti. Aš linkiu jam 
greitai pasveikti.

Jųsų Ona.

'^isvkite Savo
> W P^koi 
fi&as Onigę

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

ffl¥
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 

tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box C2, 
1739 So. Halsted.

MERGINA AR MOTERIS bend
ram namų darbui. Nereikia virti, 
nėra sunkaus skalbimo, savas kam- 
baarys. Maža šeimyna.

Juni.per 3539. *

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyyenimiii Kambariai

RENDON KAMBARYS Marųuet- 
te Parke. Vedusiai porai ar pavie
niui. Su ar be valgio. 2452 West 
69th St. RepubliCj 6396.

SUSIRINKIMAI
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POLITIKOS KLIUBO susirinkimas 
įvyks liepos 18 d. svetainėje adre
su 3600 W. North Avė. 8 vai. va
karo. Kliubiečiai nepamirškite būti 
susirinkime. Turim svarbių reikalų 
Taipgi turėsim gero pavaišinimo 
veltui. —Valdyba.

profesionaliy 
Draugija Paaukojo 
$10 Liet. F
Rems Ir Visus Kitus Lietuviš

kus Darbus.

6 KAMBARIŲ MEDINIS NA
MAS. Karšto vandens apšildymas, 
1 karui garažas, 10 metų senumo, 
geras stovis, 60 pėdų frontas, 
$1,000 įmokėti, $3,000 morgičius. 
Parsiduoda dėl savininko ligos.

11024 So. Spaulding.

$12,500—arti 59 ir Kedzie, 3 fla
tai ir storas; garas; tailo grindy^ 
virtuvėje, kaip naujas.

$2,950—69 ir May St., 5 kamba
rių medinis katedzius, 40 pėdų, 
gaiažas.

Šiaurės rytų kampas prie 71-mos 
ir Artesian, 50x125—$4,200.

$5,000; 8749-51 So. State St., 2 
dideli storai, štymas; 50x125.

$5,000; 1843 Wcst 63rd St., storas 
ir 4 kambarių flatas, karštas van
duo.

$4,250; 6411 Bishop, 6 kambarių 
muro namas, garažai.

66 ir Fairfield, 4 flatų mūras, po 
kambarius, $14,500.

MR. MEDORA 
Stevvart 3601

8110 ASHLAND AVENUE

5

Savo ketvirtam susirinkime, 
laikytam šeštadienio vakaie, 
liepos 13tą dieną, Lietuvių Mo
terų Profesionalių Draugija nu
tarė aukoti dešimts dolerių 
($10) Lietuvių Kambariui Pitt- 
sburgho Universiteto Mok$lo; 
Katedroje.

Draugija įsikūrė tik trys mė
nesiai atgal, ii’ duoklės yra la
bai mažos, tad ižde dar nėra pi
nigų. Bet draugijos narės, tu
rėdamos už tikslą remti lietu
vių kultūrą, ir įvertindami) > 
Piltsburgho Lietuvių Kambario 
reikalą, aukavo savo pinigais 
draugijos varde.

Laikui bėgant, draugija ma
no remti kitus panašius darbus, 
kaip antai, Lietuvių Kultūros 
Darželį Clevelande, Lietuvių 
Dailės Draugijų Komitetą Bos
tone, Lilhuanian Book of the

tuvių Meno Parodą, kurią yra 
manoma laikyti Chicagoj atei
nantį rudenį.
Naujos narės — Profesionalės.

Prisirašė dvi naujos narė->, 
p-lė Dr. Aldona Juška, duktė 
gerai žinomo Dr. Adomo Yuš- 
kos ir p-lė Aldona Narmonta, 
sesuo “N.” "Moterų skyriaus’ 
bendradarbės, L. Narmontaitės. 
Dr. Aldona Juška ką tik sugrį
žo iš Grand Bapids, Michigan, 
kur ji baigė metus kaipo 1 go-

kis į 
gausi
metų.

netųr) pinigų, kreįp- 
’ ’ ’ Naujienų spulką,—.

paskolą ant ilgųM
 Gėlės 'Mylimiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS. ma,?s
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Valstijos finaųsą skyrįųs pą- 
^yjrė $ ji,100,000. jiayjxąm keliui 
tiesti iš Chicagos į Ottawa, 111. 
Tąs kelias pragjdus nųd Kedzie 
avenue ir eis senojo Illinois- 
Mįchigan kanalų brantu į piet
vakarius. Busiąs labai gražūs, 
sceniškas”.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL

2 flatai, 
pečium 
36-tos

4 kambarių 
šildomi, $1,- 
ir Sangamon

vienas storas

NAMAI PARDAVIMUI
Mūras — 

kiekvienas, 
800.00. Arti 
gatvių.

2 mediniai namai, 
ir keturi flatai, $4,000.00. Arti 35- 
tos ir Halsted gatvių.

5 flatų mūras, 4 kambarių kiek
vienas, $4,800.00.

1 Union Avenue.
4 *flatų medinis, 

vienas, $2,000.00. 
Emerald Avenue.

2 flatų medinis, 1—2 ir 1—4 
kambarių flatas, $2,500.00. 36-toj 
arti Sacramento Avenue.

GORDON REALTY COMPANY 
809 West 35th Street 

YARDS 4829.

Arti 28-tos ir

4 kambarių kiek- 
Arti 31-mos ir

PARDAVIMUJ 2 flatų medinis 
namas ir grosernė. Galima užimti 
tuoj aus. Žema kaina. 251 W. Root 
St., Chicago, III.

$1,00.0 CASH — $32.50 kas mė
nuo nuperka gerą 2 aukštų su beis- 
mantu muro namą, turintį 3 apart- 
mentus 4, 6 ir 7 kambarių, štymo 
šiluma, didelis kiemas. Bažnyčia ir 
mokykla arti. Randasi ant Spring- 
field Avenue arti 13 gatvės. Savi
ninkas.

A. E. NEUBERG 
425 N. La Šalie St. 

Delavvare 5276.

vvhųlesaLė; FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile • kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus: ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

bar ima specialius akių gydymu 
kursus.

P-lė Aldona Narmonta yra 
patyrusi gymnastikos ir sveika
tos mokytoja, nes viešose mo
kyklose ji jau dirba per perei
tus aštuoniolik^ metų. Mokyk
los Taryba davė jai leidimą pa
sitraukti nuo pareigų šįmet ir 
lankyti universitetą kur birže
lio 12 dieną, šių metų, ji įsigi
jo laipsnį “Bachelor of Science 
m Educationv, De Paul Univer
sitete. Dabar ji tęsia mokslus 
prisirengdama magisterio laips
niui.

Mes neturim visų lietuvių 
moterų profesionalių antrašus 
ir kitas visai nepažįstam, tad 
prašom jų susirašyti su drau
gijos vice-pirmininke ir korės*., 
pondente, p-le lielcn Pech, 23 
\Vest 104th Place, Chicago.

—Profesionalė

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trok^

GAVOM 7 PUIKIUS 
KARUS

BARGENAI EINA GREIT
Mes gavome 7 puikius karus į 

mainus į nąujus Odsmobiles. Ne
paprastai puikus karai šiam metų 
lamui. Tikrai pamatykite juos pir
miausiai. Kainos tinkamos parda
vimui šį vakarą.

1939 uldsmobūe 8, 4 durų trunk 
seaan, gražus juodas baigimas, ra- 
dio ir Šildytuvas ............:.......  $695

’38, Oldsmobile tudor sedan, šil
dytuvas ir radio, tik 11,700 mylių 
važiuotas. Pilną kaina ........... $525

’37 Pontiac 8, 4 durų sedan, šil
dytuvas ir radię. Žiba kaip naujas, 
nėra nė žymelės ant jo*....... $425

’36 Buick, 4 durų sedan, radio 
ir šildytuvas, De Luxe įrengimas, 
juodas baigimas ...................... $345

*36 Packard, 120 modelio, 4 durų 
trunk sedan. Radio ir šildytuvas. 
Taip geras kaip ši kaina .... $345

'38 r'ord Coupe, deluxe. Mėlynas 
baigimas, radio ir šildytuvas. Jums 
patiks ................ -r...................... $385

’38 De Soto, 2 durų trunk sedan. 
Raudonas Garnet baigimas. Kaip 
naujutėlis ..........   $475

CONyERTIBLES:
’35, Olds Convfertible coupe, ca- 

nary geltonas. Daug įrengimų, tik 
už .................  $295

’37 Lafayette, convertible coupe, 
Maroon baigimas, juodas viršus. 
Balti tairai, radio ir šild....... $395

*38 Mažasis FIAT coupe, midget 
karas. Pamatykit, naujanybė. Ita
lijoj padirbtas. 50 mylių su galionu. 
Tjk už ..................................... $2^

Pasirink iš didžiausios Ciccros 
kiekybės.

PARKWAY OLDS 
5207-11 W. Cermak Rd.

Tel. CICERO 1037.
Ciceros Seniausias Dyleris.

ATDARA VAKARAIS iki 10 vaL



Ketvirtad., liepos 18, 1940

VAKAR CHICAGOJEPenkisIš Demokratų Konvencijos
Demokratų Kandidatas į Prezidentus

FRANKUN DELANO ROOSEVELT

Trečiam 
Terminui

Šitam “Naujienų“ numeriui 
išėjus iš spaudos, demokratų 
konvencija Chicagoj turbūt 
jau bus nominavusi preziden
tą Franklin D. Roosevelt’ą sa
vo kandidatu dar vienam ter
minui.

tik bus nominuoti, ir duos 
konvencijai progą pasisakyti 
už Rooseveltą vienbalsiai.

Demonstracijos 
Rooseveltui

Užvakar vakaro sesijoj įvy
ko dvi entuziastiškos ir ilgos 
demonstracijos už Rooseveltą. 
Delegatai jas surengė konven
cijos pirmininko Alben Bark
ley kalbos metu, ir po to kai 
jis perskaitė svarbų Roosevel- 
to pareiškimą. Tame pareiški-

vykiai parodė, kad konvencija 
beveik Vienbalsiai yra nusista
čiusi jį renominuoti. Kaip va
kar vakare partijos lyderiai me prezidentas pasakė dele- 
buvo pasirengę paduoti jo var- galams, kad jis palieka jiems 
dą konvencijai, bet nebuvo | laisvas rankas 
žinia ar platformos reikalas suoli už ką ir 
bus baigtas laiku ar ne.

Kova Su Izoliacininkai^.

ir jie gali bal- 
kaip tik jie uo

Konvencija norėjo platfor- legatai ėmė 
mą priimti vakarykščioje po- Rooseyelt!“ 
pietinėje sesijoje, bet paskuti- triukšminga 
nėj valandoj iškilo ginčas tarp prezidentą,

vadinamų izoliacininkų, plat
formoj paduotu nusistatymu 
karo reikalu.

Izoliacininkai būtinai reika
lauja, kad partija kuogreičiau- 
siai pasisakytų ne vien prieš 
armijos, bet ir prieš karo lai
vų ir jūreivių siuntimą į sve
timas šalis, kur vyksta karai 
ar gali kilti karai.

Administracijos lyderiai aiš
kina, kad tokią poziciją užė
mus, Rooseveltas ne vien butų 
priverstas atšaukti karo lai
vus, kurie saugo Amerikos in
teresus Europoj, bet turėtų į-

Laike spūsties konvencijoj 
užvakarykščios demonstraci
jos metu peifki žmonės, tarp 
jų dvi moteriškės, 
žeistos, o septyni 
stracijos dalyviai

“Naujienų” 
Redaktorius 
Konvencijoj

Vakarykščioj
sesijoj kaipo svečias 
‘Naujienų“ redakto- 
P. Grigaitis. Vaka- 
sesijoj, diplomą ti- 

vie-

buvo su- 
kiti demon- 
apalpo.

konvencijos
naktinėj 
dalyvavo 
rius, Dr. 
rykščioj
niam korpusui paskirtoj 
toj, buvo ir p. Petras Daužvar- 
dis, Lietuvos konsulas Chica
goj e.

’575,000 W P.A.
Karo Projektams

NAUJIENOS, Chicago, III.

Rs.

Didins Airportus, Statys Sande 
liūs G nklams.

W.P.A. Administracija Wash- 
ingtone paskyrė $575,000 Illi
nois valstijos WPA skyriui pra
dėti kelis projektus karo de
partamentui.

Už tuos pinigus WPA pas?,m 
dys nemažą skaič ų bedarbių ir 
pristatys juos prie airportų di
dinimo, amunic’jos sande ių 
statymo ir vieškelių pritaikymo 
karo reikalams.

Indiana valst'ja panašiems 
darbams gavo $150,000.

Suėmė Už Krautuvių 
Bombardavimą

Polic’ja vakar suėmė 35 me
tų chicagieti Edmund C. Iwan- 
ski, 5362 North Nottingham 
avenue, ir apkaltino ji padėji
mu bombų prie šešių Chicagos 
pieno krautuvių. Jis buvo 
imtas netrukus pp to kai 
metė bomba prie' krautuvės 
resu 5718 Elston avenue.

Pas'rodė, kad Iwan.ski
pieno išvežiotojas. Jis skundė
si porcijai, kad nega’ėjo atsi
laikyti krautuvių konkurenci
jai. Turėjo arba išeiti iš biznio 
arba bombomis bandyti krau
tuves priversti pieno kainą pa- jo, 
kelti.

tų žodžių visas

triukšminga

grįžti namo. O tas Azijos lai
vynas lošia nepaprastai svar
bią rolę Amerikos naudai, nes 
stovi Japonijos sargyboj ir ne
leidžia jai perdaug smarkau
ti ir kitų žemes grobti, pavyz
džiui, kad ir Amerikos Filipi
nus, Francijos Indokiniją ir 
Olandijos Rytų Indijos salas.

Einant į spaudą, atrodė, kad 
abi pusės galiau. susitaikė, ir 
kad naktinėj sesijoj platforma 
bus priimta. Ją priėmus k6n- 
vencija žadėjo eiti prie Roose- 
velto nominavimo, bet ’ ar tai 
padarė, į spaudą einant dar 
nebuvo žinoma

Rooseveltas turėjo šiek-tiek 
opozicijos. Daugiausia senti
mento sumetimais dalis dele
gatų pasisakė už James Farley 
kandidatūrą. Delegacija iš Te- 
xaso buvo užsispyrusi notni- 
nuoti dabartinį vice-preziden- 
tą J. N. Garner. Bet abu kan 
didatai nesitikėjo surinkti dau
giau 200 balsų iš 1,100, ir abu 
davė suprasti, kad greičiausiai 
kandidatūras ištrauks, kaip I nebenori.

su- 
p - 
ad-

yra

Artinasi Ateivių 
Nepiliečių

Chicago Susilauks 
Daug Amunicijos 
Dirbtuvių

NAIMIICNŲ-ACMP

COLORADO SP R I N G S, 
COLO. — Rejkiblikonų kan
didatas j prezidentus Wen- 
dell NVillkic bene atydžiau 
už kilus žmones A jn etikoj 
seka demokratų konvenci
ją. Jam labai svarbu su 
kuo jam teks kovoti rinki
minėj kampanijoje.

Jo Opinija Apie
Chicagą Bus
Visai Nekokia

ri.
Tuojau po

Chicagos stadionas suužė, de- 
šaukti “We want 
na ir prasidėjo 
demonstracija už 

nusitęsusi nuo 11
iki po vidurnakčio.

Barkley savo kalboj aštriai 
kritikavo republikonų plat
formą, kad ji neaiški ir nieko 
konkretaus nepasako beveik 
nei vienu klausimu. Jis taipgi 
atakavo jų kandidatą Willkie 
kaipo stambiųjų interesų at
stovą. Barkley kaip ir kiti 
konvencijos kalbėtojai, pabrė
žė užsienio politiką ir Ame
rikos ginklavimą ateities pa
vojams.

Lygids Teises 
Moterims

Didžiuma balsų konvencija 
užvakar naktį priėmė rezoliu
ciją, suteikdama moterims ly
gią teisę su vyrais dalyvauti 
partijos nusistatymo formalu-j 
vime.

Platformos komisijoj buvo 
tiek moterų, kiek buvo vyrų. 
Jos taipgi lošė ir ateityje loš 
svarbią rolę partijos vadovy
bėje ir gal gaus dar vieną vie
tą kabinete ar svarbiam vald
žios departamente.

Pasirodo, kad demokratai 
turi nepaprastai gerų moterų 
kalbėtojų. Kai kurios konven
cijoj pasirodė daug geriau už 
didžiumą vyrų kalbėtojų.

Jesse Jonės j
Tfce-Prezidentus
Vakar tarp delegatų buvo 

paleista nuomonė, katbRocse- 
veltui tinkamiausias ir jam 
artimiausias kandidatas į vice
prezidentus yra Jesse Jonės, 
Reconstruction Finance 
poration prezidentas. ■ 

John Nance Garnerio, 
bartinio vice-prezidento,

Nelaukite, Palikite Piliečiais!
Veikiai prasidės nepiliečių re

gistracija. Visi nepiliečiai turės 
eiti į artimiausią pašto skyrių 
(18-čių, prie State ir Cermak 
Rd ). Ten bus atsiklausta jų: 
kada jie atvyko į šią šalį, ką jie 
veikė ir kur, nuo atvykimo die
nos, kokiose draugijose jie pri
klauso, ką tos draugijos veik a, 
klaus ir daugybę kitų klausimų.

Šiuo dalyku taip musų žmo
nės susirūpinę, kad jie patys 
nežino nei ką daryti . nei 
bėgti. Visi dabar skubai 
“peiperius”, pilietybę, heli
'kartiniu laiku, kiek yra žinoma 
Immigracijos ir Natūralizacijos 
departamentas yra 
darbais iki pat ausų.
nis mėnesius užsil.'kęjni

Aplikacijų nega’ima 
daugiau kaip vieną ir tai 
vykus asmeniškai ne gana to,
aplikantą gerai apklausinėja.

Kur Aplikacijas Gauti.
Aplikacijos duodamos pir

mam aukšte — Main Fluor, 
naujo pašto triobesy, Canal i” 
Va n B u ten Sts.

Kas tikrai nori tapti pil ečiių 
tas ras būdą. Pats tamsiausiai 
rusų mužikas sako: “Kali, j ežy k 
i do Kijevą dovediot” — “Juk 
liežuvis ir į Kievą nuveš“. Ko 
ieškosi — tą gausi. Stengkitės 
būti piliečiais, kad kartais vi
sai bereikalingai nereikėtų nu
kentėti nuo kokių netyros sąži
nės žmonių. _ _______

Valdžia Jas Koncentruos Vidur- 
vakarinėse Valstijose.

Iš Washinglono ateina žinios, 
kurios kai kam gali būti džiu
ginančios.

Netolimoj ateityj Chicagos 
miestas, jo apylinkės ir Illinois 
valstija gali susilaukti nemažo 
skaičiaus įvairių amunicijos

kur 
imti 
da-

e
verslas 
aštuo- 
darbu.

tik at-

municijos centru.

amunicijos
dirbtuves koncentruoti 
vakarinėse valstijose, 
ropos karas parodė, kad pavo
jinga jas turėti ten, kur prie-

ir karo pabūklų 
vidur- 

nes Eu-

ves bombarduoti. Krašto 
nioj dirbtuvės visuomet yra 

n?g.i
įrengtos pakraščiuose.

Chicagoj atitdarius amunici
jos d.rbluves, daugelis bedar
bių pagaliau galėtų gauti dar-
Lus.

ohnny Goodman 
Los Chicagos 
Golfo Turnyre

Delegatas Prarado $150
Pr siruošdamas konvencijai, 

Chicagos miestas šveitė gat'ves, 
už grotų uždarinėjo chroniškus 
vagilius fr “hobę.s’j bet šis de
legatas iš Ponus vi vani.pos ne
kokią nuomonę pišsi veš apie mu
sų miestą. .i

Tai Albert lt. Sm th iš Top- 
ton, Pa.

Kai jis eio i savo kambarį 
Sherman viešbuty j, iš kur tai 
atsirado du vyrai, jį supančio- 

pririšo prie lovos, iškraustė
kiŠenius ir pabėgo su $150.

Taipgi Lcš Lawson Little, 
Demaret, Doering

Garsusis lietuvis golfininkas, 
Johnny Goodman, paskelbė, 
kad loš Chicago Open Golfo 

J. Kuzmickas|turn>’re» kuris prasideda ryto; 
labai gražiuose Chicagos Tam 
O’shanter golfo laukuose. Ko
va eis už $5,000 premiją, kuri 
yra skiriama 
j ui.

BRIGHTON PARK. —- Prie I Lošimuose
5£4os ir Archer avenue vakar P mėgėjai, taip ir profesio 
rtytą apsivertė trobas vežant's na^aL
16 galvų galvijų į Chicagos Goodmanas turės aštrios kou- 
skerdyklas. Nusigandę auto- kurencijos. Turnyre susikibs su 
mobilių ir gatvekarių, miriop p°^a^s pagarsėjusiais lošikais 
paskirti karvės ir jaučiai išbč- l<aip Lawson Little, Art Doe- 
gioio po v są apylinkę. Būrys rin^’ JimmV Demaret ir Johnny 
policistų per porą va’andų juos Lehman.
vaikėsi ielomis kol pagaliau su- Link m jam kuogeriausio 
gaudė, suvarė į kitą troką ir' sisekimo.
pasiuntė Swiftui, Armourui ir 
Wilsonui.

• Elgino valstijos ligoninėj 
mirė Dr. Anthony G. Wittman, 
tos įstaigos direktoriaus asis
tentas. Jis buvo 64 metų am
žiaus ir ligoninėj tarnavo apie 
30 metų laiko.

• Chicagos (6-to d strikto) 
kariuomenės vadovybė skelbia, 
kad nori karo tarnybai 200 ra- 
dio mechanikų ir radio mėgė
jų. Patyrimo nereikia. Užsire
gistruoti reikia art miausioj 
rekrutų raštinėj.

e Iš Michigan ežero, prie 
Chestnut gatvės, buvo ištrauk
tas kūnas nežinomo, apie 50 
metų amžiaus skenduolio.

O Du vagiliai atėmė $75 
nuo Brighton Parko krautuvi
ninko Leo Cohen. Jis užlaiko 
biznį adresu 4168 Archer avė. 
Piktadariai paleido į Coheną 
kelis šūvius, bet nepataikė. Jis 
išliko sveikas, nors kišen ils ir 
nukentėjo.

• Chicagos airportas yra 
aprūpinamas visais moderniš
kais įtaisymais, su kurių pa
galba lakūnai galės nusileisti 
“aklai“, kad ir tirščiausioj mig
loj. Jie tai gali padaryti pasi
naudodami lėktuvo instrumen
tais ir gaudami radio signalus 
š airporto.

O Chicago and West Towns 
susisiekimo bendrovė padavė 
prašymą Illinois Commerce ko
misijai, prašydama leidimo 
Įvesti autobusus North avenue 
gatvėj, tarp Narragansett ir 
Wolf Road. <

Policistams Visko 
Pasitaiko turnyro laimėto-

Prie galės dalyvauti

pa-

• Už neatsargų važinėjimą 
automobiliu 45 metų chicagie- 
tis Louis Melichar, 1803 South 
Lombard avenue, gavo 30 die
nų kalėjime. Kitas vairuotojas, 
Frank Bandiasz, 5209 Went- 
worth avenue užsimokėjo $100. 
Prie 
char 
liūs.

16-tos ir Ashland Meli- 
apdaužė tris automobi-

Si

RUGP.
Lenkijos Atstovas 
Chicagoj Aukų 
Reikalu

O Cook apskričio mokyklų 
superintendentas Noble J. Puf- 
fer skelbia, kad sekami asme
nys laimėjo Stickney apšvietus 
distrikto rinkimus: Marion F. 
Conwa 
Albert J , __
ir Richard G. Heeschen.

iv, Edward Neumann, 
Tlolub, Arthur Milchell

N AU J IENŲ

Lenkai Duosnesni Už Lietuvius.
Vakar dviejų dienų v’z tui 

Chicagon atvyko “legalės” Len
kijos valdžios Londone amba
sadorius Jungtinėms Valsti 
joms, grafas Jerzy Potocki.

Jis čia organizuos spartesnį 
pinigų rinkimą Lenkijos gyven
tojams šelpti ir valstybės nepri
klausomybei atstatyti.

Chicagos lenkai yra kur kas 
duosnesni savo kraštui, negu 
buvo lietuviai, kuomet čia rink
ta aukos Vilniaus gyventojų 
reikalams.

Chicagoje lenkai sudėjo apie 
3 milionus dolerių, o visos A- 
merikos lietuviai vargu sukėlė 
vilniečiams apie $20,000.

Bolševikams Lietuvą užgro 
bus aukų plaukimas Lietuvos 
reikalams visai apsistojo. Nei 
konsulatai, nei aukoms rinkti 
suorganizuoti Fondai aukų da
bar negauna nei cento. Visi a- 
merikiečiai laukia kuo 
baigs įvykiai Lietuvoj.

Užmigusi sofoj su cigaretu 
vos nesudegė 40 metų chica- 
gietė Glenna Moberg, 1123 E. 
47th Street. Ugniagesiai su me
chaniško kvėpavimo aparatais 
dirbo apie 45 minučių kol mo
teriškę atgaivino. Ji buvo ne
tekusi sąmonės nuo durnų.

• Ūkai prie lOOth ir Ar
cher avenue vakar susilaukė 
netikėto svečio. Prie Wa!ter 
Kempos triobų nusileido mažAs 
lėktuvas su lakunu Albertu 
Dettling, nuo 1344 Nevvport 
avenue, 
policijai, 
ir buvo

Chicago. Jis aiškinosi 
kad motoras sugedo 

priverstas nutūpti.
ginčo su žmona gana-• Po 

že nuodingomis automobilio du
jomis nusižudė 48 metų Frank 
Wilson, gyvenęs ad. 5856 N. 
Mobile avenue.

PIKNIKAS
S1MSE DWE

ŽAISMESCor-

dą-
. jis

pasi-

Daily News Nugin 
čija Gandus iš 
Berlyno

LAIMĖJIMAI,
IR VISOKĮ PAMARGINIMAI

Cigaretas Uždegė 
Lietuvio Namą

ROSELAND. — Nuo cigare
te vakar rytą užsidegė lietu
vio S. Barškio namas, adresu 
319 West • 117th Street. Ugnį 
greitai pasisekė likviduoti, tad 
nuostoliai buvo maži, bet nuo 
vakar dienos Barškio nuomonė 
apie clgaretusnebus labai ge
ra.

Laikraščio Nepardavė
Nacių kontroliuojamas rad o 

Berlyne užvakar paskleidė ži
nią, kad Chicagos dienraštis 
“Daily NeWs“, buvo parduotas 
New Yorko bankierių, Kuhn, 
Loeb and Company, firmai.

• Vakar la kraščio savininkas 
Ool. Frank Knox (neseniai pa
skirtas laivyno .sekretorium) 
per advokatus išleido pareiški
mą, žinią užginčydamas. Jis 
pareiškė, kad “Daily News” 
nebuvo parduotas ir niekas ne- 
s rengia jį nei pirkti nei par-




