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3,000,000 UŽMUŠTU IR SUŽEISTU
Karo galo nematyti

SHANGHAI, Kinija, liepos 
7. — Sekmadienį pras dejo ket
virti Kinijos - Japonijos karo 
metai.

Kaip ilgai gali karas tęs
tis?

Chiang Kai-shek, Kinijos va
das, kalba, )<ad karas baigia
si. Ir baigiasi Japonijos pra
laimėjimu. Japonijos generolai 
informuoja, kad Chiang Kai- 
shek o vadovaujama Kinijos val- 
džėa griūva. Karas jau pasi
baigęs japonų laimėjimu.

Du griežtai ^vienas kitam 
priešingi aiškinimai. Bet kuo

met karas pasibaigs tikrumoj, 
tai nežinia.

Jau treji karo metai pasi
baigė. Apskaičiuojama, kad per 
šitą laiką 3,000,000 buvo už
muštų ir sužeistų. Du milionai 
nukentėjusių buvo kinų, vie
nas milionas japonų. Kinijos 
armija šiandien priskaito 2,- 
000,000 kareivių, gi Japonijos 
1,000,000.

Okupuotose Kinijos srityse 
japonai turi vargo. Kinai ne
kooperuoja su japonais, kinų 
partizanai žudo japonus ir de
moralizuoja jų pasitikėjimą sa
vimi.

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

Britai nutraukė su
sisiekimą su Indo- 

Kinija
HONG KONG, Kinija, liepoj 

7. Britanijos vyriausybė 
Hong Konge sulaikė susisieki
mą su Indo-Kinija, kurią kon
troliuoja Francuzja. Susisieki
mas nutrauktas iki paaiškės, 
koks yra IndoKjnįjos nusista
tymas ryšium su Petain vado
vaujamos Francuzijos vyriau
sybės politika.

Jeigu Indo-Kinija parodys 
pritarimo Petain vyriausybei, 
tai galima laukti visiško Hong 
Kongo ir Indo-Kinijos santykių 
pakrikimo. Jeigu ji parodys 
pritarimo generolo de Gaullc 
vadovaujamam Nacionaliniam 
Francuzijos Komitetui, tai 
Hongkongo ir Indo-Kinijos 
draugingi santykiai bus atnau
jinti.

Vokiečiai paima 
maisto reikmenas <

Francuzijoje
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 7. — Pranešama, kad Fran
cuzijos dalyse, kurias yra oku
pavę vokiečiai, tapo įsteigti biu
rai maisto reikmenoms ir įvai
rioms žaliavoms rinkti.

Vokiečiai sako, jogei maisto 
reikmenos renkamos tikslu jas 
tiksliau paskirstyti gyventoju 
tarpe okupuotose srityse. Bet 
labiau įgudę žmonės nužiūri, 
kad nemaža tų reikmenų da
lis išplauks iš Francuzijos ir 
pasieks. Vokieitją.

Italija ieško kolonis
tų Afrikai

Hitleris sugrįžo 
į Berlyną

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 7. — Hitleris išbuvo as
tuonias savaites fronte. Per tą 
laiką nacių armijos užkariavo 
Holandiją, Belgiją ir Francu- 
ziją.

Pereitą šeštadienį jis sugrį
žo į Berlyną. Hitleriui pasitik
ti nacių vyriausybė surengė 
milžinišką demonstraciją. Ber
lyno gyventojams buvo įsaky
ta susirinkti gatvėse ir aikštė
se, kur Hitlerio automobilis 
pravažiuos.

Ir gyventojai susirinko. Na
ciai, kaip ir kitų totalinių val
stybių pareigūnai, suvaro mi
nias į oficialius paradus. Bet 
ši demonstracija Hitleriui pasi
tikti pralenkė visas pirmesnes 
demonstracijas taip minių skait- 
ingumu, taip triukšmingais 
sveikinimais.

Į Berlyną atvyko Italijos už
sienių reikalų ministeris Ciano. 
Kalbama, tarp ko kita, nacių 
ir italų atstovai svarstysią 
Jungt. Valstijų Monroe Doktri
nos klausimą ir pareikšią savo 
nusistatymą jos atžvilgiu.

Nešikštauja Hitle
riui pagirimų

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 7. — Hitleriui sugrįžus į 
Berlyną, Vokietijos spauda ne
riasi iš kailio berdama jam pa- 
girimus. H.tleris vadinamas 
“mūšių valdovu”, “komandos 
genijum”, “naujos Europos kū
rėju”, “80 milionų žmonių va
du ir tėvu”, “vadu iš tamsy
bės į šviesą”, ir tp.

Pagirimai Hitleriui lyginasi 
pagirimams, kuriuos komunis
tai teikia Stalinui.

Žemėlapis parodo žymesne^ Anglijos sostinės Londono vietas, kurias netolimoj ateityj gali aplankyti
vokiečiu bombonešiai, u

ROMA, Italija, liepos 7. — 
Italijos vyriausybė užgyrė įsta
tymo projektą kolonijoms Af
rikoje apgyvendinti. Vyriausy
bė planuoja kviesti italus iš 
užsienių ir juos apgyvendinti 
Afrikos kolonijose.

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

Tarpais lietus; truputį; sau
lė teka 5:21 v. r., leidžiasi 8:28 
vai. vak.

Francuzijos lėktuvai 
atakavo Gibraltarą

LONDONAS, Anglija,, liepos 
7. — Petain vadovaujama Fran
cuzijos vyriausybė išle do pra
nešimą, kuris sako, kad pereitą 
šeštadienį du Francuzijos lėk
tuvų būriai atakavo Britanijos 
karo laivus Gibraltaro uoste.

Jau įvyko francuzų ir britų 
laivų mūšiai. Francuzų lėktu
vai atakavo britų laivus Gibral
tare. Toliau gali įvykti rimtes
nių buvusių sąjunginįnkų susi
rėmimų, ir jau pranašaujama, 
kad ateity Francuzija, kartu 
su italais ir vokiečiais, stosian
ti karan prieš Britaniją.,

Vokietijos lėktuvai 
vėl atakavo Brita

nijos salas
LONDONAS, Anglija, liepos 

7. — Vokietijos lėktuvai pe
reitą šeštadienį vėl atakavo An
gliją. Britanijos oro ministeri
jos pranešimas sako, kad bom
bos užmušė tūlą skaič ų civi
lių gyventojų, žalos turtui pa
daryta nedaug.

Antrą 'vertus, Britanijos lėk
tuvai naktį į šeštadienį ataka
vo strateginius Vokietijos pun
ktus, jų tarpe laivyno bazes 
Kiel ir Wilhelmshaveną.

Britanijos lėktuvų atakos 
ypatingai kreipiamos prieš tuos 
Vokietijos punktus, iš kurių, 
numatoma, naciai gali pradėti 
ofensyvą prieš Angliją.

Britai bombarduoja 
Francuzijos ir Itali

jos laivyną
LONDONAS, Anglija, liepos 

7. — Britanijos karo laivai ir 
lėktuvai pereitą šeštadienį ir 
sekmadienį medžiojo Francuzi
jos laivus, kuriems pavyko pa
bėgti nuo sunaikinimo arba in
ternavimo. Francuzų praneši
mais, paskandinti dar du jų 
laivai — 1,367 tonų skraidolis 

fFrondeur ir 1,969 tonų Ria- 
gult.

Britanijos lėktuvai metė 
bombas į Italijos laivus To- 
bruk uoste, Libijoje, ir ataka
vo italų aerodromus Catanijoj 
ir Sicilijoj.

Į 3 - 4 savaites pa
siūlysią taiką

LONDONAS, Anglija, liepos 
7V. — -Neuti’jalių šalių diploma- 
tų tarpe kalbama, kad į 3 - 4 
savaites' Vokietija vėl pasiūly
sianti taiką Britanijai. Kaip 
dabar atrodo, tai taikai gali
mumų nėra. Bet naciai pasiū
lysią taiką tokiu momentu, kai 
britai bus ypatingai karo naš
tos prislėgti. Tuomet britai ga
li pasirodyti labiau sukalba
mi. ' " ’

Jungt. Valstijų lai
vai Martiniųue 

vandenyse
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 7. — Karibų Juroje, Pana
mos Sąsmaugos kaimynystėje, 
yra Martinique sala, priklausan
ti Francuzijai.

Anglijai ir Francuzijai susi- 
pykus, franeuzai praneša, kad 
Britanijos karo laivai išvystė 
blokadą šitai salai.

Martiniųue vandenyse yra ir 
Francuzijos karo laivų. Todėl

Užsakė daug karo 
reikmenų Ame

rikoje
LONDONAS, Anglija, liepos 

7. — Pranešama, Britanija da
vusi naujus karo reikmenų už
sakymus Kanadoje ir Jungt. 
Valstijose, šit’e paskutinieji 
užsakymai esą didžiausi iš vi
sų, kokie tik buvo iki šiol duo
ti Amerikoje. Užsakymai sie
kią daug milionų svarų ster
lingų.

DEKANOZOV SUGRĮŽO Į KAUNĄ
Daugiau policininkų Pabaltijo valstybėse

KAUNAS, liepos 3. — Pri
imtu įstatymu kariuomenė pa
vadinta Lietuvos Liaudies Ka
riuomene. Įsteigtas politinių 
vadovų institutas ir kariuome
nės propagandos skyrius. Pa
naikinta Baltijos santarvė. Su
sisiekimo Ministru paskirtas 
Stasys Pupeikis. Raudonarmie
čių koncerto liepos 2 klausėsi 
30,000 žmonių (tik tiek? — 
Red.)

KAUNAS, liepos 4. — Krė
vė-Mickevičius vizito Molotovui 
metu^ Maskvoje aiškino Lietu- 
vos-SSSR prekybos santykių 
praplėtimo ir kitus savitarpio 
bendradarbiavimo klausimus. 
Pulkininkai Čepas, Zas^ \us, 
Sprangauskas pakelti ados 
Generolais. Rengia ligos, 
nelaimių, invalidu* .tatvės 
apdraudimo įstaty. Numa
toma dirbančius pab suoti nuo 
/įsukių įnašų mokesčių. Suma
žintos miestuose butų nuomos, 
šiandien puikiai palijo.

numatoma galimybė britų ir 
francuzų jurų mūšio Martini
ųue apylinkėje.

Jungt. Valstijų karo laivai 
irgi atplaukė į Martiniųue apy
linkę. Jie informuoja Washing- 
toną apie padėtį šitoj srity.

Francuzijos laivynas 
Aleksandrijoje pasi

davė britams

RYGA, Latvija^ liepos 7. — 
Rusijos užsienių reikalų komi
saras asistentas Dekanozov, 
kurio priež uroje susiorganiza
vo nauja Lietuvos vyriausybe, 
buvo išvykęs kartu su Kreve- 
Mickevičiumi j Maskvą. Jis su
grįžo į Kauną ir čia pasiliks 
dar kurį laiką. Prižiūrės rei
kalų eigą Lietuvoje.

Pabaltijo valstybėse regulia
riems policininkams duoti pa
dėjėjai. Taigi policijos kadrai 
padauginti.

Latvijoj šiomis dienomis pa
sirodė komunistų pakv'etimas 
seniesiems bolševikams, 1918

metų įvykių dalyviams, susi
jungti su stalincais. Tačiau 
greitai tas pakvietimas atšauk
tas. Ir ne stebėtina: Stalinas 
pats likvidavo prakt’škai visus 
senuosius bolševikus.

—X----X—X—
ROMA, Italija, liepos 7. — 

Lietuvos vyriausybė panaikino 
konkordatą su Vatikanu. Va
tikanas susirūpinęs. Jis mano, 
kad pačiai katalikybei Lietuvo
je gres’a pavojus.

Lietuvoje yra apie 1,200 ka
talikų kunigų ir 224 bažny
čios.

Lietuvoj ir Estijoje rinkimai 
įvyks liepos 14 - 15 dd.

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Sekmadienį įvyko Meksikos prezidento rinkimai. Prieš

rinkiminė kampanija buvo karšta. Rinkimuose įvyko kraujo 
praliejimas. Apskaičiuojama, kad apie 40 asmenų visoj šaly 
užmušta ir apie 150 sužeista. Rinkimų daviniai pilnai dar ne
žinomi, bet reiškiama nuomonė, kad rinkimus laimėjęs Ca- 
macho.

OFENSYVAS PRIEŠ BRITANIJA I 
DEŠIMTĮ DIENŲ

CAIRO, Egiptas, liepos 7. — 
Stipri Francuzijos karo laivy
no eskadra — šeštadalis viso 
Francuzijos laivyno — buvo 
Aleksandrijos uoste kai Petain 
vyriausybė nusilenkė italąms ir 
vokiečiams. Keltas klausimas, 
ar Francuzijos laivynas Alek
sandrijoje sutiks nusiginkluo
ti/ kaip reikalauja britai, ar 
mėgins prasimušti per britų 
karo laivų blokadą ir pasiekti 
Francuzijos bazes.

Sekmadienį pranešam^, kad 
francuzų laivai Aleksandrijoje 
nuginkluoti, reiškia, išpildė 

(Britanijoj ^reikalavimus.

STOCKHOLM, Švedija, lie
pos 7. — Vokiečių rateliuose 
Švedijoje kalbama, kad Hitle
ris pradės ofensyvą prieš An
gliją į ateinančias deš mtį die
nų:

Pirmiausia 3,000 nacių lėk
tuvų kasdien per šešias dienas 
atakuosią Britanijos salas. Ata
koms busią pavartoti nauji lėk
tuvai ir nauji žudymo pabūk
lai.

Tarp ko kita, vokiečiai mė
tysią ne tik bombas į Brita
nijos miestus ir miestelius, bet 
paleisią sklandytuvus, prikrau
tus bombų. Tie sklandytuvai 
busią nustatyti pagal laiką: 
praėjus tam tikram laikui, jų 
sparnai suirs ir jie su bombų 
kroviniais nukris žemėn, su
keldami milžiniškas eksplozi
jas.

Pranešimai iš Londono rodo, 
kad anglai laukia nacių ofen-

syvo pradžios dar šią savaitę. 
Jie mano, kad galų gale j’e iš
eis pergalėtojais kovoje su Vo
kietija. Tačiau visi supranta, 
kad kovai teks įtempti visa 
Britanijos energija, visi resur
sai,. visos pajėgos.

Areštavo keturis
Francuzijos 
rašytojus

LONDONAS, AngFja, liepos 
7. — Francuzijos vyriausybe 
areštavo keturis žinomus žur^ 
nalistus. Jie yra Pertinax, Ge- 
nieve Tabouis, Henri de Ke- 
rellis ir Emile Gioux. šitie var
dai yra žinomi ir Jungt. Val- 
st jų skaitančiai žurnalus ir 
dienraščius publikai. Jų nusi
kaltimas esąs tas, kad jie “pla
tinę klaidingas žinias”.

Rusuos kariuomenė 
- judri Persijos 

pasieny
BUDAPEST, Vengrija, lie- 

pos 7. — Nauja Rusijos ka
riuomenė tebegabenama į Be
sarabiją, kurią Stalinas atėmė 
Rumunijai. Balkanuose kelia
mas klausimas, ar tik Rusija 
nestatys daugiau reikalavimų 
Rumunijai.

Rusijos kariuomenes judru
mas pastebėtas Persijos pasie
niu. Ir dėl to keliamas klau
simas, ar ši sovietų kariuome
nė nepasuks vakarų link, į 
Dardanelus.

Vengrijoje laukiama Hitle
rio ir Italijos užsien ų reikalų 
ministerio Ciano konferencijos 
pasėkų. Vengrai tikisi, kad 
Hitleris ir Ciano svarstys Bal
kanų problemas ir gal būt pri
pažins, kad Vengrijai turi bū
ti sugrąžinta Tr ausy Įvaru j a, 
kurią Rumunija gavo Pasauli
nio Karo pasėkoje.

Mėgino išdinami- 
tuoti amunicijos 

įmonę
BATON ROUGE, La., liepos 

7. — čia yra didelė karo reik
menų įmonės priklausančios 
DuPont šeimai.

šeštadienio vakare užtikti 
trys vyrai, kurie iškasė urvą į 
įmonę ir jos vidun įsibriovė.

Užtikti vyrai pabėgo. Jie ta
čiau paliko viduje dinamito. 
Manoma, jie kėsinosi įmonę iš- 
dįpamituoti.

Valstijos ir federalios vald
žios agentai ieško piktadarių. 
Gi prie įmonės sustiprinta sar
gyba, kad jokie pašaliniai as
mens vidun be leidimų neje:- 
ty. • 'T’IS

LIEPOS IR RUGPJŪČIO MfcN?
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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(Tęsinys)Antanas jau žinojo, kad kalėjime ramus gyvenimas baigėsi ir greitai reikės vėl atsidurti audringame laisvės gyvenime. Kai kas tokios laisvės jtingai trokšta ir galimai greičiau nori jon patekti, bet |A.n- lanas tokios laisvės ne taip jau, labai buvo ir pasiilgęs, nes jisai gerai žinojo, kad savo principinių nusistatymų jisai keisti negali, nes tokie reiškiniai žemina doro žmogaus garbę. Visą tai Antanas Žindddmds, buvo geriau patenkintas pastoviu kd- gyvenimu, negu tokios laisyės, kur dien iš dienos vd- ihias nakvoti į artimiausiąjąlėjim

PERKA—-PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Ekspertlnia Pataisymams Patarnavimas.

Fan Motorai —Ptnnpų Motorai — Šaldytuvų 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Kcs- 
taurąntuos<^—Bučernėso—Batsiuvy kloso.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

P K ĮSTATO M
Skubus Patarnavimas— -Dieni}—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY j 

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tel. CALUMET aitri

daboklę.Paskutinį sėdėjimo mėnesį, Antanas galvojo, ką jis darys laisvėje, kaip reikės priprasti prie laisvės gyvenimo, juo labiau, kad laisvėje tuojlu reikia susidurti su realiais gyvenimo reikalavimais > kabibarys, maistas, rūbai ir kitos būtiniausioš išlaidos. Tokiems galvojimams Antanas neturėjo galimybes pašvęsti daug laiko, ųes jisai ti- kėjo, kad: “Gamtd davė dantis, jinai parūpins ir duonos.” Gamta pasitikėti iie Visuomet galima, nes jinai turi ir kitą dėsnį: “Neprisitdikai prie gyvenimo aplinkybių ir sąlygų — galiu priglausti amžinai...” Tokio priglaudimo Antanas, kaip ir nenorėjo. Jisai buvo pačiame gyvenimo gerume, gaila jaiii buvo višų savo gyvenimo ir kovų draugiį, gaila buvo ir todėl, kad jisai tiek 'daug pasiruošė gyveniniu! ir negalėtų savo gabumų ir sumanumų pritaikinti ir juoš realizuoti.prižiūrėtojas ir sako, susirink (ir susitvarkyk sdvo daiktus, nes I iš kalėjimo esi jdu pašalintas. : Antanui gaila pasidarė savo
URANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9622 

UOIzAIivaInTAS Mine rtun is ^eniusių mainu, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau .............................. ■
Smulkesnės dėl didelių nąmų. Per- $7.00 

ant 50 tonų ar daugiau tiktai .........* ■ "
PETROLEUM CARBON COKE $<>.00'

Sales Ta. .aNira Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Duodam Paskolas ant 
Pirmų Morgičių

u 
u

Chicagbj ir Apielinkėsei, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui nauj’ų namų

MOKAME
Dividendų už padėtus pinigus

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

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I ,

J L Jin —-    W f ——■lirai įeit m     mbl.. .!■'■—■ n»i—i nr'.rary

☆
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DAUKANTO//

Kderal Savings
«AND LOAN ASSOCIATION
“ af rmrACA

: 2202 W. Cermak
■ Telephone Canal 8887

Of CHICAGO

ChicagOj 111.
Kaz&nauskas, Sėcre'tary

Rd.
Beh. J.

RAŠTINES VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v.
Ke’tverge nuo 9 ryto iki 7 v. v.
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
.......  N" ‘ ‘ -...  ■ « draugų, su kurinis per keturis! metus taip gražiai sugyveno, gaila jdih buvO ir kalėjimo lovos, taip vadinamų narų, kurie jį priglaudo ištisus keturis įlietus, nežiūrėdami jo politinių į- sitikinimų. Gaila jam buvo palikti ir tą švarią kamerą, kurios grindis yra tiek daug kartų plovęs, čionai ramiai jisai pragyveno apie 1,500 parų, jisai ^erai žinojo, kad čionai poilsis daug ram'ešfafs ir patikimesnio, negu tAip vadinamoje laisvėje.Nors nakties metu kaliniai turi gulėti savo guoliuose, bet jie gali ir nemiegoti, taip buvo šį kartą ir su Ahtafiu, neš visi kaliniai jį gerbė, todėl negalė ’ darni padaryti kitokias jam iš- leist'uveš, tai, nors gulėdami savo guoliuose jį išlydėjo ir jam palinkėjo viso gero. Gailėjo Jo visi kameros gyventojai, nes ji- šai buvo daugelio savo draugų mokytojas ir auklėtojas, jisai buvo tas žmogus, kuris dange-

nihi. Toje įstaigoje Antanui teko prabūti iki nustojo velkę kėro kOmehdanto įsakymai ir galėjo niekieno nevaržomas eiti naiVio.Iš įstaigė's išėjęs taip anksti- rytą Ablmids j’autesi nekaip, 'nes taip, anksti vėikščioti nei šis nei tas. Be to, jisai ir dabar netikėjo, kad jau jis yra laisvas ir gali eiti tenai k*ur tiktai nori, gali ir iš kambario išeiti kada cik’tai nori, n‘es ėuris nfeltas jau rier&kina. Pirmiausiai jisai su- mane padaryti siurptyzą š&vo draugui su kuriuo visą laiką susirašinėjo sėdėdamas kalėjime ir žinojo jo adresą. Draugas nė nemanė, kad Antanas baigė sa-* vb kalinimą ir jisai jau liko laisvu žmogumi. Taip anksti atėjęs jisai šavo draugą rado dar bemiegantį ir todėl jam buvo visai nepaprastas slurpryzas. Taip dūksti buvo atsikėlusi tiktai nalhų savininkė, iš kurios Antanas sužinojo, kad tikrai- y - čionai gyvena studentas Vladas,liui išaiškiho, uz ką jie čionai šein^ninke pamanė, kad pas atėjo ir kodėl jie buvo pavojin- vįį(ų kas nork iš provincijos' gi tenai, laisvėje. Atsisveikin- j atvažiavo, jinai pi’ivedė prie dainas Antanas palinkėjo savo vla(lo dunj ir pai.o-dCi kad ėi(). bičiuliams, dirbti ir ruoštis gy- nai jisai gyvena. Teisybė, nes, venimui, nes gyvenimas reika- Antanas pats savo akiniis per- lauja šviesių ir sąmoningų ko- skajtį vizitinę kortelę, kuri bu- votojų, o lipti šviesiu ir sųmo- V() prje kambario durų priseg- ningu kovotoju, reikia daug k,, S11 įrašu: “Vladas Nakutis, mokytis, vargti ir dirbti, nes stujentas juristas”. Įsitikino, ciklai darbai ir mokslas pada- kad čionai gyvena jo artimas ro žmogų sąmoningu. Sdvo vi- prieteiis jr geras draugas, pasas knygas ir užrašus Antanas si|)eldg j jo duris Vladas net paliko savo khmeros draugams, nustebo, nes paprastai taip ank- nes jisai gerai suprato, kad ka- sįj pas jį njckas neateina. Įėjime knVgos yra labai reika- Yz v. , , _..' . , v r / . . ^-Kas čia, — paklausė Vla-lingos. žmogui, kuris supran-M’wta dvasiško maisto reikšmę ir / *. .. j $ . ...........gėTią, jisai įsitikina, kad tas penas kartais yra reikalingesnisAntanui buvo atsisveikinti su savo kameros knygynu, kuriame jau buvo keli šimtai tomų gerų ir naudingų,, knyga. Antanas papildė tą kfeygyną'lY gau-J tonus paskaitom i^i^^hr-yz ui u ą universiteto, nežiūrint į tai, kad tos paskaitos buvo ir rusų kalboje, bet kaliniai, kurie nori čionai išmokti svetimų kalbų sąlygos čionai pakenčiamos.Išeidamas iš kalėjimo Antanas apsivilko savo gražesnį kostiumą, apsiavė tuos pusbačius, kurie keturis metus ilsėjosi po narais. Antanas taip apsitaisęs neišrodė paprastas kalinys, bet tikras miesto gyventojas, kokių Laisvės alėjoje labai daug matyti. Iš kalėjimo kameros Antanas nieko neėmė su savimi, nes jisai gerai žinojo, kad kalėjimas tai tam tikras visuomeninis ūkis, kuriam reikalinga visa tai, kas jame yra. To ūkio silpninti Antanas negalėjo, nes liekantieji gyventojai turės ddr ilgokai čionai gyventi.Suskambėjo kalėjimo raktai,

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIEVO.J LITriUANlAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS:

Univėršai Savings
And

Loan Association
šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, b. C.

MOKA 3% % UZ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

—Leisk, ^ihgihy, taip ilgai rhiefgi, riejaiigi nepažįsti balso, — sako Antanas.—Tiktai nepažįstu.Vla'das greitai atsikėlė, atrakino duris ir labai nustebo, pamatęs prie durų nelauktąjį svečią.— O, Antėnaš, tai tu jau laisvas, sveikinu, sveikinu, — apsidabino ir ėmė jį nuoširdžiai bučiuoti.—Taip, Vladai, aš jau laisvas, ii* pirmiausiai atėjau pas tave, nes visą laiką su tavimi susirašinėjau ir tikiu; kad tu priglausi mane, nors striukam laikotarpiui.—Prašau, Antanai, prašau, pas ihahe galėsi pagyventi ir il- gešbį laikotarpį, nes matai, kad kambaryje gyvenu vienas, vietos turiu užtektinai.—Žindi, ką, Antanai, tu nei kiek nepasikeitęs, o jau daugiau, kaip keturi ndetai.—Na, kaip čia tau pasakius, gal ir ne taip sihdrkiai, bet šiek liek pasikeitęs, nes toks gyve- ninidš h'c visai 'normalus.
i •—Sdkyk, drauguži, Antanai, ir, Ar iienušibddo, juk visą

mano

—Ir nusibodo ir ne. Kad reikėtų nuobodžiauti reikia sįrūpinli darbo, Be darbo tikrai butų labai nuobodu,

- Pirmadienis, liepos 8, 1940taip ir dvasiniu penu. Žinai, kad be laikraščių ir knygų tai kalėjimas butų labai nuobodus.Sdkyk, kokią jus tenai turitetvarką ir ką darote per dienų dienas, 
f (Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE’

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERįAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

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.

lai-
nelytai betintensyviai dirbi, tai ir nepajunti, kaip praeina metai. Labai 'dękiUgaš esu tau, Vladai, ir visiems musų dradigams ir priedeliams, kad “manęs ir kitų musų draugų nepamiršote, mumis Tuphid’tėš, kaip medžiaginiu

Klausykite tnusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties <1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.
4 '• Y, . 

s-y << f. > ;..»_____________________ > - ~ - t 'j, ' • ’ *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

"ambulance 
f diena ir naktį

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose

--------- -------- --------------------- —----------------- --------------------- —-------------------------------------------------

Laido tu viųlĮDirektor iai

žiūrėtojas pašaukęs Antano pavardę ir iš jo kameros išvedėros tai dar ne viskas. Dar reikia atlikti gan didelę ir keblią procedūrą iki žmogus patenki į laisvąjį gyvenimą. Pirmiausia tai dideli klausinėjimai ir surašinėjimai kalėjimo raštinėje,hias su kalėjimo prižiūrėtoju į atitinkamų saugumo įstaiga. Čionai be jokio atlygininmo nufotografuoja įvairiose pozose ir prieš norą, be to, padaro d&r ir pirštų nuospaudas, duoda kokios tai rūgšties nusiplauti rankas, tuo ir baigiasi paskutinis valstybinis patarnavimas.Po visų tokių ceremonijų Antanas paklausė ar jau viskas ir gavęs atsakymą, kad taip, norėjo jau išeiti, bet dižuruojįs Valdininkas paaiškino, kad dabartiniu metu po miestą vaikščioti negalima, nes esąs karo stovis ir karo komendantas galėsiąs jį nubausti. Antanui pasidarė neaišku, kodėl tokiu neL geru laiku jį paleido iš kalėjimo, kodėl tą darbą negalėjo padaryti dienos metu, kuomet visai patogiai galima išeiti ir ne-
varžd j ue kome,Mlantų iS

AKIŲ SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso val.:wNuo 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

DR. VAITUSH, OPT.
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.
JDaugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

YARds 1419
P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street

J. liuLevičius
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

I. J. ZOLP
Phone YARds 0781

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Ci’cero 210^

NARIAI
$

Chicagos, 
Cicero i 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

■ »

llululllllllullilIUIIIIlnltlltlIlIlHI

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
Koplyčias, 

VISOSE MIESTO
DALYSE

1646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA YAhds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SfcYfclUŠ: 42-44 East l'Otfth Street Tel. Pullman 1270

ALBĖRT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

KITI LIETU VI AI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
PHYSICIAN and SURGEON

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. G. SERNER
LIETUVIS ARIU GYDYTOJAS

(Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street
valandos: nuo

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso
Namų Tel.

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHlGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, 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. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. Montvid, M. D.
Westz Town State Bank Bkjg 

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 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 S. HALSTED ST.

nuo

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. Office Wentworth 6330 
tj; Re^, Myde Park 3395 t

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nup 2 ikiNuo
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 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

Miesto
Kamb.
Namų

A. A. SLAKIS ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395

Garsinkitės “Nonose”
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Pas Skaisgirią Petrą
(Iš Lietuvos)

Jus, tur būt, visi pažįstate 
Skaisgirių Petrą?

—Ar tą patį, kur viename iš 
Šešupės vingių gyvena, lenais, 
kur karklynas didžiulis auga, 
kur dvi trobelkos iš tų karklų 
stūkso? — paklausite jus ma
nęs.

—Taip tasai pats! — trumpai
, . v l žmogus uriuraiiii prie sa>atsakysiu as. . ? . , .. . , ..; .. . . . . . I tų, tai kitur nenustyksti.—Ar jisai tasai senis dar gy-; , , . . o., J , .x . va karas net mane buvo į Si-vas? — nustebsite jus. . . . , . . . .r_ . , . ... y. birą nubloškęs, o kaip viskas—Taip, dar gyvas ir iki šiai

dienai pintines pina! Pina ir 
mirti nesiruošia, o jau seniu

na į mano sodybą žiūrėti. Vie
ton savo trobesių radau tik 
anglių krūvą, net karklai ir tie 
buvo išrauti. Smėlynus vėjai 
nešiojo, o dabar štai ir trobos 
stovi, karklai želia, o pavasa
ryje net lakštingalai čiulba ul
ba, paukšteliai savo vaikus pe
ri. Be tų karklų ir vandens 
gyventi negalėčiau! Žinai, kaip 
žmogus pripranti prie savo vie-

Ana

vadinamas. Mat, kaip kam gy
venime sekasi. Kitą ir daug me
tų sulaukusį niekas nedrįsta še
rnu praminti, o štai kaip kurį, 
rodos, dar nespėjo usus užsiau
ginti ir jau senis. Taip ir su 
Petin. Vos nespėjo jisai iš pie
menų išeiti, vos bernauti pra
dėjo ir visi kaip vienas jį se
niu pradėjo vadinti. Tiesa, jisai

Taigi va karo metu po sv2 i 
mus kraštus traukiaus. Kur bu 
vo nugrudę kažkur į Persiją, 
paskui Kaukaze buvau. Čia 
bolševikams įsigalėjus jų armi
joje tarnavau. Tai buvo baisui 
laikai. Alkani ir puspl k ai gr.i- 
memės su visokių generolų a - re atsainiem. Ir kai viskas 
mijomis. Pliekiau Dcn kino vy- 

Tai buvo žiaurus mūšiai, 
Vieną

EJAVOO1), IND. — Elwoodiėčių paradas pagerbimui Wendell AVillkie, 
republikonų kandidato į prezidentus. Willkie čia gimė.

dį turi, keliauk su jais per vi
są pasaulį, tave niekas nenuga
lės! Petras mėgsta kalbėti, Pet
ras turi daug ką papasakoti.

Ir kai pamato, kad ruošiesi jį
apleisti, jisai lyg nusiminęs, lyg 
susirūpinęs sako:

veik viena nakčia. Žinote tą ne
laimingą jo gyvenime įvykį. Pa
vasaryje žmona su dviem kildi

pę ir paskendo. Tasai įvykis Pe
trą taip, paveikė, kad jisai stai
ga net pražilo ir žmonės seniu: 
pradėjo vadinti, nors metų ne 
uek daug ir buvo sulaukęs. Pa
manykite, kad Petrui teko net

rus.
vyras prieš vyrą ėjom, 
kartą net į jų nelaisvę pakliu
vau.’ Sunku apsakyti koks bu
vo tuomet iš žmonių pasityč'o- 
jimas. Denikino kariai buvo 
tiesiog kaip žvėrys. Gerai, ka 1 
jie visuomet girti buvo,

teliais grįžo jisai sveikutėlis ir
štai i>o šiai dienai kruta, dirba, 
pintines pina ir gyvena visai 
vienui vienas tame karklyne dvi 
trobelkas pasistatęs. Vienoje 
pats savo dirbtuvėlę įsitaisę? 
triūsia per kiauras dienas, o ki
toje kiaulės vištos apgyvendin
tos. Kaip sakoma, žmogus nei 
sėja, nei piauja, o vienok duo
nos turi. O kokį grūdą smilty
ne bersi, visviena neužaugs. Tu
ri mažą daržą, kur atokiau nuo 
Šešupės kranto įdėjęs. O šiaip 
kaip visuomet pavasaryje Šešu
pė karklyną vandeniu užpila. 
Kartais taip vanduo šiuptelia, 
kad net jo trobelės vandenyje 
tik kyšo, o pats Petras, kartais 
net ant stogo tuno ir laukia iki 
vanduo nuseks.

Kartais Petrą žmonės ragina 
kur nors toliau išsikelti, aukš
tesnėje vietoje trobas pastatay- 
ti.

—Taigi, ana va ko užsima
nė, tokiems geradariams Petras 
atkerta, gerai ir čia man gyven
ti, vanduo jau ne toks baisus, 
kaip gyvenimas baisus, — pa
triukšmaus, pauž dieną kitą ir 
vėl dingsta, dingsta ir mano 
trobelę nuo visokių šiukšlių ir 
brudo apvalo. Vanduo nėra pik
tas daiktas, leisk jam ramiai 
bėgti ir jis jokios žalos nepa
darys. Kitas reikalas, jei jį ne
vykusiai užtveksi, tuomet jis ir 
medžius su šaknimis išraus, 
akmenis nuneš. Tokia vandens 
prigimtis! Taigi, o man tai 
kas, vandenio nelaikau, tekėk 
sveikas, iš kur atėjai. Aš jam 
skersai kelio neštoj u, o jisai 
man. Susipratau ir gerai, štai 
kaip iš karo grįžau buvo liud- 
------------------------------ —------------------------- --------

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 Lafayette 3138, arba 
atvažiuokite

3970 ARCHER AVENUE
Joe Bagdon

kad ne taip parašyta, kaip rei
kia rašyti. Žinai, kaip ir dar
bas, jei j geras rankas pakliū
va, tai juokiasi, o jei į blogas, 
tai verkia. Nesigiriu, bet ir kiti
pintines pina, bet mano pinti-,
nėms jos neprilygsta. Taigi, 
ana va f aukos rankoms nely
gu, o kur dar noras, darbo pa
mėgimas? Tai ir su tais raštais 
lygiai taip. Raša;, širdį turėk, 
žmogų suprask! Jei karo vadas
savo karius supranta, jiems šir

SKOLIMAM
MORGIC

o t a I y P u b I ič^jįtodę r nsO O f isąs. 

Si: K Y S 1)001) Y 
ANTONISENęjncl

325’ž S(L lIALSTfeD STREET g
Tel. CALumel 2520-L

—Jau ruošiesi išeiti? 0 aš vis 
plepu, vienas gyvenu, tai kaip 
kas galėjo patikėti, kad karas 
Matai senatvė! Bet pasakyk, 
kas galėjo paikėti, kad . karas 
vėl prasidės? Rodos, tiems, ku
rie kariavo, jisai turėjo atgris- 
ti iki gyvo kaulo, o čia vėl..

—Mat, žmogaus prigimtis, 
kaip ir vanduo. Blogai už
tvenksi, jisai suras pro kur 
praeiti ir tuomet, viską su sa
vim nušluos. Leisk jam laisvai 
teketi! Bet kur tau!

1941nugrauš! Žiemą šaltis n?išpa- 
rimo, mane taip traukte ir pa- sakytas. Gražios malakanų mo- 

į savąjį kraštą. Viską teis. Buvau dėl jų net į bėdą 
ir pėsčiomis pasiLid.u įsivėlęs, dėl jų ir pabėgau. 

Tai buvo ilgą ir vargiu- Trauk jas velniai! Galvą bučiau 
palydėjęs. Kare sveikas likau, 
o čia... Taigi, prisiminti never
ta. Ana va iš tenai dar koks 
poras mėnesių keliavau iki 
Maskvą pasiekiau. Maskvoje 
žiūra u prie vieno namo lietu
vių vėliava plėvesuoja. Nudžiu
gau ją pamatęs. Užeinu, tei
raujuosi kieno čia gyvenama, 
čia tai ir patyriau, kad Lietu
va laisva, matyk, sava valstybe. 
Kai taip išgirdau, tai ana vja,

Dar koks mėnesis 
traukinius tran- 

namie! Štai ir vėl 
o kas daugiau

Darbo turiu, negiliu

Naują Radijąmečiau 
namo.
ga kelionė. Bet Sibire geri žmo
nės gyvena, visur priglaudė, pa
dėjo kaip kas galėjo. Pas nrt- 
lakanus net kelis mėnesius iš-

tii gyvenau. Tai įdomus kraštas, 
vi- Vasarą karšta kaip pirtyje ir 

sukilom ir . drėgna. O vabzdžių, vabzdžių! 
; juos skerste išskerdėm, o pas- Pavasaryje tik igerai galvą ap- 
kui pabėgom. Tuomet vėl mus saugojus galima vaikščioti. Už- 
visus bolševikai surinko ir pa
siuntė prie Uralo, o tenai te-• vos ir eini į-laukus darbų dirb- 
riodami generolų likučius Sibi- ti. Pliku veidu nepasirodysi,

si nusigėrė, mes

simauni tokį koštuvą ant rai

kaip pradės širdis šokinėti, kaip 
paukščiuko saujoj sugauto! čia 
Lietuvos vyrai man padėjo na
mon grįžti, 
po visokius 
kiausi ir aš
pintines pinu, 
dary’i ?
skųstis, tik štai tikrai senatve 
atėjo! Seniau dar knygas galė
jau skaityti, visokių pasakų ir 
parašymų skaičiau. Ir manau 
sau, jei aš bučiau raštingas ne 
tokias pasakas iš savo patirto 
gyvenimo surašyčiau. Butų kas 
skaityti. Seniau, kaip ką pa
skaitydavau, tai vis atrodo,

nk iw* y
GARY COOPER

Garsi žvaigžde vėl atsižymėjo Samuel 
Goldv/yn's veikale "The Westerner”

l/aidtmmas

GERIAUS PAGAMINTAS 
GERESNIAM RŪKYMUI

Čia, kaip matoma nauĮoj filmoj "TOBACCO- 
LAND, U.SA.,,/ yra vienas ii stebėtinlausių su
manymu cigarete pagaminime — Chesterfield’s 
elektrlikas susekSjas. Dvidešimts mechaniikv 
piritu iiegraminuoja kiekvienų cigaretq pake- 
lyie, Ir jei yra nors mažiausias trukumas Ivlesa 
vžslžlba Ir visas pakelis automatiikal išmestas.

Koint? sykį jūs uzsidegat Ches
terfield galite pasitikėti ant geriausio 
rūkymo malonumo. Atsakymas yra 
kad Chesterfield pirmoj vietoj su kiek
vienu moderniniu pagerinimu, kuris 
prisideda prie geresnio cigareto.

Milijonai perka Chesterfield, 
pakelį po pakeliu dėl visų daiktų, 
kurių pageidauja cigarete... Tik
rą Lengvumą, Geresnį Skonį ir 
Vesesnį-Dumą,

Chesterfield
Viens-po-kitu

' •• • f. '

Copyright 1940, Liogbtt * Myzm Tobacco Ca

— Taigi, ana va kaip mus tie 
Denikino kariai į nelaisvę pa
ėmė, jei jie butų su mumis 
kaip su žmonėmis pasielgę, ar 
mes butume bėgę iš jų, ar bū
tume juos girtus bemėtančius 
užpuolę? Įvyko kitaip! Tai bu
vo baisi naktis, kraujo daug 
tekėjo! Taigi, geriau apie tai 
nei nekalbėti!

Čia vienas nialun’n’nkas su- 
:metė ant Šešupės kranto van

dens malūną pastatyti. Visą 
vasarą vandenį tvenkė ir, ro
dos, viskas jau buvo baigta, ro
dos, vanduo neturėjo kur iš
bėgti, bet surado plyšį ir rude
nyje vanduo ir tą pylimą ir tą 
malūną nešte nunešė. O štai 
mano namelis ramiai sau stovi, 
nors retas pavasaris jo ncapse- 
mia! Matai ir vandenį reikia 
pažinti, tai ką jau čia kalkėti 
apie žmogų, gyvą žmogų! Tai
gi, ana va... Petras dar ilgai 
kalbėtų, bet pamatęs, kad jau 
norių jį apleisti, jis nutyla, at
sisveikina ir vėl sėda pintines 
pinti.

Jei kada nors teks jums tuos 
kraštus aplankyti, būtinai užei
kite pas Skaisgirių Petrą. Nors 
jis ir senas, bet šnekus, jisai 
daug jums įdomių dalykų pa
pasakos. —Vistaspats.

V—26

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Areštuoti trys nacių 

Bundo nariai
ANDOVER T()WNSIin>, N. 

J., liepos 5. — Liepos 4 d. Ame
rikos nacių Bundo prakalbose 
(nacių stovykloje Nortlande) 
tapo areštuoti trys nacių va
dai. Jie areštuoti todėl, kad 
kalbėdami stengėsi sukelti ra
sinę ir tikybinę neapykantą. 
Areštuoti buvo G. W. Kunze, 
August Klapprott ir Mathias 
Kohler.

Įvyko britų-francu- 
zų susirėmimai Pa

lestinos pasieny
LONDONAS, Anglija, liepos 

5. — čia pagautas Vokietijos 
radijo pranešimas sako, kad 
įvyko franeuzų ir britų kariuo
menės susirėmimai Syrijoje, 
Palestinos pasieniu.

GERB. Naujienų skaityto- 
jot ir tkaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti t 
tat krautuvei, kuriat 
tkelbiati Naujienose. '

Garsinkitės “N-nose”

Per Budriko Milžinišką 
J U L Y

Išpardavimą
Rakandų ir Radijų 

Didele Nuolaida Už Jūsų 
Seną Radiją

Lengvi Išmokėjimai

Zenith Radijo ir Phonograp] 
Kombinacija- Pati automatiš

kai maino rekordus
S585 — Kaina

$129.95
Nuolaida $40.00 ir 12 gražių 

rekordų dykai

Naujas Panešamas Radijo 
groja be prijungimo kada iš
siveži į laukus bet namuose 

galima prijungti prie 
elektros

Tiktai ZENITH TURI 
RADIORGAN

Jos.F.Budrik
Furniture House

3409-11 So. Halsted St.
BUDRIK ANNEX

3417-21 S. Halsted St.
Del Gero Radio Sutaisymo 
f Pašaukite

YARDS 3088
Žymus Budriko Radijo Programai 
leidžiami iš WCFL 970 k. Nedė
lios vakare 9 valandą
WAAF, 920 k. International Pot- 
pourri, 5:30 nedėliomis
WHFC, 1420 k. ketvirtadieniais, 
7 valandą vakare
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ti su pereituoju pasaulio karu, ir Kanada. Tūkstančiai 
jos kareivių jau yra britų salose. Toliaus tų kareivių ji 
pasiųs daugiau, nes Kanada jau įvedė privalomų karo. 
tarnybų. Reikia neužmiršti, kad daug pagalbos Anglijai 
duoda Indija ir kitos britų kolonijos.

Taigi prieš Hitlerį kariauja ne tiktai mažiukės britų Į 
salos su 47 milionais gyventojų, bet galinga imperija, tu
rinti neišsemiamus, turtus ir šimtus milionų gyventojų. 
Ima laiko tokias milžiniškas jėgas sumobilizuoti. Ęet 
kuomet jos bus įtrauktos į kovų, tai naciams nebus tųįp 
lengva su jomis apsidirbti. Vienas dalykas parblokšti 
Francuziją, kurios siena prieina prie Vokietijos, kitas — 
nugalėti galingų britų imperijų, kurios laivai valdo juras 
o teritorijos apima ketvirtų dalį sausžemio :

į ęenktgjį koloną ir Lietuva
SjYfĮtąę v^ciečiai. -

rįių — Nacių slapti būreliai. — Triukšma-
— «... - ------------- '

tęįlcė Įlitlęi^į. — Panikos skleidimas ir gandų plą-
/r ^ąs dėjosi Lenkijoje. — Atlyginimą?. —

Rfjtuvoje._________
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

- VoĮkįęčm bruzdėjimas Hitle- 
*■ a • i • m • i v

Ęųkias paslaugas svetur gyveną vokiečiai

Demokratų konvencija

bus

Už savaitės laiko Chicagoje prasidės demokratų par
tijos konvencija. Dar iki šiol niekas nežino, ką ji nomi
nuos' kandidatu į J. V. prezidentus. Visų galvose yra 
klausimas: Ar prezidentas Rooseveltas kandidatuos tre
čiaip terminui?

Jeigu Rooseveltas norės būti kandidatas, jisai
nominuotas pirmame balsavime, kadangi 90 nuošimčių 
partijos delegatų į konvenciją jau pasižadėję balsuoti už 
Rooseveltą. Bet iki šiol jisai dar nėra niekam pasisakęs, 
ar jisai kandidatūrą priims,, ar ne.

Demokratų konvencija bus absoliučiai kontroliuoja
ma RoosevėlRL Jeigu jisai nenorės pats kandidatuoti, tai 
jisai galės pasąkyti, kokį kandidatą konvencija turi pa
skirti. 7

Iš visų Naujosios Dalybos žmonių tinkamiausias 
žmogus tęsti Roosevelto politiką butų dabartinis proku
roras Jackson.

I 
valdo juras,! LęnĮcįjqj^ praside/ 
musų plane- jų?! tOV1* šeimos

tuoj prącį'MP net Paštų
Kol britų imperija nėra sudaužyta, Hitlerio tikslas įU ąi-tmii zmo-

dommuoti pasauli palieka svajone. Į ^ptėliai. Bet
tokie prąųe^iųąį, ąįĮku, gyven
tojų nuotaiką tupėję žymiai pa
veikti. O be to, patys Vokietijoj 
žvalgybos pareigūnai Lenkijoje 
pradėjo plačiai skleisti žinias, 
kad vokiečių žvalgybininkų vi
sur esamą. Lenkijos vyriausybe 
panikos pagauta pradėjo kaltus 
ir nekaltus žmones suiminėti. 
Norvegijoje Vokietijos žvalgy
ba tiek buvo įsigalėjus ir jos 
įtaka buvo tokia didelė, kad 
Norvegijos gyventojus veik į 
dvi dalis suskaldė. Juk jau nę- 
pasląptis, kad Norvegijos kai

ATEIVIS NEPILIETIS

Ne rinkimai, bet plebiscitas
Nauji seimo rinkimai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo

je įvyks liepos 15 d. Darosi vis aiškiau, kad tai bus ne 
rinkimai, o plebiscitas (žmonių atsiklausimas).

Laisvo kandidatų nominavimo nebus. Kiekvienoje 
rinkimų apygardoje bu$ tiktai vienas kandidatų sąrašas. 
Balsuotojai jokio pasirinkimo neturės. Jiems bus leista 
tiktai priimti arba atmesti pasiūlytuosius kandidatus. 
Balsuotojai turės dęti kryžiuką ties žodžiu “Taip” ar

• ^Ne0.
Reikia pasakyti, kad tie rinkimai bus ne daug kuo 

geresni, kaip rinkimai, kurie buvo daromi pagal Smeto
nos konstituciją. Tautininkai irgi neleisdavo priešingoms 
partijom^ statyti savo kandidatus.

Bet. mūsiškiai komunistai tą tvarką smerkdavo. O 
dabai*, kuomet ji yra vykinama pagal Maskvos komisaro 
įsakymą, jie ją girią. Veidmainiai!
* ‘ j

Šiuo laiku Amerikos visuo
menėje pasireiškia labai nepa
lankus sentimentas prieš atei
vius. Jį kursto fašistuojantieji 
ir kitokie atžagareiviški ele
mentai, kurie nori nukreipti 
publikos akis nuo savo anti-de- 
mokratinio veikimo. Kongresas 
jau išleido įstatymą, kuriuo ei
nant visi ateiviai nepiliečiai tu
rės per 4 mėnesius užsiregis
truoti ir bus nuimtos jų pirštų 
antspaudos.

Šita isteriška nuotaika prieš 
ateivius yra pavojingas dalykas 
milionams nekaltų žmonių, gy
venančių Amerikoje. Ateivių 
nepiliečių Jungtinėse Valstijose 
yra pusketvirto milionO. Jų 
tarpe nemažas skaičius lietu 
vių. Kaip su ta nuotaika kovo
ti? Vienintelis tikras būdas iš
sklaidyti baubus yra iškeliant 
aikštėn tiesą. Jeigu amerikonai 
žinotų tikrus faktus apie atei
vius, tai jie jų nebijotų ir blo
gai apie juos nemanytų.

Kad Amerikos publika geriau 
pažintų ateivius, rašytojas 
Louis Adamic nupiešė įdomų 
seno ateivio tipą savaitraštyje 
“The Saturday Evening Post”, 
liepos 6 d. laidoje. Savaitraščio 
numeris kaštuoja tik 5 centus,

Stąlinas ir Hitleris
Sovietų Rusija okupavo Besarabiją ir šiaurinę Bu

koviną. Besarabija priklausė caro Rusijai. Pagrobdamas 
šitą Rumunijos provinciją, Stalinas atsteigė senąsias ru
sų imperijos ribas. Bet Bukovina Rusijai niekuomet ne
priklausė. Stąlino imperialistiniai apetitai yra didesni, 
negu caro.

Tačiąu, grobdamas naujas žemes piet-rytinėje Euro- 
pqję, sovietų diktąt; f
Balkanų pusiausajip Hitleris tikisi gauti duonos, mėsos 
gąsolino ir įvairių i
sričių patenką į rusų rankas, juo blogiau yra Vokietijai.

Šitoje Europos
metų rugpiuČio mėnesį pasirašę draugingumo paktą, ga
li susiremti. O kai juodu susirems, tai Anglija turės pro
gą pavartoti savo milžinišką galybę ne tiktai prieš Hit
lerį, bet ir prieš Mussolinį.

orius stoja skersai kelio Hitleriui. Iš

medžiagų pramonei. Juo daugiau tų

dalyje du diktatoriai, kurie pereitų

s . .

Britų imperija
Kuomet kalbaiha apie karų tarpe Vokietijos ir Ang

lijos, tai dažnai užmirštama, kad Anglija yra tiktai da
lis dįdelės britų imperijos/susidedančios iš keleto laisvų, 
beveik neprikląusoįnų valstybių ir daugybės kolonijų.

Laisvos valstyjės, įeinančios į britų imperijų, vadi
nasi dominijomis. Viena jų yra Šiaurinėje < Amerikoje: 
Kanada. Kitos guli kitose pasaulio dalyse: Pietų Afrikos 
Sųjunga, Ąustralijja, Naujoji Zelandija. Netoli vakarinių 
Britąnijps krantų guli Airija, kurios pietinė dalis suda
ro. ląisvą airių valstybę.

Išimant Airiją, visos britų dominijos remia Angliju 
šiame kare. Nereikia manytu, kad šita parama yra men
ka. Pavyzdžiui, viena tiktai Australija paruošė karuį 30,- 
Q00 lakūnų ir 27,000 aviacijos mechanikų, inžinierių ir 
t.t., vadinasi, 57,000 vyrų jėgų oro laivynui..

Pereitame pasaulio kare 2,500 darbininkų Australi
joje dirbo amunicijos dirbtuvėse. Dabar numatoma prie 
to darbo pastatyti 17,Q00 darbininkų.

Panašių būdų didina savo karo pastangas, palygin-

vo pirmieji, kurie pradėjo ęku- 
pacijos darbą... Dar daugiau, 
jie kaip kur užėmė paštus ir iš 
tęnais tų kraštų valdžios įstai
gų vardu davinėjo įsakymus,

Dabar tiek galiu pasakyti, 
kad Lietuvoje taip pat jau esa
ma suėmimų, šie suėmimai kol 
kas palietė tik taip vadinamus 
voldemarininkus. Lietuvos spa
udoje apie tai nerašoma ir, su
prantama, dėlko nerašoma ir 
ątęityje vargu apie tai bus pa
radyta.

Susilaikau rašęs, kas ir kiek 
tokių asmenų suimta. Gal taip 
bus geriau.

Išvada prašosi, kad Lietuvoje 
esama visokeriopos įtakos ar
ba, tikriau tarus, mėginama to
ji įtaka vienaip ir kitaip pa
reikšti. Jei kas mano, kad Lie
tuva paliktų visų ramybėje, ži-

kad gyventojai tučtuoj krąusty- noma, įįe skaudžiai apsirinka.

už akių? Kiti tylėjo. Aš vie
nas su jais ėmiausi.”
Yra tokių minkšto (kiti sa

ko, “bobiško”) budo žmonių, 
kurie nešioja paskalas ir sten
giasi tam arba kitam asme
niui prisigerinti, girdamiesi, 
kad jie jį “gynė”.

Seimų laiku kokusus daro į- Į jiUrįe kariuomenės ištisi daliniai! 
vairios grupės. Jie yra daromi, vokiečiams be šūvio pasidavė, 
žinoma, ne tam, kad ką nors manijos gyvenimas iš viso visąi 
nuteisti arba “nulynčiuoti . }JUVO paralyžuotas ir čia Vokie-

Martinas net nemokėjo pasaky- tija be mūšio visą Daniją pąsi- 
ti, kas jo paminėtame kokuse Cmč sayo giobon.

Olandija priešines, bet fak
tas, kad vokiečių nusileidę pa
rašiutininkai leidos kaip tik į 
tokias vietas, kur gyventojų da
lis jiems suteikė visokeriopą

ti, 1 
įvyko.

Bet apie kitų grupių kokusus 
“Tėv.” redaktorius neparašė. 
Jisai ir pats kokusavo visą lai
ką su įvairiais žmonėmis; apie 
lai jisai irgi nutylėjo. Tai ’kain
gi reikėjo tuos Martino “sakė- 
pasake” iš viso dėti į SLA. or
ganą, ir dargi į editorialų pus
lapį?

PROLETARIATO
DIKTATŪRA”

vietoje, kur yra pardavinėjami 
laikraščiai ir žurnalai. Straips
nio antraštė — “The Old Alien 
by the Kitchen Window” (Se
nas ateivis prie virtuvės lango).

Louis Adamic pasakoja apie 
slavoką vardu Anton Kriiet, ku
ris prieš 50 metų atvyko iš “se
nojo krašto” į Ameriką, per 25 
metus dirbo American Steel 
and Wire kompanijos dirbtuvė
je, Clevelande, ir dabar baigia 
savo amžių, gaudamas pensiją. 
Jisai jau sulaukė 80 metų am
žiaus, turi skailingą’ būrį vaikų 
ir anūkų, bet — nėra Amerikos 
pilietis. Bet, kad ir neturėda
mas pilietybės popierų, jisai 
laiko save amerikonu, ne blo
gesniu už kitu?, kadangi jisai 
šioje šalyje dirbo, atidavė jai 
savo jėgas ir savo jaunystę ir 
užsitarnavo, pensiją.

Tai labai pamokinantis 
straipsnis. Butų gerai, kad jį 
perskaitytų kiekvienas “tikrus 
amerikonas”.

. “Vienybė” aiškina, ką reiškia 
proletariatai, ir sako:

“Šį žodį vėl atgaivino ko
munizmo kūrėjas (? — “N.” 
Red.) Marksas, pavadinda
mas proletariatu beturčius 
darbininkus, kurie turi kovo
ti su turtingųjų luomu, arba 
buržuazija, ir paimti valdžią 
į savo rankas. Proletariato 
valdžia, pagal Marksą, galin
ti būti tik diktatūrinio pobū
džio.”
Čia parašyta du netikslumai. 

Viena, Marksas nėra komuniz
mo kurėjasr

Komunizmas jau buvo skel
biamas prieš krikščionybės ga
dynę. Komunizmo idėjas pasi
savino pirmieji krikščionys. Į- 
vairios komunistinės sektos 
veikė Europoje per visus vidur
amžių laikus. Stiprus komunis
tinis judėjimas gyvavo Francu* 
zijoje per Didžiąją Revoliuciją; 
buvo laikinai nuslopintas, pas
kui vėl atgijo. Pirmoje pusėje 
19-jo šimtmečio slaptos komu
nistų kuopos ycikė daugelyje

Dabar aiškėja dar vienas la
bai reikšmingas faktas. Prieš 
užimant Belgiją ir Olandiją Vo
kietijos kariuomenės karininkų 
žymus skaičius gavo atostogas 
ir šie kariškiai yažiavo atosto
gauti į (Belgiją ir Olandiją, kai
po į neutralias ramiai atostogas 
praleisti ir savo sveikatą patai
syti. Belgai, olandai net nudžiu
go, girdi, tikrai neutraliais pa
liekame ir Vokietija mus ne
puls, nes kitaip čia vokiečių ka
riai neatvyktų atostogauti, link
smai laiką praleisti...

Savaitei praslinkus tos vals
tybės buyo vokiečių užpultos ir 
tie atostogaujantieji kariai bu-

tusi, tai yra savo gyvenimus 
pąlikę bėgtų Prancūzijos sienos Turėkime galvoje, kad karo 
hnk. ‘ ‘ likimas bus galutinai sprendžia-

Kpks milijonas kitas gyyen- mas ne v*en Hk vakarų fronte, 
tojų pakilo bėgti. Jie užplūdo Rytai taip pat neramus, šių 
visus kelius ir trukdė Prancu- dienų gyvenimo įvykiai, kai ku
rijos ir Anglijos kariuomenėms rje fai<tai rodo, kad ir musų 
pirmyn žygiuoti, o paskui tuos padangėje buriasi debesėliai, 
pagėgėlius slinko vokiečių ka- kurie nieko gero nežada arba, 
riuomenė, tai buvo gera prie- tikriau tarus, ramybę'jie gali 
danga... stipriai sukrėsti ir tik audrai

Vadinasi, Olandijos ir Belgi- galutinai praslinkus* galėsime 
įjos valstybių gyvenimas tuoj kalbėti kiek toji audra buvo 
buvo krikdomas ir demorah- iuusų kraštui kenksminga ar- 
zuojamas. Parašiutininkai gi ba naudinga. Juk būva ir tokių 
savo keliu visame krašte sėjo. audrų, kurioms praslinkus nau- 
paniką... Prasidėjo tokiais atsi- ji gausus ir derlingi diegai pa
tikimais neišvengiamas chaosas, sirodo. 
kuris stipriai pakenkė sąjungi- v_28_ 40.
ninku kariuomenei. (GALAS)

Čia sužymėti tik keli faktai —--------------
iš vokiečių užsieniuose gyve 
nančių veiklos. Tenka dar pa- Iiu-lv IkvllLL ClikLCll 
stebėti, kad tie vokiečiai visi, 
kurie gyvena užsieniuose, yra I 
labai ir materialiai užinteresuo- 
ti. Visi, kurie aktingai dedasi į 
tą gyvenimą ne tik gerai aprū
pinami, bet jiems ir ateičiai pa
žadėtos visokios dovanos ir tar
nybos. Tik sekite tų vokiečių 
pavardes, kurie dabar okupuo
tuose kraštuose gauna atsakin
gas pareigas, jie seniau darba
vosi ar tai Austrijoje, ar tai 
Čekoslovakijoje, ar tai Klaipė
dos krašte.

Klaipėdiškiai atsakomingoms 
pareigoms daugumoje paskirti

Chicagos, Apylinkes 
Dirbtuvėms

Gainins Vamzdžius, Trokus, 
Motorus.

Kelios stambios Chicagos fir
mos jau gavo visą eilę karo 
kontraktų iš Jungtinių Valstijų 
laivyno ir kariuomenės depar
tamentų.

Tai tik pirmieji užsakymai. 
Artimoj ateityj jų bus daug 
daugiau. Valdžia tik šiomis die
nomis kontraktus pradėjo da
linti ir vėliausių autorizacijų

kiečiai lenkų ūkiuose apgyven
dinti, o lenkai savininkai iš tų 
ūkių per kelias valandas iš
kraustyti. Net inteligentai vo
kiečiai profesionalai iš Latvijos 
ir Estijos okupuotoje Lenkijo-

K. Marksas to judėjimo neį
kūrė. Jisai jį rądo jau gyvuo
jantį ir į jį įstojo. Bet įstojęs į 
jį, Marksas davė jam visai nau
ją programą. Jięai atmetė ben
drą nuosavybę vąrtpjiiųo daik
tams, pripažindamas ją TIK
TAI GAMYBOS IR SUSISIEKI
MO priemonėms.

Šitokia visuomeninė santvar
ka vadinasi socializmas, o ne 
komunizmas. Tiesą, . Marksas « • ■ . f ' /• » • • < > >
dar kurį laiką pats vartojo žo
dį “komunizmas”, bet tai dau
giausia dėl to, kad “socializmo” 
vardu tais laikais dangstėsi į- 
vairųs nedarbininkiški judėji
mai. Bet kuomet Markso idėjos 
plačiau pasklido (ypač nuo 
1864 m.), visi jo pasekėjai va* 
dinosi soęialistais arba sočiai- 
demokratais, o n^ komunistais, 
ir tą visuomenės santvarką, už 
kurią, jie kovojo, jie vadino so- 
ęiaįizmU-

Antras svarbus dalykas, kurį 
, žmogų slaptame susirinkime Marksas įdėjo į savo programą,

buvo demokratija. Jau “Ęomu- 
nistų Manifeste” (1847 m.) ji
sai pareiškė, kąd pirmas dąrbi- 
ninkų judėjimo uždavinys tai 
— “iškovoti demokratiją”. Ko
munistams šita idėja buvo vi
sai svetima. Jie norėjo savo tik
slą pasiekti slapto sąmokslo ir 
“pučo” keliu. Pagrobę valdžią, 
komunistai nesitikėjo galėsią 
valdyti su daugumos pritarimu, 
todėl jie sakė, kad turės būti į- 

.steigta “diktatūra”.
Marksas prieš tokias idėjas 

kovojo per visą savo amžių. 
Jisai smerkė blaųkistus (pase
kėjus Blanąui, kuris nuolatos 
organizuodavo ginkluotus “pu
čus”) ; jisai pašalino iš pirmojo 
Internaciopalo Bakuniną, kuris 
buvo priešingas “buržuazinei

aišku,

negy-

PASKALŲ NEŠIOTOJAI
“Tėvynėje” Kl. Jurgelionis 

aprašo savo pasikalbėjimą su 
“broliu K. Mąrtipu”, detroitie- 
čiu, kuris dalyvavo viename 
priešseimįniąme “kokuse”, o. 
paskui nubėgo pas SLAr orgą- 
no redaktorių su ąkųndu, kad 
tas kokušas Jurgelionį “nulyii- 
čiavo ir išmetė lauk”. Martinas 
Jurgelioniui pasakojo:

“Ret jau šiandien tave nu
teigę. Buyo Grigaičio, Mon- 
tvipo ir Dargio kokusas. Ke- 
mešienė ir Grigaitis ten ant 
tavęs visus velnius korė. Aš 
negalėjau iškęsti tos neteisy
bės. Aš sakiau jiems: kaip 
jus galit teisti ir nuteisti 

t- /*>>'•

Apię “proletariato diktatūrą” 
Marksas yra paminėjęs viso tik
tai ■ viename laiške (kuris jam 
gyvam būnant dargi nebuvo 
niekur atspausdintas). Bet ta* 
me pačiame laiške jisai pasa
kė, kad “tinkamiausia proleta
riato diktatūros forma tai — 
demokratinė respublika”.

Leninas, kuris išpopuliąriza- 
vo spaudoje žodžius “proleta 
riato' diktatūra”, rėmėsi aukš* 
čiau paminėtuoju Markso laiš* 
ku; bet kad tame laiške Mark
sas stoja už DEMOKRATINĘ 
RESPUBLIKĄ, kaipo tinka* 
ipiauąią darbininkų valdžios 
foymą, to, Leninas nepasakė!

Daugeliu žmonių šitos Lenino 
klastos nežįup, (odėl jie mano./ 
kad leniniškas “komunizmas” 
yra paremtas Markso mokslu. 
Šitą klaidą daro ir Brooklyno 
“Vienybė”.

butuose, kur kaltais, sakysime, 
gydytojai randa visai sveikutė
lius kabinetus...

Toksai atlyginimas, 
vokiečius masina...

Reiškia, kur vokietis 
ventų, jisai įtraukiamas
kietijos gyvenimą, o šiuo atsi
tikimu į Vokietijos karo talki
ninką. Jei ir kuris nenorėtų, tai 
jį paveikia teroru, žinoma, dau
giausia moraliu teroru.

Tai visai nesistebėkite, kad 
dabar* Anglija taip stropiai 
ėmėsi penktosios kolonos valy
tis ir visus žmones vokiečių kil
mės suima. Juk Anglija štai 
prieš karą buyo plūste užplūsta 
vokietaitėmis tarnaitėmis. Ka
dangi tos vokietukės buvo la
bai inteligentingos ir moką gra
žiai patarnauti, tai daugelis an
glų pasiturinčių šeimų jas sam
dė, o ypač jas pamėgo anglu 
karių šeimos.

Tik dab^r susigriebta, kad 
tai butą kvąlįfikuotų žvalgybi- 
ninkių, žvalgybininkių kaęp 
tikslams. O jų butą vien tik 
Londone net keletas tūkstančių. 
Todėl visai suprantama, dėlko 
dabar Anglija visus vokiečius 
be atodairos suima, ąet nepai
sant į tai,'kad jie Apulijoje jau 
iš seno gyvena.

Rodos, ir rašyti netenka, iš
vada savaimę prašosi, kad ir 
Lietuvoje Vokietija pasistengė 
savo įtaką galimai stipriau įgy
vendinti. Ir čia toji išgarsėjusi 
penktoji koloną nesnaudė ir ne
snaudžia. Juo, labiau, kad Lietu
va stoyi arti plataus kelio į ry
tus. Čia daugelis visokių reika
lų susiduria, susikryžiuoja. Jau 
sayo metu, rašiau, kad Lietuvo
je vokiečiai ramiai jaučiasi...

j ienose” pairbanks Morse ben
drove gavo kontraktą pastatyti 
kelilolika submarinų motorų.

J. T. Ryerson and Son plie
no firma gavo užsakymą paga
minti didelį kiekį plieno vamz
džių.

Diamond T. Motors gavo už
sakymą pastatydinti 136 trokus 
bomboms vežti.

Henney Motor Company, 
Freeport, gavo kontraktą pri
statyti kariuomenei keliolika 
ambulansų.

Netrukus daug darbo turės 
Chicagos “šipjardžiai” — lai
vus statyti, taipgi įvairios me
talo pramonės amunicijai ga
minti. Plieno liepyklos Chica
go j ir Indianoj šiuo metu jau 
turi daugiau užsakymų ir ge
riau dirba, negu kad per eilę 
paskutinių metų, nuo 1930 mc-

Daug Kas Norėtų, 
Kad Su Pinigais 
Taip Butą —
Pamišėlė Tyręjo $13,6^5 Įr To 

Neboję.
Miesto teisėjo Bonnelli pa- 

lyąrkymn psięiiopatiiiej ligoni
nėje buvo uždaryto metų pa
mišėlė Rebecca Byan, nuo 5610 
DĮorclie$ter avenue.

Jos kambaryj policija rado 
$13,695 grynais pinigais, ir apie 
tai sužinojusi moteriškė nuste
bo, ėmė isteriškai juoktis ir pa
sakoti, kad ji turėjusi tik kelis 
šimtus dolerių.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. .
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MES IR MUSU 
VAIKAI

disku- 
p^obler 
levų ir

Šitie straipsniai 
suoja kai kurias 
mas tarpe ateivių 
jų Amerikoje gimusių vai
kų. Su įvairiais klausimais 
bei pastabomis pnšome 

Lan- 
guage Informatioą Service
— Parent, 222 Fourth 
Avenue, New York City.

PASIKALBĖKIM SU VAIKAIS

į Foreign

Greit atsakyk šitą klausimą’
— kada paskutinį sykį rimtai1 
pasikalbėjai su savo vaiku? Ar 
seniai, Užaugdami į jaunikai
čius arba merginas ar jie nuo 
tavęs kiek nors pasišalino? Jei
gu teisybė, tai iš tikro tamstai 
širdį skauda. Sienos yra reika
lingos daugelyje vietų, bet jų 
nereik tarpeį tėvų ir vaikų. 
Draugiškas žodis stebėtinai pra
šalina sienas taip lengvai, kaip 
saulė sniegą.

Pažįstu labai puikų vaikiną
— Jurgį. 20 metų amžiaus. Jis 
per kelis metus prisidėję prie 
gengės jo apielinkėj. Jie daug

Jau kalbėjome apie vaikų ne- Į negražių darbelių atliko, žmo- 
žinojimą tėv kalbos ir tėvų 
nežinojimą vaikų kalbos. Bet 
yra dar kitų priežasčių kodėl 
tėvai su vaikais nesutinka.

NAUJAS APARATAS 
AKINIAM. PRITAIKINI

nes tų vaikų nekentė, nes jie 
kaimynus apvogdavo, ir jeigu 
juos butų pagavę, jie butų ka
lėjime. Po daug ilgų pasikalbė
jimų su Jurgiu aš sužinojau 
štai ką apie jį. Su kitais vai
kais, septynių ir aštuonių me
lų amžiaus, jis pradėjo imti 
vaisius nuo susiedijos krąųtuv- 
ninkų, po to mažus daiktus iš 
dešimtukinių krautuvių. Nepa
tenkinti tais mažais apvogi
mais, jie pradėjo vogti automo
bilius ir kas tik į jų rankas pa
puolė. Su tuo prasidėjo gengių

i

NAUJU'JN U-zlUMK lelep .ul«

Anglijos ląkunai džiaugiasi užgriebę dar vieną 
Prancūzijos laivyno karo laivą.

prieš tuos, kurie mėgintų tiems 
nurodymams nusikalsti.

Kapinių atžvilgiu, tiek senoji, 
tiek dabartinė konstitucija sako 
maždaug tą patį. Dabartinės 

n r. 7 sa-konstitucijos 113 str. 
ko:

ss*
•į#

MMMSII

■

■iiiii
“Kapinės turi būti 

pobūdžio jr valdomos 
uybių. Jose yisi religiniai kul
tai gali laisyai atlikti savo tiky- 
Dmes apeigas. Religinės sąjun
gos gali turėti savo • priyątiškas 
Kapines, bet tos kapinės turi 
o u ii atitinkamų valdžios orga
nų inspektuojamos^ Tokiose ka
imuose negali butx drąudž.ama 
laidoti, jei te j vietoj? nėra civi
linių kapinių“. Ęąibunt ątskirai 
apie S. Paulio miestą, reikia pa
sakyti, kad čia labai maža tėra 
ichginių Ųąp.nių, dauguma jų 
ir gražiausiai atrodo c.viliuos į 
miesto kapinės. Niekuo jos ne-' 
siskiria, sakysim, nuo katalikiš
kų ar kitų religinių kultų. Gro
žio, paminklų didumo ir puoš
numo atžvilgiu joms lygių vi
soj Lietuvoj nėra, nekalbant

civilinio 
savival-

S. & M. AUTO SALES
7333 So. Halsted St.

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokį vartotą katą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty- 
Kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia įmokėjimo, jei turi nuo- 
la.inį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių issimokėjimui. Turime Štai 
kok.ų linkinių.
1936 OIdsmobile 5 pas. $07 C 
Sedan. Kaip naujas ...... fa I W
1936 Packard 4 durų $OQE
1937 Nash, mažasis 4 durų
Sedan, radijo, šildytuvas $Q7C 
defrosteris, tik ............. W I U
1937 Terraplane 4 durų $OQR 
Sedan, trunkas .............

IR DAUG KITOKIŲ.
Atdara Vakarais 

ir 
7333 
Tel.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET M ET A L ęo.

3216 S. įlalsted St. Y H?tory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bei ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

Kam buvo atsakyta laidojimas 
tose ar kitose kapipęsę. Ma.

iki 10 v. r. 
sekmadienį.

SO. GALSIED
Aberdeen 3780

YICTŲR ĘAGDONAS
LOCĄL & LONG DISTANCE

MpyiįšG
Perkrąustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus' bei štorus. 
Vežam ' į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Budriko Rakando Krautuvė
se rasite patyrusį akių dak
tarą (optomctristą), kuris 
pritaikins jums akinius. Tei
singas ir geras patarnavi
mas. Akių egzaminavimas 

dykai.

kalėjime iki šios dienos, tik vie
nas Jurgis kaž kaip išsisuko. 
Jis taip išgązdintas, kad jis gal 
niekad neims kas jam nepri
klauso.

Vieną dieną, aš jo užklau
siau, ar jo tėvai apie tą viską 
žino. Jurgis atsakė:

“Ne, jie niekad apie mane 
nesirūpino, ir net dabar nenori 
žinoti, ką aš darau. Tik sesuo 
man buvo gera, bet ji jau mi
rus”. Ir šis vaikinas man prą?

pirmas 
gražiai

ka iš kelio išvedė jų sūnų; vai
kas tiki, kad svetimtaučiai tė
vai nežino, kaip auklėti vaikus 
šioje šalyje, nesuprasdamas, 
kad tūkstančiai kitų tėvų, at
vykusių iš svetimų šalių, kuo- 
puikiausius piliečius davė šiai

si kunigo restorane,'klube, kine 
ar kitoj pramogos vietoj. Taip 
pąt nematyti kunigų vėliau va
kare gatvėj, jei bent kviestą

1941 Metą Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertės 
gerų rakandų stakas. Elek- 
trikinės Ledaunės, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos-

Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARDS 3088.

JOSEPH F. SUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-11 ir 3417-21 So
Halsted Street

BUDRIKO PROGRAMAI:
WCFL—9790 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai.
WHFC—1420 kil., Ketvirtadienio 
vakare 7 vai.

vaikais pasikalbėti. Tėvai ir 
vaikai lankiai nesutinka. Neži
nodami, kaip ir kodėl, jie kar
tais sako, daro tą, ką visai jie 
patys nenori daryti. Ant laimės, 
yra žmonių daugumoje miestų, 
kurie kaip lik tam darbui išsi-

ąikydami lietuviškų papročių, 
irązilams atrodo gana palaidais

partijose, dvasininkų spaudoj 
jalankiai ar priešingai ats.lįep-

į pirmą

nešė, kad aš buvau 
žmogus, kuris su juo 
pasikalba.

Bet grįžkime atgal, 
kartą, kaip jis peržengė įstaty
mą. Gal jąm tai patiko, ir ki
tiems vaikiams jis buvo didvy
ris. Jeigu jo tėvas ar motina 
butų su juom kartais gražiai 
pasikalbėję, jis gal jiems butų 
pasakęs, kad jis pavogė tai 
obuolį, tai ką kitą, nuo kaimy
nų. Tėvai jam butų pasakę to 
daugiau nedaryt. Butų patarę 
rasti gerų draugų, su jais gra
žiai pažaisti ir niekad neįmtį

c-si suinteresuotas, maloniai pa
siųsime jų vardus ir adresus. 
Tėvai atsiminkite, tankiai pasi
kalbėkite su vaikais.

F.L.I.S. — Common Council

ir iš viso kištis į politikos rci-

molinas yra S. Pa u sezijps

pasirodė bažnytiniame biulete-

Tikybos, dvasininkai 
ir kapines Brazilijoj

eitais melais. Tame aplinkraš
ty arikvyskupas įspėja visus 
klebonus ir kunigus apie tiesio
gines kunigo pareigas ir žada 
imtis griežčiausių priemonių1

 ____ ___ _ _

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ
ŲĄIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje sulenkiama žinios iš viso pasaulio
ĮĘ LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai ąprašo apie. Amerikos lietuvių vei
klą, kelią aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultuvą, kovoja su
Sykį savaitėje leidžia jaunimui 

ir Amerikos lietuvių moterų
Pasaulį“

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
haivajeorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 (irand Street Broohlyn. N. I

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS C4O E HIšimą Už ............. T, JLOU

»5o.oo
RAUDONGYSLIŲ $ OC filį 
Išėmimas ir Ligon. ’fcvoUU
REUMATIZMAS AA
Greita Pagelta ....... *iu.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 AAir vaistai ...?.............. * I-UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kėdzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS

platina 
lietuvių nutautimu.
anglų kalba puslapi 
reikalams “Moterų

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

venimas butų buvęs visai kito- 
kis. Šito vaiko tėvas per tankiai 
jį mušdavo ir motina visai jo 
nepaisė.

Akmeninė siena stovėjo tar
pe jų. šis vaikas negalėjo su
prasti, kad jis tėvus labai įžei
dė. Tėvai nematė, kad šitas vai
kas norėjo tik meilės ir supra
timo. Jie mano, kad gal Ameri-

Tačiau tokiomis pat ly- 
ir laisvės teisėmis naū- 
ir visos kitoą krikščio- 
ir nekrikščioniškos reli-

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., peš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
Atsargos fondas virš $360,000.00
Dabar Mokame 3l/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

niškose Amerikos šalyse, dau
gumos religija yra Romos ka
talikų.
gybės 
dojąsi 
niškos
gijos, sektos bei sekteles. Ir rei
kia pasakyti, kad jų čia yra 
taip daug, jog visoms surašyti 
reikėtų didoko žodyno.

Nuo respublikos laikų Brazi
lijoj tikyba yra atskirta nuo 
valstybės. Tas buvo ryškiai pa
brėžta tiek senojoj konstituci
joj, tiek priimtoj 1934 m. lie
pęs 16 dieną. Pastarosios kons-

Mbrė than 8,500 savers making 
H D M E F E D E R AL SAVI M G S their 
S a v i n g 5 H e a d qu a rt e r s

Pres.

LOAN ASSOCIATION of Chicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 Iki 12' ” 
Sub. 9 iki 8 valu

CflĄRTERĘD ĘY U. S. 
GOVERNMENT

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRginia 114įl ...................... '' '

KAMLAUKTl?

šitaip skamba: “Valstybių są
jungai, valstybėms, Fcderalinei 
apskričiai ir municipijoms 
draudžiama: 1) steigti, šelpti 
ar griauti religinių kultų išpa
žinimą; 2) tupėti vienybės ar 
priklausomybės santykius su 
bet kokio kulto bažnyčia, jei 
tat nekenkia savitarpio dar
niam veikimui visuomenės inte
resų naudai”. Iš to savaime aiš
ku, kad čia bažnytinės metri
kacijos aktai, tiek katalikų baž
nyčios, tiek kitų įvairiausių re
liginių kultų neturi jokios tei
sinės galios, nors jie neęlrąu-

fsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINiGUS 
TAUPYMO 

KAINA
iki

Dirbame puikias dantines pledas jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia papeša į tikruosius it na
tūraliau atrodo. DYKAI APSRAIČIĄVIMĄS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lendate Deniai Laborątorfes
‘ HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.
TeL Lawndale 2908-9 Tel. Monroe §251

Atdara kasdien 9 iki 8:30. Seštaditenf’9' iki 8.

Garsinki tės “N-nose

• e-.;

V'

įętaiga niekuomet nemokėjo mažiau kaipTodėl, kad ši 54 metų senumo
3V2% už taupomus pinigus. Todėl nei vienas taupytojas nepražudė nei 
cęnto. Todėl ji turi pasitikėjimą tųkstančių piliečių Chicagoj, apielinkėj 
ir iš artimų valstijų. <
Dabar yra geriausias laikas .pradėti taupyti—taupyti su tikslu—kad už
tikrinus ateitį ii’ įsigijus to, k° jus pągeidaųjąte. Jus gąlitę. taupyti ma
žomis arba didelėmis sumomis pinigų šioj finansinėj įstaigoj, čia taupomi 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per P. S. L. I. C. reiškia kaip ir Fędę- 
ralės valdžios. z
Atidaryki! sąskaitą šiandien—asmeniškai arba laiškų. Taupyti laiškais 
galite visokiomis formomis. Nereikia ly.pint pašto ženklų. Tai lengvas 

. būdas taupymo. Rašykit arba telefonupkit gavimui literatūros. • * ■ "j * ' ........... .. '

CURRENT RETURN

DN YDUR 5AVINGS
T J?

v « i

Nekalbėsiu plačiau apie kitas 
smulkias bažnyčias, bet katali
kų bažnyčia čia yra labai patri- 
jolišką i.r jos sąntykiai su vi
suomene ir valstybe yra labai 
švelnus iv glaudus. Per žymes 
nes visuomenės ar valstybines 
iškilmes yra viešai laikomos iš- 
kUnpngps paiųąldos. Bažųyčio- 
sę per iškilmes giedami tautos 
himnai, procesijose nešamos 
valstybinės vėliavos.

Nežiūrint to, kad čia labai 
šiltas kraštas, katalikų ir kitų 
religijų kunigai, kurię papras
tai dienos gyvenime gali ar turi 
dėvėti il^us rubus — sutanas, 

:čia būtinai dėvi. Čia nepamaty-

Ręsęurces oyer $8,000.000.00i
I

KAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
Sn Hal1739 Sq .Hąbted St., 

ęWą<o, ĮIL

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

HOME FEDERAL ŠAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO ’ 
18th St. ai Ashland Avė. - Phone Monroe 8100

Adresas

Miestas

Valstija
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COMING BACK TO THE BUILDING FUND
Over a year or so ago, friends cf NAUJIENOS began to 

sponsor a movement to establish a Building Fund so as to pro- 
eure a new modern home for the publishing of this paper and 
for serving as a sočiai and cultural center. At about the šame 
time, cther eurrent events and unexpeeted 
necessitating the promotion of other fundj 
ance and for tjiat reason the Building Fund 
aside to await a later datq.

Now, the Building Fund is op-, ments of this 
portunely brought to the limelight 
again, for the problem of a new 
home has become an immediate 
one in that many hours were given 
to serious thought and planning 
and finally the decision was made 
and steps are well on the way to 
improve and remodel the present 
home.

Such a decision was reached only 
after securing Information and ad- 
vice as to the cost and expenses 
involved in the .purchase of a new 
place and the subsequent necessa
ry moving of all the heavy equip- 
ment.

Careful consideration of all 
tails led to the čonclusion that 
proving and remodeling the 
sent home will be the wiser 

hopes and require-

de- 
im- 

pre- 
step

and that all

An Ode To Life
YOUTH:

gSSa

OLD AGE:

all ye in your. might 
put my youth to task!

Lood f irę water dispensaries... It 
would be too easy to complete this 
column tody by enumerating the 
narnės of acknowledged habitues...

BIBS AND TUCKERS: Out Rose-

and ushers, 
entirely

when Joanne’s

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

incidents occu re d 
of pub’ic import- 

graciously stepped

speeding era will be 
adequately met with and provided 
for.

Therefore, it should be of vital 
interest to all indiyiduals and 
groups to help in every way pos- 
sible by contributions 
ranging affairs so that 
from them could be 
to the Building

and by ar- 
the proceeds 
turned over

Fund.

has been and 
continue to be

is 
an 
of 
of

NAUJIENOS 
today and will 
integral part of our lives and 
our activities and the mainstay
the very existence of some of our 
clubs and societies.

Let us not miss this opportunity 
to render our aid, vvhatever it may 
be, to NAUJIENOS at this time 
when it most needs our coopera- 
tion. ....—Newsy.

The World at a Glance
ur. E. G. FunKay

“The Fifthi Column and Nazi demochacy, whose courageous sons 
Success”. and daughters battled bravely ag-

1 ainst the nazi borders; yes, France, 
too, begot her dangerous fifth col
umn to stab in the back her gal
iant defenders.
fifth columnists in France include: 
the Cagoulards, or hooded ones; 
George Bonnet and Edward Dala- 
dier, who helped to sėli Czechoslo- 
vakia down the river; Pierre Cot, 
air mini^ter, whose neglect and pro- 
fiteering were mainly responsible 
for France’s weakness in aircraft. 
Here, too, belong workers who 
sabotaged, manufacturers who pro- 
fiteered, and army officers who fail
ed to destroy important 
over the Somme 
nazi advance.

Nor should we

Fifth column activities have play- 
ed an im.nortant part in nazi 
cess, particular in the swift 
quest of Norway and Holland, 
gium and France. This fact is 
mendously important for two 

pons. First, because not a few

suc- 
con- 
Bel- 
tre- 
rea- 
per- 

sons in this country are beginning 
to believe in Hitler’s invincibility 
and hence are starting to talk and 
think “apeasement”, which is būt 
a milder word for surrender. 
Secondlv, because in the United 
States there is already a consider- 
able number of outright or poten- 
tial fifth columnist who mušt be 
swiftly rendered harmless, if we 
are to avoid the confusion and dis-1 
unity which have wrought havoc'tain, aged hero of Verdun, 
for the long list of nazi vietims.' pierre Lavai, saboteur of the sanc-

Fifth column activities consist of tions against Italy in the Ethiopian 
sabotage and espionage, of conspi- 
racy and defeatism. and of other 
methods of lessening the defensive į ment.

Outright or near

bridges
River to prevent

forget Henri Pe- 
and

war—the two men who now head 
France’s nazi-dominated govern- 

. Lavai, as vice-premier and 
power of a country. Likę the Saten;frįend of Mussolini, now largely 
of the old-time Christian, the fifth j 
column takes on various shapes and 
forms, būt in all of them it is dead- 
ly to the intended vietim.

the 
the 
the 
do-

Leo.pold III, former king of Bel
gium būt now merely a war captive 
in some German prison, won 
unenviable title of “king of 
fifth column” by surrendering 
Belgian army and consequently
ing much to destroy the resistance 
of the allied armies in Flanders. If 
he had stood with the firmniess of 
his aid-bringers — the British and 
French — that northern allied army 
could probably have held the Ger- 
mans off in Flanders for two or 
three weeks longer. A fortnight 
would have allowed General Wey- 
gand so to strengthen the Somme- 
Aisne line that the allies may well 
have completely withstood the nazi 
drive against Paris. If so, it is not 

that the treachery 
a major cause in 

of demoeratie

king of th fifth

carries out nazi orders; whereas 
Petain, teacher and friend of Dicta- 
tor Franco and tįtular head of the 
fascist Cagoulards, is mainly the 
facade behind which French fascists 
act as Hitler’s tools in destroying 
what remains of demoeratie France.

As we Americans tighten our de- 
’enses against the new Anti-Christ, 
let us remember that he and his 
nazi hordes are really so weak that 
they darė not meet a povverful na- 
tion, well-propared nation in a fair 
fight, būt that they mušt first weak- 
en their opponent by fifth column 
treachery. Hence, in preparing our 
home defenses, let us eye with sus- 
picion any friend of nazi Germany 
or fascists Italy, and let us see that 
all real fifth columnists are render- 
ed harmless, if necessary by a fir- 
ing squad.

For it is well that a few traitors 
should suffer. even suffer death, 
rather than that we allow nazi Ger
many to press the eurse of Hitlerism 
3own upoh the brow of our fellow- 
countrymen.

too much to say 
of Leopold was 
the destruction 
France.

Būt Leopold,
column, has plenty of spiritu^l sub- 
jects all over the world., EYen in 
little Belgium there were Staf Dec- 
lerq’s Flemish extremists, the Ger- 
man nazis in Eupen and Malmedy, 
and the Rexists of Leon de Grelle, 
along with officers who failed to 
blow up vital bridges ahead of the 
German flood, or who traitorously 
surrendered vital defense points.

Holland, which was bom in a 
contest of desperate courage against 
Tyrant Spain, hatched fifth eolum- 
nist A. Mussert, R. Rost Van Tonni- 
gen, Baron von Hahn; also those 
who welcomed German parachutists 
and the armed thousands whio 
swarmed out to massacre theįr pat- 
riotic neighbors in Amsterdam and 
The Hague, compelling the Royal 
family to flee for England, and 
rendering the Dutch cause so hope- 
less that the commander-in-chief 
surrendered.

And France, mother of European

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, liepos 8, 1940

American first - lithuanian always
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BIow, blow ye tampant winds,
Come, tempests, to the fore,

Come swirling hurrieane,
And drive my bark to shore.

Show me your mighty thrusts;
Show me your w'ild domain,

And blow ye fierce and hard
That 1’11 come home again

To a world of summer calm
And frisking shoreline breeze—

Above th-e fleeting eloud
And creeking weather vane.

Come all ye storms of life,
That 1 may see your lašt.

Come
And

Otto Jaretz, 18, Chicago, after swimming 220 free style in 
N. A. A. U. meet at Santa Barbara, Cal. Setting new record 
of 2 minutes 13 110 seconds, breaking mark sėt by Johnny 
VVeismuller in 1927.

Music-Minded Bridgeporters

Pelton plyš his pen, 
rests defeated.

A group of youngsters that play at Mark White Square Park, 
29th and lialstcd Streets, enjoy the park’s latest acąuisition: the 
rccent release of the Chicago Music Appreciation Committee’s 
Bach Concerts, No. 2 and No. 3 for the Chicago Park District 
music iibrary.

These were presented i n the Committee’s name by Mrs. Cath- 
erine Havlicek (standing), 744 West 26th Street, president of the 
Mark White Square Mothers’ Club, and Mrs. Molly Wolff (seat- 
ed), 3448 South Union Avenue, president of Franki Hughes Post 
No. 316 of the Ladies’ Auxiliary.

New Civil Service
Vacancies

his wits 
time

self

Julius
And

Man to man he ęlashed 
. Against the sands of 
And circumstance.

His soul depleted.
Broken, all the precious 

That was undaunted.
Julius is a funny man—

I met him yesterday;
Trying to recreat the sands
» That fell apart in rank decay.
I caught him fumbling

With the grains—and went away.

ROMANCE: John Carobus has 
pulled a sur.prise on his friends, 
būt it is not as great as he thought 
. . . For some time intimates have 

that his romance with I
Joanne Pocius would land and West Pullman way, Bruno 

in the seleetion of bri- Wainoris has been wearing a 
būt they smile since June 24, the radiance of 

prepared for(which has caused his neighbors to 
mother,stop noticing what an unusually 

cool summer we are having (that 
is, cool at least until the present 
vvriting)... It 
Janet Lynn 
augment the 
the 18 Street 
rine Pocius are hel.oing us to con
tinue announcing the arrivals of 
baby girls, which have been just 
about all we have been 
announce since we added 
ticular paragraph to the 
Theresa Pocius was born 
on June 25... The epidemic started 
when we predieted correctly that 
the Frank Bulaws vmuld distribute 
candy and not cigars...

was on that date that
VVainoris decided to
Wainoris family... In 

colony Joe and Cathe-

DEATH:

Cumbrant lies the stately
Character—in fragments.

Flaunted.
AU the hopes that come a man, 

And come as easy as they came
Eventually in graves are lain 

And perish with the sands of time.
(Julius lies in a shallow grave).

—Frank P. Sarkauskas.

ches, hotels and market hall. Hear 
something of its history.
2:30 p. m. at 11211 St.
Avė.

For further Information

Plan Visits to U of I, 
Armour Tech

Chicago Tours For This Week

Chicago’s Colleges will 
by the WPA Free Chi- 
during the summer be- 

ginning with visits to the Univer-

Tours to 
be featured 

i cago Tours

Commission at Wash- 
D. C. not later than July 
the case of the Visual ,Spe- 
and July 29th on the

Engineering Draftsman (or-

Illi-
are

Illinois To Get 
$4,094,463 For 
Youth Training

Allocations of $4,094,463 to 
nois and $1,641,786 to Indiana
among those made in Washington 
today for the National Youth Ad- 
ministration’s eurrent out-of-school 
work program, acoerding to an As
sociated Press dispateh. The totai of 
allocations for all statės was $67,- 
884,000.

The program for which the allo
cations were made, according to 
Administrator Aubrey Williams, is 
to be keyed to national defense ac
tivities.

This “keying” wbuld be achieved, 
according to Williams, 
sizing projects which 
vide work experience 
training in mechanical

by empha- 
would pro- 

and basic 
pursuits.

under- 
if this column 

more unintelligible 
the near future... 

best man, Peter 
and elosest friends

able to 
this par- 
column... 
to them

suspected 
beautician 
culminate 
desmaids 
were not 
the news
announced Friday night that the 
nuptials were baing planned for 
August 11.... By that date yours 
truly will be among the benediets 
also for, on July 21, we (an empha- 
tically editorial “we”) will lead to 
the altar of Providence of God 
church no less a lovely creature 
than Helen Vespender... We men
tion this just so you will 
stand and forgive 
should become 
than usual in 
Outside of his 
Sireikis’ oldest
were caught unawares when they j 
heard, on June 22, that after all 
those years of resigned and deter- 
mined bachelorhood, Pete was ma- 
king the leap for better or worse... 
This week end’s highlight vvedding, 
of caurse, was that of Bertha Lau- 
ciskis and John Uzubal... On Au
gust 3 Agatha Daugirdas and Wal- 
ter Mirzvinskas, both of old 18 
Street, families, will be received 
the congratulations and condolen- 
ces—de.pendent on viewpoints—of 
friends and relatives... Other July 
marriages of more widespread pub- 
lic interest are those of Frank 
Mockus and Helen Zansitis, John 
Kinderis and Susan Jakaitis, and 
VValter Urbik with Josephine Mor
kus...

boat excursion, sponsored 
youth committee of the 
Lithuanian Society next 

will attract youth from all 
organizations.... The 

the strongest

Meet at
Lawrence

i | CAPITULATION: Another argu- 
call Mon- ment for preparedness

KNICKKNACKS: One gathers, 
from various reports, that the Mil- 
waukee 
by the 
Chicago 
Sunday,
Lithuanian 
choruses will have 
representations and we would’n be 

■surprised if they staged im.prompty 
concerts on the boat in a friendly 
spirit of rivalry... Tickets now 
on sale at the Naujienos and Chi
cago Lithuanian Society 
among other places, 

i Cbristine Miller, the 
with the young and 
gains popularity with
ance on the Naujienos 
morning radio program... Since we 
have mentioned so many Pocius’ 
today, we might as well mention 
one more: Helen Pocius, sister of

call Mon-

offices, 
cost $2.00... 
young lady 

sweet voice, 
each appear-

Sunday

roe 9674 any week day, except Sa- home lašt week when poli'
tnrday, between 9 and 3:30 p. m.

f

birutė
Another week and here I am minors 

with another column crammed full’ 
of nice ripe gossip. 

x—x—x

It’s been quite some time since 
we had the pleasure of listening to 
Albina Kasper’s soprano voice ...

city of Illinois Medical and Dental how about coming out to rehear- 
. aioSchools and to Armour Institute 

during the week 
Other colleges will 
succeeding weeks 
August. Tours for

struck 
rai- 

nite spot, 
on the boat

ded” the Kitty Davis 
where Severai concerts
in a friendly spirit of rivalry... Tiek-1 the Joannc mentioned in the begin- 
ets now prominent Lithuanians are ning of this column, who was 
em.ployed... Since the place boasts among the members of the gradua- 

ting class at Kelly high school... 
One cannot help būt feel sym.pathy 
for John Miller (18 Street) who, 
barely six,wceks after his marria- 
ge, is seriously iii in the Holy 
Cross hospital... Būt all we can do 
is hope for his quick and complete 
recovery...

em.ployed... Since the place boasts 
no raid shelters, there was naught 
else to do būt capitulate... Severai 
employees were taken prisoners. 
charged with selling intoxicants to 

Sad to say, too many 
even of our ’teen aged Lithuanian 
boys and girls consider it sophisti- 
cated to get slightly pixilated in

np to ilmus
of July 7-13. 
be presented in 
thru July and 
July 7-13 indu-

9. “University' of 
of Medicina and 
the medical scien- 
of our State Uni- 
2:30 p. m. at 1853

9. “Chicago Com-

'The United States Civil Service 
Commission announces open com- 
petitive examinations for the fol- 
lovving positions:

Bilingual Stenographer $1,800 a 
year.

Inspector, Welding $2,600 a year.
Marine Surveyor $3,200 a year.
Visual Information specialist — 

$3,800 a year.
Associate Visual Inforpnation spe

cialist $3,800 a year.
Assistant Visual Information spe

cialist $2,600 a year.
(Applications for above positions 

mušt be on file with the U. S. Ci
vil Service 
ington, 
30th in 
cialists, 
others).

Chief
dinance) $2,600 a year.

Principal Engineering Draftsman 
(ordnance) $2,300 a year.

Senior Engineering Draftsman 
(ordance) $2,000 a year.

Engineering Draftsman (ordnan
ce) $1.800 a year.

Assistant Engineering Draftsman 
(ordnance) $1,620 a year.

(Applications for above positions 
will be rated as received until Ju- 
ne 30, 1941).

Senior Engineering Aid (topo- 
graphic) $2,000 a year.

(Applications will be rated as 
received until December 31, 1940).

Associate Aircraft Inspector (fac- 
t^ry) $2,900 a year.

Associate Air Carrier Maintenan- 
ce Inspector $2,900 a year.

Applications will be rated as re
ceived until further notice).

Senior Inspector, Engineering 
Materials .(aeronautical) $2,600 a 
year.

Inspector, Engineering Materials 
(aeronautical) $$,000 a year.

Juniof Inspector , Engineering 
Materials (aeronautical) $1,800 
year.

(Applications will be rated 
received until further notice).

Further Information 
these positions may 
from the Manąger, Seventh U. S. | Saturday, July 13. 
Civil Service District, 
Building, Chicago, III.

a

as

W. Grand

sals, Al? ... We sure miss you.
X---X---X

How is it now that Peanuts (Ed 
Gedwill) has suddenly become in- 
terested in photos. /

X—X—X
I noticed that we have some very 

“steady” new members such as: 
Susie Q, Marcella, Veronica Priedis, 
Olga Janui and Aldona Barr. Keep 
up the good work, Gals!

‘ X----X----X

By C. V. LIŪTAS

(Continued) nia’s men and women acce.pted the
The ' eleven o’clock curfew had cir<'iums‘anc^ which in the twen- 

its advantages. By no conceivablel !e‘h T.?7T,’,”,made.‘h!m 
means could one say it was bad the rightfuI he,rs of V,lnlus’ lf £or 
for your health to get to bed before but a sllort tlme- 
midnight. To compensate for the The armed soldicr guarding the

popularity!
she have time to 
of her “big moments” 

to take her out to paint 
red . .. who? Why none 
nour Oomph giri (Sadie

Not 
sing

earlier hours all pleasures of city entrance to the tower permitted us 
life were made available that much 
sooner in the evenings. Night en- 
joyment started early in the even. 
ing, and ended with the curfew.

The next morning, after a goodj 
ręst, thanks to the curfew, we went 
sightseeing.

to elimb to the roof. Much of the 
original tower is gone, yet the 
which remained was massive 
strong. The walls were over a 
ter and a h ai f in thickness. 
stone stairs once leading to the top 
went only part of the way. Boards 
with foot grips and handrails were 
improvised to help one reach the 
tower roof. New brieks had been 
used to rebuild the upper sections 
of the tower walls, būt the additions 
did not maintain the construction 
or the thickness of the base. It had 
been rebuilt to give tourists an idea 
of what the tower may have look- 
ed likę in the days gone by.

base 
and 
me- 
The

The streets we tramped brought 
us to the base of Gedimino Kalnas. 
Atop this hill the erumbling ruins 
of Gedimino Pilis were štili to be 
found. And under the brightness of 
the cheerful, morning sun the new 
Lithuanian tricolor over the medi- 
aeval fortress’ tower added much 
efefct to the inspirational quality 
of the venerable Lithuanian shrine. 
Through the fourteenth and fif- 
teenth centuries the greatest of 
Lithuanian’s rulers directed activi- 
ties and polities from within the 
once solid walls of this mediaeval 
stronghold. At one date or another 
during that glorious period of Li
thuanian history the voice of Gedi
minas, Algirdas, Kęstutis, and Vy-

My, my, such 
even did 
when one 
drives up 
the town 
other tha
Termenas)!

x—x—x
I see that our horseback ride turn

ed out to be a great 
tho Yours Truly was 

x—-x—x

“American 
national 
the se- 
the em- 
Meet at

a

anniversary of 
of the Negro.
Coliseum, 1513 S. Wa- 

(Reservations hecessary.

success, even 
left behind!

time is real-

Tucsday, July
Illinois College 
Dentistry”. Tour 
ce headquarters 
versity. Meet at 
West Polk St.t 

Tuesday, July
mons and Old St. Stephens”. Visit 
one of the famous sqcial settle- 
ments of the world. See Old St. 
Stephens with its Chapel of Jew- 
els and shrine of the Little Flovver. 
Meet at 8 p. m. at 955 
Avė.

Wednesday, July 10.
Negro Exposition”. Visit
exhibition commemorating 
venty-fifth 
ancipation 
8 p. m. at 
bash Avė.
Call' Monroe 9674 between 9 and 
3:30 weekdays.)

Thursday, July 11. “Low Cost 
Hoūsing”. Visit a sočiai settlement 
near the old Valley District. Cen
tras! the Valley with the neighbor- 
ing Jane Addams Housing Project. 
Meet at 2:30 p. m. at 701 W. 14th 
PI.

Friday, July 12. “Armour Insti- 
tue of Technology”. An opportuni
ty to visit a school of higher 
learning specializing in mechanical 
and civil engineering, Science 
architectural courses. Meet at 
p. m. at 3300 S. Federal St.

Friday, July 12. “Russians 
Chicago.” An opportunity to

Seems likę vacation 
ly here.. a week ago Friday Es- 
quire (John Svitoris) got an urge 
for the great outdoors and so traveL 
ed u.p to the Wisconsin Woods for 
a period of two weeks. Lašt Friday 
Glamour Boy Evaskus left to join 
him. The 13th of this month will 
find our esteemed director Mr. By- 
anskas leaving for his vacation! We 
all wish you a swell time! 

X—X---X
Here is one fellow we should be

proud to call friend... Ed Man-j tautas rang through the long and 
kus . . .
candescent Beauty

Vievving Vilnius from the tower 
roof offered a sightseer a quaint 
.pieture. Down below in the shallow 
valley each building resembled an 
individual chess piece positioned 
on a gigantic black and white 
board. Blue films of smoke rose 
from the forest of city chimneys. 
And as these bluish colloids float- 
ed skyward the atmospheric 
rents of winter air dispersed

cur- 
themVU VUAI . . . AJU j lauiao ICUlg VIUUUgll vii C lUllg dlivi * e #

. rfis photograph titled “In- gloomy wings of the castle. MostJ11^0 air’ **iere» on other
(No. 116) is certainly the small hillsite had.s’^e ^rozen Neris,

’clearly visible the red brick 
Iracks of the Lithuanian and
sian soldiers. To the south of Gedi- 

|inino Kalnas lay the fenced-in 
jarea of an ice-skating rink, origi
nal and beautiful for its pietures- 
que ponds and eonneeting canals. 
The skaters looked likę busy ants 
laboring in the bright yet cold sun- 

i shine.
(To Be Continued)

and
2:30 hung in the Marshall Field “An- played a major role in the history 

nual Photographic Salon”, 7th floor of Lithuania. Hence, it was with 
in at the Marshall Field and Compa- reverent rejoicement that Lithua- 

visit'ny Building. 1
a Russian Orthodox Cathedral. See* I' understand that thousands of 
handieraft, and a Russian workers prints have been submitted, būt 
co-operative society. Meet at 8 p. only a hundred seleeted.. 

among them!
Congratulations old Top!

X---X—X
It has been decided that

concerning
be obtained m. at 1121 N. Leavitt St.

. “Victorian
Post Office Survivals in PuŲman”. Visit a pic- 

/ ituresąue planned community, chur-

. Ed’s

since

“See”, our llfh annonymous writer 
wishes to continue his column our 
other English correspondent (Ed 
Mankus) and I will take turns 
writing for this paper.

Aldona Rutkauskas

...........,

were 
bar-
Rus-
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PRAĖJO JAU TRIUŠMAS, ls(,UzEJO 
SVEČIAI, Vėl palikom vieni

SLA. Seimą Praleidus
SLA. 41-irias Seimas tęsėsi vi

sas šešias dienas nuo birželio 
24—29 d. Tas visas laikotarpis 
buvo maloniausių įspūdžių, 
kaip delegatams taip ir mums

Kaip mes chicagiškiai, taip ir 
visų kitų tolimų kolonijų lietu
viai, daug skaitė ir girdėjo apie 
“busimą Seimą Chicagoje”. Da
bar jau kita pusė istorijos. Mes 
gėiim dabar kalbėti ir reįkšti 
mintis, kaip kam kas patiko ar
ba nepatiko.

Seimas Viešbutyj.
Seimo rengimo komitetas vi

sapusiškai reikalą apsvarstęs, 
nutarė, kad Seimo posėdžiai bu
tų viešbuty, ir tai dėl daugelio 
priežasčių. Vienh; patogumas, 
sanitariškumas ir visi patalrna- 
vimai Seimo dalyviams. Kita; 
erdvinga vieta, kaip posėdžiams 
laikyti taip ir po posėdžių. Apie 
tai nieko prieš sakyti negalima. 
Nebuvo susigrūdimas ar mažai 
vietos. Trečia, už visus šiuos 
parankumus nieko nereikia mo
kėti!

Viešbutis pasitenkina tuo, ką 
jis padaro išnuomodamas dele
gatams kambarius. Na, ir ban- 
kietas. ten buvo surengtas. Aiš
ku, ogi kur kitur rengsi. Ket
virta, nėra abejonių, kad ir at
eity SLA. Seimai bus rengiami 
viešbučiuose, vien dėl viršminė- 
tų patogumų.
Šeiminės pramogos sėkmingos.

riaušių progą sueiti su senais 
draugais ir naujų, pažinčių įgy
ti. Seimo delegatai ilgai atsi
mins musų draugišką patarna
vimą. Vaišinomės kiek galėjom, 
ir viskas buvo daroma, kad pa
tenkinti visus.

Delegatai išvažinėjo, o mes 
vėl pasilikom lyg vieni, lyg il
gesio apimti, bet dvasioje mes 
pasiliksim broliais ir seserimis 
tos musų didžios organizacijos 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje. Seimai reikalingi ne vien 
dėl valdyboms’ išrinkti, bet dar 
labiau atgaivinti tą fraternalės 
ir brolybės dvasią mumyse.

K. J. Semaška,
Apskr. Sekr.

Kartais Pilietybe 
Gauti Yra Labai 
Sunku

Pradedant nuo koncerto, 
bankieto ir pikniko, visi pasi
sekė kuopuikiausiai. Seimo ren
gėjai yra patenkinti visais at
žvilgiais, t. y. moraliai ir mate
rialiu žvilgsniu. Seimo delegatai 
gėrėjosi musų cliicagiškių dai-

Negerai Išpildytos Aplikacijos 
Klaidos, Vilkinimas Dalyką 

Apsunkina.

znto-
pir-
Nei

įėjo progą išgirsti koncerte,

tų. Galima delegatams primin
ti, kad mes tik dalelę tos dai
lės galėjom parodyti, nes kitaip

koncertus iš eiles.
Kai kurie delegatai duoda pa

klausimų, sako, kaip pas jus 
tiek gražaus meno yra? Atsa
kini, well, mes 
kiek išsigalint, 
bet gerbiant, ot 
talentas ir auga.

Bendras {spūdis po Seimo

juos remiam 
neignoruojam 
kodėl jaunas

M

JULIJONAS ČIČINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 6 d., 3:15 vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs .54 metų amž., 
gimęs Lietuvoj, Skaisgirio pa- 
rap., Ramoškų*; kaime. Ameri
koj išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Severą, po tėvais Ma
nelis, dukterį Lilian, seserį 
Heleną ir švogerį Pukius ir 
jų šeimyną; 2 giminaičius Ma
nelių ir Kunčių šeimynas ir 
kitas gimines. Lietuvoje — 2 
brolius: Juozam ir Kazimierą, 
3 seseris: Antaniną Gatulienę 
ir Oną Kazlauskienę ir kitas 
gimines.

Priklausė .prie Teisybės My
lėtojų Draugystės.

Kūnas pašarvotas kopi. 2506 
W. 63rd St. Laidotuvės įvyks 
antrad., liepos 9 d„ 8 vai. ry
to iš kopi. į Gimimo Pan. šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
.velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Julijono Čičinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai esat kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

žmona, buktė ir Giminės.
Laid. Direkt. Ant. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

John Jonkus 
Atostogauja Rytuose

July 5 d., drg. Jankus Joniš
kiečių kl. pirmininkas, gavęs 
porą savaičių atostogų iš gat- 
vėkarių kompanijos, išvyko į 
Rochester, N. Y. pas savo bro
lį ir kitas gimines bei drau
gus aplankyti. Jau vienuolika 
metų prabėgo kaip nesimatė 
su jais. Taigi šia proga bus 
malonu pasimatyti su savo ar
timais ir pasidalinti gyvenimo 
įspūdžiais ir pergyventais var
gais.

Reikia J. Jankui 
smagiai liudslaikį 
savo senoj buveinėj 
gai sugrįžti atgal 
prie savo kasdieninių darbų

palinkėti 
praleisti 

ir laimiri- 
į Chicago

Orlakis Jr., Įstojo 
I J. V. Marinus

Mirė Teisėjas
Samuel Triide
Buvo Draugiškas Lietuviams.

Širdies liga šeštadienį, St. 
Ltike’s ligoninėje, mirė buvęs 
Chicagos miesto teisėjas, Sam
uel, II. Trude. Jis buvo 75 me
tų amžiaus ir ėjo teisėjo parei
gas per 24 metus laiko.

I

Velionis buvo pažangus, sim
patingas žmogus ir. artimai 
draugavo su keliais lietuviais. 
Apie lietuvius, buvo gerai pain
formuotas ir jiems prielankus. 
Politiniam gyvenime dalyvavo 
kaipo republikonas.

k

CLASSIFIED ADS.J

REIKIA PATYRUSIŲ SINGLE 
needle operatorių prie plaunamų 
suknelių, ypatingai aukštas darbo 
atlyginimo dydis, mergina gali 
užsidirbti toli daugiau minimumo, 
gera extra kompensacija geroms 
operatorėms.

SMOLER BROS., 
2300 Wabansia.

REIKIA PATYRUSIOS merginos 
namų darbui. Reikės virti. Duoda
mas kambarys ir $12. Tel. Wilmet- 
te 45.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL. ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui

5323 BERTEAN AVĖ. pardavi
mui 6 kambarių rezidencija. Kainą 
įasiulykit patys. Savininkas apleid
žia miestą.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Naujieji įstatymai paliečia 
nepiliečių gyvenimą ir net ap
sunkina jų ateitį. Man daug 
teko girdėti nuo įvairių 
nių “Kodėl tie lietuviai 
miaus nepaliko p liečiais ?’
vieno lietuvio nereikia už tai 
kaltinti, nes kiekvieno žmogaus 
aplinkybės sudaro jam atskirus 
keblumus. Kalbu iš praktiško 
žmonių patyrimo ir žinau, kad 
daug musų hetuvių turėjo tam 
tikras sunkenybes prisirengti 
prie kvotimų. Dauguma jų, ku
rie buvo susitikę su tam tik
ros rųšies kliūtimis, neteko 
kantrybės.

Gerų Norų Neužtenka
Daug mušti lietuvių buvo ir 

yra geraširdžiai, nori vienas 
kitam page bėti. Kai kurie bu
vo su gerais norais, bet netu
rėjo patyrimo arba supratimo. 
Bepildydami pirmas ar antras 
popieras susidarė sau nesma
gumų. Mes patys, kurie nori
me jiems pagelbėti, než nome 
ar neįvertiname atsakomybės, 
į kurią mes aplikantą pastato
me.

Pas mane yra atsilankusių 
senų aplikanlų su gautais laiš- 
kaisTš imigracijos raštinės, ku- 

| riūos yra išlaikę po 2 ar 3 nie- 
| tus laiko. Tok ems g'alų gale 
liepia “failiuoti” naujas aplika
cijas ir suteikti teisingas in
formacijas. Šiandieną tas apli- 
kantas yra nepatenkintas ir 
net turi naujų sunkumų, vien 
dėl to, kad blankų pildytojas 
padarė stambią klaidą.

Lietu viai-nepiliečiai, žinokite 
kad jus gyvenate demokratiš
koje Šalyje ir nežiūrint kokias 
sunkenybes turėsite pilietybės 
klausime, nenustokite vilties ir 
nesustokite reikalavę pilietybės 
teisių. Nors tam tikros orga
nizacijos yra nusistačiusios 

[prieš svetimšalius, bet aš ži
nau, kad lietuviai advokatai vi
sados apgins jus pagal 

[Valstijų įstatymus.
Palikit t’ikečiais!

Irgi Skrajoja
Po Rytus

Ką tik aplaikiau gražią at
virutę nuo Adeline Kazimie- 
raičiutės, kuri pasinaudodama 
atostogų proga su kitomis 
dviejomis panelėmis lankosi 
pas savo gimines Sunderland, 
Mass., ir Amherst, Mass., p-us 
Kazimieraičius. Ji yra Jonieš- 
kiečių klubo veikėjų Kazimie
raičių dukrelė.

Sako, kad jai pas savo tė
velių gimines taip esą links
ma ir smagu ir taip nepapras
tai ten gražu, kad ji ‘‘wishing” 
čia ir gyventi. Bet pavaišinta 
ir apsidžiaugusi giminių ir dė
dės aplankymu, turės atsiskir
ti ir atgal sugrįžti pas savo 
tėvelius Chicagoje. —R.

A. L. drlakis
18 APYLINKĖ. — šiandien 

i. San Diego, Californiją, karo 
tarnybai išvažiuoja A. Orlakis 
Jr., sūnūs plačiai žinomo 18- 
tos apylinkės biznieriaus, ku
ris ūžia, ko alinę 
tialsted, 
Jaunuolis
Valstijų laivyno marinų sky
rių. Neseniai padavė aplikaci- 
įĄ, kad nori tarnauti Dėdei Ša
mui, ir po DJų buvo pri
imtas. J r 

f** .■

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

REIKALINGI UNIJISTAI kar- 
penteriai prie namų budavojimo ir 
senų taisymo. Atsišaukite Tel. 
Grovehill 0306. 6816 So. Western 
Avenue.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
;uoj 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.

Suv.

priešai 
įstojo

ad. 18-ta ir 
“Naujienas”, 
į Jungtinių

ISpoRtasį

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, 111.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

REIKALINGAS GERAS, patyręs 
BARBERYS. 3232 So. Halsted St.

REIKIA DRAIVERIO su troku 
kepyklos rautui. Gerai išdirbtas 
biznis. 11932 So. Halsted St. Li
berty Bakery.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON 10 
MAS, 
$50.00 
REAL 
Union

KAMBARIŲ NA- 
“Naujienų” kolonijoj. Renda 
į menesį, CHERNAUSKAS 
ESTATE OFFICE, 1900 So. 
Avė., CANAL 2183.

BUSINESS CIIANCES 
Biznio Progos

GREIT TURIU PARDUOTI muro 
namą, 2 fl. po 6 kambarius, garu 
šildomas, 2 karų garažas.

6738 So. Maplewood Avė.

PARSIDUODA KAMPINIS muro 
namas, 4 po 4 kambarius, 5100 S. 
Lowe Avė. Kam reikalinga pinigų 
ant pirmo morgičiaus, galite gauti 
nuo $5000 iki $8000. ant 5%. Tel. 
CANAL 1737.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Chicago Arenoj
alsi-

extra- 
parodyta pirmą 

Bill O’

i A l r r-a if a /v Siunčiam GėlesI Telegramų įL U V L i lt IO Visas Pasaulio'
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Jie atsilankė 
3428 Lituani- 
Adam Draus

Svečiai iš
Amsterdam, N. Y.

.;■ i t’: irv ■; 'r:.:v . f'
Atsilankė svečiai pas pp. Jo

ną ir Prancišką 
So. Union Avė. 
ir pas p. Urnežį, 
ca Avė. Svečiai:
ir žmona yra buvęs Chicagoj 
1933 metais, o Vincentas Vcr- 
soke su žmona ir sūnumi, dar 
pirmą kartą Chicagoje. Jie ne
atsigėrėjo Chicagos miesto 
gražumu ir lietuvių draugin
gumu. -Dr-gas.

kad 
Jus 
na-

NepilieČiai nesijauskite, 
esate kam tai prasižengę, 
esate geri ir tvirti tautos 
riai, ir geri ir sąžiningi darbi
ninkai, amatininkai ir sumanus 
biznieriai. Nors dar nepalikote 
piliečiais, 'vienok jauskitės, kac 
gyvenant demokratijoje ir de
mokratijos įstatymai jus 
žemino ir nepažemins, 
stenkitės kuogreičiausiai 
ti Amerikos piliečiais ir 
ištikimi šalies patriotai.

Adv. Charles P.

nepa- 
Bet 

palik- 
bukit

Kai

Jo-

27, su Oiga

su Lucy Ju-

24, su Leo-

31, su TiUy

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Anthony Skipitis, 24, su

sephine Marzalevv, 27
Joseph Švedą, 28, su Sophie

Podgorski, 26
Walter Stefanik,

Laudanskas, 21
Frank Turk, 22,

sis, 20
Jerry Blazevich,

na Dahrup, 22
Emil Krasnicka,

Evasevic, 26
Peter Chaporis, 29, su Duris

Larson, 24
Frederic Speny, 29, su Pau

line Siauris, 29
Joseph Tareilo, 25,

Delfiacco, 25
Matthew Vileikis, 24,

rothy Gendreau, 24
Sam Vander Wej, 31,

šešelgis, 22
Vincent Caputo,

bina Kolis, 25
Clarence Wolski,

rothy Niekei, 29

Mkal&iija
Perskirų

Matilda Chepulis
Chepulis

Patricia Scliaudar nuo Jo
seph Schaudar

su . Ida

su

su

Bo

Joy

24,

24,

nuo

su

su

Al

Do

Isadore

Chicagicčiai turės kuo 
gariti vasaros karšė uose.

Pirma vasaros ledo “ 
vaganza” bus
sykį didmiesty, kada 
Brien Ice Vanities of 1940 at
sidarys 8 savaitėms 
Arenoj, ylcefl Vanities užbaigė 
maršrutąrdid^shi,ų miestų, kiir 
jos vaidino dang au kaip 700,- 
000 žmonių 38 arenose.

Prariiogoj bus 21,000 ketv. 
pėdų ledo, kur specialė muzika 
ir gražios šviesos puoš progra
mą. čiužinėjantis baletas iš 12 
merginų užbaigia sąstatą.

Merginoms čiužinėtojoms va
dovauja Francas Johnson iš 
Minneapohs; Hertha Grossman, 
merginų čempionė iš Austrijos; 
vyrams čiužinėto.]’ams 'vadovau
ja Paul Gassner, buvęs Ven- 
grij os čem plonas.

Sąstate yra Lou 
Ruth English, buvę 
čempionai ir dalyvavę
me Europos Ledo Revue; Don 
Condon, kuris pradėjo profe
sionalę karjerą su Ice Follics; 
Marjorie Crussan iš St. Loui.s, 
Duke ir Noble, Tommy Lee ir 
Charles Slagle Hershey ir Wa- 
shinglon parodų žvaigždes pe
reitame sezone.

Ice Vanities būna kas vaka
rą, išė'mUs pirmadienius 8:45 
vai. vak. šeštadienio 'vakarais 
būna dvį parodos. (Sp.)

Chicago

Pitts i r 
vakarų 

buvusia-

šeši Broliai Susitiko 
Po 43 Metu

Apie 50 metų atgal Ameri
kon iš Švedijos atvažiavo šeši 
broliai, Charles, Ernest, Ricli- 
ard, Bror, John ir Axel Johii- 
sOnai. Keliems metams praėjus 
jie išvažinėjo į v.’sas J. V. d&- 
lis laimės ieškoti.

Vakar, po 43 metų, tie šeši 
broliai vėl suvažiavo 
ir sušitiko. Ta proga
sau ir banketą. Vyriausias bro
lis 77, jaun’ausias — 69 metų 
amžiaus.

daiktaii 
surengė

VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ*

12 WARDO AMERIKOS LIETU- • 
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rast., 
2902 W. Pershing r d.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rast., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globojas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis’— Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Vvestern avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek- 
madieht,’,,l'”fal. popiet, Hollywood 
svet.j 2417 W. 43'rd st. Nariais 
gali būti vyržii ir moterys nuo 16 
iki 45 mętų amžiaus.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. .Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napbleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

PARDAVIMUI KEPYKLOS rau
tas .po krautuvės— daug metų iš
dirbtas. 11932 So. Halsted. Liberty 
Bakery.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, Ice 
Cream, kendžių, cigaretų krautuvė. 
Elektrinis šaldytuvas, 4 kambariai 
gyvenimui. 5307 South Halsted St.

SUSIRINKIMAI

FARMOS ŽEMĖ RANDASI Mont- 
gomery County, III. Manoma, kad 
šioj žemėj randasi aliejus. Geras 
kelias nuvažiuoti. Gera stuba ir 
kiti budinkai. Yra mokykla ir baž
nyčia. Pardavimui 138 arba 178 ak
rai. Kaina nebrangi. Savininko ad
resas: Box 394, Wyoming, III.

MAŽA FARTfA, REIKALINGA 
$200.00 cash, likusius $25.00 mėne
siais, gražus* 6 kambarių namas, 
didelis .priemiestis su daug žemės, 
galite auginti vištas, didelis daržas, 
medžiai. Gyvenkite užmiesty], bet 
naudokitės miesto patogumais, yra 
gasas, elektriką, vanduo ,arti mo
kyklų. Bargenas, rašykite laišką: 

1739 So. Halsted St., Box K 9.

LAISVAMANIŲ ETINĖS KUL
TŪROS draugijos pirmos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, liepos S d., Darbininkų 
svet., 10413 Michigan Avė. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turime ąvar- 
bių reikalų- aptarti.

—Sekr. P. J. Kučinskas.

10 AKRŲ, 10 KAMBARIŲ na
mas, $3500, 21 akras ir budinkai, 
$5300. 120 akrų, gera žemė, budin
kai, $10,000. Lengvais išmokėji
mais. Traukinių patarnavimas. 
Charles Perason, 77 Sheridan St., 
Elgin, III.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
VALDYBA 1940 ME- 

Pirm.—Antanas Povilonis, 
W. 45th PI., Tel. Lafayette 

Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
So. Lituanica Avė; Iždin.—

RATELIO 
TAMS:

2453
2196; 
3427
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitausaas, 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Anesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre- 

■ čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

10 AKRŲ DIRBAMOS ŽEMĖS, 
25 mylios S. W. nuo Chicagos.
H. S1LVER, 1520 S. Kedzie Avė. 

Rockvvell 9706.

BU1LD1NG MATER1AL
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Ąve., tel. Juniper 5936; Vicė-pir- 
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis > — Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Low6 
Avė.; Z.^ Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunaš—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio -antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des-
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė., Laf. 5211
F. Margevičia, — Kontr. rast., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpy
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; • L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė,; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Giushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru- 
shas — Kurespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago, 111.

JAUNV~LfĖTUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
,Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme- 
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Erne- 

. rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai Įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE- 
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Ay.; 
M. Naverauskienė — Nut. rašt., 
10320 So. Wa)lace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 So. State 
St.; Paulina Stasiuiis — Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
ĮMOKĖDAMAS 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.

Fin. rašt., AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

VIDURYJ LIEPOS
VARTOTŲ KARŲ

Galutinas Išpardavimas
Geriausi bargenai Illinois valsti

joj. šiame metų laikotarpyje, mes 
turime išparduoti vartotus karus. 
Kainos yra labai numažintos. Yra 
daug moderniškų karų, mažai va
žinėtų. Matykit juos šiandien.

OLDSMOBILES — 6 ir 8 cilinde- 
rių sedan, touring, biznio ir šiaip 
coupe, 34, 35, 36, 37 ir 38. Visi 
pei*dirbti, jei buvo reikalas. Dauge
lis su radio, heateriu ir defroster, 
kainos nuo $125 iki $555.

PACKARDS—opera seat coupe, 2 
ir 4 durų sedan ir business coupe 
—36, 37 ir 38 modeliai. Daug viso
kių spalvų pasirinkimui. Tajerai 
gerame stovyje. Kainos nuo $325 
iki $565.

DODGES—37 ir 38 modeliai, la
bai mažai važinėti, $138. 2 durų 
1400 mylių važinėtas. Pasirinkimas 
sedan, coupe arba convertable. Ne
praleiskite šios aukso progos. Kai
nos nuo $395 iki $495.

Turime dar Chevrolet, Plymouth, 
Chrysler, Ford, Pontiac, Terrapla- 
ne, De Soto. Lengvais išmokėji
mais.

PARKWAY
AUTO SALES 

5207-11 W. Cermak Rd.
Tel. Cicero 1037

----------------- r------------------------------

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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LAIŠKAI APEINA DU TREČDALIU PASAU
LIO KOL PASIEKIA LIETUVĄ

Per San Francisco—Hong Kongą—Rusiją

MELROSEPARKIETIS SUMUŠĖ ŽMONA, 
NUŠOVĖ 7 METU SUNŲ, PATS NUSIŠOVĖ
Buvo Bedarbis, Turėjo Aštuonis Vaikus

• Kai chicagietis įmeta į pašto 
dėžutę laišką savo giminėms ar 
draugams Lietuvoj, jis pats gal 
norėtų į dėžutę įšokti ir kartu 
su laišku ten keliauti.

Jis pamatytų bent du trečda
lius viso pasaulio.

Kaip praneša generalio pašto 
viršininko asistentas Ambrose 
O’Connell, retas kuris pašto 
siuntinys dabar eina tiesiai Eu
ropon, per Atlantiko vandeny
ną.

Laiškas siunčiamas Lietuvon 
keliauja štai kaip:

Iš Chicagos jis eina per vi- 
durvakarines ir vakarines val
stijas į Pacifiko vandenyno 
krantus.

Pasiekęs San Francisco, Ca- 
liforniją, laiškas toliąu eina ke
lis tūkstančius mylių vandenin. 
Kelyj, kartu su laivu, tas 
kas Lietuvon aplanko kartais 
Havvaii salas ir Filipinus, 
niausiia Hong-kong uoste 
Kinijos.

laiš

daž- 
prie

Per Aziją, Per Sibirą.
Iš čia ar iš kito panašaus 

uosto laiškas keliauja toliau 
per Azijos dykumas į Rusiją, 
kur aplanko ir Sibiro tundras. 
Po ilgos ir varginančios kelio
nės per tą Sibirą ir per Euro
pos Rusiją, į vakarus nuo Ura
lu, laiškas galiau pasiekia Ru
sijos centrą. 0 iš čia į Lietuvą 
jau “kaip namie”, ypač, kad 
dabar Maskvą ir Kauną jungia 
lietuviams nors ir nelabai ma
lonus ryšiai.

Pašto administracija pridu
ria, kad laiškus, siųsti Europon 
per Poitugalijos uostus yra ri
zikingas ir netikras dalykas, to
dėl didžiuma pašto yra siunčia
ma labai aplinkiniu, ilgų R^Jįų 
per Ramųjį vandenyną.

Taigi, musų laiškai užtrunka 
kelionėj ilgokai, bet reiki;: pri
pažinti, kad jų ta kelione yra 
gana įvairi ir įdomi. X.

“Indžionkšinai”
Margiui Tokiam
Dalyke Nesvarbus.
Kaip Jam Išaiškinsi Kokiems 
Tikslams Stulpai Yra Skirti?
Edith Strassheim, 4227 No- 

Hermitage avenue turi du šu
nis, kurie labai nepatinka jos 
kaimynui Ole Kolseth’ui, 4233 
North Hermitage.

Kai tik šunes iškerta kokį 
nors šposą, Kolseth tuoj bėga 
teisman pasiskųsti.

Aną dieną jis skundėsi teisė
jui Fred Rush, kad šunes ne
silaiko “indžionkšino”, kuris 
buvo išduotas prieš šunis, lei
džiantis jiems kaukti ir loti tik 
tokiuose atsitikimuose, kuomet 
apylinkėj vyksta apiplėšimai ar 
gaisrai.

Teisėjas pakrapštė galvą ir 
paklausė Kolsetho a v jis žino 
kaip galima šunims draudimo 
sąlygas išaiškinti, kad ateityj 
jie žinotų kaip laikytis jb “lite
ratūros”? Kolseth pakrapštė 
galvą ir atsakė, kad nežino. Tei
sėjas pridūrė, kad ir jis neži
no, ir skundą atmetė.
Kai Reikalas Yra Gamtiškas —

Kitą kartą Kolseth kreipėsi 
pas teisėją Brothers nusiskųs- 
damas, kad tie Strassheim’ienes 
šune^ niekus daro iš jo tvoros, 
verandos stulpų ir šviesų stulpo 
prie jo namo.

Teisėjas atsakė, kad tokiam 
atsitikime, kuomet Margiui at
eina gamtos reikalas, “indžion
kšinai” jam visai nesvarbus, ly
giai kaip jam nesvarbu, kad 
tvoros ir stulpai ne visai jo 
naudojamiems tikslams yra 
skirti. Jam tokie dalykai ypač 
nesvarbus, kai reikalas yra la
bai skubus.

Truputis Kruvinų 
Skaitlinių Apie 
Chicagos Miestą

Nacių Bombonešiai čia 
Nereikalingi.

Ir nacių bombonešiai negalė
tų čia tiek nekalto kraujo pra
lieti, kiek jo išlieja Chicagos 
automobiliai.

Nuo sausio 1-mos iki liepos 
1-mos automobiliai Chicagos 
ribose:

užmušė 308 žmones 
sužeidė 11,163.

Cook apskričio ribose: 
užmušė 430 
sužeidė tikrai nežinia kiek, 
bet apie 13,000—18,500.

Per tą pirmą pusmetį įvyko 
Chicagoj 9,112 automobilių ne
laimės, ir apie 10,000 visam 
Cook apskrityj.

Vėliausios nelaimės.
Vėliausia automobilio auka 

Chicagoj buvo 79 metų senelis 
Joseph Krast, nuo 940 North 
Franklin street. Jis buvo suva
žinėtas ir mirtinai sužeistas 
prie LaSalle ir Maple gatvių. 
Pakliuvo po automobiliu, kurį 
vairavo chicagietis Elin Bohlin 
nuo 1100 North Dearborn st.

Automobiliai vakar ir užva
kar taipgi užmušė sekamus 
žmones:

35 metų Mrs. Florence Jef- 
::ery, nuo 1642 East 76th st.;

60 metų Joseph Maliszewski, 
nuo 2003 17th street, ir

Nežinomą, apie 60 metų vy
rą (žuvo prie Ląvergne avė. 
ir Irving Park Road.)

45% Pašalpgavių 
Yra Vaikai, 78% 
Netinka Darbui
Kaip yra su tais šelpiamaisiais.

Dažnai girdėti kalbos, kad iš 
pašalpos gyvena tik tinginiai, 
kurie nenori dirbti. Amerikai 
susirupinus karo ruoša, kai kas 
pasiūlė visus pašalpą imančius 
vyrus versti stoti karo tarny
bon.

Kad įvairius nepamatuotus 
užmetimus atremti, Illinois be
darbių šelpimo administracija 
padarė visų valstijos pašalpga
vių (apie 450,000) tyrinėjimą. 
Surado štai ką:

Kad iš 450,000 pašalpgavių 
45.6% — beveik pusė yra vai
kai iki aštuoniolikos metų am
žiaus;

78.1 % visų pašalpgavių ne
tinka jokiai samdai: vieni per- 
jauni, kiti yra paliegėliai arba 
perseni, taipgi nemažą nuošim
tį sudaro pasenę moterys.

Darbui tinka 21.9% pašalpą 
imančių žmonių. 73.4% to skai
čiaus, apie tris ketvirtadalius, 
sudaro vyrai ir berniukai, o li
kusį trečdalį — samdai tinkan
čios moterys.

Visos čia paduotos skaitlinės 
neapima bedarbių, kurie tar- 
naujo prie WPA projektų.

Užsispyrė 
Nusižudyti

Nuo Wabash avenue tilto 
vakar anksti rytą upėn įšoko 
apie 50 metų amžiaus vyras. 
Tilto sargas Edward Windle 
šoko nežinomąjį gelbėti ir tu
rėjo su juo gerokai pasimušti 
kol tasai pasidavė ištraukiamas 
iš vandens. Atsisakė pavardę 
pasisakyti, bet pabrėžė, kad 
norėjo nusižudyti, ir jam labai 
nepatiko tilto sargo pastangos 
jį gelbėti.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

MONTREAL. — Anglijos rkarališkos šeimos jauni giminaičiai, kurie šio
mis dienomis atvyko į Montreal, Kanadą, kur gyvens iki karo pabaigos. Kas 
gali Anglijoj savo vaikus veža užsienin, kad apsaugoti juos nuo vokiečių bom
bų.

Liepos 4-ta, Rodos, 
Jau Praėjo...

Bet Ugniatraškiai Dar 
Sproginėja.

39 metų chicagietis Henry 
Harrast eidamas gatve rado fe
jerverką — ugniatraškį. Įsidėjo 
jį kišeniun, ir užmiršo. Kiek 
vėliau sumanęs rūkyti jis išsi
traukė tą fajerverką, ir many
damas, kad tai cigaretas, įsidė
jo jį tarp lupų ir uždegė.

Jam sudraskė lupas, skau
džiai apdegino veidą ir prakir
to vieną akį. Guli St. Anthony 
ligoninėje.

Harrast gyvena adr. 1942 S. 
Ridgeway avenue.
: P n’

Apdegė Mergaitė.
11 metų mergaitė Dolores 

Smith, 6113 Woodlawn avenue, 
pralaužė ugniatraškį, išpylė ja
me buvusį paraką ir pridėjo 
degtuką. Liepsna šoko aukštyn 
ir uždegė Mergaitės suknelę. 
Jai skaudžia apdegino koją, nu
garą ir visą kairį šoną. Guli ap
skričio ligoninėj.

CMTC Jaunuoliai 
Pradėjo Vasaros 
Karo Tarnybą

2,000 jaunuolių iš mokyklų, 
raštinių, dirbtuvių vakar ir už
vakar suvažiavo į Fort Sheri- 
dan karo stovyklą prie Chica
gos karo tarnybai per vasaros 
mėnesius. Per tą palyginamai 
trumpą laiką jaunuoliai yra 
mokinami disciplinos, pagrindi
nių karo taisyklių ir užbaigę 
tarnybą išeina į rezervus. To
kiai tarnybai priimami tik sa
vanoriai.

Inicialai “CMTC” yra sudary
ti iš pirmų raidžių pilno var
do, kuris yra duodamas tokiai 
karo tarnybai, t. y. “Citizens 
Military Training Camps”.

Staigiai Mirė Cook 
Apsk. Adminis
tratorius

Prie Crawling Lake, netoli 
Minocųua, Wisconsine, užvakar 
naktį staigiai mirė Martin J. 
O’Brien, Cook apskričio paliki
mų admin stratorius. Jis gavo 
širdies ataką. Mirtis buvo re
zultatas nelaimingo įvykio eže
re, kur O’Brien 'vos neprigėrė. 
Valtis, kurioj velionis ir du ki
ti Illinois Politikai buvo išplau
kę, apvirto. Jų palydovas vi
sus tris išgelbėjo, bet O’Brien 
netrukus gavo ataką ir mirė.

Kiti du išgelbėtieji buvo, 
John J. Hallihan iš East St. 
Louis ir Arthur O’Brien, gub. 
Hornerio sekretorius.

Sako, Didelė Chicago 
Mažo Cicero 
Pahugo ,”

Pasisekė Liepos 4-tos Išva
žiavimas.

CICERO. — Ketvirtą diena 
liepos triukšminga Amerikos 
švente. Oras pasitaikė gražus, 
lie'tuviškų išvažiavimų buvo ne
mažai. Viename ir man teko 
būti — tai Ciceros Kultūros 
draugijos, Chicagos Liet.ivių 
draugijos dalies. Liberty darže, 
vieta labai graži.

Svečiai pradęjo r’nkt’s tik 
apie antrą valaąidą. Atvažiavo 
ir bulės lošėjai, JĮ. R. klubo jau
nuoliai. Antra, ųusė, turėjo būti 
pačios draugijoj komanda, taip 
buvo sutarta. Išlaukta iki 5-tos 
valandos ir nepasirodė nei lošė
jai, nei “kamandyriai”. Visi 
pradėjo šaukti, didelė Chicago 
pabūgo mažiukes Ciceros. Ar 
pabūgo ar ne, vienok įrodymas 
aiškus. Jau kelintas parengi
mas, o tų garbingų viršininkų 
nė vieno. Tas labai nerviioja 
dirbančius narius.

Bet Lošimas Įvyko.
Antra pusė lošėjų nepasirodė, 

o lošti reikia, išlaidos pasidarė. 
Imtasi visokių priemonių ir 
pasidėkojant Tom Dolan ir M. 
Rock’ui suorganizuota grupė. 
Lošimas atliktas su geru upu. 
Rožiečiai išėjo laimėtojais. Ne
veltui chicagiečiai jų bijojo.

Pats piknikas buvo gana gy
vas. Muzikantai jaunuoliai Bar
čas, Staišunas ir Co. šauniai 
grojo. M. Tribičius sušilęs prie 
dovanų darbavosi. Moterys M. 
Ascillienė, Gulbin enė, Račiaus- 
kienė, Linksminavičienė, Bar- 
čienė, Maksvitienė, Aldona Bal- 
čunaitė prie registerių. Visos 
savo užduotis atliko kuogeriau- 
siai.

Iš svečių, draugijos narių — 
biznierių, buvo bučeris Kazlau
skas su žmona ir buriu draugų, 
Joe Hermąnas, Kraučius, Joe 
Mikulis, taipgi nemažai buvo 
chicagiečių, J. Kaulinas su 
zĮiiona ir keletas linksmų jau
nuolių iš Kultūros ratelio. Visi 
geroj, gražioj nuotaikoj pralei
dom tą gražią šventę, 4-tą lie
pos.

R. R. Piknikas.
Keturioliktą dieną liepos šau

nus piknikas R. R. klubo. $25 
dovanoms. Įžanga veltui vi
siems ir nartams. D.

• Laike šeimįyninio ginčo žen
tas, Walter G. Zarne, 28 metų 
amžiaus, pašovė savo 51 metų 
uošvį Joseph Matuszak, gyve
nantį adresu 2135 South Fair- 
field avenue. Matuszak ligoni
nėje, Zarne — kalėjime.

betari Broliukai, 
Visi Jie Už Grota V'

ROSELAND. — Hodorovvi- 
czių yra keturi broliai. Frank 
yra Leavenworth kalėjime, Pet
ras — Milan, Mich., kalėjime, 
Michael — probacijoj.

Už grotų bent laikinai atsi
dūrė ir ketvirtasis, Antanas Ho- 
dorowicz, nuo 12417 State st. 
Jis yra kaltinamas bu tleger ja
viniu — pardavinėjimu nclega- 
lio alkoholio.

Policija jį suėmė gabenant 
“užgintąjį vaisių” į Calumet Ci
ty, pereitos savaitės pabaigoj.

Reikalauja Uždaryti 
Kilty Dkvis 
“Kabaretą” 
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“Urvas”.
Centralinės policijos nuova

dos vįršininkas Thomas Duffy 
įteikė ) reikalavimą miesto val
dybai atimti visus leidimus nuo 
Chicagoj pagarsėjusios “Kitty 
Davis” alinės, kuri yra savo rų- 
šies “kabaretas”. Ji randasi prie 
Jackson ir Wabash.

Kap. Duffy' sako, kad Įstaiga 
yra “urvas”, ir kad jos opera
toriai atkartotinai nusižengė vi
siems miesto įstatymams: ne
pilnamečiams pardavinėja gėri
mus, samdo jaunas, nepilname
tes mergaites gembleriavimui 
ir įtartinam elgesiui su vyrais 
klijentais, operuoja įvairius pi
niginius lošimus, šiaip, yra di
delis “nuisensas” miesto ramy
bei.

Risis Von Schacht
Ir Sanooke

White City arenoj, 63-čia ir 
South Park avenue, šįvakar ri
sis didžiulis Vokietijos milži
nas, sunkaus svorio ristikas, 
Friedrich Von Schacht ir ne- 
menkesnis už jį Chief Sancoke.

R stynes rengia promoteris 
Fred Kohler. '

Kitos poros, kurios dalyvaus 
šitam susikirtime, bus Petc 
Schu su Marshall George, John 
Swenski su George McKenzie, 
Cecil McGill su Jimmy Landi.s 
ir Tarzan Krause su Billv 
Goelz. (Sp.)

Didelis Gaisras 
Mieste

Gaisras vakar ir užvakar pa
darė tarp $15,000 ir $20,000 
nuostolių dideliam raštinių trio- 
besyj prie Washington ir Hal- 
sted gatvių. Gaisro priežastys 
nežinomos. Ugnį gęs nant vie- 

■ nas ugniagesys buvo skaudžiai 
apdegintas.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

® Europos kare nukenleju- 
siems chicagiečiai ikišiol sudė
jo per Amerikos Raudonąjį 
Kryžių $1,319,232. Vėliausios 
aukos buvo sekamos: $1,809 
nuo General Electric firmos 
darbininkų, $?98 nuo Pennsyi- 
vania gelžkelio tarnautojų ir 
$575 nuo darbininkų General 
Electric X-Ray bendrovės.
© Dėl nežinomų priežasčių 49 
metų negras Perry Lee Walker 
vakar nušovė savo žmoną May, 
po to pats nusišovė. Gyveno 
adr. 367 E. 53rd street.

• 18 metų vokietis Peter Wolf 
užvakar turėjo stoti berniukų 
teisman už vagiliavimą, bet jis 
ten nepasirodė. Neatvyko teis
man jis kartą ir prieš tai. Poli
cija pradėjo berniuką ieškoti. 
Surado, kad jis teisman negalė
jo atvykti. Sėdi Joliet teisme, 
kur turės išpildyti 10 metų ter
miną už kelis apiplėšimus, ku
riuos papildė kovo mėnesį.
@ Apskričio teisėjas Desort pa
leido iš apskričio kalėjimo sep
tynis vyrus, kurie buvo nuteis
ti kalėti už nemokėjimą alimo- 
nijos žmonoms. Visi septyni at
sėdėjo po 6 mėnesius.

@ Vaikai West Pullmane su
manė uždegti didelį laužą ir 
žaisti prie jo. žaisti jiems ne
teko. Ugnis persimetė j greti
mą Culver Roofing Company 
sandėlį, 610 West 119th street, 
ir jį beveik sunaikino. Nuosto
liai siekia kelis tūkstančius do
lerių.
© Virtuvinėmis dujomis vakar 
nusinuodijo gatvekarių konduk
torius William A. Stege. Jis bu
vo 59 metų amžiaus, ir gyve
no adr. 6332 Melrose street.
© Miego milteliais vakar ban
dė nusižudyti 26 metų chicagie- 
tė, Mrs. Ruth McCabe, 4456 
Sheridan Road. Priežastis — 
šeimyniniai nesutikimai.
e Į William Zelosky real-estate 
raštinę, 111 W. Washington, 
atėjo gražiai pasirėdęs “kostu- 
meris”. Jis namo nenupirko, 
bet kai išėjo, tai kišenių j turėjo 
$360 firmos pinigų. Juos pasi
vogė. i
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• Trečio aukšto bute, 864 No. 
Wells street, vakar rytą buvo 
atrasta mirtinai sumušta mote
riškė, Mrs. Julia Proz. Policija 
suėmė jos vyrą Morris kaman
tinėjimui. Šeimynoj nuolat vyk
davę barniai) ir vyras dažnai pa- 
siger davęs.
© Du maži berniukai, gavę che
mikalų setus Kalėdoms, liepos 
4-tai dienai pasigamino “bom
bą”. Vakar ją susprogdino. 
Šiandien abudu berniukai ligo
ninėj. Vienam “bomba” apdegi
no, kitam skaudžiai sukapojo 
veidą. Berniukai yra Robert 
Meyer, ir James Simpson, abu 
nuo 1752 N. St. Louis avenue 
ir abu 9 metų amžiaus.

Penki Užpuolė, 
Bet Atsigynė

Prie Loomis ir Taylor gat 
vių ^enki vagiliai užpuolė su 
troku važiuojantį krautuvinin
ką, Steve Mikulą, nuo 4655 
Lavvrence avenue. Troką turė
jo prisikrovęs p Iną daržovių. 
Piktadariai paleido į Mikulą 
penkis šuvius ir bandė privary
ti jo troką prie šaligatvio, bet 
apsukrus krautuvininkas ištru
ko nesužeistas.

Pirmadienis, liepos 8, 1940

MELROSE PARKAS. — Tra
gedija aplankė šį paprastai ra
inų ir tylų Chicagos priemiestį.

Vietos gyventojas Joseph 
Maleta šeštadienį rytą skau
džiai sudaužė galvą savo žmo
nai, apipiaustė jai gerklę, po to 
nušovė savo 7 metų sūnų ir čia 
pat suvarė revolverio kulką sau 
į smegenis.

Maleta buvo 42 metų am
žiaus ir su šeimyna gyveno ad
resu 101 North 20th avenue. 
Turėjo aštuonis vaikus.

Velionio sumuštoji žmona 
Helen, 38 metų amžiaus, guli 
Melrose Parko Westlake ligo
ninėje. Daktarai sako, kad jos 
gyvybė yra kritiškoj padėtyj.
Nežino Tragedijos Priežasties.

Nei šeimyna, nei vietos poli
cija nei kaimynai, sako, negali 
tragedijos išaiškinti. Maleta ir 
visa jo šeimyna buvo ramus, 
pavyzdingi žmonės. Velionis 
negirtuokliaudavo ir nesutiki
mai šeimynoj būdavo didelė re
tenybė.

Vietos policijos viršininkas, 
Robert Wigglesworth, spėlioja, 
kad įvykio priežastis buvo tur- 
but nedarbas. Keturi mėnesiai 
atgal Maleta prarado darbą vie
noj elektros bendrovėj. Kadan
gi turėjo net aštuonis vaikus, 
tai sutaupų negalėjo sudaryti.

Darbą praradus šeimynai gy
venimas pasidarė sunkus. Bu
vo šiek-tiek įplaukų nuo žmo
nos, kuri turėjo mažą darbą ir
gi elektros bendrovėj, ir nuo 19 
metų sunaus Charles, kuris dir
bo vienoj firmoj už eksped’.ci- 
jos klerką, bet to vargu užteko.

Apie tragediją šeimynoj pir
moji sužinojo 17 metų duktė 
Madeline. Anksti rytą ją iš mie
go pažadino vaitojimas tėvų 
kambaryj.

Įėjusi į kambarį ji pamatė 
sukruvintą motiną, gulinčią 
pusiau lovoj, pusiau kabančią 
žemėn. “Eik gulti”, sušuko tė
vas. “Motinai tik kraujas iš no
sies bėga!” Tikrenybėj jis jau 
buvo sudaužęs žmonai galvą 
kuju ir prakirtęs jai gerklę vir
tuviniu peiliu.

Po to kambarin atbėgo sū
nūs Charles. “Eik pašauk pali- 
ciją! Turiu jai kai ką pasaky
ti,” tėvas šūkterėjo sunui, ir 
tas išbėgo jo prašymą pildyti.

Kol policija atvyko, Maleta 
nuėjo į vaikų kambarį ir ten 
nušovė 7 metų sūnų Paul, gu
lėjusį lovoj su dviejomis mažo
mis sesutėmis. Po to jis nuėjo 
prie žmonos lovos ir ten nusi
šovė.

Iš miego pažadintos mergy
tės klausė, “Kur čia firecrackets 
sproginėja?” Jos buvo 8 metų 
duktė Betty ir 6-ių metų Fran- 
ces. Kiti Maletų vaikai yra Vio- 
let 15 metų, Robert 14-kos, Ma
ry Eilėn 11-kos, ir Madeline su 
Charles.

Nužudytas sūnūs, Paul, buvo 
jauniausias šeimynoj.

Vietinis

Sears and Roebuck 
Stato Naują Sandėlį

Sears and Roebuck dar ne
baigė statyti savo naujo sande
lio Bridgeporte, bet jau ruošia
si pradėti ir kitą. Tas sandėlis 
bus pastatytas prie 31-mos ir 
Sacrainento gatvių ir turės apie 
220,000 ketvirtainių pėdų vie
tos. Užims 425 per 916 pėdų 
žemės plotą.

Sandėlis Bridgeporte yra sta
tomas prie 35-tos ir Iron gat
vių. Ten vietos bus 450,000 ket
virtainės pėdos, šitam triobe- 
siui pastatyti reikėsią apie $1,- 
000,000.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




