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RUSAI SUSTABDĖ NACIUS VISUDS FRONTUOSz

A

PARTIZANAI NAIKINA NACIU KAREIVIUS
Rusai neleidžia vokiečiams peržengti 

didesnių upių
VIGU Y, Prancuz.ja, liep. 8 d. 

—Prancūzų karo sluoksniai 
tvirtina, kad sovietų karo jėgos 
jau ketvirta diena visuose fron
tuose sulaikė vokiečius. Nei vie
name fronto ruože vokiečiams 
nepavyko pralaužti Stalino lini
jos ir įsiveržti Rusijos giluinon.

Paskutiniu metu ateinančios 
žinios tvirtina, kad raudonoji 
armija daro labai didelius nuo
stolius vokiečiams ir pastarieji 
privalės keisti kovos taktikų.

Vokiečiai tvirtina, kad puoli
mas sulėtėjo, nes jiems reikia 
pertvarkyti savo . kariuomenės 
dalis. Tikrąja gi puolimo su
stabdymo priežastimi yra vo
kiečių užfrontėje užsilikusieji 
sovietų kareiviai, kurie jiems 
daro nepaprastai didelius nuo
stolius. Vokiečių karo vadovy
bė yra pasiryžusi išvalyti užim
tas. sritis nuo partizanų.

BERLYNAS, Vokiet ja, liep.

Vietomis atrodo, sako naciai, 
kad stovi supjautų javų kūgiai, 
bet kai priartėja prie jų pėsti
ninkai, iš kūgių pasigirsta tokia 
smarki šautuvų arba kulkosvai
džių ugnis, kad išnaikina ištisus 
vokiečius batalijomis.

Sovietų armija moka labai 
gerai užsimaskuoti ir vokiečių 
tankai bei aviacija negali pa
stebėti pasislėpusių rusų karei
vių. Jie pradeda veikti, kai vo
kiečių kareiviai ugnies nelaukia 
ir negali tinkamai apsiginti.

Rusų moterys ir vaikai pade
da sovietų armijai vesti parti
zanų karų.

MASKVA, Ausija, liep. 8 d.— 
Vokiečių kariuomenė keliose 
vietose bandė persikelti per di
desnes sovietų upes, bet raudo
noji armija padarė vokiečiams 
labai didelių nuostolių. Didžiau
sias smūgis naciams suduota 
prie Novograd Volynsko, sako

Islandija Okupuota Palai kymui “Atidaro Vandenyno 
■s™
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Rengiasi sugrąžinti Lietuvon pas Hitlerį 
atbėgusius emigrantus

MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 
ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

8 d.—Vokiečių karo korespon
dentai aprašinėja, kaip sovietų 
kareiviai pasislepia ir praleidžia 
pryšakines vokiečių kariuome
nės dalią. Kai motorizuotos“ vo-» \ i s* -

piečių ęlalys^praein^įr prądeda 
žygiuoti. ’pėštimrtkat7'tada' pra
deda pulti sovietų kulkosvai
džiai.

Dniepro upės pakraščiuose 
sovietams pavyko visiškai išnai
kinti 6,000 vokiečių viename 
mūšyje, ,kai šie dėjo pastangas 
persikelti per upę. Ostrovo, Bo
risovo, JBob^uiskPr JLepel sri
tyse vyksta kovos, bet vokiečiu 
pirmyn neprasiveržė.

kad Amerikos laivyno pajėgos atvyko .j Islandiją ir tą didžiąją salą globos.

ISLANDIJOJ AMERIKOS ADMIROLAS
Komanduos britu jėgas

NACIAI PASIEKĖ STALINO LINIJA
Anglai naudos Islan

dijos bazes
Wheeleriu galėjo pa 

sinaudotL naciai

gą karo zoną.
Šis prezidento žingsnis pri

ves prie kitų konfliktų ir ka- 
*rks* ;huš? neišvengiamas^ Vokie
čiai negalės praleistų karo zo 
non plaukiančių laivų su Ame 
tikos ginklais, šako italai.

BERLYNAS, liep. 8 d. — Teko patirti, kad generolas Sta
sys Raštikis sėkmingai ir planingai vykdo parengiamus darbus 
Lietuvos reikalams sutvarkyti. Tų darbų konkretus rezultatai 
paaiškės netolimoje ateityje.

Lietuvoje jaučiamas didelis visų gyvenimo sričių specialis
tų trukumas, todėl kasdien per Kauno radiją ir per lietuvišką 
spaudą pakartojamai šaukiami įvairus nuo bolševikų teroro gy
vi likę tąrnautojai. Visi valdininkai ir tarnautojai kviečiami 
užimti savo vietas, kur dirbo prieš bolševikų okupaciją.

Sustabdytas Sibiran vežamas ešalonas
Dar nepatikrintomis žiniopiis ties Minsku vokiečių kariuo

menės esąs rastas vežtų Kazakstanan lietuvių ešalonas. Tai buvo 
bolševikų valdžios areštuoti Lietuvos gyventojai.

Visoms Lietuvos savivaldybėms uždrausta grąžinti buvu
siems savininkams bolševikų nusavintas turtas. Nusavintųjų 
lamų ir žeirės ūkių navininkai kviečiami paduoti savivaldybėms 
lareiškįmus dėl nusavintojo turto.

žemės ūkio ministerija kviečią ūkininkus neapsėtus p’otus 
bent dabar apsėti linais ir pašariniais augalais. Ūkininkai, b* , 
to, raginami juo daugiau sodinti tabako.

Lietuvos Piliečių \ okįetijoj Sąjungos valdybos pirmininkas 
Skipitis ir vicepirmininkas Karvelis darė žygių dėl Vokietijoj 
esančių pabėgėlių grąžinimų jyeįU£0ji. Atatinkamos vokiečių 
įstaigos tatai sutiko palankiai.
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KAUNO KALĖJIME SĖDĖJO GEDVILĄ, 
KOMISARO BROLIO SŪNŪS

Paėmė kelis Įstip 
rinimus

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
8 d. — Vokiečių žinių agentū
ra skelbia, kad nacių kariuo
menė keliose vietose- pasiekė 
vadinamą Stalino liniją ir pa
ėmė kelias tankams stabdyti 
pinkles.

Tvirtina, kad pavyko paimti 
kelis linijos jstiprinimus, bet 
nenurodo vietos.

Visa nacių spauda skundžia
si partizaniškais sovietų kariuo
menės metodais. Užfrontėj vei
kiantieji būriai labai kenkia na
ciams.

Kai sovietai užpuolė Lenki
ją 1939 metais, tarp abiejų val
stybių buvo paskelbtas karo 
stovis, kuris iki šiam metui 
nepanaikintas.

Sikorskis tikisi išlaisvinti 
lenkų karo belaisvius ir Sibiran 
išvežtus lenkų piliečius.

Syrijoj vyksta smar
kios kovos

LONDONAS, Anglija, liep. 8 
d. — Britai atšauks savo ka
riuomenę iš Islandijos, kai tik
tai leis aplinkybės, paskelbė 
Ari tų valdžios atstovai.

Islandijoj pasilikusi britų ka
riuomenė bus Jungtinių Valsty
bių admirolo komanduojama, 
<ol bus atšauktos visos 
dalys.

Britų karo laivynas 
naudoti Islandijos uostus
rodromus, nors uostų vadovy
bė bus Amerikos karininkų ran- 
tose.

britų

galės
ir ae-

d.

Naciai nepatenkinti 
Islandijos užėmimu

kad jis 
pasakyti valdžios nuo- 
dėl Islandijos okupapi-

sluoksniuose ir laivyno

BERLYNAS, Vokietija, liep.
8 d. — Vokiečių ministerijos 
valdininkas pareiškė, 
negalįs 
monės 
jos.

Karo
karininkų tarpe jaučiamas la
bai didelis nepasitenkinimas 
Jungtinėmis Valstybėmis.

Vokiečių karo pranešimas bu
vo labai trumpas šiandien. Šta
bas pažymėjo, kad operacijos 
vyksta sulig numatytu planu, 
daugiau nieko.

KAIRAS, Egyptas, liep. 8
— Britų ir laisvų prancūzų ka
ro jėgos visose Syrijos zonose 
pradėjo smarkias karo opera
cijas prieš užsilikusias Betaino 
dalis.

Laisvi prancūzai bombardavo 
Aleppo geležinkelio stotį ir vi
siškai išardė susisiekimą gele
žinkeliais.

Pačiame Beirute pavyko pa
degti Petaino kariuomenės ben
zino ir parako atsargą. Britai 
netrukus tikisi užimti abu šiuos 
miestus, skelbia britai.

Trafikas Atlantiku 
bus saugesnis

WASHINGTON, D. C:, lien. 
8 d. —> Senatoriaus Wheeler 
viešais pareiškimais galėjo pa
sinaudoti vokiečiai ir lengvai 
■išžudyti šimtus Amerikos -.ju- 
rininkų.

Prieš porą savaičių senato
rius Wheeler spaudai paskelbė, 
kad Amerikos laivynas užims 
Islandiją.

Anglų karo vadovybė buvo 
labai susirupinusi Wheelerio 
pareiškimais, nes Hitleris ga
lėjo pasinaudoti žiniomis ir 
bombarduoti išlipančius Ameri
kos kareivius.

— Visa britų spauda laba 
palankiai sutiko žinią apie Ame
rikos kariuomenės atvykimą ;■ 
Islandiją. Britai patenkinti, nei 
mano, kad Amerikos laivyną1 
ir aviacija apsaugos britų kan 
vojus nuo nacių submarinų At- 
lantike.

Sovietams parama 
bus suteikta

WASHINGTON, D. C., liep.
d. — Prezidentas nurodė ke

lias Islandijos okupavimo prie
žastis, tačiau tvirtinama, kad 
svarbiausiai jis norėjo apsau
goti laivų plaukiojimą su Ame
rikoj gamintais ginklais.

Amerikos karo 
truliuos vandenis 
nių Valstybių ir 

Amerikos karo
dins kiekvieną laivą, kuris drįs 
pasipriešinti laivų judėjimui 
tarp šių dviejų punktų.

8

laivynas pa- 
tarp Jungti- 

Islandijos.
jėgos skan-

WASHINGTON, D. C
8 d. — Sumner Welles

Amerika dalyvauja 
kare, sako italai

ROMA, Italija, liep. 8 d. — 
Jungtinių Valstybių užėmimas 
Islandijos, skelbia italų laikraš
čiai, yra tikra intervencija į 
Europos vandenis.

Rooseveltas imą, visą atsako
mybę už Amerikos kariuome
nės pasiuntimą į šią pavojin-

— Japonų spauda Islandijos 
okupaciją vadina aktyviu įsiki
šimu į Europos karą. Amerikos 
laivai įplaukė į karo zoną ir vi
suomet galima laukti konflikto, 
sako.

— Vokiečiai paneigia žinias, 
kad frontuose jų kariuomenė 
vartoja medinius tankus. Ta. 
esąs sovietų išmislas.

— Britų karo laivai šiandien 
sunaikino vieną nacių subma 
riną, kuris stengėsi prašliauž
ti’ pro Gibraltarą. Britai ištrau
kė dviejų nacių jurininkų lavo
nus.

— Sovietų karo vadovybe 
dar kartą bandė nuleisti para
šiutininkus suomių užfrontėj, 
bet suomių šauliai visus nusi
leidusius rusus suėmė.

liep. 
spau

dos atstovams šiandien pareiš
kė, kad parama sovietams bus 
suteikta greičiau, negu pradžio
je buvo manyta.

Kai gautas konkeruts užsa-

PREZIDENTAS INFORMAVO
SENATO LYDERIUS

se

zmlroi I kymas, pasirodė, kad Ameriko-LeilKdl SUSliaiKyS i je jis galima bus patenkinti be
su sovietais

LONDONAS, Anglija, lięp. 8 
d. — Lenkų premjeras Sikor
skis veda pasitarimus su sovie
tų ambasadorium Maiskiu ir 
manoma, kai pavyks sųdąfyti 
taiką tarp šių dviejų Vftląty- 
bių.

didelių atidėliojimų.
Sumner Welles tarėsi su am

basadorium Umanskiu dėl vi- 
sų užpirkimo ir pervežimo 
ųmulkmenų.

— Betainas atėmė Prancuzi 
Jos moterims teisę balsuoti rin 
kįmų metu.

WASHINGTON, D. C., liep.
d. — Prezidentas Roosevel

tas informavo svarbesnius kon
greso ir senato lyderius apie 
Islandijos okupaciją.

šio mėnesio pradžioje Sum
ner Welles informavo užsienio 
ir karo komisijų pirmininkus 
apie pasikeistus dokumentus 
tarp prezidento ir Islandijos 
premjero.

Vėliau pats pręzidentas pa
sikvietė pas save grupių lydė* 
rius ir pasakė, kad Ts^aądijon 
pasiuntė karo jėgas.

8

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Sovietai sReJbia, kad vokiečiai ne tiktai sulaikyti visuo- 

frontuose, bet Sesarabijoj ir Ostrovd srityje rusai pasekmin
gai puolė nacius. Vokiečių kariuomenė išvyta kiton Prut upės
pusėn su dideliais nuostoliais.

— Švedijos žinių agentūra tvirtina, kad w Vokietijon grįžta 
Labai didelis sužeistų vokiečių kareivių skaičius. Galima patikė
ti sovietų daromais nuostoliais.

— Britų aviacija smarkiai bombardavo Wilhelmshaveną ir 
kitas vokiečių vietas.’

— VųkięČiai sako, kad' Jungtinės Valstybės, užimdamos Is
landiją, vėrę Europos užnugarin durklą, kai ši veda kovą prieš 
bolševikus.

— Britų aviacija vakar labai smarkiai bombardavo svarbias 
“ašies” strategines pozicijas įvairiose Egypto vietose. Atvyko 
didelis Amęrikos aviacijos skaičius.

~ Rusų kąripinkų misija atvyko į Londoną ir palaikys 
kontaktą ąų štabu. “

— Litvįnųvą^ patarė visoms valstybėms šiandien pulti Hit
lerį, nes fašĮziųąs yra didžiąuęiu žmonijos priešu. Savo kaib;’ę
įbu.ęc koųupąrąs išgyiė Staliną.

Gedvilą šnipinėjo 
policijai

KARALIAUČIUS. Vokietija, 
liep. 8 d. — Iš vokiečių oku
puotos Lietuvos gauta žinių 
kad Kauno kalėjime buvo lai
komas Gedvilą, sovietų Lietu
vos komisarų tarybos pirminin 
ko brolio sūnūs.

Vieni tvirtina, jog jaunai 
Gedvilą sėdėjo kalėjime, kad 
galėtų šnipinėti politinius kali
nius ir pranešinėti GPU agen
tams. z

Tuo tarpu kiti tvirtina, kač 
komisaro brolio vaikas buvo 
neištikimas elementas ir GPU 
ji areštavo.

Kauno kalėjime sė
dėjo komunistai

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 8 d. — Patirta, kad į so
vietinės Lietuvos kalėjimus pa
skutiniu metu buvo sukišta di 
dokas komunistų skaičius.

Ypatingai daug kalėjiniuost 
buvo rusų karininkų ir karei 
vių.

Vienas raudonarmietis buvo 
nuteistas penkiais metais kalė
jimo už tai, kad grįžęs namo 
papasakojo savo giminėms, jog 
Lietuvoje žmonės labai turtin
gai gyveno prieš raudonos ar
mijos atvykimą.

Prieš karą ištuštino 
kalėjimus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 8 d. — Tvirtinama, kad 
kelioms savaitėms prieš kapą 
su vokiečiais, soviętų vąldžia 
ištuštino Kauno, Raseinų ir L-u 
kiškių kalėjimus.

Visus ten sėdėjusius kalinius

išvežė į sovietų Rusijos gilu
mas, o kalėjimą paruošė nau
jiems kaliniams.

Karo pradžioje GPU prigrū
do išvalytus kalėjimus, bet ne 
visur GPU suskubo išvežti nau
jai areštuotus į Rusiją.

Kultūros reikalus 
tvarkė rusai

BERNAS, Šveicarija, liep. 8 
d. — Kai Lietuvoje nebeliko 
duonos nei drabužių, sovietų 
valdžios agentai pradėjo kalbė
ti apie besiplečiančią krašte kul
tūrą.

Lietuvių liaudies kultūros rei
kalus Kauno apskrityje sovie
tų valdžia buvo pavedusi tvar
kyti Jankeliui Magidui.

Švenčionyse kultūros reikalus 
tvarkė Borisas Klabukovas, Uk-' 
mergėje Ivanas Konovalovas,' 
Zarasuose Ivanas Strelcovas, 
Vilniuje Chaimas Karasikas ir 
t.t.

— Amerikos karo vadovybė 
pakvietė aktyvion tarnybon vi
sus atsarginius aviacijos kari
ninkus.

ORAS
Giedras ir šiltesnis.
Saulė teka — 5:22; leidžiasi 

— 8:27.
r -- -
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LETUVIU ŽINIOS
LIETUVIŠKI KOMUNACIAI

Buvę Hitlerio talkininkai savo vardą megiųa kitiems 
primesti. — (fiL. BafeoM irdd. J. Via įtaria Angliją ir 
J. V. rėmiine fifitlerio prieš Rusiįją. — Kknados lie-' 
tuvi, šalinkis Buvusių Hitlėriė talkihfnkį.

Visas pasaulis žino, kad Hif- išstotų tik Idombt, jei Anglija,' 
leris šį karą pradėjo prieš Di
džiąją Britaniją tik todėl, kad 
Sovietų Rusija pa Si ra še Su Hit-' 
leriu draugiškumo paktą su są
lyga, kad Hitleris dalinsis su 
Stalinu užgrobtu grobiu, kas 
praktikoje ir buvo atlikta.

Hitleriui pradėjus savo “blic- 
krigą” prieš Lenkiją, Stalinas 
padėjo ją pribaigti, kad Hitle
ris galėtų greičiau pulti vaka
rines bei pietines valstybes, ką 
jis ir darė. Tuo tarpu S. Rusi
ja pristatinėjo Vokietijai reika
lingiausių karo produktų, ria, 
ir priedui užpuolė ant mažiu
kės ir ramios Suomijos, kad ją 
užgrobus. Bet po trijų su puse 
mėnesių atkando dantis ir pasi
tenkino tik jos apkarpymu, ka
rą su suomiais užbaigė. Tito 
tarpu Hitleris su Savo aziatiš- 
ku įdukimu grobė visas iš eilės 
nors ir netitrales valstybes ir 
žudė jų vaikus ir moteris bei 
naikino jų visą turtą. Bet visų 
šalių komunaciai to viso nema
tė, jie tik rėkė visa gerkle, kad 
“Anglijos imperialistinis karas 
reikia sustabdyti”, organizavo 
bendrai su naciais “taikos” mi
tingus ir lygas ir kohojo tuos, 
kurie 
stangas 
“ašį”, 
džios komunistų spaudoje bė

rėmė I). Britanijos pa- 
sutriuškinti Hitlerio 

Nuo pat šio karo pra-

veik visai išnyko minėjimas 
Hitlerio vardo. Atrodė, lyg kad 
Hitleris visai ramus ir nieko 
neužpuldintja. Bet Hitlerio už- 

nija su J. V. pagalba visiškai 
sugriovė, kuomet ne tik atsilai
kė prieš Hitlerio darytas inva
zijas j Angliją, bet kas kartas 
kerta skaudesnį smūgį Hitle
riui naikinant iš oro nacių ir 
fašistų pramonės centrus bei jų 
karo bazes. Hitleris, ‘užspringęs 
su demokratijų atsparumu, su
manė atsisukti prieš buvusį sa
vo talkininką Staliną. Bet kaip 
tik Hitleris atsisuko prieš savo 
talkininką Staliną, tai viso ko- 
munacių “širšyno širšės” pra
dėjo didžiaūsį panikos vajų, — 
jau ir jie vėl sužinojo, kad Hit
leris yra užsipelnęs bandito 
vardą. Taipgi sužinojo, kad 
Hitlerio smūgiai yra skaudus, 
ko jie virš metų laiko visai ne
žinojo.

Negana to, Komunaciai jau 
pradėjo savo vardą kaipo Hit
lerio agentai prikaišioti tiems, 
kurie iš pirmųjų dienų pasmer
kė Hitlerio “ašį” ir jo talkinin
ką J. Staliną. To tai jau per
daug, ponai komunaciai! Tą 
vardą jus užsipelnėte ir jo nie
kam neprilipinsite, o tik savo 
krauju jį galite nusiplauti. Ju- 

sui. Tie, kurie turi bent kiek 
proto ir moka jį vartoti, jau 
seniai žino, kad t'k komunistų 
provokacijų dėka gimė fašiz
mas ir nacizmas, ir sukūrė šj 
pasibaTšetiną žmonijai karą. 
Kiekvienas protaująs žmogus 
žino, kad tik demokratinio nu
sistatymo žmonės kovoja prieš 
nacizmą ir fašizmą, žinoma,- 
kartu komunizmą.
“L. Balso” redaktorius J. Yla 
įtaria Angliją ir J. V. rėminib 

Hitlerio pri^ Rusiją
štai “L. B.” o06 hr. iš birže

lio hiėh. 20 d. shvo įiaŠtkBolse 
J. Yla postringauja: “Jeigu vo
kiečiai iš tikrųjų rengtųsi tuo- 
jhutiniam kariti sū Sovietų Są
junga, tai butų aišku, kad jie 
yra gavę 
didesnių kraštų, 
prieš juos bus sulaikytas. Vo
kiečiai prieš Sovietų Sąjungą 

užtikrinimą iš visų 
kad karas

Amerika ir kitos šalys garan
tuotų jiems laisvas rankas ir 
pagėlbą”.

Šiandien jau yra įvykęs fak
tas, — Hitleris karą prieš ru
sus jau veda trečią savaitę, .bet 
J. Ylos postringavimas nuejri 
niekais, kaip kad visada nuei
davo. Bet čia norisi paklausti 
J. Ylą, iš kur jis gavo tokią 
kiaulišką drąsą, tokį krimina- 
lišką priekaištą daryti toms ša
lims, kurios jau antri metai 

IŠ TORONTO PtoANOES
NAUJOS SUTEMOS VėL 

GULA LIETUVĄ
Vos Savaitė praėjo kaip mi- 

hėjom tnetinę Lietuvos nelai
mės sukaktį, kaip dejom tvir
tus ir nepalaužiamus pasižadėji
mus ateities kovOms, kad grei- 

nublokšti sunkią naštą 
kad grei- 

sutriųŠkinti skaudžią j h

čiau 
nuo tėvynes pečių, 
Čiau 
rykštę, negailėstiiigai plakaričilj 
musų tautą. (

Vos spėjom pasidalinti birže
lio 15 d. liūdesiu, kaip štai, 
anksti 22 d. birželio, giedrų ir 
kaitrų sekmadienio rytą, radijo 
pranešė žinią, nelauktą ir neti
kėtą, kad užsižiebė nauja lieps
na, kad į karo sūkurį tapo įvel
ta ir “galingoji” Rusija.

du galiūnai, taip taikiai ir drau
giškai dalinęsi grobiu nekaltai 
pavergtų šalių dabar “ritieriš- 
kai” mėgintų savo muskulų 
tvirtumą tarp savęs, bet kada 
jie, rodydami savo galią, naiki
na naujus miestus, griauni iš 
pamatų žmonių gyvenimą, at
imdami net gyvybės, tai jau ne 
tik jautru, bet ir skaudu.

Tiio sakūdžlau, tuo jautriau 
sukrėtė lietuvio jausmus žinia, 
kad musų dailusis Kaunas jau 
ragauja vokiškų bombų.

Ir taip po kelių iliėnų mū
šio jhu visa Lietuva tapo ver
gė naujo pavergėjo. Šios nacijai 
gulančios Lietuvą sutemOS vėl 
iš naujo užtraukė ant lietuvio 
veido skaudų liūdesį ir gilų

Kas žino, ką nulems dalia, 
kas liks iš musų nieko nekal
tos šalies, kiek shvo žmonių 
neteksime gyvųjų tarpe? Bai
sus ir apgai.ėtinas likimas mu
sų šalies, bet kasgi kaltas, kad 
ją dengia ugningos ir kruvinos 
pašvaistės, ar ‘ne “gtrlirigasis” 
kaiimyriaš, iškiliu'i ilga i pasiža
dėjęs ginti ją nelaimėje?

O paskui nėglTbihgai ją pa
grobęs, šiandien leidžia ją nai
kinti šavo draugui.

Ką gi į šią nelaimę beatsa
kys musų “draugai”, kurie per 
metus laiko mums teigė, kad 
“Lietuvos pasiskelbimas socia
listine respublika ir įstojimas į 
Sovietų Socialistinių Respubli
kų Sąjungą ne lik išgelbėjo 
Lietuvą nuo nacių pavojaus, o 
ir ekonominę jos padėtį page
rino”?

Šiandien ir “draugai” girdi 
tuos pačius liūdnus praneši* 
mus, kad nacių pavojus darko 

ardydaihas be Irk šalį ir jos; 
ekonoiiiiitę padėtį, bet be pasi
gailėjimo stato į mirties pavo
jų ir žmonių gyvybę.

Nors abiejų galiūnų kovų 
laimėjimai perduodam’i pasau
liui kažkaip neaiškiai, paslap
tim pridengti, nors dėl to šian
dien sunku spręsti, kas bus to
liau, tačiau mums žinoma, kad 
baisiai kenčia nekalti žmonės,

kovoja su Hitlerio banditizmu? 
Šis J. Ylos inkriminavimas nė-j 
ra pirmas, jam tai yra įj^tas- 
tas darbas, nes jis iš to tik j r 
jgyVerift.
kaLithllO's liė'uVi, Šal itkfe jplrbvo- 

katorių kėhrnbdačLų
KhHhdds lietuviai sėvo sun

kiai uždirbtais pinfgLs palaiko 
tokį provokatorių laikraštį kaip 
“L. Balsas”; ar ne laikas jalų 
Kanados lietuviams susiprasti 
ir vyti lauk iš savo stubį tokią 
provokatorišką spaudą, ries kol. 
“L. ‘Bhfclte” ^silaikys iš ihfrbK 
ninku prakaito, tdl tarp 'darbi
ninku negali būti vienybės.

Tddėl šhlin komunacių spau
da ir jų agentai. Lai gyvuoja 
deniokratijoš pergalė.

A. Frenzelis

musų tarpe inteligentų žmonių, 
kurie be jokios gėdos, be sąži- 

]nČS bdrido siekti Taiiiiėjiiiih 
piktos pagiežos budu. Ir kuo 
didesnio pykčio siekti imamasi? 
'bet specialius IhikraŠČius bristi. 
Toks laikrhštiš, kučį rizikavo 
išleisti ’kl. J u r gelion i s, 
dadią's vačįą “Tęvyii^ ‘Balsas” 
pasfėkė ’ir KariddČs khi kui4tidš‘ 
lietuvius. Pažvelgus į laikraštį 
'darėsi juokinga, kad žmogus- 
turi tiek daug drąsos kalbėti; 
apie "Save, kūdgfažiaūsiais žo
džiais skelbti tiėk daug savyje 

’įžiuriimą gabumų, talentų ir iš- 
rriin’tiės ir trio pąčiti’taTpū šlyk
ščiai niekina ir šmeižia kitus, ‘ I . ..
driug (urtinge^riins “gabumais 
bėi talentais ūž SkVė. ii.

Visą laikraštį i pdržvelgus, aiš
kiai matosi, kairi jį leisti užsi
brėžta vien tik pagiežos, pyk
čio, neapykantos ‘ir ‘kdršto su
metimais. ’ l

šiais laikais, kiiomet Visuo- 
menė gerai pažįsta intelįgenti-( 
ją ’ir protingai atskiria jubdą 
nuo balto, taipgi Vaizdžiai 'mo
ka įvertinti Veikėjų nuopelnus; 
ir siekius, thi jo laikraščio il
gesnis gyvavimas, drumsčiau t 
ramumą tarp lietuvių neužtik
rintas. .» ■ ■

Mes iš savo inteligentų, iš 
tikrai gabių žmonių laukiam 
ko geresnio, ko nors prakilnes
nio.Todėl mes Vertinain ir-ger
btam tik tą spaudą ir jos leidė
jus, kurie eina tiesos, doros ir 
artimo gerbimo keliais. “Tėvy
nės Balsas” žiauriai skaldo ir 
ardo ir taip 3jau pakrypusiu 
vienybę, todėhijis: mums sveti
mas, nelaukdamas ir nemielas. 
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nelaimės
Tiesa,, kad;dftžnhuriXėnki da

lykėliai išvysto, rimtus nemąlo-

o jų tarpe ir musų talita, mu
sų Šalis.

Vftimš išeiviams lietuviams 
tenkh kauptis naujiems rupes- 
čiaiiiš, tenka pakelti giTį liūde
sį dėl naujai klumpančios ne
laimės Lietuvą, taipgi ryžtis to- 
limėšdei kovai galutinam išliuo- 
savfm'ui tos nepriklausomybės, 
kurią šuteikė Lietuvai 1'9'18', 
metai.

O kaip riorėtųsi, kad visokie 
“galingi” .diktatūros niekšai, 
gobšų užgaidų treškėjai, grei
čiau nusisuktų sau sprandus, 
tuo šifstabdy darni karus, iidtei- 

žmonių kraujas!

DĖL F. DILLIO MIRTIES
Musų kaimyno . detroitiečio 

Dillio netikėta iv nelaukta įmir- 
lis skaudžiai palietė ir'torontie- 
čius lietuvius. .

Mes velionį pažinojome kai
po gerą, riintą žmogų ir uolų 
išeivijos veikėją.

Užmezgus draugingus ryšius 

tus velionis lankėsi paS mus ir 
paliko mumyse neišdildomą ir 
gerą atmintį kaipo geras artis- 
tas-mčgėjas, uolus “Dailies” 
Choro dainininkas ir rūpestin
gas jo veikėjas.

Velionį mes pažinojome taip
gi kaipo laisvų pažiūrų žmogų, 
mylintį teisybę ir nėinąžai nu
sipelniusį ęer^ vardą dėl lais
ves ir demokratijos siekių.

Todėl ištikus F. Dillį taip 
staigiai mirčiai tenka panešti- 
daug skausmų jo mylimai 
žmonai, dukrelei 'Elenytei ir jo 
gausiems draugams. Dėl jo liū
dime ir mes torontiečiai jo 
draugai bei pažįstami, reikšda
mi gilią užuojautą E. Dilliėriei 
ir dukrelei.

“TĖVYNĖS BALSAS”
Kada pasaulį baigia ūžka- 

Tiaūti klasta ir rieteisybė, kada 
du “partneriai” mėgina Savo 
“'muskulus” dėl negarbingų lai
mėjimų, tdi savaime supranta
ma, jog tarp žmonijos reikia 
kuo daugiau atsparioj vienybės' 
ir draugiŠkuriid, nuo kdrių pri
klauso teisybės laimėjimas. Ta
čiau labai apgailėtina, kad do
ros ir rimtumo dėsniai nežy
mus ir neryškus tarp skriau
džiamos žmonijos. Vieton pa
tvarios vienybės ir teisėtumo 
vis labiau reiškiasi pyktis, pa-; 
gieža ir neapykanta, didžiau
sios kliūtys į dorą, teisybę ir

Mumš jau žinomu, kad pa
saulio skaudžioj i situacija pa-; 
liete ir Lietuvą, dėl kurios ko
vų ir bendrų skausmų turėtų 
žydėti mumyse vienybė, bet to 
nėra.

Kada vieni eina doros, ir tie
sos keliu, tai kiti uoliai ir drą
siai stoja kelią, su melu ir ne
apykanta bandydami pakenkti 
uoliam darbui.

Skaudu ir pikta, kad randasi 

l

nuirius. Nefaip jau seniai kai 
kurie lietuviai buvo pripratę 
natihotis dentistu šiumeikeriu 
ir net gyrė jį už jo gerus pa
tarnavimus. Tačiau paskutiniu' 
rkiku su jo ^gertimhiš” kali thi 
atitiko, n^ !ja4i šh kėliais pa
cientais įvyko Tyrina rimtų nuri- 
tiklų. Ir kkip įia^klaū paaiŠki, 
visa tai įvyksią dėl daktaro riė- 
atsargumo ar dėl jo nehigieniš- 

’ktimo. Šiomis dienomis įvyko 
nelaimė SLA kuopos valdybos' 
naYėi St. Batkienei, kūnai mi
nimas dentistas per iieatsargu- 
ihą išdegino butną, hdb ko iš- 
Sivy's’tė tižšinuodijimas^ Pasiro
do, kad ligonė visai rimtai bu
vo Suši^upiriuši, bet pats den- 
tistas stropiai ėriiės priežiūros ir 
su šia diena :pavojuŠ j ak baigia 
praėiti. Del šios priežasties St. 
Butkienė net darbą tu/ėjo ap
leisti ir porą savaičių dbfr turės 
gydytis.

Kadangi St, fiatkieiVe buvo 
tikf&i lĮgbriė ir dėl to riet dar
bą apėlido, tai ji tūrėjo teisę 
'pa\inatidbti SLA pašalpa, ta
čiau ji pareiškė^ jog nėSiregist- 
čavh’ši todėl, kūd ri.ėbūvo lovos 
ligone. Ateityje na’riai beturėtų 
taip daryti, nės iie Viki ligonys 
tik tie, kurie lovoj tdri gulėti. 
SLA šelpia visokius ligonis ir 
mielai suteikia 'patarnavimą.

Kita ridlhiriie ištiko kuopos 
narę Z. Stahki'erię.'JoS 6 m. šu
neliui Vytukui tapo padarytos 
net dvi operacijos, gerklėje ir 
nosyje. Nors jos nebuvo taip 
jau rimtos, bet kaipo tokiam 
hihžam gana skaudžios. Jos da!r 
ir dabar neleidžia Vytukui būti 
laisvam ir džiaugtis vasarom 
malonumu, ries tebesiranda 
daktaro priežiūroje.

Lirikėtina abiem, St. Batkie- 
riėi ir \ ‘ \
greičiausiai pasveikti. —O. I.

kuo-

K MONTREAI. PADANGES
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Kanados Lįę^iyių Taryba yra 
išniidmavusi Ville Lasalle ties 
Forst avė. visam vasaros sezo
nui gegužiriėms Vietą. Tenai bus. 
laikoma visų lietuviškų dr-jų 
gegužinės, išskyrus komunisti
nes. Esant gražiam orui gegu
žinės bus rengiamos kiekvieną

gegužinę rengia K. L. T., kuri 
dvi pasekmingas gegužines jau 
yra surengusi. <

* *

Liepos 6 d. šV. Kazimiero sa
višalpos draugija surengė Vįlle 
Lasalle gegužinę. Oras buvo la- 
bhi gražu’s, todėl sUširinko gan 
daug pubilkris ir kkip tėko ma
tyti, tai ilrbiugija ttfr'Čš gthžaus 
pelno.

Prie progos ribriti keletą min
čių pareikšti ririie pačią šv. Ka
zimiero dr’-ją. p

šv. Kažiibier^‘dr-ja yrh šė- 
niausia draugija Mdntrealy Ir 
yra pašižyniejusi gražia lietu
viška veikla, šios draugijos pa
stangomis pastatyta lietuvių 
bažnyčia, kuri ir pakrikštyta 
šv. Kazimiero vardu. Taipgi šv. 
KazimiėrO dr-jds pastangomis 
buvo įkurta keturios lietuviškos 
mokyklos, kurios eilę metų 
švietė ir auklėjo lietuviškoje 
dvasioje vaikučius. Ė)eja, daBdr 
mes jų neturime... ■„

Šv. Kazimiero’ dr-ja, be tie-., ... F. i . ...sioginių savišalpos reikalų, kaip 
afilijuota K. L. Tarybos nare, 
stipriai remia Tarybos darbuo
tę. šv. Kazimiero dr-jos atsto
vai A. Navickas ir M. Vaišnora 
įeina į K. L. T. vykdomąjį ko
mitetą, kur ryžtingai darbuoja
si, už ką komunistai, per To
ronto. melų gadzinkas “L. B.” 
dažnai juos “šlovina”. Tačidu 
Tapybos narja-i sako: “kuo daii- 
g&u mus tie Stalino čebatlai- 
žiai purvais, drąpsto, tuo dides
nis noras kyla ' pasiaukoti ir 
dirbti tėvynės labui”. Jų žo-

džius patvirtina darbai, nes kas 
kart Taryba ‘įgyja. v*s daugiau 
platesnės visuomenes simpatijų, 
ir pritarimo. Taryba surengda
ma eilę prakalbų, ir spaudos 
keliu, žadindama tautinę sąmo
nę, nemažai prisidėjo prie to, 
kad šiandien dauguma “Liau
dies Balso” suklaidintų lietuvių

' . . • A . • k • » . » . j

pradeda atsipeikėti ir patys ste
bisi, kad į tokias žabangas bu
vo įkliuvę. Montreale ne naujie
na, kad kai kurie lietuviai pa
siunčia “Liaudies Balso” admi
nistracijai griežtą pranešimą, 
kad daugiau to šlamšto jiems 
nesiuntinėtų, nors dar ir neišsi- 
bhigū's jų preniirrierata. Taip 
pat daugelis gauna “Liaudies 
Balsą”, kurie jau mėtai ir kiti, 
kaip nebemoka prenumeratos ir 
nebemokės. Pastarieji nenorė
dami daryti išlaidų, dėl pašto 
ženklo, nerašo protesto, sako —• 
dykai gaunamas ' laikraštpalai- 
kis pravartu krosniui pakurti 
ar išvietėj panaudoti.

Tuo tarpu “Nepriklausoma 
Lietuva”, “Naujienos”, “Ame- 
rika”? ‘'Keleivis” ir kiti naudin
gi laikraščiai vis labiau plinta 
montrealiečių tarpe.

Taipgi labai malonu matyli, 
kad tėvynės reikalais sielojasi 
ir visu kruopštumu darbuojasi, 
didesnę metų naštą pakėlusių,* 
sidabruotpm galvom, daugelis 
šv. Ęazimiero dr-jos narių, kaip 
tbii; M. Viliftiiėriė (iš Vlllė-Em- 
afd), Mickuvidnė, Gyvis, 'žė- 
mfaičiai, Bhlsiai ir daugelis kitų. 
Visi jie yra žymus K. L. Tary
bos rėmėjai.

Lirikėtina, kad į šv. Kažimiė-i 
To d r-ją btrtų daugia'ti ’ffrarukia- 
riia jaunų narių, kdrie ateityje 
bavadtiohi senešniuosius.

—Reį).

Skelbimai Naujferiosė 
duoda nauda dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

DIDELIS IR SĖKMINGAS TORONTO 
SOCIALISTU PIKNIKAS

TORONTO, Kanada. — Prie 
Kanados socialistų partijos, ku
li čia vadinasi G. C. F. arba 
jjilnu Vardu Co-6pdrative Cdm- 
monSveaith FedCration prieš du 
metus prisijungė buvusi Toron
to Lietuvių Socialdemokratų 
kuopk sėkmingam darbui ir ko
vai už geresnį gyvenimą. Ge
resnis gyvenimas ir sėkminga 
kova gali būti tik tada, kada 
ateivių darbininkų organizaci
jos veiks ir kovos su vietos 
darbininkais. Tuo atsitikimu su 
Kanados Socialistų darbininkų 
partija. Lietuviai socialistai To
ronte prisijungę prie C. G. F. 
nėra atskiras koks tai lietuviš
kų socialistų vienetas, bet yra 
partijos dalis G. G. F. lietuvių 
Skyrius.

Prieš hietus laiko čekoslova- 
kų socialistai įsteigė G. G. F. 
čekoslovakų skyrių ir sėkmin
gai Veikia. Taip darydami lie
tuviai ir Čekoslovakai socialis
tai padarė didelį ir protingą 
žingsnį darbininkų kovos fron
te.

Piknikas
Lietu'vių-čekosloVakų pikni

kas įvyko birželio 29 d., sek
madienį, Summerville Markei 
apylinkėje. Pikniko vieta buvo 
apgaubta gražiais pakrančiais 
ant jo augančiais žaliais krū
mokšliais ir lietuvio mylimu 
mišku. Senelis miškas ir krū
mai tylėjo ir žiurėjo į besiren
kančią darbo žmonių kovos ar
miją praleisti ir pasidžiaugt; 
pusdienį gamtos grožiu, pakvė
puoti tyru oru ir pasidalinti 
•gyvenimo vargais bei džiaugs
mais. Tik mažytis slėnį raižan
tis upeliukas nieko nepaisė, kas 
aplink jį darosi. Oras šiltas, 
bet abejojantis. Kiekvieną mi
nutę galėjo pradėti lietus ir už 
10 minučių galėjai tikėtis gra
žiausio vasaros sekmadienio. 
Nežiūrint to, pikniko rengėjai 
ruošiasi. Ruošiasi ir publika.

Trokui atslinkus paskirton 
vieton, keliautojų į pikniką 
sausakimšai prisėda — niekas 
nenori pasilikti, bet visi nesu
telpa.

Pasiekus pikniko slenkstį, 
matosi kitas raudonas trokas 
ir keletas įvairiaspalvių auto
mobilių. Musų pamažu riedan
tį troką, kupiną vyrų, moterų 
ir jaunų piliečių, paveja treje
tas mašinų. Lenkdamos apdul
ko. Ir taip trokas po troko, au
tomobilis po automobilio, su
važiavo kelių šimtų minia. 
Žmonių visur pilna: pakrantė
se, krūmuose, miške, o prie ge
ro čekoslovakų orkestro ir ba
ro gal daugiausia. Kai vieniems 
nubosdavo ar reikalų verčiami 
juodu “žirgu” išvykdavo, tai 
kiti juodais ar mėlynais “žir
gais” atvykdavo. Naujų svečių 
atvykdavo iki saulėlydžio. Pik
niko įkarštyje atvyksta G. C. 
F. partijos vadovybė: generalis 
Ontario C. C. F. sekretorius 
drg. B.. E.- LeaVeris ir antras 
C. G. ‘F. Ohtarijo provincijos 
vice-prezidentas, Toronto uni
versiteto profesorius, G. M. A. 
Grube. Jie pasakė po trumpą 
kalbą einamojo gyvenimo klau
simais. Kalbėtojai nurodė svar
bą ir būtinumą darbo klasei 
organizuotis ir kovoti. Tik or
ganizuota kova veda į laimėji
mą — geresnį gyvenimą.

Nuo G. G. F. čekoslovakų I ♦ I * wskyriaus . kalbėjo skyriaus pir
mininkas drg. Novak ir nito 
lietuvių skyriaus skyriaus pir
mininkas drg. A. Frenzelis.

Publika atsilankydama į šių 
dviejų lietuvių ir čekoslovakų 
socialistų darbininkų pikniką 
savo gausumu ir centais labai 
gražiai ir labai daug parėmė ir 
skyriai padalė gražaus pelno, |

kuris bris sunaudotas darbinin
kų kovos reikalams. Kalbant 
apie lietuvišką publiką, kurios 
buvo per šimtą ar daugiau, ją 
sudarė socialistų draugai, rė
mėjai, simpatikai ir demokrati
niai, laisvę mylį tautiečiai. Ma
tėsi ir katalikiškos bei tautiškos 
srovės lietuvių. Bet įdomiau
sias dalykas, kad Adolfo Hitle
rio bernelių, su kuriuo drg. 
Molotovas po Berlyną važinė
josi, nepuolimo, draugingumo 
ir kitas sutartis pašimšinėjo, — 
tų, kurie su Hitleriu kuone per 
du metus “plutokratinę” Angli
jos demokratiją kovojo ir tų, 
kurių “saulę” Staliną bjauriai 
Hitleris apgavo, ir tų, kurie sa
vo draugui Hitleriui dabar pra- . 
keikimus siunčia, arba papras
tai sakant, lietuviškų koitiuna- 
cių nebuvo nė vieno. Matyt, 
padėję Hitleriui skurti pasaulio 
gaišrą-karą, padėję Hitleriui 
užkariauti dideles ir mažas 
tautas, šarmatijasi, kad drau
gas Hitleris draugą Staliną, lai
žiusi Hitlerio batus, taip niek
šingai apgavo. Užjaučiu, drau
gai komunaciai, jus buvote ap
gauti šimtą kartų drg. Stalino 
ir jei norite toliau būti komu- 
naciais, busite apgauti dar 
tuksiantį kartų. Taigi, reikia 
pratintis prie apgavysčių ir po 
jų didelio širdies skausmo.

Bendrai šis socialistų pikni
kas buvo gyvas, linksmas ir 
draugiškas. Daugelis klausia: 
”kada vėl socialistai tokį pik- 
nikiį .siireųgs?” Well... socįajis- . 
ta į višdomtt pildo teisingus įei- j 
kalavimus ir, jei aplinkybės' 
leis, tai tokį pikniką užbaigi
mui vasaros sezono surengs ir 
vėl.

Lietuviai socialistai daug 
dirba įvairiose gyvenimo sri
tyse. Rengia prakalbas, vaka
rus, mitingus, dalyvauja rinki
minės kampanijos darbuose už 
išrinkimą atstovų į atsakomin- 
gas vietas atstovavimui darbi
ninkų reijalų. Vasarą rengia 
piknikus. Bet Toronto lietu
viams socialistams reikalinga 
didele talka. Darbo labai daug. 
Todėl kiekvienas socialistu 
draugas, kiekvienas socialistų 
rėmėjas, kiekvienas socialistų 
simpatikas ir kiekvienas laisvę 
mylįs žmogus yra prašomas tų 
didelių ir būtinų darbų talkon. 
Geriausias socialistinių siekių 
talkininkas — partijos narys. 
Stodariias į G. C. F. lietuvių 
skyrių atliksi garbingą pareigą 
tenai dirbdainas. Todėl tene 
lieka nė vieno socialistines 
minties lietuvio, kuris nepri
klausytų G. C. F. lietuvių sky
riui. Šis lietuvių ir čekoslovakų 
socialistų piknikas yra geras 
pavyzdys, kad ir dideli darbai 
yra nesunkus, jei kiekvienas 
dalį darbo ir dalį pareigos at
lieka. —Sisieferis

KANADOŠnŪUViU 
TARYBOS PAREIŠ

KIMAS
Netikėtas ir staigus Vokieti

jos kariškų jėgQ įsiveržimas 
Lietuvos teritorijon pastatė Ka
nados lietuvius prieš įvykusį 
faktą.

Du bahditai, Hitleris iv Stali
nas, kurie užkure pasaulinį 
gaisrą, pasimainydriirii naikina 
Lietuvos kraštą ir jos gyvento
jus. , ~

Nelūredaini jėgų ir galimy
bės tas baisias žudynes sustab
dyti, mes dedamės prie tų, ku
rie nors šiek tiek užtaria ma
žąsias tautas.

Anglija ir Amerika yra tvir-
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čiausi demokratijos ir sykiu 
mažųjų tautų ramsčiai. Todėl 
musų Kanados lietuviams yra 
šventa pareiga visokiais gali
mais budais padėti jiems šį ka
rų laimėti!

Jokios okupantų proteguoja
mos valdžios Lietuvoje mes ne 
remsime. Mes norime Lietuvos 
žmonių demokratiniu bildu iš
rinktos valdžios, ir tik tokiai 
valdžiai mes gelbėsim kiek ga
lėdami !

Taigi mes pareiškiame, kad 
komunizmas buvo, yra ir bus 
ta dirva, ant kurios auga ir bu
joja fašizmas-nacizmas.

Todėl naikinant fašizmų, bū
tinai reikia sunaikinti komu
nizmų, tik tuomet žmonija su
silauks šviesesnio rytojaus!

Toks vra Kanados Lietuviu 
Tarybos nusistatymas, ir tokį 
nusistatymų remia dauguma 
Kanados lietuvių.

Šalin fašizmas ir komuniz
mas !

Kanados Lietuvių Taryba

VISU TIKYBŲ VIENODA KILME

imtų per daug vietos, o iš jų 
paliesime tik. tiek, kiek bus rei
kalinga palyginimui . kalbant 
apie žydų tikėjimų ir krikščio
nybę.

Krikščionybė, kaip visi žino
me, yra kilusi iš žydų tikėjimo,

žydai sužinojo, kad kuomet tai 
bltvo tokie pirmieji žmonės, 
kuriuos ten tokiu ir tokiu bū
du sutvėrė Dievas ir t. t.? Juk 
mokslas šiandien mums aiškiai 
pasako, kad pirmutiniai žmo
nės, kurie gyveno gal būt prieš

“Naujienų” Piknikai
Būna Labai Gražus

T0WN OF LAKE. —Pasku
tiniais metais jaunuolė Gene-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
• y SHEET METAL CO.
3216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

J

t
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Vitamino B
Sudėtinis Sirupas
“GOOD MORNING”

Jeigu praradot apetitą ir svo
ri, jaučiatės pavargę, nerviški, 
prislėgti ir pikti, tai jūsų die
tai turbut stinga “B” Vitaminų.

“Good Morning”
turi tuos Vitaminus, kurių 
paprastai stinga kasdieniniuo
se valgiuose. Jis rieturi sinte
tinių Vitaminų, bet teikia na
tūralią, saugią ir mokslišką 
gerai sveikatai pagalbą. Jus 
galit padaryti dieną smagią 
visai šeimynai.
Pasiuskit VIENO CENTO AT
VIRUTĘ reikalaudami infor
macijų, arba telefonuokit

MYKRON CO.
141 W. JACKSON BLVD.

Board of Trade Bldg.
Chicago. Tel. WABash 1131

Taip šiandien, taip seniau 
tarp įvairių tikybų eina nuola
tiniai ginčai ir kivirčai. Kiek
vienos tikybos skelbėjai viso
kiausiais budais įrodinėja, kad 
tik jų išpažįstamoji tikyba 
esanti tikra, o visos kitos tiky
bos esančios netikros, klaidin
gos. Nueikite į pravoslavų 
cerkvę, nueikite į protestantų 
kirchę, nueikite į kokios nors 
kitos tikybos maldyklų, ir jus 
išgirsite, kaip tenai popas iškil
mingiausiu balsu įrodinės, kad 
tik pravoslavų tikyba yra tik
ra, o visos kitos klaidingos; 
protestantų pastorius skelbs vėl 
tų patį, koks nors stačiatikių 
ar kalvinų kunigas vėl tų patį 
ir t. t. Ir visi tikintieji papras
tai mano, kad jie iš tiesų pri
klauso tikrajai tikybai, kad jų 
tikyba pati geriausioji, paties 
Dievo įsteigta ir t. t.

Tur būt, visi sutiks su tuo, 
kad, sakysime, kokias nors ten 
negrų, australiečių ar nikėjų 
tikybas tik jau ne Dievas ap
reiškė, nes jei tas tikybas pri
pažintumėm Dievo padariniu 
esant, tai tuomet reiktų pripa
žinti, kad jos yra geros, teisin
gos ir tikros. O juk tuo tarpu 
šiandien į anuos kraštus va
žiuoja būriai misijonierių ir 
toms nekultūringoms tautoms 
skelbia, kad jie mestų savo ne
tinkamų tikybų, o pripažintų 
naujų, krikščioniškų. Taip pat 
kokia nors tikyba negali būt 
ir velnio padaras, nes juk ne
suprantama butų, kad velnias 
lieptų žmones garbinti dievą.

Turtas ViišSG,000,000.00
5 ! )l u -ibi r- J. ■ 7

Apart Apsaugos, Turime 0 A Q c nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršOHO JęUUU.UU

Nėra Saugesnės Vietas Dėl Taupymo Pinigų. 
PARDUODAM U S. DEFENSE SAV1NGS BONDS
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LOAN ASSOClATIONoFChicago 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VlRgima 1141

Vadinasi, be’ieka vienintelis 
prlleidimas, kuris ir yra teisin
gas, būtent, kad anos nekultu 
ringosios tautos visas savo ti 
kybas yra pačios susigalvoju
sios; vadinasi, pirmykštės tiky
bos yra pačių žmonių padaras 
pačių žmonių sukurtos, šian
dien mokslo vyrų jau yra ga
na tiksliai ištirta ir nustatyta, 
kaip visa ta tikybų susigalvo
jimo eiga (procesas) ėjo, kaip 
pamažu žmonės ėmė sau paty 
nepastebimai susikurti įvairias 
dievus jr dievukus, ėmė susi
galvoti įvairias dvasias ir t. t. 
Vienose tautose tas tikybų su 
sigalvojimo procesas (eiga) vy
ko vienaip, kitose gal šiek tiek 
skirtingai, bet palys pagrindai 
visur vienodi. Nustatyta, kad 
pirmykštės tikybos prasidėjo iš 
įvairių gamtos reiškinių garbi
nimo, sudievinimo (saulės, me
nulio, perkūno ir kt.); medžio
tojai norėjo, kad jiems gerai ir 
laimingai pavyktų medžioklės, 
žvejai — kad žūklė butų gausi 
ir laiminga, todėl jie susigalvo
ja įvairius burtus, kad dirbti
niu budu patys per įvairias 
dvasias tam pasisekimui turė
tų įtakos ir t. t. Ir taip pama
žu pirmykščio žmogelio galvoj 

• augo dievai, dvasios, geros ir 
blogos dvasios, burtai ir kt. Ir 
taip iš kartos į kartų buvo per
duodama jau susigalvoti die
vai, dvasios, naujosios kartoj 
vėl kų nors savo pr dėdavo, su
galvodavo, kol laukais žmoge 
lis pasijuto beturįs jau pilnų ti
kybų su daugybe dievų ir die
vukų, su visokiausiom dva
siom, su įvairiausiais burtais 
Bet tam pačiam žmogeliui nū 
galvon neatėjo mintis, kad kaž 
kuomet senai, $enai jo bočių 
bočiai, kurie tebebuvo’dar daug 
laukinesni už jį, neturėjo jo
kios tikybos, kad ta dabartinė 
jo tikyba yra jo paties bočių 
per ilgus amžius sukurta, sus:- 
galvota; žmogelis apie visa tai 
negalvojo, bet aklai tikėjo į 
visa tai, kų tikyba nurodė, kų 
skelbė, tikėjo į visus prietarus, 
darė visus burtus ir t. t. Ir to
kį žmogelį juk mes turime pri
pažinti tikinčiu, ir tas žmoge
lis tur būt mano, kad jo tiky
ba yra gera, tikra, teisinga ti
kyba.

todėl krikščionybėj yra užsili
kę be galo daug 
tiesų. Tos tiesos 
yra pripažintos,

žydų tikybos 
krikščionybėj 
todėl mes ir 
jas tikromis, 

Dievo apreikštomis. O patį žy- 
lų t kėjimų šiandien mes jau 
lebelaikome gėru, tikru tikėji
mu. Vadinasi, ir tų palies Die 
vo apreikštų tikybų šiandien 
vis dėlto mes nebelaikome pa
čia tikrųja. Ir jei krikščionybė 
nebūtų kilusi iš žydų tikybos, 
ai, be abejo, į žydų tikėjimų 

mes šiandien taįp' pat žiurėtu- 
mėm, 
sim, į 
Taigi, 
kybą t. 
akimis, negu į kitų tautų tiky
bas, tai tik todėl, kad tai dali
jai paliečia ir krikščionybę, pa- 
iečia ir mus pačius. O jei pa

žiūrėtumėm bešališkai, tai 
daug kų žydų tikėjime galėtu
mėm pamatyti to paties, kas 
yra ar buvo ir kitose senovėš

kaip mes1 žiūrime, saky- 
indų ar persų tikybas, 

jeigu į senovės žydų ti- 
mes žiurįnie kitokiomis

kęliasdešimts tūkstančių metų, 
buvo visiškai laukiniai, gyveno 
urvuos, dėvėjo žvėrių kailiais, 
medžiojo kuolais ir t. t. Pir
mieji žmonės nemokėjo susi
kalbėti, nesugebėjo galvoti ii' 
t. t. ir t. t. Taigi, Adomas ir 
Ieva apie savo sutvėrimų, apie 
nusidėjimų, apie išvarymų iš 
rojaus negalėjo juk nei užrašy
ti, nei kitokiu kokiu nors budu 
perduoti savo ainiams. Dievas 
atėjęs kokiam ten žydui to vi
sa taip pat juk negalėjo papa
sakoti. Tai iš kur visa tai? O 
lai mums gali paaiškinti pasi
žiurėjus į panašias“ kitų tikybų 
legendas, apie kurias ir pakai-

Moteris Prisipažino
pavogusi $4,000 nuo savo sam
dytojo ir pinigus sunaudojo 
“geriems laikams”. Ji yra Miss 
Lee Schuman, 33 m., 6700 She- 
ridan road.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $8.00 

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK BAND LUMP ... $9.75

CROCHETED DOĮLIES- PATTERN 2759
No. 2759 — Megstos servetkėlės

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2759 I
| 1739 So. Halsted 8L, Chica<o, HL j

| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd] No

I Vardas ir pavardė....................   -........_......  .......... ................ . |

Ištirta, kad šitokias pirmykš
tes tikybas yra turėjusios visos 
šiandien ir labiausiai kultūrin
gos tautos. Ir mes, lietuviai, se
novėje turėjome gamtos reiški
nių garbinimo tikybų. Bet šito
kios pirmykštės tikybos gali 
patenkinti tiktai laukinių ar 
puslaukinių žmonių protus: 
kulturingesniems žmonėms bu
vo reikalingos, jei taip pasaky
sime, ir kultūringesnės tiky
bos. Taip ir buvo: žmonėms 
kulturėjant keitėsi ir jų tiky
bos, įgaudavo kitokesnių for
mų, kitokesnių reiškimosi bū
dų ir t. t. Sakysim, senovės 
kultūringosios tautos, kaip 
egiptiečiai, babiloniečiai, feni- 
kiečiai, graikai, indai, persai ir 
kt. jau turėjo visai tobulas ti
kybas, palyginus su anomis 
pirmykštėmis tikybomis. Be 
abejo, čia nebereikia ir sakyti 
to, kad ir tos visos tikybos 
nors jau gana tobulos, buvo 
pačių žmonių susigalvotos. Va
dinasi, nei kiniečiams, nei in
dams, nei persams, nei asirams, 
nei babiloniečiams, nei fenikie- 
čiams, nei egiptiečiams, nei ki
toms kokioms tautoms Dievas 
pats jokių tikybų neapreiškė, 
nepaskelbė, o viską (padarė pa
tys žmonės. Bet juk visos čia 
suminėtosios tautos šventai ti
kėjo, kad jų tikėjimai paeina iš 
Dievo ar dievų, nes antraip ti
kyba žmonėms juk neturėtų 
jokios vertės ir. reikšmės.

I
Plačiau apie šitų tautų tiky

bas čia nekalbėsime, nes tai už

Peržvelgę senovės žydų tau
tos istorijų, mes pamatysime, 
kad ji neatskiriamai yra susi
jusi su Dievo valia, vienokiu ar 
kitokiu Dievo įsikišimu. Įvyks
ta kas nors ž 
tai, vadinasi, 
dus ir jiems atlygina už gerus 
darbus; jei įvykis blogas, tai 
Dievas keršija žydams už blo
gus darbus ir t. .t. Ir toks įvai
rių >.jvykių aiškinimas eina per 
visų žydų istorijų, šiandien mes 
visi gerai žinome, kad istori
niai įvykiai, kokie jie bebūtų 
paprastai turi sayas priežastis 
ir jokių antgamtinių: įsikišimų 
nepriklausoc Jei minusų tauta il
gus amžius vergavo svetimie
siems, tai ne. todėl, kad už kų 
nors musų tanių butų baudęs 
Dievas (žmonės Anuomet juk 
gal būt gereshi'buvo;-negu da-' 
bar), bet todėl, kad musų ba
jorai nutautėjo,; ‘kad nebeteko
me gerų vadovų ir Bendrai nuo 
daugelio įvairių žem’šjkų prie
žasčių ir todėl į’iiViriti dėl to 
Dievų butų visai1 neprotinga. 
Ne kitaip buvo ir su žydų tau
ta: ir anuomet įvykiai ėjo savo 
vagą, Dievui visai nesikišant.

Vadinasi, prieiname išvados,’ 
kad nuolatinis Dievo figuravi- 
mas žydų istorijoj yra pačių 
žydų prasimanytas. O jei taip, 
tai visa žydų istorija, o tuo pa
čiu ir jų tikyba persistato 
mums visai kitokioje šviesoje, 
Štai, pav., pirmųjų žmonių 
Adomo ir Jie vos rojus. Iš kur

ydų! tautai geras, 
Dievas myli žy-

vieve Burbaitė turėjo progos 
dalyvauti beveik visuose di
džiausiuose lietuvių piknikuose. 
Sako, retas kuris prilygęs “Nau
jienų” suruoštiems piknikams.

Mat, į “Naujienų” piknikus 
suvažiuoja biznieriai, profesijo- 
nalai, amatninkai ir šiaip kul
tūringi darbininkai. Tai tuo bu
du “Naujienų” piknikai visad 
būna labai gražus ir įdomus.

Kaip žinia, sekantis “Naujie
nų” namo fondo piknikas įvyks 
liepos 27-tų, Sunset darže, tai 
p-lė Burbaitė su tėvais, kurie 
užlaiko didelę moteriškų rūbų 
siuvyklų ties 1857 W. 47th St., 
tikrai įvyks “Naujienų” pikni
kam

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOC1ATION
JOS. M. MOZERIS. 8p„

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Modern Roofing Co
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. 

and C. Sarockas, sav.
darbas garantuotas. Tu- 

visokių rūšių stogų. Pa-

f r

Jos Draugė.

Policija ieško trijų chicagie- 
čių, kurie užvakar pabėgo iš 
Lincoln valstybinės mokyklos 
silpnapročiams, Meehan, III. Pa
bėgusieji yra: Joseph Barnes, 
25 m.; John S\veciki, 24 m., ir 
John Crosby, 27 m.

Visas 
rime 
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti— i

Halsted Exchange
National BanĄ

o f Chicago
Halsted St. at 19th PI.

Statement of Condition
At thc Close of Business, .Tune 30lh, 1941

D ANT y PLOK >TELĖS
APSKAIČIAVIMAS $0.00 ir 
DYKAI .........................° aukš.
Dantų plokšteles dirbame tik pa
gal užsakymą ir pagal antspau
das gautas iš laisniuotų Dentistų. 
Pataisymas $1.00. Senos plokš
telės padaromos $R.OO ir 
kaip naujos ....... ** aukš.

PAETOW DENTAL LAB.
5046 SO. ASHLAND AVĖ.

Skelbimai Naujienose 
jodą naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos

. fiM ori įniro*

MADOSAssets

Totai Assets $11,035,015.61 ;

Liabilities

Totai Liabilities $11,035,015.61

(

>

Cash and due from Banks .............................................
U. S. Government S-ecurities (At Market Value or Less) 
Municipal Bonds (At Market Value or Less) ............
Loahs >and Dišėounts ............. ..........................................
Federak ResenVei Bank Stock ........’.....-..'..„.j....... ...g.,...„..j.
Accrued Interest .......... ............. ....................... ...........;........

; Furniture, Fixtures and Vault Eųuipment ...............
i Real Estate Owned ................................................................
: Other Assets .................................................. ......................

$6,520,897.78 
1,623,317.23 

366,004.96 
2,479,458.38 

15,000.00 
12,954.26 

1.00 
None 
17,382.00

“THE SERVICE BANK”

; Capital ................ ...................................
> Surp.lus .................................................

J Undivided Profits ......... .................
; Reserve for Contingenci-es ...........
! Reserve for Taxes, Etc...................
> Dividend Payable, July 1, 1941
! Interest Collected būt not earned ... 
; Deposits ...............*...........................

$ 200,000.00:
300,000.00 '

39,599.13 !
15,000.00 ;
19,132.36 į
3,000.00 į

48,374.59 !
10,409,909.53 į

4746

9^1^
4746 — Praktiška suknelė. Sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48.

Ae

KIENO KALTE?4/ Hk

Bet--

Kas užmokės Bilas?
Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia
lus žemos kainos atsajkomingiems vairuotojamsl 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES 
^ANGŲ ;

RAKANDŲ
1739 SO. HAJ.STED STREET~ APVOGIMŲ

IR KITŲ(NAUJIENŲ NAME)

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigu* arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti f 
Naujienos Pattern Dept. 173Q 
So. Halsted SU Chicago, HL i

NAUJIENOS Pattera Dept.

Mitros

(Vardas Ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir valrtla)
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kurias ji pagrobė 1939 m. ru
Rygos sutartyje nustatytas L<

J tas sienas buvo įjungt: 
kas dabar pasidarys su tąja 
sai davė Lietuvai 1939 m. spalio 10 d.?

gsėjo menesį, ir pripač 
mkijos sienas.
as ir Vilniaus kraštas.
Stalino “dovana”, kuri

Tai

SKAUDUS OKUPANTŲ 
JUNGAS

Žingsnis priekyn 
o • - - - - - - - -

Jungtinių Valstybių laivynas užėmė Islandiją. Ši di
delė “ledo sala” pirmiaus priklausė Danijai, bet kuomet 
naciai Daniją okupavo, tai Islandija pasiskelbė nepri
klausoma. Ją iki šiol saugojo britų laivynas, kad vokie
čiai iš netyčių jos neužpultų ir nepagrobtų. Dabar bri
tai galės iš Islandijos pasitraukti ir ją saugos Dėdė Ša
mas.

Užimdama Islandiją, Amerika ne tiktai užkirto ke
lią į tą salą naciams, bet ir įgijo svarbią strategišką po
ziciją rytinėje Šiaurės Atlanto pusėje, tik už kelių šimtii 
mylių nuo britų salų.

Prieš keletą savaičių Jungtinės Valstybės įsteigė sa
vo laivyno ir oro bazes Grenlandijoje. Tokiu budu susi
daro grandinė pozicijų skersai vandenyno, kurios galės 
tarnauti, kaip tiltas, susisiekiant tarp Amerikos ir Bri
tanijos: iš New Yorko į Newfoundlandą, iš Newfound- 
lando į Grenlandiją, iš Grenlandijos į Islandiją, iš Islan
dijos i Škotiją.

Šituo keliu galės būt lėkdinami į Angliją Ameriko
je pagamintieji karo lėktuvai, ne tiktai tolimo skridimo 
bombonešiai, bet ir lengvieji kovos lėktuvai. Juos gaben
ti nebereikės laivais. Tai bus nepalyginti greitesnis ir 
saugesnis pristatymas.

Be to, įsitvirtinusi Islandijoje, Amerika galės pa
truliuoti Atlanto vandenis ligi pat Britanijos krantų; pa
čioje tirščiausioje karo zonoje. Suprantama, kad ang
lams tai bus nepaprastai didelė pagalba, kovojant su na
cių submarinomis, kurios skandina amunicijos ir maisto 
transportus. i

Žinomas (jalykas^ naciai gali pradėti karo veiksmus: 
prieš Jungtinių Valstybių laivus ir lėktuvus. Jeigu jie 
ims šaudyti, tai jie išprovokuos karą su Amerika.- Abe
jotina, ar Hitleris to karo nori. Bet Jungtinės Valstybės, 
matyt, yra pasiryžusios nesitraukti atgal. Jos prižadėjo 
pasirūpinti, kad ginklai, karo medžiagos, lėktuvai ir mai
stas iš Amerikos pasieks Britaniją, ir prezidentas Roo- 
seveltas šitą prižadą vykdo.

Amerikos visuomenė, kuri nori, kad Britanija lai
mėtų karą, seniai laukė, kad Roosevelto administracija 
paremtų savo žodžius darbu.

Rusų ir vokiečių nuostoliai
Maskva ir Berlynas kasdien giriasi dideliais savo 

laimėjimais ir dar didesniais priešo nuostoliais.
Vokiečiai .sako, kad jie sunaikino daugiau, kaip 7,000 

rusų lėktuvų, tūkstančius rusų tankų ir kanuolių. Rusai 
safco, kad jie kasdien sunaikina daug daugiau nacių lėk
tuvų, negu pražudo savo lėktuvų; taip pat ir su tankais.

Tokiu budu, jeigu tikėti vokiečių ir rusų pasigyri
mais, tai, netrukus, jie vieni ir antri bus palikę be avia-- 
icijos, tankų ir kitų motorizuotų karo pabūklų. Tuomet 
jiems teks kariauti tik šautuvais ir durtuvais, o toliad 
— lazdomis ir tkumseiomis.

Užvakar Madkva pranešė, kad naciai jau vartoja 
tankus iš medžio ir popieros.

Bet nuostoliai gyvastimis tų dviejų melo centrų pra
nešimuose yra užvis didžiausi. Maskva giriasi, kad jos 
armjija užmušė, sužeidė arba suėmė “netoli miliono” vo
kiškų fašistų. O Berlynas sakosi išmušęs, sužalojęs ir su
čiupęs “daugiau kaip milioną” bolševikų.

Tai tiktai per dvi savaites. Jeigu šitos grumtynės1 
prasitęs dar mėnesį kitą, tai nei vokiečių, nei rusų karei
vių nebeliks, ir karas tuomet, tur būt, turės automatiš
kai sustoti.

Vienoje pasakėčioje susipiovė du liūtai — ir piovėsi 
tol, kol nuo abiejų paliko tiktai uodegos. Matyt, tos liū
tų kovos liudininkai buvo vienoje pusėje bolševikas, ant
roje — hitlerininkas. Kitaip, kas gi butų apie ją papa
sakojęs?

Rusų-lenkų taikos derybos
I ■1 —

Lenkų valdžia ištrėmime veda “taikos derybas” su1 
Sovietų Rusija. Gen. Sikorskis kalbėjosi su sovietų am
basadorium Londone, Maiskiu. Sakoma, kad susitarimas 
greitai įvyksiąs.

Lenkai reikalauja, kad Maskva paleistų lenkų belais
vius, atsisakytų nuo savo pretenzijų į tas lenkų sritis,

Dar vis ateina laiškų iš Lie
tuvos, kurie buvo rašyti bolše
vikų okupacijos metu. Vieną (to
kių laiškų dedame žemiaus. Jo 
turinys pats už save kalba.

Laišką paraše vienos chica- 
gietės sesuo, 15 hektarų žemes 
savininkė, Papilio valsčiaus. 
Biržų apskrities gyventoja. Jos 
sesuo amerikietė buvo parašiu
si jai, klausdama, koks jos gy
venimas, bolševikams užėmus 
Lietuvą. Ji davė tokį atsakymą:

Laiškas iš Lietuvos.
“Rašyta balandžio 11 d. ♦
“Mano brangioji! Sveikiname 

Jumis ir linkim daug laimės. 
Jūsų gyvenime.

“Dabar, brangi sesute, aš tau 
leidžiu antrą laišką. Tai aš, kaip 
gyvenau, taip ir gyvenu. Žemę 
dar tebeturiu — kol, tai neži
nau. Matai, čia valdžia pagonų 
razbaininkų. Atima turtą, o 
žmones išvaro — eik, kur no
ri! O katras nori savo name gy
venti, tai duoda kambarėlį ir 
uždeda didelius mokesčius, kad 
negali mokėti. O kitiems nebe
duoda nei kambarėlio — eik, 
kur nori.

“Dabar pas mus visi žmones 
taip, kaip numirę, vaikščioja ir 
kitos kalbos neturi, tiktai sako: 
‘Kas čia bus, kaip reikės gy
venti?’

“Nieko doro nėra iš tos val
džios. Visi piemenys valdžioj, 
katrie pernai kiaules ganė. Nie
ko nemoka, nei rašyti,-nei skai
tyti. Tik temoka žmones raba- 
voti. Jiems Dievo nėra, tikėji
mo nereikia, mokyklose vaikus 
mokina bedieviškai. Nei vienas 
žmogus nėra patenkintas, nei 
biednas, nei bagotas ūkininkas.

“Tie rusai nieko neturi. Nu
plyšę kuntapliai guminiai. Aku- 
ratni driskiai. Nieko krautuvė
se nebėra. Viską išveža į Rusi
ją. Nieko nebėra, ir labai bran
gu. Tie jų pinigai be vertės, nie-: 
ko negali nusipirkti.

“Tai sudie, miela sesute. Jei
gu šitą paims, tai kitam dau
giau parašysiu.” :

Tai šitokį “liaudies pritari
mą” buvo įgiję Lietuvoje bolše
vikiški okupantai. Savo plėši-

lė prieš save tokią Lietuvos 
žmonių neapykantą, kad dabar 
Hitleris gali vaidinti “išvaduo
tojo” rolę.

PASTATĖ SAVE ANT 
JUOKO

Maskvos agentams pasisekė 
apdumti akis nemažam skaičiui 
Amerikos rašytojų, kurie litera
tūroje pasirodė turį talentą, bet 
politikoje yra tikri kūdikiai.

Neperseniai tie rašytojai su
važiavo ir priėmė komunistų 
pagamintą rezoliuciją prieš ka
rą. štai kai kurios ištraukos iš 
tos rezoliucijos:

“Mes kalbėsime tiesą apie 
šį piktadarišką karą.

“Mes matome, jog dabarti
nis karas yra žvėriška ir be
gėdišką kova dėl imperijos 
(kokios? — “N.” Red.) per- 
sidalinimo —- dėl pelnų, že
mių ir įrankių. Mes smerkia
me bandymą įtemti mus į 
karą, kaipo pasityčiojimą iš 
Amerikos žmonių ir kaipo 
atliekamą prieš juos išdavys-

“Mes matome aiškų vieno
dumų tikslų ir veikimo būdų 
tarp Anglijos-Amerįkos karo 
meisterių ir vokiškų jų prie
šininkų.

IŠSIPILDĖ
Kai 1939 m. Maskva be jokio 
įgrindo pradėjo pulti Suomi- 
, tai tą žygį griežčiausiai pa- 
nerkė V. I. Lebedevas, kuris 
o Rusijos karo laivyno reika- 
į tvarkytojo pareigas laikino-

“Mes giliai jaučiame savo įjoję valdžioje. Gruodžio 9 d. 
pareigas kaipo rašytojai:. ..1939 m. jo parašytą straipsnį 
mes su pasididžiavimu pareiš- antrašte “12 pul” (12 pulkų), 
kiame, kad musų menas ne- išspausdino New Yorke leidžia- 
gali būt perkamas ir parduo- mas rusų dienraštis “Novoje 
damas.” | Russkoye Slovo”.

Tarp kita ko, tame Lebedevo 
raipsnyje pasakyta štai kas:

“Tas karas naudingas 'tik 
Vokietijai, norinčiai rusų 
rankomis sunaikinti Pabalti
jo valstybių neutrališkumą, 
kuris kliudė nacių planams. 
Kremliaus žygis prives prie 
to, kad Pabaltijo valstybės 
bus įtrauktos į karą Vokieti
jos pusėje. 'Be to, Vokietijai 
yra labai pravartu, kad Pa
baltijo valstybės Rusijos at
žvilgiu pasidarytų neapykan
tos židiniais, kad Pabaltijo 
pakraščiuose butų sukurtos 
antirusų ‘Airijos’, ir kad ru
sų laivynas, naikindamas bu
vusias ir busimas stovyklas, 
mūšiuose skaudžiai nukentė
tų...

“Vokietijai reikėjo rusų 
rankomis užgrobti didėlę ni
kelio pramonę prie Lediniuo- 
tojo vandenyno, nes Vokieti
joje nikelio nėra, o suomių 
nikelis vežamas ne į Vokieti
ją, bet sąjungininkams. Ir 
Vokietijai reikėjo prie Švedi
jos ir Norvegijos sienų su
kurti komunistų grūmojimą 
prieš sąjungininkus.

“Kremliaus karo tikslas: 
įgyvendinti komunizmą Suo
mijoje. Ir tas tikslas, pagal 
sudarytąją

i S

Po šituo pro-diacišku pareiš
kimu padėjo savo vardus The- 
odore Dreiser, Rockvvell Kant, 
Art Sliields, Ogden Stewart ir 
k., kurių menas negalįs būti 
“perkamas ir parduodamas”.

Nežinia, ar jie savo “meną” 
buvo Maskvai pardavę. Bet 
šiandien jie kalba jau visai ką 
kita — dėl to, kad visai kito
kią poziciją karo klausimu da
bar užėmė Maskva.

Tą žioplą penktakojišką (ra
šytojų rezoliuciją su džiaugs 
m u pakartojo Ghicagos lietu
viškų stalincų organas birželic 
16 d. O už savaitės laiko tas 
organas jau buvo priversta: 
šaukti Ameriką į pagalbą Stali 
nui!

Toki kvaili dalykai atsitinki 
žmonėms, kurių protą kontro 
liuoja apgavikiška Maskvos dik 
ta turą.

Girdi, kai tie 
vokiečiams į 
jie galės ka-

HITLERIS SENIAI PLA 
NAVO PULTI SSSR

Buvęs Dancigo senato pirmi
ninkas Hermanu Rauschning 
parašė knygą “Pasikalbėjimai 
su Hitlė;rm”, kurioje jisai pasa
koja, kad,Vokietijos diktatorius 
jau 1934 jnetais planavo pada
ryti sutartį su Sovietų Sąjunga, 
o paskui,Ją užpulti.

Rauschųing vienu laiku buvo 
labai artimas Hitleriui asmuo, 
bet vėliau su juo susipyko ir 
pabėgo į užsienį. Dabar jisai 
gyvena Ajnerikoje. •

Pasak' ftauschningo, Hitleris i < i i,
1934 metų:pavasarį pasakė jam:

“Gal būt, nebus galima ap
sieiti be sąjungos su Rusija. 
Bet į šitą galimumą aš žiū
riu, kaip į paskutinį kozirį, 
šis azarto žingsnis bus, gal 
būt, nulemiantis mano gyve
nime. Bet apie jį nereikia 
kalbėti iš anksto ir nereikia 
jo imtis per greit. Tačiau jei 
aš kada nutarsiu šitą Rusijos 
kortą lošti, tai niekas nesu
laikys manęs nuo to, kad vė
liau aš padaryčiau dar kartą 
staigų pasukimą ir kirsčiau 
smūgį Rusijai, kuomet mano 
tikslai Vakaruose bus pasiek
ti.”
Vadinasi jau 1931 metais Hit

leris rengėsi padaryti “draugiš
ką sutartį” su Stalinu, o pas
kui jį staigiai užpulti. Tuo tar
pu Stalinas tikėjo, kad sutartis 
su naciais'apsaugojo jį nuo ka
ro! Stalinas buvo toks pat žiop-

berlain.
Kuomet Hitleris pasakė Rau- 

schningui, kad jis Iketina daryti 
sąjungą su bolševikiškąja Rusi
ja, Rauschningas išreiškė savo 
susirūpinimą, ar Vokietija ne- 
subolševikės. Hitleris jam atsa-

“Ne Vokietija subolševikės, 
o bolševizmas pasikeis į na- 
cional-socializmą.” 1
Prie to Hitleris . pastebėjo, 

kad pagal jo-nuomonę tarp bol
ševizmo ir nacizmo yra daugiau 
panašumo, negu skirtumo.

“Todėl, •— (tarė Hitleris — i 
aš liepiau tuojau priimti į 
partiją buvusius komunistus.! 
Social-demokratai ir biuro
kratai iš profesinių sąjungų 
niekuomet nepataps tikrais 
naciais, o komunistai — la
bai lengvai.”

Maskvos 
užgirtas

stės atradimą patikrino su dau
geliu pacientų. Jis vėliau dar 
tvirčiau Įsitikino, kad yra na
tūralūs miego laikas, surištas 
su saulės judėjimu ir maždaug 
atitinkantis aukščiau nurody
tom ankstyvo vakaro valandom, 
būtent tarp 7 vai. vakaro ir 12 
vai. nakties. To laikotarpio 
miegas teigiamai veikia Į svei
katą ligoniams ir visiems žmo
nėms. To miego esą pilnai pa
kanka ir žmonėms kurie atlie-

neblogų žvyro kelių 3,000,000 
mylių.

Geležinkelių Rusija turi 60,- 
000 mylių, o Amerika — 240,- 
000 mylių.

Rusijos geležinkeliai labai 
prastame stovyje. Paprastai ge
ležinkeliai per mylią turi 3,000 
sijų (“ties”), o Rusijos — tik 
1,000. Nieko tad nuostabaus, 
kad sovietuose geležinkeliai 
nuolat netvarkoje, nuolat rei
kalingi taisymo.

Dabartiniu laiku, sako prof. 
Palyi, labai daug kalbama apie 
Rusijos išteklius, 
ištekliai pateks 
rankas, tai tąsyk 
riauti ir kariauti.

Vienok tokia nuomonė yra 
visiškai klaidinga. Net jei Hit
leriui ir pasisektų per trumpą 
laiką sutriuškinti raudonąją ar
miją bei užimti Ukrainą ir 
Kaukazą, tai tas dar nepaleng- 
vintų vesti karą su Anglija. Ne
palengvintų bent šiais ir kitais 
mietais. Kaukazo naftos vers
mėmis Hitleris greitu laiku ne
galėtų pasinaudoti. Reikia žino
ti, kad versmės nuo Vokietijos 
yra labai toli. Bent dabartinė
mis priemonėmis vokiečiai ne
pajėgtų atvežti kiek didesnį 

| naftos kiekį. Jie negalėtų to pa
daryti nei laivais, kurių jie ma
žai teturi, nei geležinkeliais, 
kurie yra pusėtinai susmukę.

Taigi, 
kios, 
džio 
“už 
pusę
vežimas 
(”Za morem teluška — poluš- 
ka, da perevozu rubl”).

Prof. Palyi manymu, Hitleris 
ekonominiu atžvilgiu nedaug 
tegalės pasinaudoti iš Ukrainos 
ir Kaukazo, nes geležinkelių ir 
kėlių trukumą nebus galima 
per kelias savaites ar kelis mė
nesius pašalinti. —Auguras

sutartį
Hitle-

atsiekė savo:
krimi-

rio!
“Hitleris

Kremlius įsitraukė Į 
nališką avantiūrą, kuri galu
tinai Sovietų Sąjungą nuo 
pasaulio izoliavo ir atidavė 
ją į Hitlerio rankas. Jis

karą”...
Tai tikrai pranašingi žodžiai.
Savo kriminališkais žygiais 

prieš Suomiją ir kitas Pabalti
jo valstybes Maskva, iš tiesų, 
sukurė neapykantos židinius 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu. 
Šiandien jau yra nenuginčija
mas faktas, kad Kaune ir ki
tur tuoj prasidėjo sukilimai 
prieš bolševikų primestą val
džią, kai tik Vokietija paskelbė 
rusams karą.

MILŽINAS SU MOLINĖ
MIS KOJOMIS

“Milžinas su molinėmis ko
jomis”...

Taip pereito šimtmečio pra
džioje apibudino Rusiją Met> 
ternich, išgarsėjęs Austrijos 
diplomatas.

Nuo to laiko praėjo šimtas 
su viršum melų, tačiau Pvusija 
vis dar tebėra milžinas su mo
linėmis kojomis.

Tokią nuomonę šiomis die
nomis pareiškė prof. Melchior 
Palyi, plačiai žinomas ekono
mistas.

Rusija yra milžiniškas kraš
tas, bet labai silpnai išvystytas. 
Tinkamų kelių ji turi nedaug. 
Kelių su kietu paviršium (ce
mentinių ir asfaltinių) ji tuu 
tik 60,000 mylių. Tuo tarpu 
Amerika tos rųšies kelių turi 
400,000 mylių ir, .be to, visai

■n .................................................................... ......... .................... ...... m II . .....— 1

Taigi ir Hitleris seniai žinojo, 
kad naciai nedaug kuo tesiski
ria nuo komunistų. <O betgi jam 
seikėsi mulkinti milijonus žino
mų, skelbiant “mirtiną kovą” 
komunizmui. Tą mulkinimo 
propagandą jisai dabai- pradėjo 
iš naujo, kai užpuolė Sovietų 
Rūsiją.

Štekmanas pirmą kartą 
pareiškė šią idėją, jis iš- 
pašaipos ir paniekinimo

vokiečiams, kad ko
telis patirti rusų priežo- 
teisingumą, būtent, kad 

juros teliuką galima už 
kapeikos pirkti, bet jo al- 

atsieina”

bą.
Kai 

viešai 
girdo
žodžius. Mokslo žmonės vadino 
tai “beprotiška idėja”. Bet 
mokslininkas toliau tyrinėjo šią 
problemą ir privertė daugelį į- 
vairių profesijų asmenų įsiti
kinti, kad miegotų giliai ir ra
miai. Giliausia žmonės miega 
kaip tik jau minėtu natūraliu 
miego laikotarpiu, būtent iš pat 
vakaro. Daugelis proto darbi
ninkų, stambus pramonininkai, 
kalnų vadovai, fabrikų darbi
ninką? kuriuos tyrinėjo Stak- 
manas, patvirtino, kad iš vaka
ro pamiegoję 4—5 valandas jie 
jautėsi pilnai pailsėję.

Bet ką gi veikti nuo 12 va
landos nakties lig ryto? Kas tu
ri daug darbo, tam panašus 
klausimas nekils. Žmogus, ku
ris turi pastovią profesiją, la
bai dažnai turi mėgiamą darbe
lį, kurį dirba “pats sau”. Tam 
darbeliui labai dažnai dieną jaji 
nebelieka laiko.

Tiesa, miesto gyventojai savo 
miegą reformuoti ne taip leng
vai gali, 
guldamas 
atsisakyti

turėtu v 

kino,

Nes miesto žmogus 
7 vai. vakaro 
nuo teatro, 
ir -panašių

niogų. Bet reikia gi atsiminti, 
kad retai kas eina į teatrą ir ki
ną kiekvieną vakarą. Vadinas, 
reikalui esant, galima padaryti

KIEK LAIKO 
MIEGOTI?

ne-Tai klausimas, dėl kurio 
susitaria net mokslininkai. Tuo 
tarpu ikai vieni reikalauja kas
dien miegui skirti aštuonias va
landas, kiti šį laiką sutrumpi
na lig įketurių su puse valandų. 
Iš savo kasdieninės praktikos 
tačiau patiriame, kad miego il
gumas priklauso nuo žmogaus 
budo ir nuo bendro jo organiz
mo stovio. Vienas žmogus, nu
snūdęs penketą valandų, jaučia
si guvus ir .darbingas, o kitas 
be 8 .valandų .miego negali tin
kamai pasilsėti.

Štai vienas labai ryškus ‘pa
vyzdys. Aštuoniolikos melų 
gimnazistas -ruošėsi -egzaminam* 
ir įbildamas .pirmas mokinys 
klasėje labai uoliai dirbo. Jis 
nuo -ryto lig vakaro atmintinai, 
kaip sakoma, Mkale” 'matemati
ką, -lotynų :kalbą, gramatiką. Jis 
troško savo brandos atestate tu
rėti išimtinai gražius pažymius. 
Bet prieš -paft egzaminus jis .pa
juto, kad spėjo pavargti ir kad 
jo jėgos ibaigia išsekti. Gimna
zistas stegėši atstatyti pašliju
sią sveikatą ir pradėjo kasdien 
ilgai miegoti. Bet kuo ilgiau jis 
miegodavo, tuo silpnesnis, Ii- 
giiistesnis ir negabus jautėsi. 
Paskui jis pradėjo vis anksčiau 
eiti gulti Ir''keldavo įvairiausiu 
laiku. Jis tyrinėjo, kada jam 
naudingesnis miegas. Netrukus 
jis aiškiai patyrė, kad naudin
giausias organizmui miegas es
ti nuo 7 valandos vakaro lig 
pusės dvyliktos naktį. Jis ėmė 
reguliariai tuo metu miegoti ir 
jo nervai greitai pasitaisė, jis 
vėl pasidarė guvus, darbingas. 
Jis laisvai išlaikė egzaminus ir 
gavo puikiausius laipsnius.

Tai buvo Teodoras štekma- 
nas, kuris vėliau tapo garsiu 
mokslininku. Jis šį savo jauny-

ti vieną vakarą per savaitę vė
liau. štekmanas tvirtina, kad 
visi, kas jo patarimų paklausė, 
jau -po kelių savaičių jautė kū
no ir dvasios jėgų sutvirtinimą. 
Išmėginti jo rekomenduojamą 
“natūralaus miego laiką”. Da
bar jau Štekmano niekas nebe- 
vadina bepročiu. Jo atradimas 
ir mokslo žmonių pripažintas 
labai rimtu dalyku.

Iš istorijos žinome, kad dau
gelis žmonių, kurie turėjo di
desnes pareigas-už eilinius žmo
nes, miegodavo daug mažiau 
negu visi kiti žmonės. Čia rei
kia priminti nelabai seniai mi
rusį Amerikos mokslininką T. 
Edisoną, kuris niekados dau
giau 4—5 valandų per parą ne
miegodavo. (Patirta, kad mie
gas atstato kūno jėgas ir nebū
damas ilgas. Ir viso to pasek
mės visai nepriklauso nuo to, 
kaip ilgai žmogus miega. Svar
bu, kad atsilsi.

AFORIZMAI

Kiekvienas naujas geismas 
yra pradžia naujo vargo, nau
jo sielvarto. *

Volteras.

Kentėjimas ir yra gyvenimas. 
Be skausmo 'koksai butų malo
numas gyventi?

T. Dostojevskis.

Grožis Išganys žmoniją, be 
grožio -pasaulis pražus.

T. Dostojevskis.

Užuojauta yra amžinos mei
les ir amžinos 'harmonijos dės
nis.

(Brahma.

Jeigu žmogaus ranka yra ne
sužeista, ji gali paliesti nuo
dus: nuodai nepavojingi svei
kai rankai. Bet tik tam nekenks
mingi blogi darbai, kas pats 
jų nedaro.

Budda.

Ar nepavargai tu neapykan
toj tavo?

Romain Rolland.

_ _________________ -.....— — ................................................... ............
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(Tęsinys) *
Tatai suprato dar Tartagriu. 

Viename jo raštų yra pasakyta, 
kad geriausia sviedinio forma— 
rutulinė. Dar geriau butų, — 
rašė jis toliau, — padaryti svie
dinį pailgą ir smailų pryšakyje, 
tačiau toks sviedinys bus “ne
lygiai sunkus” ir dėl tos prie
žasties visai nelėks. Kokių pras
mę teikė Tartaglia žodž.ams 
“nelygiai sunkus”? Kad supras
tume tatai, paseksime pailgą 
sviedinį belekiant. Iš pradžių 
sviedinys lėks smaigaliu, tačiau 
greitai oro priešinimasis pradės 
versti sviedinį, sukti jo priešaki
nę dalį atgal. Dabar jau ne prie
šakinis, nusmailintas ir todėl 
nedidelis sviedinio paviršius su
tiks oro priešinimąsi, bet jo šo
ninis paviršius, daifg kartų di
desnis. To pasėkoje sviedinio 
stabdymas padidės, jis greitai 
neteks savo greitumo ir nukris

ant žemės, neųulėkęs ligi tikslo.
Tik prieš 100 metų artilen- 

ninkams pavyko priversti pailgą 
sviedinį lėkti tiesiai, nesivarta- 
liojant. Kaip tatai buvo įvykdy
ta?

Senovėje šaudydavo iš šautu
vų labai blogu paraku. Degda
mas tas parakas duodavo daug 
suodžių, kurie užteršdavo vamz
dį. Tuomet šautuvai būdavo už
taisomi pro vamzdžio galą. Kai 
po keleto šūvių prisirinkdavo 
daug suodžių, kulipka nebeįlįs- 
davo į vamzdį. Todėl ginklaka- 
liai ėmė daryti išvidiniame 
vamzdžio paviršiuje pailgus 
griovelius. Suodys prisikimšda- 
vo į tuos griovelius ir neteršda- 
vo taip greitai vamzdžio. Kar
tą kažkuris išradingas ginkla- 
kalys suvokė, kad jei padaryti 
griovelius įvijais, sraigtiniais, 
tai jie užims daugiau vietos; ta
da bus daugiau vietos ir suo
dims. Taip jis ir padarė — pa
gamino šautuvą su įvijais grio
veliais ir ėmė iš jo šaudyti. Po 
keletos šūvių ginklakalys turėjo 
labai nustebti: kulipkos lėkė to
liau nei paprastai ir dažniau pa
taikindavo į tikslą.

Vėliau buvo rastas paaiškini
mas šiam reiškiniui. Pasirodė, 
kad įviji grioveliai priverčia ku- 
lipką vamzdyje suktis. Kai ku
lipka išlekia, sukimasis iš ener- 
cijos vyksta toliau — ji tarsi

. . NAUJIĘNŲ-ACME Telephnto
Britų karnai Islandijoj per neseniai įvykusius anti-invazijos manevrus. įPrezidcn- 

Itas Rooseveltas paskelbė, kad J. V. laivynas perėmė tą salą ir pakeis anglų sargybas.

Draftas Atidengė 
I aunam Vyrui 

20 Metų Paslaptį
Sužinojo, Kad Jo “Motina” 

Nėra Jo Motina
Vienas jaunas chicagietis, ku

ris iš pavardės atrodo bene bu
siąs lietuvių kilmės, nuėjęs lie
pos 1 d. užsiregistruoti draf- 
tui, sužinojo paslaptį, kuri nuo 
jo buvo slepiama per dvidešim
tį metų. /

.Į drafto tarybą jis nuvykt 
kaip Charles Arduza, kuris gy
vena su savo motina Mrs. Auna 
Arduza, 2024 W. Pierce avė. 
Tik besiregistruojant jis paty
rė, kad jo pavardė nėra Ar
duza ir, kad Mrs. Arduza nėra: 
jo tikroji motina.

Pasirodo, kad tikroji jo pa
vardė yra Charles Sakensis ir, 
kad Mrs. Arduza pasiėmė jį au-

Jel Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstoves

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N. 3.
5922 W. Roosevelt R<L, Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 
4707 S. Halsted S t. 
Tel. Boulevard 0014

PASKOLA^"ll H Uit ULI*| išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEOERAt SAV1N6S 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 314% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. CanaI 8887 
Ben. J Kazanauskas, Sec.

Tv1rsS $1,000,090.00

MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą

• Lentų

Puikios Rusies

• Medžiagų
Stogams

• Medžio
Reikmenų
Statybai

IR VISOKIAI!-
ŠIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR MOODY LUMBER 00.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

įsigręžia į orą. Visi žinome, 
kaip sukasi žaislas — sukutis 
arba gaudutis. Sukučio ašies> 
kryptis, kai jis greitai sukasi, 
lieka nekintama. Net didelė iš
orinė pastanga nenuvers greitai 
besisukančio sukučio. Besisu
kanti ore kulipka yra toks pat 
sukutis. Kulipkos ašis lekiant 
yra labai pastovi. Oro priešini
masis, priešinis ir šoninis vėjas 
— visos tos jėgos nenukreipia 
kulipkos nuo teisingojo kelio.

Prieš 110 metų atsirado pir
mieji šautuvai su įvijais grio
veliais, šaudę besisukančiomis 
pailgomis kulipkomis. O artile
rijos pabūklai tada dar po se
novei Nebešaudė rutuliniais svie
diniais — skridiniais; skridinių 
lėkimo tolumas tesiekė iš viso 
vieną—du kilometrus, o šaudy
mo taiklumas buvo labai blo
gas. Būdavo taip, kad pėstinin
kai, ginkluoti naujais šautuvais, 
iš tolo sėkmingai apšaudydavo 
artileriją be jokios sau žalos. 
Teko ir artilerininkams mėgin
ti panaudoti sraigtines įgraižas, 
kad sviedinys butų priveistas 
suktis ir tuo pačiu butų padi
dintas šaudysenos tolumas ir 
taiklumas. Tokiu budu artileri
nis sviedinys iš rutulio virto 
nusmailintu pryšakyje cilinde- 
riu.

Žinodami dabar, kokią svar
bią reikšmę turi sviedinio for
ma, pamėginsime atsakyti į ši
tokį klausimą: esant vienodam 
pradiniam greičiui ir vienodam 
patrankos vamzdžio pakėlimo 
kampui, kuris sviedinys nulėks 
toliau — sunkusis ar lengva
sis?

Atsimenate, kaip mes mėgi
nome vienu metu iššauti sunkų
jį sviedinį ir pūkelį. Tačiau ta
tai buvo Mėnulyje. Ten ir svie
dinys dr pūkelis lėkė vienodą 
laiko tarpą ir nulėkė vienodą 
atstumą. Pamėginsime dabar 
padaryti tą patį Žemėje. Pama
tysime, kad sunkusis sviedinys 
per keletą sekundžių nulėks 
daug kilometrų. Pūkelis gi nu
kris visai arti pabūklo, ir kris 
labai lėtai. Paaiškinti tatai ga
lima paprastai. Juo mažesnė 
yra jodančiojo kūno masė, juo 
mažesnė ir jo inercija, t. y. jo 
gebėjimas išlaikyti savo judėji
mą su tam tikru greičiu. Pūke
lio masė yra neapskaičiuojamą 
kiekį kartų mažesnė už sviedi
nio masę. Todėl ir jo galėjimas 
išlaikyti savo greitį taip pat yra 
daug kartų mažesnis. Oro prie
šinimasis greičiau sustabdys jo 
judėjimą į priekį ir atims iš jo 
greitumą.

Tas pat, tačiau ne tokia griež
ta ‘forma, atsitiks ir su mažu, 
lengvu sviediniu: jo inercijos 
galia yra mažesnė negu sunkio-*} 
jo sviedinio, ir todėl jam bus 
sunkiau .įveikti oro priešinimą
si. Eesant vienam ir tam pa
čiam. pradiniam greičiui, vie
nam ir tam pačiam patrankos 
vamzdžio pakėlimo kampui, 
sunkusis sviedinys nulėks toliau 
negu lengvasis.

Atsitikimas poligone.
Pačioje Didžiojo karo pra

džioje pasirodė, kad vokiečiai 
turi labai didelio kalibro — 42 
centimetrų mortyras. Tie pa
būklai šaudė per 12 kilometrų, 
o jų sviedinys svėrė truputį ma
žiau, kaip toną. Kareiviai pra
minė tokią mortyrą “Storąja 
Berta”. Sunkieji “Bertos” svie
diniai pasižymėjo galingu grio
vimu ir pradžioje laidavo vo
kiečių artilerijai pranašumą. 
Tada vokiečiai nusprendė, kad 
butų gera pasigaminti mortyrą, 
šaudančią dar toliau, per 20 ki
lometrų, kad butų galima- ap
šaudyti artimiausią prancūzų 
užnugarį.

191.5 m. toks pabūklas buvo 
padarytas, ir jį išbandė poligo
ne (bandomoje šaudykloje), 
esančiame ties olandų pasieniu. 
Mortyrą užtaisė ir iššovė iš jos. 
Tačiau sviedinys taip ir nenu
krito poligone — jis, atrodė, 
dingo ore. Apieškojo visas apy
linkes, tačiau jokių sprogimo 
pėdsakų nerado. Netrukus bu
vo sužinota, kad sviedinys nu
krito Olandijoje, per 40 kilo
metrų nuo patrankos.

Artilerininkai iš pradžių nie
kaip negalėjo suprasti tokio 
sviedinio “žvitrumo” priežas
ties. Patikrino visus apskaičia
vimus — viskas buvo teisinga: 
sviedinys turėjo lėkti tik 20 ki
lometrų. Kodėl gi jis nulėkė to
liau? Nesunku buvo suvokti, 
kad čia pasireiškė kažkokia 
nauja priežastis, ligi šiol nepasi
taikiusi artilerijos praktikoje, 
šią priežastį galiausiai pavyko 
nustatyti. Dalykas toks, kad 
naujam pabūklui buvo paga
minti labai galingi užtaisai: juk 
jo konstruktoriai norėjo šauti 
20 kilometrų vietoj 12. Be to, 
panašiai kaip visos mortyros, 
tas pabūklas buvo nukreiptas 
beveik stačiai aukštyn. Ir štai 
milžiniška parako dujų spaudi
mo jėga, siekusi keletą tūkstan
čių tonų, nusviedė sviedinį taip 
toli aukštyn, kad jis išlėkė į 
s t r a t o s f c r ą. Praskystinla- 
me .ore sviedinys suteko labai 
mažą priešinimąsi ir todėl pra
lėkė dideliame aukštume dvigu
bą atstumą, o po to jau pradėjo 
kristi.

Šis atsitikimas nurodė artile
rininkams naują pataisą balis
tikos dėsniuose. Dabar artileri
ninkai galėjo gaminti patran
kas šaudymui per 100 ir dau
giau kilometrų. Nukreipęs svie
dinius į stratosferą, artilerinin- 
kas tarytum perkelia j žemę 
“Mėnulio” aplinką—jis priver
čia sviedinį lėkti labai suskys
tintame ore, sąlygose, artimose 
sąlygoms teorinėje erdvėje, kur 
gali būti .pfitaikintini be patai
sų 'Galilėjaus nustatyti dėsniai.

(Bus daugiau)

72 Metų
amžiaus Mrs. Belle Nelson, pa
sikorė Virginia Hali Sanatori
joje, 2011 N. .Omngton, Evan- 
stone. Velione sanatorijoje gy
dėsi.

Chicagos Lietuvis 
Žuvo Troko Nelai
mėje Armijoje
Kūnas Parvežamas Chicagon
Aštuonioliktosios gatves ko

lonijos gyventojai česnavičiai 
gavo skaudžią žinią iš Armijos 
autoritetų. Jų sūnūs Benedik
tas, tarnavęs J. V. Armijoj, 
Panamos Kanalo zonoj, tapo 
troko užgautas ir liepos 2 d. 
numirė. Velionis tarnavo elek
tros techniku.

Benedikto česnavičiaus kū
nas parvežamas Chicagon ir bus 
palaidotas Šv. Kazimiero kapi
nėse.

ginti jo tikrajai motinai numi
rus. 'Charles tada buvo -tik sep
tyniolikos mėnesių amžiaus.

Jis gal niekad ir nebūtų su-1 
žinojęs tos paslapties, jei Mrs. 
Arduza butų atlikus įstatymo 
reikalaujamus įsūnijimo forma
lumus.

“Man šis paslapties atidengi
mas nesudarys jokio skirtumo,” 
pareiškė Charles. “Aš vistiek
vadinsiuosi Arduza ir greičiau
siai tą pavardę prisiimsiu įsta
tymo pagelba. Nors buvo kiek 
skaudu sužinoti, kad aš turė
jau kitus tėvus, aš nedėsiu jo
kių pastangų surasti savo tik
rąjį tėvą.”

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE”

' FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451

4 J J <,Archer Avė.
4030 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
1515

Tel.
VIRginia

2332
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL .LIKĘ US”'

i

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničiuę, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICToRY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 f i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

arcus

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vaL vakaro.

dabar, kad, bedarbei už- 
kėtų dejuoti. Taupykite

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

-Vardas

Adresas

Miestas

naujienos 
1739 So .Halsted St., 
Chicago, *11.

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

RYTINĖ RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 y. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki,9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7.:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Ateičiai Užtikrinti!
wvwwwwwwww

Taupykite 
-ėjus, nerc 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS anj LOAN ASSOCIATION.

INSURED

Čia jūsų indėliai 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Illinois-Indiana-Micl'iigan-Wisconsin. Žinios I
Šios Mergaitės 
Vieny Vienos 
Dideliam Mieste
Nežino Kur Tėtis ar Mama; 

Neturi Net čeveryku.
Vakar Centralinėje policijo; 

stotyje sėdėjo ketui ios mergai
tės. Suvargusios, basos, be drau
gų ar pažįstamų, niekad pir
miau didelio miesto nemačiu
sios.

Jos jautėsi nedrąsiai ir nejau
kiai. Nors dar jaunos, jos jau
te, kad savo atvykimu tik sun
kumų suteikė chicagiečiams.

Policininkai bandė įtikinti, 
kad taip nėra ir nesigailėjo 
joms vaišių. Mergaitės vi-ką 
priėmė ir nuolankiai dėkojo 
bet sakė busią laimingiausios 
kai suras savo tėtį.

Tėčio ieškodamos jos į didįjį 
miestą ir atvažiavo. Jos žino, 
kad jis yra kur nors Chicagoje 
— bet kur?

Nesusipratimas?
Jos paeina iš Kennet, Mo. 

Prieš keletą savaičių tėtis išvy
ko į Chicagą darbo ieškoti. Sa
vo keturias dukteris, 13, 11, 8 
ir 5 metų, paliko pas kaimynę 
ir prižadėjo atsiųsti po $3 kas 
savaitė užlaikymui.

Kaip mergaitės pasakoja, tė
vas patyręs, jog mergaitės pas 
kaimynę buvo gerokai aplei
džiamos. Tada tėvas parašęs lai
šką kitai moteriai, prašydamas, 
kad ta mergaites pas save pasi

imtų. Jis taip pat parašė, kad 
neilgai trukus mergaites atsi
trauks į Chicagą.

Ar tai negerai suskaičius lai
šką, ar per kitą kurį nesusipra
timą, ta antroji globėja mergai
tes patalpino į Chicagą važiuo
jantį autobusą ir pasiuntė tele 
gramą tėvui, kad tas autobusą 
sutiktų stoty.

Kur Tėtis?
Kada mergaitės išlipo auto

busų stoty prie 12th street ir 
Wabash avė., tėvo nebuvo. Po
licija bandė jo ieškoti pagal tu
rimą adresą, bet nesurado. Nie 
ko kito nei ko kaip tas basas 
mergaites nuvežti į policijo-; 
stotį ir laukti iki tėvas atsi
šauks.

Mergaitės sako, kad jų mo
tina prieš keturis metus išvyko 
į Chicagą, bet kad per paskuti
nius metus iš jos neturėjo jo
kios žinios.

Ir taip tos keturios mergaitės 
policijos stoty sėdėjo ir lauke 
iki ateis tėtis... o gal ir ma
ma. Tada tas didysis ir toks šal
tos ir svetimas miestas joms 
pasidaiytų malonus ir mielas ir 
savas.

Dvylikos Metų 
Motinos Sūnūs 
Auga Normaliai

ITHACA, Mich. — Nors ii- 
nedrąsiai, bet su tam tikru mo
tinišku -pasididžiavimu, mažoji 
Jcbeta Cornego, meksikiečio 
ukio daibininko duktė, pasigy-

MOTERIS SULAIKYTA INDIANOS ŽMOGŽUDYSTĖJE

NAUJIENU-ACME Tolephnto
Charles Mattingly (kairėj), iš Indianapolio, aukštą tarnybą turėjęs advokatas, 

tapo mirtinai pašautas per apsilankymą su savo žmona Luraync (vidury) pas 
draugus Bloomington, Ind. Mattingly pieš mirtį pareiškė, kad jį nušovė Mrs. 
Carolyne Payne (dešinėj), 43 metų amžiaus našlė.

VAKAR CHICAGOJE
Vėsesnis Oras
Chicagoje laikysis dar kele
tą dienų, sako oro biuras.

o 8 o
Policija Ieško
negro, kuris užpuolė jauna ve
dusią moterį, jai grįžtant iš 
darbo, įsitraukęs ie.on netoli 
Warren avė. policijos stoties, 
išžagino ir apvogė. Užpuolikas 
pasiėmė savo aukos laikrodėlį, 
deimantinius žiedus ir turimus 
pinigus.

£88
Našlaitis
Robert Raine, 17 metų, norėjo 
įstoti laivynan, bet nebuvo pri
imtas, nes neturi tėvų ar glo
bėjų, kurie už jį pasirašytų. 
Tada Leit. David N. Goldeson

šeimyna Miegojo
kada vagis įsėlino į John Peters 
namus, 17L7 Catalpa avė., ir 
išsinešė $1,000 vertės deinion- 
tinį žiedą ir $30 pinigais. Va
gis įlindo per langų trijų me
tų dukters miegamajam, huėjo 
į tėvų .miegamąjį, pasiėmė savo 
grobį ir apleido per tą patį lan
gą.
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GIMIMAI 
CHICAGOJE

BEASANT, John J., sūnūs, 
4543 South Rockwell Si., gimė 
birželio 20 d.; tėvai, John ir 
Gladys.

ČEPULIS, Maryann, duktė, 
4444 South Troy street, gimė 
23 d.; tėveli, Constant ir Mary, 
birželio 23 d.; tėvai, Constant

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn jf. Cubeifcižf
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

rė, kad jos sūnūs Jonas, per 
keturis mėnesius priaugo 5l/j 
svarų.

Jobeta pati yra tik dvylikos 
metų. Ji pagimdė kūdikį ceza
riuos operacijos pagelba kovo 
12 d., Carson miesto ligoninėje, 
šešiosdešimt gydytojų stebėjo 
gimdymo procesą. Kūdikis tuo 
metu svėrė 9’/2 svarų.

Dviems dienomis vėliau poli
cija suėmė Frank Vargas, vi
dutinio amžiaus žmogų, kuris 
buvo apkaltintas esąs naujagi
mio tėvu. Vargas pasisiūlė ap
sivesti su mergaite, bet Michi- 
gan valstijos įstatymai to ne
leido. Kiek vėliau Vargas tapo 
nuteistas kalėjimai! nuo 1 iki 
10 metų.

Jaunoji motina su kūdikiu, 
po gimdymo, ligoninėje išbuvo 
tik savaitę laiko. Maitinamas 
gydytojo nustatyta formule, 
berniukas auga labai norma
liai.

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
IbOS-fH S o. Hermitage A v e.

South Fairfield Avenut
Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radlu programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Naujieji Cigaretų, 
Degtinės, Taksai Jau 
Jaučiami

SPRINGFIELD, III. — Vai- 
stijos iždas per pirmąsias dvi 
liepos mėnesio dienas gavo $1,- 
834,386 iš naujųjų Illinois ci
garetų ir degtinės taksų, kaip 
vakar paskelbė finansų direkto
rius George B. McKibbin. Tak
sų įstatymas galion įėjo liepos 
1 d.

McKibbin pareiškė, kad iš ci
garetų įplaukė $676,790, o iš 
alkoholio $1,157,596.

Mokina Dženitorius 
Kaip Išvengti Durnu

Chicago Fiat dženitorių uni
ja šiomis dienomis siuntinėja 
savo 8,000 narių, šimto pusla
pių knygutę, kurioje jie moko
mi kaip įkūrenti pečius gau
nant mažiau durnų. Unijos pre
zidentas sako, kad iš paduotų 
patarimų, dženitoriai susipažins 
3u metodais, kuriuos sekdami 
jie netik sumažins dumingumą 
oet ir mažiau kuro sunaudos.

Unijos gal’va sako, kad Chi- 
jagoje yra apie 400,000 dide 
lių šildymo pečių ir, kad per 
vieną šildymo sezoną šis mie
stas suvartoja suvirs 35,090,000 
.onų anglių.

Amatų Mokykla 
Perleista Laivynui

Chicagos naujoji, $3,500,000 
kaštavusi amatų mokykla, ties 
87*th Street ir Anthony avė., 
vakar perleista laivynui ir jčje 
bus treniruojami aviacijos ma
rinistai ir kalviai.

Jau pirmą dieną mokykloje 
buvo šimtas mokinių. Iki rug
sėjo mėnesio, manoma, joje bus 
1,000 studentų.

Knudsen Patenkintas 
Apsaugos Dirbtuvių 
Rodomu Progresu

DETROIT, Mich. — William 
S. Knudsen, Office of Produc- 
tion Management galva, atvy
ko vakar automobilių sostinei! 
susipažinimui su progresu ap
saugos dirbtuvėse. Jis planuoja 
apsukti visą šalį ir pirma ran
ka patirti progreso stovį.

Aplankęs Fordo, Chrysler ir 
Packard dirbtuves, Knudsen 
pareiškė esąs '/‘labai patenkin
tas.” i '-‘y

“Darbas ant \usų apsaugos 
užsakymų progresuoja labai 
puikiai.”

•! O)

Motinos Patenkintos 
Armijos Stovykla

Sugr’žusios motinos ir kiti 
giminės iš Ft. JEjlisš, Tex., kur 
per pastarasiaš* ™ kelias dienas 
lankė savo sūnūs, dabar Dėdės 
Šamo kareivius, yra patenkin
tos tuo ką matė .stovykloje. Vi
sos giria, kad jų sūnus puikiai 
užlaikomi ir labai gerai maiti
nami.

Kelios sakė, kad jos turėjo 
progos aplankyti stovyklas pe
reito karo metu, ir sako, tarp 
tų ir dabartinių stovyklų nėra 
jokio palyginimo.

“Dabar musų vaikus valdžia 
užlaiko kaip kokius ponus.”

Reorganizuos 
St. Charles Patai
sos Mokyklą

Bėgy sekančių šešių savaičių, 
St. Charles berniukų pataisos 
mokykla bus perorganizuota, 
pareiškė Rodney H. Brandon, 
valstijos visuomenės gerovės 
direktorius.

Jis sakė, kad reorganizacija 
bus padaryta prisilaikant reko
mendacijų, kurias patiekė spe- 
cialė investigacijos komisija, 
sudaryta iš kebų profesorių ir 
visuomenininkų, ši komisija pa
taisos mokyklos klausimą pla
čiai apsvarstė akyvaizdoj to, 
kad paskutiniu laiku iš jos pa- 
roliuoti jauni berniukai sugau
ti piktadary]: ėse. z

Vienu iš tos mokyklos pa- 
’eistų auklėtiniu buvo Bernard 
Sawicki, 19 m., prieš savaitę 
Chicagoje nužudęs 4 asmenis.

Automobilių Saugumo 
Patikrinimas Priklauso 
Nuo Gubernatoriaus

Jei Gubernatorius Green pa
tvirtins legislaturos pravestą 
bilių, tai ateity visi Illinois au
tomobilistai turės du kartu me
tuose patikrinti savo automehi- 

I lių saugumą.

Dabartiniu metu tik du mie
stai to reikalauja — Chicaga 
ir Evanstonas.

Pagal naująjį bilių, patikri
nimus galės atlikti flrivatiški 
garažai ir patarnavimo stotys, 
ir bus leista už tai imti atly
ginimas.

Chicagoje ir Evanslone pa
tikrinimai automobilistams yra 
savivaldybės teikiami veltui.

Ši Pavarde Sunkiau
Ištarti, Bet Kostir 
meriams Patinka

Harris Pavirto Haralam-
'■ popoulas ’

■ ■•>;/ ! u

Louis Harris, 47 m., 215 N.
' ■ j • • '.ir u,’

Peoria street, paprašė teismą,
kad tas permainytų jo pavar
dę į Elias Haralampopoulas. Jis 
tą pavardę nešiojo pirmiau, bet 
vienu kart manydamas, kad bus 
lengviau kitiems ištarti, pasi
mainė į Harris. Dabar jis pra
šo sugražinti senąją pavardę, 
nes, girdi, jo bučernės kostu- 
meriai didžiumoje yra graikai 
ir jiems geriau patinka Hara- 
lampopoulas.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ 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 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

Jos. F. Budrik 
INCORPORATED 

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisinga: prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
v PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30 
vq1 vakare

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

WAAF — 950 K. Hawaiian — 
nedėlioj 4:30 po piet.

pasitarė su Probate teisėju John 
F. O’Connell. Teisėjas paskyrė 
adv. John P. Conmy našlaičio 
globėju, tas pasirašė reikiamą 
“pavelinimą” ir Raine penkta
dienį jau bus jurininkas.

8 8 8

Šerifas
Thomas J. O’Brien paskelbė, 
kad nuo to laiko kai pradėjo 
intensyvią kampaniją prieš 4 
mėnesius, iškolektuoti užsiliku
sias taksas, jo ofisas surinko 
$603,716.

ir Mary.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* Me
tanai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis^įr Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenae 

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir nagai sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVĖRLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofjso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 6597

DR. MARGERTS *
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
HdiTherzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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 SO. HALSTED ST.

DR. STRTKOL’TS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z VEZEL’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS* 2—4 popiet ir 7—P 
vakaro. tr-p^iadipnials ir sekmadin- 

niaiR nagai susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
• — 2-ros lubos — 
CHICAGO, ILLINOIS 

Ofiso Valandos:
Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 

4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

pjof 7 8 vai. N**d nuo 10 HH 12
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Sln Doarborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyde Park 3395
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SULAIKĖ DAKTARĄ RYŠY SU MOTERS 
MIRTIMI JO OFISE

Vyras Sako Jo Žmona Mirė Nuo Aborto
Policija vakar sulaikė Dr. 

Nathaniel II. Schaffner, 53 m., 
4009 Lincoln avė., ryšy su Mrs. 
Emma Laisure, 27 m., mirtimi 
jo ofise.

Daktaras sulaikytas po to kai. 
Mrs. Laisure tėvas, John Diet- 
rich, pasiskundė, kad jo duktė 
mirė Dr. Schaffner ofise. Pasta
rasis pripažino, kad moteris mi
rė jo ofise, bet jis paneigė kal
tinimą, kad esą jis padaręs nc- 
legališką operaciją.

Mirusios mbters vyras Earl, 
27 metų, valstybės gynėjui pa
pasakojo sekahčią istoriją:

“Mes, draugo rekomenduoja
mi, nuvykome pas Dr. Schaff
ner. Jis paprašė $65 už abortą, 
bet per trečią apsilankymą — 
vakar (t. y. pirmadieni), jis nu
sileido iki $40.

Išgirdo Kliksmą.
“Aš nežinojau, kad jis jai da

rys ką jiors kaip vakar. Mano 
žmona, viena musų mažų duk
relių ir aš nuvykome į jo ofi
są. Ji įėjo į daktaro priėmimo

kambarį. Po dešimties miniiČių 
aš išgirdau jos kliksmą. Įbegiu, 
į tą kambarį. Ji mirė už kelių 
minučių — gali sakyti mbiho 
glėby.” j

Laisure sako, daktaras liepęs! 
jam eiti namo, ir, kad jis Su
sisieksiąs su graborium. Apie 
vidunaktį, Laisure tęsė, Dr. 
Schaffner atvyko į Laisure na
mus, 6144 North Iloyne aveniie,, 
su mirusios moters kimu, suvy
niotu blankete.

Vedybų Sukakties Dieną.
“Jis perspėjo mane nieko apie 

mirtį niekam nesakyti,” Laisure 
pasakojo valstybės gynėjui.

Laisure turi dvi dukreles, 
Patsy Jcan 4 m., kuri kartu su 
tėvais nuvyko lemtąją dieną 
pas daktarą, ir Betty Joyce, 6 
m. Laisure buvo vedę prieš sep
tynis metus. Pasitaikė, kad die
na kurioje Mrs. Laisure mirė, 
buvo tos poros vedybų sukak
ties diena.

Policija sako, Dr. Schaffner 
prisipažino sėdėjęs du kartu 
Leavenworth kalėjime už par
davinėjimą narkotikos.

kad jis rengėsi tą bylą pervesti 
įįrhhd jury.

Ajjkhftihlihį priėŠi JlfrS. Šteįč-; 
itfoh itetos ;BeYe Šriiiih, šhlky- 
dahtos, kad jo žtooria tas. to-’ 
Še Sriiith, ^3 tu., 1^6 
aVė;> ketiirih kiidikių rtidtiiih,* 
ifiirė pb Apsilaiikynib tas. ŠtėJ 
įėhiAn člfiše, fO'il Nčlfcile

■> > - j <

>Vy:u./£Z*J> •iLk i

je jaiirihs įtovdgė TŠ

Marąūefte1 PaYk kdlbiiijos gy
ventojai apšisAii^bkite jaudb 
piktadario, kuris prieš liepos 4 
d. šventę apvogė narittils adrešd' 
6542 S. Artesian Avė.

Dalykas buvo tJkis: moteris 
parėjo iš darbo itomo. Tą die
ną ji buvo gavusi savo algą ir 
atostogų pinigus, — iš viso apie 
$100. Pinigus turėjo rankinuke 
(“paketbuke”), kurį pasidėjo 
virtuvėje ant stalo.

Pasigaminusi vakarienės, ji 
atsisėdo valgyti. Tuo tarpu kaž
kas pasibeldė į duris. Tai bu
vo kbkių dvylikos metų berniu
kas, kuris pardavinėjo kažko
kias menkniekius.*

Moteris nieko nepirko, ir vai-

kas išėjo. Nėttuktiš štiskaitibį-; 
jo vaTpeiis, Karkas ska,mBitio 
prie diirij ;iŠ gatvės. MPtdriš 

’tiiiė’jo pkžitirėti. Atidai^ duris,; 
6^t Tt'ž dufų ritoko 1?a-'

‘čfeu khi atgal 4 virtuvę, 
tai *jaa rawfHwb su pinigais 
hėberUdd.

1 kaii tas vaikai pa- 
špattdė varpelį prie prdkihių 
rį, b paskui, apibėgęs Upliii- 
kui, įsigavo 'į virtiivę ir pAVb- 
ge pinigus.

Mdtėritns patartina UpšisaU-^ 
;^bfi. i

Nanto savininkais.

Roseland

ONA SLAŽIENĖ 
(po pirmu vyru Povesiene, 

po tėvais Rudaitytė) 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 6 d., 9:00 vai. ryto, 1941 
m., sulaukus 36 metų amž., 
gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Vincentą Povesį, dukterį 
Nelhe, seserį Petronėlę Chur- 
lionienę, jos vyrą Gustautą 
ir jų šeimą, brolį Joną Rudai
tį ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Litua- 
nica Avė. ...... ,

Kitas Panašus Nusiskundimas.
Kitą panašų nusiskundimą 

vakar gavo graiid jury prieš a- 
kušerę Mrs. Magdalene Motzny, 
Stegeman, 60 m.

Grand jury akcijos pareika
lavo valstybės gynėjas Court- 
ney, po to kai tą bylą pirmadie
nį išmetė Felony teismas. Bylą 
svarstė teisėjas John T. Zuris. 
Valstybės gynėjo padėjėjas Sa- 
muel Papariek prašė teismą, dėl 
neturėjifrio užtektinai įrodymų, 
išnešti nolle proseųiii nuospren
dį. Paipanek vėliau paaiškino

Diena Iš Dienos
feridgeport

rLaid. įvyks ketyįrtad.. lie-
PdfcS įfo && vall'fytę.ai įcp- 

| plyčios j Sv. Jurgio parap. 
I bažnyčią, kurioje atsibus ge

dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Slažienės giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sūnūs, Duktė, švogeris, 

Brolis ir Giminės

Laid. dir. S. P. Mažeika, 
a tel. Yards 1138-1139.

PETRAS LAURAITIS 
(gyv. 4509 S. Paulina St.)

B | 1*1 A Gėlės Mylintiemsi I H K A Vestuvėms, Ban- IIM kietams, Laidotu- vaaava ■ vėms> Pa p u o š j.
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 6 d., 1941 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Lietuvoje, 
Šidlavos parap., Raseinių ap., , 
Akstinų kaime.

Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliaipe nuliudime . 

seserį. Mortą Jarušienę, jos 
dukterį Bronislavą ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų. Lie
tuvoje paliko 4 seseris: Kazi
mierą Stoškienę, Elžbietą 
Shimkienę, Viktoriją Lušie- 
nę ir Antaniną Lušienę.

Kūnas .pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyč., 4605 Hermitage 
Avė.

Laid. įvyks ketv., liepos 10 
d., 8:30 vai. ryto iš koplyč. į 
šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Petro Lauraičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam .paskutinį patarnavimą ir » 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Seserys, Giminės ir Pažįstami

Laid. dir. J. F. Eudeikis, 
tel. Yards 1741.

Rengiasi šiiiiriibttis vestuvetos
Subatoj, liepos-July 12-tą, Šii- 

skambČs vestuvių varpdi p. 
James Schlfo ir p-lei Jean Ur- 
butis.

Bažnyčios apeigos bus ŠV; 
Jurgio pArApi’jds bažnyčioj, , o 
vestuvių piiritA Kazio Ūkeliu 
svetaiiiČjė, 3’43'6 Lituanica.

Jauiiašiš etorriėš Schifo ’yrh 
roselaridiefts, o jaunoji p~lc ’J&to 
Urbutfs, dūlitb )?ėtro ir tairi- 
jonos tlrbUČip, jįra bridgėpof- 
tietė. GyV^ha $232 So. Uiii'oh 
Avė.

Sako, tikrai šadhioš'
vestuv&s. 'KšU ‘Užprašyta dAttg' 
giminių, draugų, svečių. Pasam
dytas keturių gerų muzikantų 
orkestras. Svečiai galės links
mai baliavoti ir smagiai pasi
šokti.

— Kaimynas.

Išvyko 
Atostogų

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 
pusės amžiaus. Dabar ilsisi Lietuvių 

Velionė gimus Lietuvoje, Dičiunų 
Panevėžio Apskr.

KATRINA BATKEVICIENĖ
po tėvais Palionaitė

9-tą d., 1940 m., sulaukus 
Tautiškose Kapinėse.
kaime, Pušaloto parapijoj,

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

Ilsėkis ramiai
Tarp medžių ant kalno laisvųjų kapų— 
Ten musų Mamytė miega amžinai.

Prabėgo metelis, prabėgs ir kiti,
Jau vysta kvietkeliai jūsų sodinti.

Gaivinsiu kvietkelius, kad visad žydėtų,
Raminsiu širdelę, kad taip neskdudėtų. r

Pluokštais gėles skinsim ir kapą ^labinsim,
Saldžiais atminimais sau širdį raminsim.

Ant jūsų kapelio paminklą neužilgo statysim,
Auksinėm raidelėm vardą užrašysim.

Kas nedėlia kapą aplankom, . .
Gailiom ašarėlėm gėles ^laistom.

Nuliūdę lieka, . . .... ,
vyras Jonas, duktė Salomia, žentas Joseph Jacks

ERIGHTON PARK. — duon
kepio V. Preikšos žritoha Fran- 
ces ir jų artima drAiigė Laba
nauskienė išvyko Woodboro,. 
Wis., praleisti sAVhitę ar dau-; 
giau atostogų.

Biznieriai Pj^lkšai Chicagoj 
yra žinomi kdipb geri kepėjai 
lietuviškos ru^iit&s duonos.

Jų duonkepjįkhi randasi ad
resu 245 W. 4^h Place.

”— Vietinis.

Turėjusi Sriegias 
Atostogas

BRIGHTON PARK. — šie
met Gene va Trakšcliutė, W£!t)Į 
So. Rockwell St., sako, tikrai 
turėjusi smagias atostogas. 
Atostogų metu ji atlankė ke
lių valstijų istorines. vietoves ir 
šiaip įdomesnes įstaigas.

Užklausta dabar papasakoja 
ten įgytus įspūdžius.

— Kaimynas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagb?)
John Žilius, 23,‘su Isabil Woj- 

ciechowski, .26
Adolf Kraiytes, 47, su So- 

phie Stasytis, 32
Gifsit 42, ‘iilifti

-šii Ue-

Bu'vęš CKičagietis Petras Dhu- 
gėla Aplankė Draugus

Šiomis dienomis Petras Dau
gėla iš Racine, Wis. svečiavo
si pas rošelapdietį Juozą Puč- 
korių ir kitus? senus draugus.

;4

Daugėla yra daugelį metų iš
gyvenęs Roselande.ir daug vei
kęs Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Rately.

Daugėla neilgai svečiavosi pas 
roselandiečius, nes dėl darbo 
turėjo grįsti į savo Raciiie, net 
nepasimatęs su visais draugais.

Pasiėmė Visą Knygutę
Beje, turiu pasidžiaugti, kad 

Daugėla nors gyvena kitoj ko
lonijoj, tebėra geru Chicagos 
patrijotu, nes kasdien1 skaito 
“Naujienas” ir atsidėjusiai se
ką chicagieČių veikimą. Tas vei- 

’kimaš, jis 'salto, jam estjs mie
las.

Svečias apgailestavo, kad’ jis 
begalėsiąs dalyvauti “Naujienų” 
piknike liepos >27 d., kdr bus 
automobilio ląimėjiihas. Jeigu 
jisai automopįįlių laimės, tai chi- 
ca^iečiai turės jį nusiųsti į Ra- 
cinę. O tikisi lainiėti, nes pa
siėmė tikiėtų pūo J. Pučkoriaus 
visą knygutę. Gdod Luck, tau 
Pėfrai, tų, aut_oniobilių laimėti.

. Uhtlnas.

Naudokitės

Teikia Žinias Apr Paren
gimus.

‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengntit|. Taipgi ir rengėjai, 
'pfrfh Samdymo sveia’Rfiį, pra
šome kreiptis į “Nąujienhs’k- 
kad hesiišidurti šu kitais pa > 
rengimais ir išvdiTgti nepagei- 
dauja'mok kbnkiifenČijos. Šį 
-patarnavimą “Naujienos” tei
kia n^ibdkamai.

Škėlbimai Naujienose 
‘dtioda naudą dėlto, 
kžid ‘pačios Natijienos 

naudingos.

Northsidiečiai
Lake Vilioję

Kėfyirtos liepos švenčių pro
gų šUmhnėme vykti pas p.p. 
Yttcius, Lsi;ke Vilią, iii. Važiuo- 
'jain būryje su savo “perieijuo- 
tii” Študebųkęr. Tai niekis, — 
bile veža. Kalbamės, kad busi- 
bie per šiAs ŠVentės vieni, nieu 
kas ir nėžiiloL Bet kur tau, 
brolyti, pasislėpsi. Nuvažiuojam 
ankšti rytą, nugi Stanionis su 
savo šeima jau iš vakaro ten 
baliavoja. Mat, žmogui kartais 
nelaimė išeina ant gero, taip 
ii" Stanibniui, — jo Buickui kas 
ten šiišigddihus prisiėjo vesti 
prie “gydytojo”, kur netikėtai 
ištrauks keletą dešimtinių iš ki- 
šeniaus už sudėjimą jo kaulų 
į krūvą, kad vėl galėtų laimin
gai tęsti atostogas. Gal jau ne
teks pasiekti trijų šimtų my
lių, labai gaila. Bet kartu džiau
giamės, kad turime linksmą 
kompaniją ir vaišes.

Dieną antrą praleidome ge
rokas būrys kartu, — p.p. Shim- 
kai, Sirbyčiai, Radišauskai ir 
Stanioniai.

Nugi sekmadienį dar padidė
jo musų kompanija, — lyg ži
nodami musų paslaptį atsisku
bino p.p. Saikai ir Čepaičiai. J. 
Čepaitis padare surprizą mums 
visiems; mat, dabar jaučiasi la
bai lengvutis, sako, norėtų ir 
palakstyti jeigu sveikata leistų. 
Atrodo, kaip bernužėlis jaunas, 
plonas, tik gaila, kad nemėgina 
ir negalėjo mums padainuoti.

Grįstame namo jau netokie 
linksmi, nes jaučiame kiek pa
vydo J. Radišauskui. Mat, jis 
turi laimės pasilikti atostogų 
vienai savaitei. Taip ir Euge- 
niui W. Mat, panorėjo juodu 
pasiimti gerokai stiprumo ir 
saulės spindulių.

Vyručiai, bukite atsargus su 
saule! Taip perspėjo p-nia Ra- 
’disaųskienči <$avo vyrą.

Aš taip pat pritariu Kastu
tei ir sakau Eugeniui ir Jonui: 
“Be good boys”.

Negalima’ nepaminėti p. Ju
cių kaipo progresyvių ūkinin
kų, kurių ūkis labai pavyzdin
gai tvarkomas. P-as Jucius ne 
tik gabus ūkininkas, bet pasi
rodo ir geras dainininkas — 
“solistas”. Kad užtraukia ko
kią “žematišką”, tai net paeže- 
ris skamba. O ponia Jucienė 
pavyzdinga šeimininkė, — tvar
ka visur, kur pasisuksi. Garbė 
tenka tokiai šeimininkei. Be to, 
p.p. Juciai yra “Naujienų” 
skaitytojai.

Džiaugiuosi, kad ir man te
ko Šu p.p. Juciais susipažinti.

Onutė.

piridnkf reikalais M į

Naujienose,

CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
DŽENITORKOS ir skrobinti mo

terys. Kreipkitės 9:30 šį vakarą. 
343 So. Dearborn, kambarys 205.

OPERATORS, single needle, on 
wash dresses. Patyrusios. Pastoviai. 
Smagi aplinkuma. 404 So. Racine, 
2nd.

PATYRUSI VEITERKA dirbti 
rodhauzėje tuojau. Oaklawn 253, 
6401 W. lllth St., kampas Ridge- 
land Avė. S. Draugelis.

FEATHER GIRLS, patyrusios, 
dirbti prie plunksnų. 65 East South 
Water St. Room 802.

Morrov(, single needle operators, 
patyrusios, prie sveterių. Gera mo
kestis. Vienna Art Knitting Mills, 
115 S. Market St.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darblninkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

nereikalingas. Mokytis ofisų darbo, 
amato, dirbti įmonėse, etc. Algos 
$15 iki $20. Pastovus, užtikrintas 
darbas.

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

FUR RENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

DAKTARO OFISAS RENDAI. 
Karšto vandens šiluma. 5 kamba
riai ir ofisas. Virginia 9577. 4358 S. 
Fairfield Avė.

REIKALINGA ŽENGTA PORA, 
be vaikų, prižiūrėti ruiminghouzę 
su stokeriu. Mrs. A. Gross, 201 E. 
Ontario.

ANT RENDOS 8 flatai po 3 di
delius kambarius, su visais rakan
dais, dišėmis ir baltymais. Taipgi 
kambariai pavieniams. Galima ga
mintis valgyti. 1308-12 W. Madison 
St. Mr. Wuezen, manager.

HELP WANTED—MALĖ

REIKALINGAS PIRMARANKIS 
duonkepys prie ruginės duonos. 
Joe Baranauskis, 3800 Emerald 
Avė.

REIKALINGAS kriaučius į clean- 
ing store. Patyręs visokį darbą. 
Charles Krasauskas, 2543 W. 71st 
St., Hemlock 6573.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Daranti biznį barbernė, pilnai 
įrengta, įsteigta prieš 14 metų, ar
ti 79-tos ir Ashland. Vyksta į Ka
liforniją. Beverly 6155.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė—tik biznis ir stakas; fikšče- 
riai priklauso namui. Prieinama kai
na. Užinteresuoti pašaukite tel. 
TRIangle 4277.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Normų 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

PARDAVIMUI 2 aukštų muro 
namas su 4 kambarių katedžium 
užpakalyj.

K. KOLARIK
717 W. 16 Street

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI 10 pėdų steam 

table—kaip naujas.
8659 So. Ashland

$10,000. Arti 79th ir Ashland. 3 
krautuvės, 1 aukšto muro namas— 

I Arcola.
$11,750, kampinis 5 flatų, 5 kam

bariai kiekviename. Mūras, štymas, 
tikras bargenas.
$12,500. Trijų flatų, octagon fron
tas. Marąuette Manor. 3 karam mu
ro garažas. Geras pirkinys.

MR. MEDORA
8354 S. Ashland Avė.

Beverly 6155

SUSIRINKIMAI
Draugystės Palaimintos Lietuvos 

męnesinis susirinkimas įvyks liepos 
9, kaip 8:00 v. v. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 South Halsted St. 
Visi nariai nuoširdžiai prašomi da
lyvauti šiame susirinkime, nes bus 
baigiama ruoštis prie draugijos pik
niko, kuris įvyks liepos 13 d., Wil- 
low West Darže.

Lucille S. Dagis, raštininkė
Lietuvių Darbininkų Draugijos 4 

kuopos susirinkimas įvyks trečia
dienį, liepos 9 d., 7 vai. vakare, 
“Naujienų” name, 1739 So. Halsted 
Street. Visi nariai .prašomi atvykti 
į susirinkimą. Taipgi nevėluokite, 
nes turime svarbių reikalų aptari
mui.

Kadangi LDD 4-tos kuopos pa
rengimai būna bendri su LSS Cen- 
tralinės kuopos parengimais, todėl 
butų labai gerai, kad ir LSS kuopos 
nariai, ypač valdyba, dalyvautų šia
me susirinkime. J. K., rašt.

Roselando Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas įvyks liepos 10 d. 
7:30 v. vakaro Darbininkų svetai
nėj, 10413 Michigan Avė. Visos 
draugės malonėkit atsilankyti ir 
naujų draugių atsiveskit.

—Valdyba

KĄ TIK PABAIGTA
5835 So. Mozart St. Model 6 kam

barių mūrinė rezidencija. Tailo 
maūdynė.

Statytojas parduos arba mainys.

PARSIDUODA ARBA išsimaino 
public garadžius. 50 pėdų pločio ir 
123 ilgio. Arba išsirenduoja.

5349 So. Halsted

PARSIDUODA puikus mūrinis 
namas už $5500. 2 flatų, po 5-4 
kambarius. 2 karų garadžius. Engle- 
wood apylinkėje. Arti patogumų, 
įmokėkite $1,000 ar daugiau, liku
sius išmokėjimui. Priežastį parda
vimo sužinosite ant vietos.

Normai 3949

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

DYKAI! DYKAI!
Musų sąrašas No. 263 dabar išėjęs 
ši spaudos. Jį sudaro 216 TIKRŲ 
real estate bargenų, esančių Cice- 
roj, Berwyne, Riverdale ir Lawn- 
dale. Jis yra jūsų pagal pareika
lavimą. Telefonuokit ar rašykit, ar
ba atlankykit musų ofisą, o gausit 
mandagų, greitą ir protingą patar
navimą. Bukit išmintingi! Taupykit! 
Pralenkite infliaciją!

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem 

pardavimam

Urisas

Doody, Antomsen, Ine
BUS UŽDARYTAS VISA DIENA

Ketvirtadieni, Liepos 10

ATMINČIAI JŲ VICEPREZIDENTO

jFlr. Jfames -p. 5Doolip

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai Pardaviniiii_______

Naujam namui vieta 6-ms kamb., 
taipgi šeimai farma. Arti Grand 
Avė., vakaruose nuo River Grove. 
Vidų galima užbaigti pagal jūsų 
asmeniškus reikalavimus. Kaina 
$1,975, $300 cash, $22 kas mėnesis.

Box B. 4, 1739 So. Halsted St.

125 akrų farma. Gero stako far
ma, geri pastatai, pakankamai, van
dens. Kaina $9500. Fred Westphal, 
R. 1, Tonica, III.

80 akrų šiaurės Wisconsine. Geri 
pastatai, arti ežero. $5,000. B. Gatės, 
423 Johnson, Centralia, III.

40 akrų farma su sodu ir mėly
nėmis uogomis. Nėra pastatų. Paul 
Wilke, Grrand Juriction, Micn.

T* l-.-S

VVHOLESALE FURklTURE
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ta rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionatiai

6343 So. Westem Avė., 
Chicago, I1L TeL REPublic fi05Į
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