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AL JOS ANGLil KANUOL
ANGLAI VARTOJA NAUJĄ GINKLĄ
Tinkamai pasiruošę sutikti invaziją

Nuo vakar dienos ryto vokie- Visoje Anglijoje buvo kelii- 
čiai žadėjo kasdien siųsti 10,- mi balsai keršyti vokiečiams už 
000 orlaivių Londonui griauti. Londono bombardavimą. Rei- 
Jie sutraukė Francuzijon 2,500 kalauta visiškai išgriauti Ber- 
orlaivių, kuriuos tikėjosi ketu- lyną, bet anglų karo vyriausy- 
ris kartus į dieną pasiųsti An- 
glijon. Orlaiviai turėjo išmesti 
šimtus tūkstančių svarų sprog
stamos medžiagos.

Hitlerio eskadros išskrido iš 
Francuzijos, bet jos nepasiekė 
Londono. 9 valandas tęsėsi vo
kiečių aviacijos puolimas ir virš 
Londono vakar jiems pavyko 
išmesti tiktai 20 bombų. Paly
ginus su ankstyvesniais bom
bardavimais, tai yra labai di
delis anglų laimėjimas.

Išskridusios nacių oro eska
dros buvo sutiktos tokia stip
ria priešlėktuvine ugnimi, kad 
joms kitos išeities nebuvo, kaip 
tiktai grįžti atgal. Priešlėktuvi
nė ugnis buvo tokia stipri, kad 
negalėjo pro ją prasiveržti. Hit
lerio orlaiviai bandė kilti aukš
čiau, bet ir ten juos pasiekda
vo sprogstančios kulkos.

Vakar anglai pirmą kartą pa
vartojo naujas priešlėktuvines 
patrankas. Tai yra.gngjų .karo 
fabrikų paslaptis ir niekas ne
žino kaip jos veikia. * Tiek tik
tai tėra žinoma, kad jos suge
ba išmesti tokią didelę daugy
bę šovinių, jog orlaiviai negali
praskristi. Šovinius gali išmes- kankamą ginklų kiekį ir tikisi 
ti labai didelėn aukštumon. [sumušti nacius.

bė nesiėmė šio žingsnio. Jie 
pasiuntė keliasdešimt bombų 
Berlyno centran ir parodė, kad 
jie galėtų išgriauti Berlyną, jei
gu panorėtų.

Anglai kreipė visą dėmesį į 
Hitlerio koncentruojamus karo 
laivus ir baržas franeuzų pa
kraščiuose. Dieną ir naktį an
glų lėktuvai bombardavo uos
tus iš kurių gali būti pradėta 
invazija. Hitleris, bombarduo
damas Londoną, norėjo atitrau
kti anglų dėmesį nuo ruošia
mos invazijos, bet šaltakraujiai 
anglai nesiduoda apgaunami. 
Vakar karo laivai įsiveržė į ke
lis uostus ir paskandino dau
gelį vokiečių paruoštų baržų.

Invazija turi įvykti šiomis 
dienomis. Kai kurie tvirtina, 
kad' ji prasidės rytoj. Hitleris 
turi sutraukęs daugybę kariuo
menės. Vokiečių nervai yra la
bai įtempti ir jie jau negali il
giau laukti. Jeigu jis dabar in
vazijos* nepradės; Jūrės ją ati
dėti sekantiems metams.

Anglų karo laivynas yra pa
siruošęs mušiui. Anglai turi pa-

Skandina laivus Nauji neramumai
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LONDONAS, Anglija, rūgs. 
12 d. — Ligi šiam metui vo
kiečiai skelbė apie skandina
mus anglų laivus, bet dabar an
glai pradėjo skandinti vokiš
kuosius. Kai tiktai vokiečių lai
vai drįso išvažiuoti iš uostų, 
anglų karo laivai pradėjo juos 
pulti. Vok ečiai žemyno pakraš
čiais siunčia savo laivus į Fran- 
euziją iš kur mano pradėti in
vaziją, Anglų karo laivai turė
jo kelis susirėmimus su vokie
čiais, nuskandindami didoką vo
kiškų laivų kiekį.

Meksikiečių ginčai
MEKSIKA, sostinė, rūgs. 12
— Ginčas tarp Meksikos
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LUKO NACIUS
VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
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MACJJIENU-aCME Teiepnou*
Londono griuvėsiuose ieškomi žuvusių žmonių lavonai.

— Romoje pasakojama, kad italai pradėjo senai rengtą puo
limą Egypte.

— Lybijos pakraščiuose įvyko smarkus susirėmimas tarp 
italų ir anglų. Pasikeista artilerijos ugnimi.

— Buvęs Rumunijos karalius apsistojo Bafcelonoj. Vyksta 
į Portugaliją.

— Prancūzai privalo išlaikyti du milijonus okupacinės vo
kiečių kariuomenės. Kasdien privalo vokiečiams sumokėti 8,- 
000,000 dolerių. Petain franeuzus bankuose atidarė sąskaitas 
tam reikalui.

— Steinhardt, Amerikos pasiuntinys Maskvai, išbuvęs Ame
rikoje 4 mėnesius, išvyko į save paskyrimo vietą. Vyksta per 
Aziją.

— Kinvel, N. J. įvyko labai didelis sprogimas parako fabri
kuose. Manoma, jog žuvo apie 100 darbininkų. Federaliai agen
tai veda tardymą. Spėjama, kad sprogimas padarytas penktos 
kolonos agentų. Jau surasta 20 lavonų. Valstybei padaryti mi
lijoniniai nuostoliai.

— Vakare vokiečiai bandė bombarduoti Londoną, bet labai 
mažas orlaivių skaičius prasiveržė.

— Anglai be pertraukos bombarduoja Francuzijos ir Bel
gijos uostus. Vokiečiams daro labai didelius nuostolius, nes 
Hitleris ten sutraukė labai dideles savo kariuomenės dalis.

— Francuzai paskyrė gen. Doyen pirmininkauti taikos de
ryboms Wiesbadene.

Laivynas bėga
CEUTA, Ispanų Marokas, 

rūgs. 12 d. — Trys dideli fran
euzų kreiseriai, lydimi trijų ka
ro naikintojų (destroyers), 
šiandien praplaukė pro britų 
sargybas Gibraltare. Ant laivų 
plevėsavo trispalvėfraneuzų 
respublikos vėliava. Laivai at
plaukė iš franeuzų karo bazės i 
Tulone ir įplaukė į Atlantiko 
vandenyną britų visai nesulai
kyti. Spėjama, jog tai nauji 
franeuzų karo laivai, kurie su
kilo prieš Petain vyriausybę ir 
nuplaukė pas britus padėti jiems 
tęsti karą prieš Francuzijos 
okupantus.

Penktakojai 
Afrikoje

Kariauja vabzdžiais

BITOLI, Jugoslavija, rūgs. 
12 d. — Prie jugoslavų ir al
banų sienos įvyko susišaudy
mas tarp Jugoslavijos kareivių 
ir Mussolini pasiųstų agentų. 
Sus’šaudymas buvo labai smar
kus. žuvo 6 jugoslavų kareiviai 
ir didelis jų skaičius buvo su
žeistas. Gen. Milan Nedič įsa
kymu kariuomenei pagyrė jugo
slavų kareivius, kurie labai drą
siai laikėsi fašistiškų provoka
cijų metu ir neįleido į savo te
ritoriją 
spauda 
aikštėn, 
kareivių
solini gaujomis.

Nepavykusi invazija

įsibrovėlių. Jugoslavų 
tiktai šiandien iškėlė 
jog tai ne pirmas jų 
sus’šaudymas su Mus-

Lybijoj gaisrai

VICHY, Francuzija, nigs. 12 
d. — Iš okupuotos Francuzijos 
zonos atvykusieji karininkai 
tvirtina, kad vokiečiai jau ban
dė užpulti Angliją, bet jiems 
nepasisekė. Vienas franeuzų ka
rininkas, kuris palaikė ryšius 
su vokiečių karininkais, tatai 
patvirtina. Vokiečiai išvyko iš 
San Malo, franeuzų uosto. Be
veik visi buvo paskandinti ne
priplaukę Anglijos krantų. Vo
kiečių karininkai labai gerai 
jaučiasi Paryžiuj ir butų labai 
laimingi, jeigu jiems nereikėtų 
dar kartą dalyvauti tokiam 
vojingame karo žygyje.

CAPETONYN, Afrika, rūgs. 
12 d. — Pietų Afrikos minis- 
teris pirmininkas Smuts per
spėjo visą kraštą nuo penkto
sios kolonos, agentų, kurie ne
nustoja varyti savo propagan
dos. Buvęs min’steris Hertzog 
visą laiką skelbia, kad Pietų 
Afrika privalo *. padaryti taiką 
su vokiečiais) ir italais. Jis ne
kreipia jokib dėmesio į parla
mento nutar’m.ą ir krašto dau
gumos nusistatymą. Visi nuta
rė padėti britams vesti karą 
prieš diktatorius, o Hertzog no
ri pasitarnauti diktatoriams. 
Smuts siūlė sustabdyti 
pagandą, nes antraip 
priverstas imtis labai 
priemonių.

šią pro- 
jis bus 
griežtų

Diktatorius stipriai
nesijaučia

pa-

d.
kandidatų į prezidentus dar ne
baigtas. Nuotaika vis dar įtem
pta visame krašte, šiandien su
sirinkęs parlamentas dar kar
tą palietė šį klaus’mą. Parla
mente buvo paskelbti kandida
tų gauti balsai. Avila Cama- 
cho gavo 2,476,641 balsus; Al- 
mazan gavo 151,101 balsus. 
Trečias kandidatas, Tapia, ga
vo 9,840. Meksikiečiams skait
mens labai mažai ką sako, jie 
ir toliau tebetęs ginčą šiuo re- 
kalu.

KAIRAS, Egyptas,, rūgs. 12 
d. — Britų karo orla viai bom
bardavo italų aerodromus ir Ly
bijos uostus. Bombarduota Der- 
na, Anseat, Bardija ir kiti mie
steliai. Visose vietose sukelta 
dideli gaisrai. Ypatingai smar
kiai nukentėjo aerodromai. La
kūnai galėjo pastebėti, kaip už
sidegė keli orlaiviai. Italai bu
vo užklupti visai netikėtai ir 
neturėjo laiko nei priešlėktuvi
nes patrankas pavartota

Žydai sujudo
rūgs.

QRH
Laisvė teroristams

JERUSALe, Palestina, 
12 d. — Visi Palestinos žydai 
smarkiai susirūpinę tolimesne 
karo eiga. Juos labai sujaudi
no Mussolini padarytas bom
bardavimas Telavive. žydai sa
ve skaito nieko nekaltais. Tela- 
vivo meras pasiuntė Roosveel- 
tui telegramą, protestuodamas 
prieš barbarišką žudynę, pada
rytą prieš beginklius ramus 
gyventojus. Prašo Robsevelto 
intervencijos, kad panašus da
lykai nepasikartotų. Viso pasau
lio žydai labai susijaudino fa
šistų žygiais ir žada imtis prie'- 
monių Mussolini suvaldyti.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 12 d. — Diktatorius pri
vertė jauną karalių pasirašyti 
amnestijos įstatymą, kuris lie
čia didoką skaičių geležinės 
gvardijos narių, ruošusių pasi
kėsinimus prieš pabėgusį Ru
munijos karalių. Taip pat pa- žudė vieną teisėją, drįsusį nu-

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 12 d. ■— Atsakomingi vy
riausybės sluoksniai šiandien 
viešai apkaltino anglus dar vie
na nauja kovos priemone. Vo
kiečiai tvirtina, kad anglai iš
metė didelę daugybę bulvėms 
naikinti Vabzdžių Vokietijos. 
Belgijos ir Luksemburgo bul
vių laukuose. Minėti vabzdžiai 
labai greitai veisiasi ir ėda bul
ves. Ligi šiam metui nesuras
ta priemonių tuos vabzdžius iš
naikinti. Vokiečiai skundžiasi 
dėl bulvių stokos. Bulvių der
lius buvo nedidelis, o anglų pa
leisti vabzdžiai ir paskutines iš
naikins.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
rūgs. 12 d. — Naujas Rumu
nijos diktatorius nesijaučia la
bai stiprus. Kasdien kreipiasi 
į Visuomenę per radiją, prašys 
damas tvarką palaikyti, bet li
gi šiam metui Rumunijoj tos 
tvarkos dar nėra. Diktatorius 
uždraudė uniformas, bet gele
žinės gvardijos nariai tyčia jas 
nešioja. Uždraudė demonstra
cijas, fašistai, tris dienas tęsia 
demonstracijas, sąryšy j su bu
vusio jų lyderio Codreanu mir
tim1’. Per radiją Antone.scu pa
siūlė savo vietą bet kuriam ru
munui, kuris mokės geriau už 
jį valdyti kraštą.

Prezidento kalba

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
12 d. — Rooseveltas vakar Wa 
shingtone pasakė labai įdomią 
kalbą vežėjų unijos susirinki
me. Prezidentas priminė jo pre
zidentavimo metu padarytus 
palengvin’mus darbininkų gyve
name ir papasakojo, kaip tie 
palengvinimai buvo legnlizuo4i. 
Priminė darbininkams, kad jie 
privalo išvalyti iš savo unijų 
v’są eilę raketierių, kurie vieto
mis užima labai atsakomingas 
vietas ir apgaudinėja darbinin
kus. Tai buvo pirma Roosevel
to kalba prezidento rinkimų rei
kalu.

Vėl bombos Berlyne

Kontroliuos 
pramonę

Vokiečiai nemiega

VICHY, Francuzija, rūgs. 12 
d. — Petain 'vyriausybė šian
dien paskelbė visą eilę dekre
tų, kurie labai smarkiai suvar
žo visą Francuzijos pramonę. 
Ministeris pasiėmė sau teisę 
spręsti apie v'sos žaliavos pir
kimą. Ministerijoj padaryti ke
li skyriai, kurie kontroliuos pir
kimą, pardavimą, gamybą, mai
nus ir visą pramonės judėji
mą. Ministeris galės iš viso už
drausti gaminti kai kuriuos 
produktus. Dekrete yra pridėč- 
kas, kuris primena 
ninkams, kad jie 
smarkiai baudžiami, 
paklausys valdžios.

BERLYNAS, .Vokietija, rug
sėjo 12 d. — Anglai vakar ne 
vien tiktai Berlyną bombarda
vo, bet aplankė didelę daugy
bę kitų miestų. Gyventojai bu
vo priversti skubėti į pogrin
džius., Smarkiau bombardavo 
Hamburgą, "Bremeną, Kielį, Os- 
tendę ir daugelį kitų pajūrio 
miestų. Bremene ir Kielyį pa
liestos laivų dirbtuvės, kurios 
nesustoja dieną ir naktį. Mes
tos bombos padegė fabrikus ir 
lakūnai matė bėgančius darbi
ninkus.

prameni- 
bus labai 
jeigu ne-

Petain žada bėgti

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
12 d. — Politiniuose sluoks
niuose kalbama, kad franeuzų 
maršalas Petain žada visiškai 
apleisti Francuz ją ir išvažiuo
ti į Afriką. Jis paliks visą Fran- 
euziją vokiečių administracijai. 
Petain tikėjosi iš vokiečių išsi
derėti šiokių tokiu lengvatų, 
bet nieko išsiderėti negali. Vi
si gyventojai yra nusistatę 
prieš jo vyr’ausybę, jis negaU 
viešai pasirodyti, visi jį apšvil- 
pia, 
tain 
bet 
žia.
kolonijas iš Afrikos.

Drąsus savanoriai
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

12 d. — Londone susidarė sa
vanorių būrys, kuris turi tik
slu surasti vokiečių numestas 
bombas, užtaisytas vėlesniam 
sprogimui. Kai kurios bombos 
sprogsta po 6 valandų, kitos po 

j 26, o trečios dar Vėliau. Ši sa
vanorių brigada laipioja po sto
gus, landžioja po sugriautus 
namus ir ieško nesprogusių 
bombų. Kai suranda, tai ap
krauna jas smėlio maišais, api
pila žemėms ir aplinkiniams 
gyventojams liepia pasitraukti. 
Darbas yra labai pavojingas ir 
reikalingi drąsus vyrai.

grasinimai negelbsti. Pe- 
norėjo persikelti Paryžiun, 
ir ten vokiečiai jo neleid- 
Jis mano valdyti franeuzų

VICHY, Francuzija, rūgs. 12 
d. — Pat rta, kad vokiečių ka
ro vyriausybė, prisilaikydama 
Hitlerio agentų sudarytos rasių 
teorijos, Vokietijon siunčia vien 
tiktai baltuosius belaisvius. 
Francuzijoj1"’ įsteigtose stovyk
lose pal eka senegaliečius, alži- 
riečius ir žydus. Iš viso jų yra 
apie 400,0(M). Dabar Vokietijoj 
yra daugiau negu du milijonai 
karo belaisvių, kurie vokiečiams 
vien už prastą maistą atlieka 
visus re kalingus ūkio darbus.

Pasiūlė charakiriBERLYNAS, Vokiet’ja, rug
sėjo 12 d. — Praeitą naktį an
glų lėktuvai iš naujo aplankė 
Berlyną. Bombos vėl buvo iš
mestos pačiame miesto centre 
ir .sugriauti kiti valstybes’ na
mai. Kai kurios bombos krito 
į apgriautus namus. Labai 
smarkiai nukentėjo venas di
džiausių Vokietijos aerodromų 
~ Tempelhofas. Bombos patai
kė į hąngarus ir sukėlė gais
rų. Kituose Berlyno priemies- 

kelionei. Bus aptariami karo po-jčiuose buvo sukelta gaisrų, ku- 
litikos reikalai ir vokiečiai ’ riuos vokiečiai stengėsi greitai

Įvels kąran Ispaniją

Yk

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

Giedra ir šilčiau. . _ _
Saulė teka 6:27 v. r., leid- leisti laisvėn tie rumunų fašis- teisti mirti kelis geležinės gvar-(hard ir keli 

žiasi 7:05 v. v. I tai, kurie nužudė vieną Rumu- dijos narius.

nijos ministerj pirmininką. Pa
leista studentų grupė, kuri nuu

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
12 d. — Pranešama, kad fašis
tinis vidaus reikalų ministeris 
Serrano Suner šiandien išvyko 
į Berlyną. Jis vyksta vokiečių 
vyriausybės pakviestas. Visi fa
šistų la'kraščiai priduoda labai 
didelės politinės reikšmės šiai

TOKIO, Japonija, rūgs. 12 d. 
.— Sena japoniškų samurajų 
tradicija reikalauja, kad jų sek
tos nariai padarytų charak’rį 
(nusižudyti peilį įsmeigdami į 
pilvą), jeigu koks svarbus da
lykas jiems nenassieka praves
ti taip, kaip jie skelbė. Japo-, 
nų radijas paskelbė, kad Goe- 
ringas turėtų padaryti charaki
ri, nes jo aviacija neįveikė an
gliškosios, nežiūrint į didele3

stengsis įvelti kąrąn Ispaniją, i užgesinti. Ypatingai dideli gaisr vokiečių maršalo kalbas ir pa-
w w • • 9 -* • r* i . « • ’ • L&. *.1 — X — -- YY A a J 1. m «a! ~ aa « • a.
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čių pasiuntinys baronas Eber-pyje, kur yra karo fabrikai. Už-1 kiečių pergalę. Vargu Goerin- 
aukšti fašistiški muštųjų skaičius než’nomas, gas paklausys japonų radijau* 

- nes vokiečiai neskelbia.

Fašistišką ministerį lydi vbkie-(rai buvo šiaurinėje Berlyno da- kartotinus tvirtinimus apie vo-

NUO RUGSĖJO
SEPTINTOS

Naujienų Raštinė 
bus atidaryta kasdien uno 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak.

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

“NAUJIENŲ” ADM.
' valdininkai.
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(Tęsinys)
Ispanijos komunistai.

Minėjome, kad nepaisant vi
sų Maskvos pastangų, Ispanijoj 
negalėjo įsikurti stipri komu
nistų partija. Kai tiktai Maskva 
surasdavo būrelį žmonių dpiė 
kuriuos pradėddvd organizuotis 
ištikimieji, tuoj tas būrelis Su
skildavo, komunistų internacio
nalo viršūnės turėdavo arba is
panų vadus išmesti iš partijos; 
arba visas ispanų partijos ko
mitetas pasiskelbdavo, kad jis 
nuo Maskvos atskyląs, Balys 
Maskvoj sėdintieji kominterno 
vadai sakydavo, kad ispanų ko
munistai perdaug anarchistiški, 
tuo norėdami pasakyti, kad jie 
nesiduoda diriguojami, kad jie 
per daug savarankiški, kad ne
moka politikuoti, kad per dideli 
idealistai.

Ispanų socialistų judėjimas.
Tatai ir suprantama, nes ko

munistais pasišokdavo būti kai 
kurie buvusieji Socialistai arba 
anarchistai. Kokios ten bebūtų 
priežastys, kurios priversdavo 
juos mestis į komunizmą, rei
kia neužmiršti, kad jie buvo 
praėję socialistų arba anarchis
tų auklėjimo mokyklą. O tat 
jau ne paprastas dalykas. Ispa
nų socialistai ir anarchistai de
šimtmečiais savo narius mokė 
būti nuoširdžiais, laikyti duotą 
žodį, neskirti savo žodžių nuo 
veiksmų, būti savarankiškais, 
mokėti galvoti ir garbingai sa
vo nuomonę apginti, kitiems 
neprimesti savo valios, bet gy
venimo pavyzdžiais juos* įtikin

ti. Abiejų socializmo stovių at
stovai savo pavyzdinga gyveni
mo elgsena įrodydavo, jog visi 
socialistai gali būti tokiais, ir 
kad tik tokiais ir privalo būti. 
Na, o kaip visi žihom, paskuti
nių metų kbmtiništiškb veikiind 
praktika neigia visus šiiibs pa
grindinius soicialižmo mokyklos 
skelbtus auklėjimo dėsnius. Ko
munistu tapęs ispanas negalė
davo doroviškai pakelti šitokios 
jam primetamos Gaištos ir pa
keldavo maištą. Pagaliau jeigu 
ir atsirasdavo koks tipas, kuris 
ir šiuos vidaus skrupulus įveik
davo, tai platus darbininkijos 
sluoksniai jį pasmerkdavo ir 
nieko b'ėhdro su juo nenbtčda- 
vo ttirėti.

Prašo Rusiją parduoti ginklus.

Bet štai prasidėjo fašistų su
kilimas. Anarchistai ir Socialis
tai sukilėlius sumušė, bet pa
starieji, vokiečių italų ir portu
galų padedami, vis dėlto Stūmė
si pirmyn, užimdami miestą po 
miesto, provinciją pb provinci
jos ir grėsė užimti visą Ispani
ją. Rugpiučio 19 d. anglų ir 
franeuzų demokratijos atsisakė 
darbininkams duoti ginklų, tuo 
tarpu fašistai gavo pakankamai 
ne tiktai ginklų, bet ir specialis
tų. Ispanijos darbininkija žino
jo, koks jai pavojus grėsė, jeigu 
visą kraštą užimtų fašistai. 'Me
ldės, Saragosos, Badachoso, Se
vilijos ir kt. skerdynės1 jai aiš
kiai rodė koks jų likimas lau
kia. Pagaliau ispanų darbinin
kai aiškiai žinojo, ką vakarų ci
vilizacijai reikštų viso krašto 
pa tekūnas į užsienių val ią pil
dančių inilitaristų rankas. Dar
bininkui buvo pasiryžę viską, 
aukoti, kad tiktai laimėtų prieš 
uKiŪtaristusų, Siuntė>. su.yo atsio-r 
Vuš į visas datbininkų organi
zacijas, į demokratiškų valdžių 
kabinėtus, kreipėsi į visą pažan
gią visuomenę. Vietomis jie bu
vo labai gerai priimami, jiems 
teikiami labai gražus užuojau
tos žodžiai, bet ispanai žodžiais 
negalėjo pakirsti kelio fašistiš
kiems tankams ir orlaiviams. 
Visų dėmesys buvo nukreiptas 
į SSSR, nes atrodė, kad iš ten 
galima buvo laukti kokios pa
ramos. Ispanai kreipėsi į Rusi
jos valdovus prašydami ginklų.

Maskva šiuiičia diplomatus. ■
Maskvos poliiikos dirigėnlal, 

per penkiolika metų begalėda
mi surašti sau atramos punkto 
Ispanijoj, stiihanė pasinaudoti 
šia kritiška pladėtirtii ir įstiprih- 
ti ten savo .politiką. Pagaliau 
visame pasaulyje smarkiai nu
kritęs Kominterno prestižas 
taip pat reikalavo kokios nors 
akcijos, kad jis bent kiek ve! 
pakiltų; kškl v>ėl žmonėš phi- 
dėtų dbitiėils Rytais. Stalinas 
parėiškė, kad ispanų liaudies 
kova yra visbs progresyvios 
žmoiiijbs reikalas ir pasiuiitė 
savo agentus vietoj ištirti rei
kalą. Barselonon atvažiavo An- 
tonov Ovsejenko, vienas gud
riausių Maskvos diplomatų, o 
Madridan biiyo nusiųstas Ro
zenbergas. Bė šių dviejų oficia
lių diplomatijos ’atstbvų, pa
siuntė visą eilę slaptų agentų; 
kurių pareiga buvo kilo smul
kiausiai informuoti Kremlio 
valdovus apiė Ispanijos gyveni
mą.
Maskvos ^paraihd” sąlygota;
Stalinas btivo infdfmtibtas, 

kad Ispanijos darbininkija yra 
labai šiisipratdsi ir pažangi, it 
kad ji yra organiztiota į socia
listų ir anarchistų organizaci
jas. Kad komunistai jokio vaid
mens visuomeniniamė gyveni
me nevaidino, nė sakyti nerei
kė j o, Stalinas pats tai seniai ži
nojo. Maskvos politikai, išklau
sę raportus, vis dėlto nutarė, 
žūt biit, steigti komunistų par
tiją, kuri butų jiems ištikima. 
Po trijų ilgį mėnesių, pralau
kę kol fašistai jau teveik buvo 
bepradedą imti' sostinę, nutarė 
padėti respublikoniškai Išparii- 
jai, bet statė tam tikras sąly
gas.

NAUJIENOS, Chieągo, UI.

ną, šdutūvą ispanai mokėjd gry
nu auksu. v

Maskva teikalauJM politinių 
koftėesijų.

Bet to buvo’ ne gana. Rusijos 
pitkiiaiitbjai hėsitėh’kino šito
kiomis sąlygomis, liė reikalavo 
koncesijų ispanų vidaus gyveni
me, Valstybės valdyme, kariuo
menėj ir kitur. Ir juo sunkesnė] 
būklėj atsidurdavo ispanų res- 
pitblikobhi, jUa tie reikailavimlai 
būdavo didėsni.

Darbinihkai buvo demokratais.
Ispanijon dar neatplaukė nė 

viena ginklų partija, Maskva, 
per savo agentus Ispanijoj, pra
dėjo ardyti antifašistu vienybę. 
Ispanijos dhtifdšisiai riėttirėjo 
jokio' tarpusUtio pakto, juos vi
sus šdjurigė koVa prieš sukilė
lius ir jię visi, besivadovaudami 
demokratiškais pripčipais, kar
tu bėndradatbiąvo. Vietomis, 
kur koiriuhištai sugebėjo suda
lyti būrelį žmonių, jie buvo į- 
lėidžiami į visUs^ susidariusius 
komitetus, buvo išklausomos jų 
atstovų nubmohės ir laikomi ly
giateisiais nariais. Ispanų darbi
ninkijos datigūina nėsutiko su 
komunistų skelbiamais dės
niais, bet ji buvo tiek toleran
tiška, kad nesistengė jų užstelb- 
ti arba jieitis daryti kokių nors 
sunkenybių.

■iU.

Maskvos ginčus pėrkėlė 
. Ispanijon.

Bet tokiais nebuvo Ispanijos 
komunistai. Teisingiau pasa
kius, tokiais jiems neleido bū
ti Kominterno viršūnės. Stali-

a-
0 tokiais jie vadino’

kio kilusį ginčą dėl valdžios, 
perkėlė į tarptautinę areną ir 
pradėjo skaldyti antifašistų vie
nybę Ispanijoj. Ispanijos komu- 
ijistai pareiškė, kad jie negalį 
bendradarbiauti su 
gentais.
nuo komunistų partijos kitais 
laikais atskilusią žmonių grupę, 
susidariusią POUM. Aiškino, 
jog visi Trockio agentai yra 
Hitlerio ir Mussolini agentais, 
todėl jie ir negalį beitdradar- 
įiauti. Visa antifašistine visuo
menė pareikalavo įrodymų. 
Prašė komunistus pristatyti 
bent vieną įrodymą, kad POUM 
turi kokių ryšių su Hitleriu, ta
da jie taip pat atsisakysią su 
jais bendradarbiauti. Bet komu
nistai, nieko konkretaus nepa
jėgė pristatyti, vis dėlto tęsė to
liau savo Šmeižtų kampaniją ir 
Generalidade jų atstovas atsi
statydino. Krizis užtruko tris 
šaivaites.

Penktad., rugsėjo 1’3, 1940
gu fašistai nebūtų žygiavę pir
myn, ispanai butų išmetę ko
munistų atstovą ir baigtas rei
kalas, bet dabar to padaryti ne
galėjo. Nebendradarbiauji su 
komunistais, reiškia, netenki 
ginklų, vadinas, prakiši kovą ir 
laimi fašizmas. Nors ir labai 
ispanams nepatiko, bet turėjo 
sudaryti naują Generalidado 
Tarybą be POUM atstovo.

Maskva kontroliuoja užsie- 
niškius.

Be antifašistinės vienybės 
skaldymo, Rusijos agentų inter
vencija pasireiškė ir kitose sri
tyse. Jie, pareikalavo absoliu
čios kontrolės užsieniečių, at
vykstančių kovoti prieš fašiz
mą. Prasidėjus karui ispanų an
tifašistų pusėj buvo viso pasau
lio kairiai nusiteikusių piliečių 
simpatijos. Visuose kraštuose 
atsirado žmonių, kurie buvo pa
siryžę kovoti ir net gyvybę ati
duoti, kad tiktai butų pakirs
tas kelias fašizmui. Visi traukė, 
kaip galėjo, Ispanijon ir stojo 
į antifašistinių kovotojų eiles.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Maskva suskaldė antifašistų 
vienybę.

Jeigu ne karo pavojus ir jei-

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tėl.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tek Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 3.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutartį
TeL PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Perkant 5 tonus ar daugiau.
Sales Tax ekstra.

BLACK LUMP BAND .... .

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas P0RTSM0U1H 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių

*7.65

*9.50
■ ■ -■ ■

“Duok auksą — gausi ginklų”.

Normaliose apystovose nė 
tiktai ispanai, bėt niekas trupu
tį savimeilės ir Sveiko proto tu
rįs nebūtų galebendradar
biauti soviėtį' pdšTiiiyfKAiiis Są
lygomis. Bet ispahhi juk biivO 
skęstančiojo padėtyj, kuris ir 
Už šiaudo griebiasi. Maskvos pU- 
raina rėspublikohiškait Ispanijai 
buvo ta, kad ji sutiko išpananis 
parduot tam tikrą ginklų kiekį, 
iš anksto padedant į jų nurody
tus bankus atatinkamą auksO 
kiekį. Visoj šioj operacijoj nie
ko nepaprasto nebuvo, nes gin
klams pagaminti reikėjo daug 
išlaidų, tad už juos ir teko mo
kėti. Turint galvoj, kad visos 
Nesikišimo Komitete bendra
darbiaujančios valstybės atsisa^ 
kė ispanams parduoti ginklų, 
šis Maskvos nutarimas buvo 
džiuginantis dalykas, šia proga 
norime pabrėžti, kad už visus 
ginklus, kuriiios ręspiibl toniš
ka Ispanija gaudavo iš SSSR 
visą karo metą, privalėjo mo
kėti iė mokėjo grynu auksu. 
Tatai viešame susirinkime pa
tvirtino pats buvęs krašto ap
saugos ministeris IndalesijO 
Prieto ir tai žino visi antifašis
tai, kurie buvo susirtipinę Ispa
nijos likimu. Tatai pabrėžiame 
todėl1, kad viėtoiiiis sovietų a- 
gėritai dalykų nežinantiems 
žmonėms aiškina, kad SSSR pa
rama buvo ne komerciška, bet 
visai besąlyginė, kad SSSR do
vanojo ispanams ginklu^. Tuo 
tarpu už kiekvieną, kad ir se-

No. 2626 — Išsduvihėjimdi Kūdikių drabužiams arba bal- 
tidiams

OTHM. MM MM MM MM> MM ^M «M WM« aMM «MW MM MM M

I NAUJIENOS NEEDLECBAFT DEPT., No. 2626 |
Į 1739 So. Halsted St, Chicafo, HL ” |

Į čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No....~ |

I Vardas ir pavardė...... ..... ............. ......... .........................-............................ — I
I 

' Adresas...........________________------------------------------------■---------- ------ |

‘ Miestas ir valstija................. . .... ..................................   |
K — MM OMIP ■■■■■ MM*

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIŠ

Imkite 3 metus išfnokėti—reikia 
tik justi parašo.

Ūelotex Plasterboard pėda 2c 
1x6 Lentos ................. pėda l^c
1x4 Grindims Lentos pėda l%c
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) ,lQc
2x4 ............................. pČda l^jc
VVallboard—shėet nuo 4x6 iki

4x16 ................ ..... pėda 2c
Albert Special Maleva gal. $1.25 

A.pskaltliavimąs DYKAI—
Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER 
& SUPPLY CO.

3800 S; Wfesterrt Avė.
Tel. LAFayette 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 
v. v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos. 
,7.. ' . < / - 1

MASTER WlND0W SHADE C0 
S. J. Voftdrąk Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WĖST 47th STREĖT (ARTI W00D ST.)

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

b»

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA Ut DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCĖ
r . DIENA IR NAKTp !

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4(įQ5-07 So. Hėrmitage Avė. 
4447: South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

■ koplyčios visose

Klausykite tatunt Mdiė programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mečiais, 16:06 vai. ryto M W. H. L P; stoties <1480 K.) 

sa POVILU IALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
VI* • • 4 .•••«»

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

itiiiiiiiiim'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL

Ambulance 
Patarnavi
mais Diena 

ir Naktį

>111111111II llll IIHIII UI HHIIIIIIIIIHII

į

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

>n n u m u ui n imu n' m linini linui

J; MULEVIČIUS
4348 Š. Califoriiia Avenue Phone LAFayette 3572

< P. J. RIDIKAS
3354 So. haistėd Streėt YARds 1419

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

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

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Streėt Tel. Pullman 1270

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

<•« r x • * • • y * • • • - ’ > i '
" ............................. ...... .... ................ . ■ ■ ' ■ " . ........... '■ ..............- '

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituahica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
f Phone GROvehill 0142 

Phone Cicero 2109

. --r.—. - — - -
6812 So. West'ern *Ave. 4
1410 Sotith 40th Couti, Cicero

AKU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
* / • Ištaiso

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th 

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

. . Nedėliomis pagal sutartį

STREET

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ęhone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas RepubliC 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residenęijos Telefonas 

BEVERJUY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

2400 WEST M ADIS O N STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK)
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0»M
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 COUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
— ADVOKATAS —

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

Vai. 11—2 dieną ir 4—8 vakaro
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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LSS REIKALAI
Kuopų sekretoriai 

imasi darbo
Draugas F. Vareika iš Law- 

rence, Mass. valstijos rašo: 
“Drauge, gavau jūsų laišką. 
Ačiū. 1 Taip pat aplaikėme ir 
pundą Lietuvos klausime išlei
stų lapelių. Jau netoli pusę tų 
lapelių išdalinau. Narių kny
gutes ir musų LSS konstituci
ją taip pat gavome. Siunčiu 
jums vieną dolerį už mokes
čių knygutes ir LSS konstitu
cijas. Visais garais rengiamės 
prie didžiojo May n arti, Mass. 
pikniko. Gal pasimatysime pi
knike, nes mačiau, kad esi ap
garsinime uždėtas. Jeigu busi 
piknike, tai gyvu žodžiu pasi
kalbėsime, pasitarsime!

Neteko būti pas draugus

su nariais, tai duosiu kuopil- 
niausią paaiškinimą. Priimki
te labas dienas nuo musų Ak- 
rono kuopos.“

Trečias laiškas nuo d. W. 
V. Anastos iš Dorchester, 
Mass., kairiame jis sako: “Jū
sų, drauge, laiškas užtruko 
pašte, nes numeris buvo ne 
tas. Bet jis mane pasiekė, ačiū. 
Gavome ir Lietuvos klausime 
lapelius. Lapeliai geri. Baigiu 
aš juos dalinti. Komunistai 
baisiai pyksta ir kolioja, kam 
mes išleidome lapelius. Mat, 
jų amatas taip koliotis. Kata
likai paėmę į rankas lane’į, 
paskaito ir pagiria. Tautinin
kai nusiminę... Kas liečia.mu
sų kuopą, tai per vasarą esa
me nusitarę susirinkimų 
laikyti, 
baigė iir 
veikimą, 
sumanių 
Mes kol 
pašalinėse

gana,'Perduokite labas dienas nuo

ne-
Bet vasara jau pasi

ūlęs pradėsime savo 
Musų kuopoje yradienoje man reikėjo dirbti. 

Apgailėtina, kad neteko pasi
matyti su draugais.

Draugas F. Vareika 
darbštus draugas. Jis pirmuti-(' manęs: P. Tiškui, J. Glavec-! 
nis kuo greičiausiai atsakė į kui, St. Strazdui ir J. Stilso-I 
laiškus ir informavo LSS cent- nui- Apie narių stovį tuojau 
rą- Darbuokis, drauge.

Draugas B. Verseckas iš Ak-
ron, Ohio rašo: “Gavome nuo'to Kanados nuo d. A. Frenze- 
jusų laišką ir Lietuvos klau- lio. Jis rašo: “Malonu girdėti, 
sime lapelius. Lapeliai neblo- kad nors naujas LSS Centro 
gi, imsim juos dalyti lietu- Komitetas geidžia 
viams darbininkams. Siunčiu musų kuopa ryšius, 
jums $1.50 už lapelius. ___ ‘
liečia apie musų kuopos stovį,1 pamiršo ir į paklausimus net 
tai galiu pasakyti tiek: Per!atsakymo nedavė. Musų kuopa 
vasarą susirinkimo neturėjo- susikūrė du metai tam atgal 
me. Tuojau šauksiu susirinki- iš 16 narių. Mes kreipėmės į 
mą ir patikrinsiu narių stovį. LSS buvusį centrą, bet atsa- 
Kaip tik greitai susitvarkysiu kymo negaudami tai prisidėjo-

kas mokame veikti 
organizacijoje.

pranešiu kitame laiške.“
Ketvirtas laiškas iš Toron-

turėti su 
Senasis 

Kas komitetas nežinia dėl ko mus

Kaip “Kriaučiaus-Gaminto” Siuto

Gavimas “Gatavai-Gaminto”

Kaina — kada gali pirkti

; De Loxe
STRAICHT BOURBON VHISKEY

tik už

15* už stikliukų 
Prie Daugumos 

Barų

Bourbon 
ufhiskey

irr

INSUR-

ši č.'gtinė yra
! metų senumo ... 90 proof
Hiram Walker & oSns, Ine.

Peoria, Illinois

LATEST DIVIDEND

Account* open by th© 15th oarn as of th© Ist

FAIRFIELD SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2.7 2 9 W. C E R M A K R O A D

“WILSON’S” LAUREL-LEAF

TAUKAI

N A UJIEN Ų* A CM E Teh p.
Anglų bombonešiai atakuoja Berlyną.

P IRKITE IS
“MIDWEST STORES” 

KUR VISADOS ESATE TIKRI GAUTI PUIKIAUSIOS 
KOKYBĖS MAISTUS ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS!

IŠPARDAVIMAS! Penktadienį ir šeštadienį, RUGSĖJO 13 ir 14

1 Svaro C1/2|W
Kartonas

SO RICH IT WHIPS
MILNUT Aukšti kenai 3 už 170
DYKAI! Gražus Stiklinis Indas su 2 pirkiniais
“KELLOGG^” CORN FLAKES_______Dideli pakeliai 2 už 19c
“MAZOLA” VIRIMUI ALIEJUS Paintės kenas 23c
“KARO” SYRUPAS Blue Label l’/fc sv. kenai 2 už 21c
“SUNSWEET” DIDELĖS SLYVOS 1 sv. pak. 2 už 23c
Skanus Kernai on Cob.
“NIBLET-EARS“
“ELMDALE” Puikiausios Kokybės
TOMATĖS ..................... Dideli 2l/z kenai
“ELMDALE” Kapoti
ŽALIEJI BYNSAI

12 ausu kene C 290

2 už 190

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Zuitas Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms“ dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm- samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, ši 
patarnavimą “Naujienos“ tei- 
’ in nemokamai,

No. 2 kenai

ine prie “Kanadoje gyvuojan- 
Ičios CCF. Mos norėtume gauti 
[išleistų Lietuvos klausime la-

prisiųskite nors kokius pen
kis šimtus, mes už juos pasi- 
mokėsime.”

Toliau tas pats draugas sa
ko: “Mes turime ižde pinigų 
ir manome užkviesti d. J. Stil- 
soną į musų miestą su pra
kalbomis. Pas mumis smarkiai 
yra skaitomi laikraščiai: “Nau
jienos“, “Keleivis“ ir “Naujoji 
Gadynė“. Yra musų tarpe bū
relis draugų, kurie laiks nuo 
laiko ir bendradarbiauja virš- 
minėtiems laikraščiams.“ 1

Smetonų, lai nepamiršta, kad 
visa paleckine valdžia ir pats 
Paleckis valgė Smetonos ab
raką. Mes to abrako nevalgė
me ir Smetonos valdžios Lie
tuvon negrąžinsime. Bet nepa- 
kentėmc Rusijos caro jungo, 
mes nepakęsim© Rusijos Stali
no jungo. Lietuva turi priklau
syti lietuviams, o> ne Sovietų 
Rusijai. Tai toks musų socia
listų sukis.

7. K. Sekr.

NAUJI 1941 į 
AUTOMOBILIAITaip pat d- .Frenzelis nuro

do, kad jie turi įtakas ir paša
linėse organizacijose. Jis pri
mena, kad dabar siaučia ka
ras, o Kanada kaipo Anglijos 
dominija, tad tas karas palie
čia ir Kanados gyventojus. 
Tad tokioje situacijoje dauge
lis geriausių draugų pasišali
no iš Toronto. Jeigu kada 
koks kalbėtojas atvyktų, f 
sako, gal pasitarę mes prisi
dėtume prie LSS organizaci
jos.

Čionai suminėjau tik ketu- 
rius laiškus, kurie pasako, kas 
kuopose veikiama. Jeigu visų 
musų kuopų draugai -sekreto
riai pasistengtų informuoti 
LSS' Centro Komiteto sekr., 
tada mes prieš savo akis turė
tume visą musų veikimą. Mes 
tada žinotume, kur ko reikia 
ko nereikia. Bet dabar bėda 
su musų kuopų sekretoriais, 
kad jie gavo lapelius, gavo po 
kelis laiškus, ir tyli. Tokia, 
draugai, nuotaika negera.

Kai kurie draugai klausia, 
kokia dabar ppzicija 
kas liečia einamuoju 
dėjimą už sutvėrimą 
Nepriklausomybės 
Tarybos čia Amerikoje? Ar 
visur su klerikalais ir tauti
ninkais turi vienyti socialistai 
savo spėkas?

Draugai, tilpo LSS Centro 
Komiteto pareiškimas visuose 
musų strovės laikraščiuose. Tą 
pareiškimą turėjote, draugai, 
atydžiai perskaityti. Ten nu
sakoma musų pozicija. Mes 
visuomet susikalbėsime su 
toms srovėms, kurios gins Lie
tuvos nepriklausomybę, 
socialistų yra principas 
sų tautų laisvę kovoti, 
nebūtų imperialistas, 
rudas, juodas ar raudonas— 
mes jį smerkėme ir smerksi-’ 
me- Jeigu šiandien katalikai 
ir tautininkai ryžtasi kovoti 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
mes turime sutikti tuo reikalu 
su jais. Mes galime visur ben
drinti savo pajėgas prieš tuos, 
kurie džiaugsmo tancius šoka, 
kad Lietuvą užvaldė Rusijos 
imperialistai. Baimintis kitų 
srovių nėra ko. Mes esame 
srovė, kuri tulrime organizuo-) 
tu žmonių nemažiau kaip ’ki-. __ . . . __ ,. . . _M , 4 rr ...... 1 I Yra vaistų ir Notions krautuvėse
tos sroves. Kas kaišioja mums. Prašykite pakelio su čigonei

I ’ I

LSS yra 
laiku ju- 
Lietuvos 
Gynimo

Phjmouthų Pagerinimai

3 už 250
“LIBBY’S” CHILI CON CARNE No. 1 kenai 2 už 19c 

“SPAM” A HORMEL PRODUCT 

“DINTY MOORE” BEEF STEW

12 unc. kenai 25c

24 unc. kenai 15c
“DINTY MOORE” Comed Beef and Cabbage 24 unc. kenai 23c
“DROMEDARY” Pasteurizuotos
DAKTILIAI Pitted 71/* unc- pak. 2 už 250

Kvort. bonka 41c
Paint. bonka 22c“WELCH’S”™EJ LiLL

“SUNSHINE” DEVILS CAKES COOKIES 
“SPECIĄL” LAŠINIAI RIEKUTĖSE
PUIKUS CALIF. VALENCIA
GRANDŽIAI 288 dydžio

Cello pk.
Vz sv. pak.

17c
10c

2 tuz. 35* 
OLD ENGLISH” NO RUBBING WAX Paintės kenas 39c 
ŠoFivASH” CLEANER (Valyklis) Didelis 32 unc. pak. 19c 

‘OCTAGON“ SKALBIMO MUILAS 3 už 130
2 maži pak. 170 

210
“LINCO” BALTINTOJAS Kvort. bonka 2 už 25c. Bonk. depoz.

"BRILLO“ Didelis pak. 170
“JUNO77 DYKAI STIKLAS su dideliu pakeliu

“STRONGHEART” Šunų Maistas ken. 50
LINENIZED BATHROOM TISSUE
“NORTHERN” 4 roliai 22*

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Bukit MalonŲs 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą aklų įtempimą 

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr. 

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas IB.tos 
Telefonas CANĄL 0523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8:30 p. m. 

Treč. ir šešt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

Naujieji 1941 Plymouthai| ? 
turi keletą naujų savybių, ku
riomis Plymoutįių pardavėjai 
labai didžiuojasi. Naujųjų ka
rų stilius ir pagerinimai in- 

/a žiliuose, sako )ktr(lavėjai, duos 
Bs daug malonumo 'tų automobi

lių savininkams ateinančiais 50 
metais. |

t j ————

Naujo Plymoutbo inžinas --Trr-: 
turi daugiau jėgos—pasiekia! 
net 87 arklių jėgos greičiau-Mes 
bevažiuojant.

Su nauju “get-away“ grei
čiu (“gyni“) Plymouthu galė
site pradėti važiavimą ne pir
moj greičių pozicijoj (first 
.gear), kaip esate pripratę, bet j 
antroj pozicijoj, kurioj karas 
ūmai pasiekia augštesnį laips
nį greitumo. Pirmas greitis 
bus vartojamas tik atsitiki
muose, kur daugiau jėgos yra 
reikalaujama, pav. kada rei
kia pradėti važiavimą į prieš-

MES priimam orandžines ir mėlynas štampas
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

T5we NES PIGIAUPIRK NUO ____ ___

M1DWESWSTQRES 

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS CA
Išima Už ........ ... * I O-OU
PRABUVIMASį AA
Ligoninėje
RAUDONGYSLIU C.OC AA
Išėmimas ir Lleoh.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija <<f A A
ir vaistai  .......... * I .UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

>2.00

CENTRAL HEALTH SERVICE
sėkmingai gydome chroniškas ligas, pilvo, kepenų, inkstų, ir 

tt. Lytišką silpnumą ir Veneriškas ligas, varicose gyslas, varicose votis 
ir hemorroidus be chirurgiškos operacijos. Pasitarimas DYKAI!

Prieš-vedybiniai egzaminavimai pagal Illinois valstijos įstatus.
1922 W. DIVISION ST. (arti Damen Avė.) VISAS 2-RAS AUKŠTAS 

Du Telefonai: BRUnswick 2718 ir HUMboidt 6158.
Valandos: Nuo 11 v. ryto iki 8 vai. vak. Sekmadieniais tik pagal sutartį 

DR. J. E ZAREMBA, Medikalis Direktorius ir SANDRAUGAI.

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

Skelbimai Naujienose 
feodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Musų j 
už vi-

Koks
ar jis

Kitas svarbus pagerinimas 
randasi tekiniuose. Tekiniai 
aprūpinti naujos rųšies la n kod
inis, kurios atsitikus padangos 
sprogimui, neleidžia padangai 
nusimauti nuo tekinio. Tai 
reiškia, kad vairuotojas tada 
gali lengviau suvaldyti auto
mobilį k jį sustabdyti be pra
žūtingo apsivertimo.

Naujh inžino uždanga 
(hood) yra platesnė, iš vidaus 
karo atrakinama- Fenderiai 
yra augštesni ir platesni.

(Daugiau apie Plymouthus

Remkite tuos, kurie 
orarsinasi

ir 
aukščiau

Dentdres 
užsakymą

Mes gaminame 
?avę įspaudą ir 
‘.aisnaiotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

t i k 
nuo

Mr'p '..šame puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvirš 18 metų. 
Atei1-te, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TO su NĖW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

Atdara iki 8:30 v. v. — Subatomis iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251

10c 
3už25c£.r.RU CURTAIN DYE.

NUDAŽYTI
KURTENUS SU

DAINUOJA
MAŽIAU

PORA
LOAN ASSOClATlONof Chicago

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

AV1NGS
and

Padėfi Pinieai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virs - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 r*.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

TF.nfln ALI. Y 
TNSURED

1192 ARCHER AVENIJE
TeL VTRglnla 1141

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

MADŲ 
KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St, 
Chicago, III.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

%25c2%25a3.r.RU


Penktad., rugsėjo 13, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.

LSS REIKALAI
Kuopų sekretoriai 

imasi darbo
Draugas F. Vareika iš Law- 

rence, Mass. valstijos rašo: 
“Drauge, gavau jūsų laišką. 
Ačiū. Taip pat aplaikėme ir 
pundą Lietuvos klausime išlei
stų lapelių. Jau netoli pusę tų 
lapelių išdalinau. Narių kny
gutes ir musų LSS konstituci
ją taip pat gavome. Siunčiu 
jums vieną dolerį už mokes
čių knygutes ir LSS konstitu
cijas. Visais garais rengiamės 
prie didžiojo Maynaird, Mass. 
pikniko. Gal pasimatysime pi
knike, nes mačiau, kad esi ap
garsinime uždėtas. Jeigu busi 
piknike, tai gyvu žodžiu pasi
kalbėsime, pasitarsime!

Neteko būti pas draugus 
Maynardo piknike, nes Labor 
dienoje man reikėjo dirbti. 
Apgailėtina, kad neteko pasi
matyti su draugais. *

Draugas F. Vareika gana!

su nariais, tai duosiu kuopil- 
niausią paaiškinimą. Priimki
te labas dienas nuo musų Ak- 
rono kuopos.”

Trečias laiškas nuo d. W. 
V. Anastos iš Dorcbester, 
Mass., kuriame jis sako: “Jū
sų, drauge, laiškas užtruko 
pašte, nes numeris buvo ne 
tas. Bet jis mane pasiekė, ačiū. 
Gavome ir Lietuvos klausime 
lapelius. Lapeliai geri. Baigiu 
aš juos dalinti. Komunistai 
baisiai pyksta ir kolioja, kam 
mes išleidome lapelius. Mat, 
jų amatas taip koliotis. Kata
likai paėmę į rankas lane’į, 
paskaito ir pagiria. Tautinin
kai nusiminę... Kas liečia,mu
sų kuopą, tai per vasarą esa
me nusitarę susirinkimų ne
laikyti. Bet vasara jau pasi
baigė i<r mes pradėsime savo 
veikimą. Musų kuopoje yra 
sumanių ir darbščių draugų. 
Mes kol 'kas mokame veikti 
pašalinėse oifganizacijotfc. 
Perduokite labas dienas nuo

naujiem o acm e tck 
Anglų bombonešiai atakuoja Berlyną.

PIRKITE IŠ
“MIDWEST STORES” 

KUR VISADOS ESATE TIKRI GAUTI PUIKIAUSIOS 
KOKYBĖS MAISTUS ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS!

IŠPARDAVIMAS! Penktadienį ir šeštadienį, RUGSĖJO 13 ir 14
s?

“WILSON’S” LAUREL-LEAF

TAUKAI 1 Svaro 
Kartonas

SO RICH IT WHIPS
MILNUT • Aukšti kenai 3 už 17c
DYKAI! Gražus Stiklinis Indas su 2 pirkiniais
“KELLOGG’S” CORN FLAKES_______Dideli pakeliai 2 už 19c
“MAZOLA” VIRIMUI ALIEJUS Paintės kenas 23c
“KARO” SYRUPAS Blue Label sv. kenai 2 už 21c
“SUNSWEET” DIDELĖS SLYVOS 1 sv. pak. 2 už 23c
Skanus Komai on Cob. 
“NIBLET-EARS 12 ausų kene c 290
“ELMDALE” Puikiausios Kokybės
TOMATĖS ..................... Dideli 2J/z kenai 2 už 190
“ELMDALE” Kapoti
ŽALIEJI BYNSAI

darbštus draugas. Jis pirmuti-| manęs: P. Tiškui, J. Glavec-i 
uis kuo greičiausiai atsakė į k ui, St. Strazdui ir J. Stils»3-| 
laiškus ir informavo LSS cent- nui- Apie narių stovį tuojau 
rą. Darbuokis, drauge.

Draugas B. Verseckas iš Ak-
ron, Ohio rašo: “Gavome nuo'to Kanados nuo d. A. Frenze- 
jusų laišką ir Lietuvos klau- lio. Jis rašo: “Malonu girdėti, 
sime lapelius. Lapeliai neblo- kad nors naujas LSS.Centro

pranešiu kitame laiške.”
Ketvirtas laiškas iš Toron-

gi. imsim juos dalyti lietu- Komitetas geidžia turėti su 
viams darbininkams. Siunčiu musų kuopa ryšius. Senasis 
jums $1.50 už lapelius. Kas komitetas nežinia dėl ko mus
liečia apie musų kuopos stovį,1 pamiršo ir į paklausimus net 
tai galiu pasakyti tiek: Per!atsakymo nedavė. Musų kuopa 
vasarą susirinkimo neturėjo- susikūrė du metai tam atgal 
me. Tuojau šauksiu susirinki- iš 16 narių. Mes kreipėmės į 
mą ir patikrinsiu narių stovį. LSS buvusį centrą, bet atsa- 
Kaip tik greitai susitvarkysiu kymo negaudami tai prisidėjo-

Kaip “Kriaučiaus-Gaminto” Siuto

Gavimas “Gatavai-Gaminto”

Kaina — kada gali pirkti

Accounts open by the 15th earn as of the ist

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD

me prie “Kanadoje gyvuojan
čios CCF. Mes norėtume gauti 
išleistų Lietuvos klausime la-

prisiųskite nors kokius pen
kis šimtus, mes už juos pasi- 
mokėsime.”

Toliau tas pats draugas sa
ko: “Mes turime ižde pinigų 
ir manome užkviesti d. J. Stil- 
soną į musų miestą su pra
kalbomis. Pas mumis smarkiai 
yra skaitomi laikraščiai: “Nau
jienos”, “Keleivis” ir “Naujoji 
Gadynė”. Yra musų tarpe bū
relis draugų, kuirie laiks nuo 
laiko ir bendradarbiauja virš- 
minėtiems laikraščiams.”

Smetoną, lai nepamiršta, kad 
visa paleckinė valdžia ir pats 
Paleckis valgė Smetonos ab
raką. Mes to abrako nevalgė
me ir Smetonos valdžios Lie
tuvon negrąžinsime. Bet nepa- 
kentėme Rusijos caro jungo, 
mes nepakęsime Rusijos Stali
no jungo. Lietuva turi priklau
syti lietuviams, o> ne Sovietų 
Rusijai. Tai toks musų socia
listu šūkis. G

J. Buivydas.

NAUJI 1941 | 
AUTOMOBILIAI jTaip pat d- Frenzelis nuro

do, kad jie turi įtakos ir paša
linėse organizacijose. Jis pri
mena, kad dabar siaučia ka- 
iras, o Kanada kaipo Anglijos 
dominija, tad tas karas palie
čia ir Kanados gyventojus. 
Tad tokioje situacijoje dauge
lis geriausių draugų pasišali
no iš Toronto. Jeigu kada 
koks kalbėtojas : 
sako, gal pasitarę mes prisi
dėtume prie LSS organizaci
jos.

Čionai suminėjau tik ketu- 
rius laiškus, kurie pasako, kas 
kuopose veikiama. Jeigu visų 
musų kuopų draugai sekreto
riai pasistengtų informuoti 
LSS- Centro Komiteto sekr., 
tada mes prieš savo akis turė
tume visą musų veikimą. Mes 
tada žinotume, kur ko reikia 
ko nereikia. Bet dabar bėda 
su musų kuopų sekretoriais, 
kad jie gavo lapelius, gavo po 
kelis laiškus, ir tyli. Tokia, 
draugai, nuotaika negera.

Kai kuirie draugai 'klausia, 
kokia dabar pozicija 
kas liečia einamuoju 
dėjimą už sutvėrimą 
Nepriklausomybės 
Tarybos čia 
visur su klerikalais 
ninkais turi vienyti socialistai 
savo spėkas?

Drangai, tilpo LSS Centro 
Komiteto pareiškimas visuose 
musų strovės laikraščiuose. Tą 
pareiškimą turėjote, draugai, 
atydžiai perskaityti. Ten nu
sakoma musų pozicija. Mes 
visuomet susikalbėsime su 
toms srovėms, kurios gins Lie-. 
tuvos nepriklausomybę. Musų 
socialistų yra principas už vi
sų tautų laisvę kovoti, 
nebūtų imperialistas, ar jis 
rudas, juodas ar raudonas— 
mes jį smerkėme ir smerksi
me- Jeigu šiandien katalikai 
ir tautinin'kai ryžtasi kovoti 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
mes turime sutikti tuo reikalu 
su jais. Mes galime visur ben
drinti savo pajėgas prieš tuos, 
kurie džiaugsmo tancius šoka, 
kad Lietuvą užvaldė Rusijos 
imperialistai. Baimintis kitų 
srovių nėra ko. Mes esame 
spdvč, kuri tulrime organizuo-’ 
tų žmonių nemažiau kaip ’ki-. __ . . . __ .. . . .* * , .v. . 1 I Yra vaistų ir Notions krautuvėsetos srovės. Kas kaišioja mums. Prašykite pakelio su čigone*

_»________

Plymouthų Pagerinimai

Naujieji 1941 Plymouthaij 
turi keletą naujų savybių, ku
riomis Plymouthų pardavėjai 
labai didžiuojasi. Naujųjų ka
rų stilius ir pagerinimai in- 
žinuose, sako pdrhavėjai, duos

atvyktų, jis (įailg malonumo Mi automobi-
lių savininkams ateinančiais 
metais. |

Naujo Plymoutho inžinas —į 
turi daugiau jėgos—pasiekia I 
net 87 arklių jėgos greičiam 
bevažiuojant.

Su nauju “get-away” grei-

LSS yra 
laiku ju- 
Lietuvos 
Gynimo

Amerikoje? Ar 
ir tauti-

site pradėti važiavimą ne pilr- 
moj greičių pozicijoj (first 
.gear), kaip esate pripratę, betj 
antroj pozicijoj, kurioj karas 
urnai pasiekia augštesnį laips
nį greitumo. Pirmas greitis 
bus vartojamas tik atsitiki
muose, kur daugiau jėgos y'ra 
reikalaujama, pav. kada rei
kia pradėti važiavimą į prieš- 
kalnį.

Kitas svarbus pagerinimas 
randasi tekiniuose. Tekiniai 
aprūpinti naujos rųšies lanko
mis, kurios atsitikus padangos 
sprogimui, neleidžia padangai 
nusimauti nuo tekinio. Tai 
reiškia, kad vairuotojas tada 
gali lengviau suvaldyti auto
mobilį ir jį sustabdyti be pra
žūtingo apsivertimo.

Naujb inžino uždanga 
(hood) yra platesnė, iš vidaus 
karo atrakinama- Fenderiai 
yra augštesni ir platesni.

(Daugiau apie Plymouthus

Koks Remkite tuos, Kurie 
garsinas.

u

DAINUOJA
MAŽIAU Bį/į

PORA
NUDAŽYTI 
KURTENUS SUj

■3

Oypsy
&CRU CURTAIN DYE.

10c ,
3už25c

3 už 250
“LIBBY’S” CHILI CON CARNE No. 1 kenai 2 už 19c

“SPAM” A HORMEL PRODUCT

“DINTY MOORE” BEEF STEW

No. 2 kenai

12 unc. kenai 25c
24 unc. kenai 15c

“DINTY MOORE” Corned Beef and Cabbage 24 unc. kenai 23c
“DROMEDARY” Pasteurizuotos
DAKTILIAI Pitted 7^ unc- pak. 2 už 250

Kvort. bonka 41c
Paint. bonka 22c“WElch’S”X,;e

J U iVJo

“SUNSHINE” DEVILS CAKES COOKIES
“SPECIAL”■“LAŠINIAI-RIEKUTĖSE
PUIKUS CALIF. VALENCIA
GRANDŽIAI 288 dydžio

Cello pk.
Yz sv. pak.

17c
10c

OLD ENGLISH” NO RUBBING WAX Paintės kenas

“BRILLO” Didelis pak. 170
“JUNcF DYKAI STIKLAS su dideliu pakeliu

2 tuz. 35* 
39c 

SOFWASH” CLEANER (Valyklis) Didelis 32 unc. pak. 19c 

‘OCTAGON” SKALBIMO MUILAS 3 už 130
2 maži pak. 170

210
“LINCO” BALTINTOJAS Kvort. bonka 2 už 25c. Bonk. depoz. 

“STRONGHEART” Šunų Maistas ken. 50 
LINENIZED BATHROOM TISSUE 
“NORTHERN” 4 roliai 22*

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

iDVVE NES PIGIAUPIRK NUO ____

MIDWESTffiSTQRES
Justi,

BK

CENTRAL HEALTH SERVICE
Mes sėkmingai gydome chroniškas ligas, pilvo, kepenų, inkstų, ir 
tt. Lytišką silpnumą ir Veneriškas ligas, varicose gyslas, varicose votis 
ir hemorroidus be chirurgiškos operacijos. Pasitarimas DYKAI! 

Prieš-vcdybiniai egzaminavimai pagal Illinois valstijos įstatus.
1922 W. DIVISION ST. (arti Damen Avė.) VISAS 2-RAS AUKŠTAS 

Du Telefonai: BRUnswick 2718 ir HUMboldt 6158.
Valandos: Nuo 11 v. ryto iki 8 vai. vak. Sekmadieniais tik pagal sutartį 

DR. J. E ZAREMBA, Medikalis Direktorius ir SANDRAUGAI.

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS

PLEITUS DABAR! |

ir 
aukščiau

DentUres 
užsakymą

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
aisn 'uotų Dantistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI.

t i k 
nuo

Mnp t.same puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvirš 18 metų. 
Ateiste, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TO su NĖW HUE DANTIMIS.

Pataisymas $1.00

Uwndale Dental Laboratories
HEJNA BROS.

Atdara iki 8:30 v. v. — Subatomis iki 5 v. vak.
3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė

Tel. Lavvndale 2908 Tel. Monroe 9251

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3į4% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 pi.

AVINGS
_______and
LOAN ASSOClATlONoFChtcago

MAfR’iyvvun p,.m.

Va]. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savu 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti sų kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, ši 
patarnavimą “Naujienos” tei- 
’ in nemokamai,

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Bukit Malones 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iŠ- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8:30 p. m. 

Treč. ir šešt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

SVEIKATOS KLINIKAS

S.s,r.... . *13.50
*50.00

RAUDONGYSLIŲ $.O£ fifi 
Išėmimas ir Lleofi.
REUMATIZMAS C O fifi 
Greita Pagelba ....
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija <4 fifi
ir vaistai .................. *|.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzic Avė. Chicago

Skelbimai Naujienose 
itioda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT

S <- vi N-r p' TEnFRALLY 
TNSURED

H 92 4RCHER AVENUE
Tel. VTRginia 1141

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Pik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St,

! Chicago, UI.

Vardas ............. .—.........................

Adresas ............................. ...........

; Miestas ______________________ ;;

Valstija______ —-
--------------------------------------}
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NAUJIENOJ
The LithUAnlaii Daily New»

Published Daily Escept Sunday by 
rhe Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien; išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Iii. Telefonas CanrJ 8500.

Krašto saugumas
Jungtinės Valstijos pradėjo smarkiai ginkluotis. 

Kongresas skiria bilionus dolerių armijai, karo laivynui, 
aviacijai ir tvirtovėms. Prezidentas tapo įgaliotas pa
šaukti nacionalinę gvardiją vienų metų muštrui. Baigia
ma svarstyti privalomo kareiviavimo (konskripcijos) bi- 
lius, kuris šiandien-rytoj pataps įstatymu.

Šitą skubų Amerikos ginklavimąsi iššaukė dabartinis 
Europos karas, o ypač Vokietijos laimėjimai tame kare. 
Kiekviena stambi nacių pergalė skatina Ameriką skirti 
naujus bilionus ginklams ir sparčiau stiprinti savo apsi
gynimo jėgas. Aišku, Amerika bijo, kad Hitleris karą 
laimės ir kad po to jisai puls Jungtines Valstijas. Jeigu 
neatrodytų, kad Hitleris gali laimėti, tai to nervingo su
sirūpinimo Amerikoje nebūtų.

Amerika nebijo Anglijos. Priešingai, ji mano, kad 
anglų pergąlė užtikrintų jai pilną saugumą. Šitame punk
te sutinka visi Amerikos žmonės, neišimant net ir “penk
tosios kolonos0 elementų. Ir Stalino arba Hitlerio agen
tai žino gerai, kad Anglija, laimėjusi karą, Jungtinėms 
Valstijoms nieko blogo nedarys.

Bet jeigu Anglijos pergalė reiškia Amerikai saugu
mą, o Vokietijos pergalė pavojų, tai labai nenuosakiai 
elgiasi tie žmonės, kurie kelia triukšmą prieš kiekvieną 
Roosevelto pastangą Anglijai padėti. Pereitą rudenį jie 
skandalino, kuomet prezidentas pasiūlė kongresui pakeis
ti neutralumo įstatymą tąja prasme, kad Jungtinės Vals
tijos galėtų pardavinėti ginklus sąjungininkams (tuomet 
dar kariavo prieš Vokietiją ir franeuzaį). Jie vį§ą laiką 
rėkia prieš Amerikos*1ėktūvų siuntimą į Angliją. Jie 
smarkiai protestavo, kai Amerikos valdžia pardavė ang
lams už 36 milionus dolerių kanuolių, šautuvų ir amuni
cijos, palikusių nuo pereitojo pasaulio karo. Jų riksmas 
sulaikė Amerikos valdžią nuo pardavimo greitų torpe
dinių laivų anglams. Pagaliau, jie dabar perkūnijas svai
do į prezidentą už tai, kad jisai iškeitė 50 karo laivų į 
aštuonias laivyno ir oro bazes britų teritorijose.

Tarpe tų Roosevelto politikos priešų vieni stoja už 
izoliaciją. Jie sako, kad Amerika visai neprivalo kištis į 
Europos reikalus, ir savo žodžiams paremti jie kartoja 
Jurgio Washingtono ir kitų žymių Amerikos istorijoje 
vyrų pareiškimus. Kita tų oponentų dalis veikia po obaL 
siu: “Amerika pirmiausia” (America first). Tarpe izolia- 
cionistų labiausia žinomi yra senatorius Nye ir lakūnas 
Lindberghas, o antroje grupėje — gen. Hugh Johnson 
ir senatorius La Follette. Kokį nors skirtumą tarp jų su
rasti veik negalima.

Sunku suprasti, ką jie tikisi pasiekti, trukdydami 
pagalbos teikimą Anglijai. Lakūnas Lindberghas tai — 
naivus vyrukas, kuris įsivaizduoja, kad Hitleris Ameri
kos neužkabins, jeigu tik Amerika jo “nesupykins”. Bet 
senatorius Nye, supranta, kad nacių laimėjimas dabar
tiniame kare reikštų katastrofą ne tiktai Europai, bet ir 
šiam kontinentui. Jie, pavyzdžiui, numano, kad, totalita
rinėms diktatūroms sunaikinus britų imperiją, Pietų A- 
merika kaip bematant patektų po tų diktatūrų įtaka. O 
jie juk tvirtai stoja už Monroe doktriną. Jie nori, kad 
Brazilija, Argentina ir tuzinas kitų lotynų respublikų 
šiame pusrutulyje atsisuktų prieš Jungtines Valstijas; 
pakreipdamos savo pusėn, gal būt, ir Meksiką. Ar jie 
mano, kad Dėdė Šamas tuomet turės siųsti į Pietų Ame
riką savo karo laiyus ir kareivius vyti nacius, fašistus ir 
komunistus lauk? Bet tai bus daug didesnis, brangesnis 
ir pavojingesnis “džabas”, negu remti Angliją ginklais, 
laivais ir lėktuvais, kuomet Anglija dar kovoja prieš Hit
lerį ir Mussolinį.

Kam gi laukti, iki paskutinė demokratijos atspara 
Europoje bus sunaikinta ir Jungtinės Valstijos paliks 
vienintelė demokratinė valstybė visame pasaulyje, be 
draugų ir talkininkų?

Žmonės, kuriems tikrai rupi, kad šis kraštas butų 
apsaugotas nuo karo ir nuo pavojingų priešų, šito geisti 
negali. Tai kodėl jie priešinasi tam, kad Anglijai butų 
suteikta kiek galint daugiau pagalbos? Jie sako, kad 
jiems rupi “taika”. Bet jie nėra šalininkai taikos bet ku
ria kaina. Jie pripažįsta, kad, jeigu Amerika butų užpul
ta, tai ji turėtų gintis, ir jie patys reikalauja, kad Ame
rika kuogreičiausiai ginkluotųsi. O jeigu taip, tai jų po-

Užsakyme kalnai
Ch icago je—paštu

Metams -$8.00
Pusei metų .... ..................... 4.0(
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.5
Vienam mėnesiui .......__ , ,7t

Chicagoj per išsiuntinėto  jus:
Viena kopija 3
Savaitei ......... 18
Mėnesiui ............. -...... 75

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

Metams .................. .. $5.00
Pusei metų ......  — 2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams_______ 1.00
Vienam mėnesiui___________,75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
getams ................. $8.00
Pusei metų -----  4.00
Trims mėnesiams 2.50 
pinigus retyįa siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujlenų-Acmę Telęphotn
Londono gaisrininkai turi daug darbo, kadangi dčl 

nuolatinio bombairdavimo be paliovos siaučia gaisrai.

1 į1 | > W .. . 1 ■■■».« ,...............-APŽVALGA
IRGI “REFORMA”

Kauniške “Darbo Lietuva” 
(buvęs “L. Aidas”) liepos 31 d. 
pranešė:

“Ministrų Tarybos 1940 m. 
liepos 29 d. nutarimu polici
ja pavadinama milicija.”.
Didelis dalykas, kad yra pa

keistas policijos vardas. “Mili
cininkai” taip pat areštuoja 
žmones, kaip ir policininlęąi. 
Tik bolševikams Lietuvoje^ įsi
galėjus žmonės tapo labiau su
varžyti, todėl ir areštų yra dau
giau.

PRAMONĖS KOMISARAI

Dar Lietuva nebuvo prijungt 
ta prie bolševikiškos Rusi
jos, bet valdžia jau sukonfis? 
kavo bankus ir industrijos į- 
mones. Jau liepos 31 d. spau
doje buvo paskelbta, kad—

“81 Vilniaus įmonei paskir
ti komisarai.”
Kaune, Šiauliuose ir kituose 

miestuose taip pat ėjo įmonių 
nacionalizacija.

Komisarai tapo paskirti ir 
bankams. Viename tiktai “El
tos” pranešime sakoma, kad 
valdžia paėmė į savo rankas 17 
bankų ir kitokių finansinių 
įmonių. Tarpe nacionalizuotų 
bankų minima ir Kooperacijos 
bankas. Taigi bolševikai pagro
bė ne tiktai privatinius, kapita
listinius biznius, bet ir koope
ratyvus. Ar komisarai patar
naus žmonėms geriau, negu pa
čių žmonių išrinkti biznio ve
dėjai?

“ŠVIETĖJŲ” SUSIRIN
KIMAS

Kaune, kaip praneša “Elta”, 
susirinko “švietimo darbininkų 
aktyvas”, dalyvaujant švietimo 
ministeriui A. Venclovai, vice- 
ministeriams J. Žiugždai ir L. 
Girai ir įvairiems kitiems “švie
timo darbininkams”. Susirinki
mas vienbalsįai priėmė ilgų re
zoliuciją, kuri baigiasi tokiais 
Šukiais:

“Tegyvuoja nenugalima 
Raudonoji Armija!

“Tegyvuoja didžiausia kul
tūros ir mokslų kūrėja Socia
listine Sovietų Respublikų 
Sąjunga!

“Tegyvuoja visų darbo 
žmonių Vadas, visų mokyto

... -
. ,, A'į

ziciją neišlaiko jokios kritikos. Jie nori, kąd Amerika 
ginkluotųsi, ir tuo pačiu laiku jie daro ką ^^Įėdamt kad 
priešas, nuo kurio jai teks gintis, nugalėtų jos draugus!

jų Mokytojas Didysis Stąli 
nąs!”
Tai šitokia “apšvieta” dabar 

yra teikiama Lietuvos žmor 
nėms.

PENKTAKOJAI SLA. 
KUOPOJE%  ,

SLA. 3.8 kuopa, Ęrooklyne, 
savo susirinkime rugsėjo 5 d. 
priėmė rezoliuciją, pasmerkian
čią bolševikų įsiveržimą Lietu
von. Prieš rezoliuciją balsavo 
tiktai keli asmens, komunistai. 
Bet kuopos ^sekretorė, Sasnie- 
nė-Sasna (kuri yra “Laisvės” 
reporterka), atsisakė po rezo
liucija pasirašyti. Visi kiti val
dybos nariai, su J. Glavesku 
priešakyje, pasirašė. Sasna pra
šė duoti jai penkias dienas lai
ko pagalvoti ir “pasitarti su sa
vo legaliu patarėju”.

“Susirinkę nariai”, rašo 
“Vienybe”, “labai pasipiktina 
Sasnos ir kitų penkių komu
nistų pasielgimu. Visi priėjo 
išvadą, kad dabar atėjo lai
kas iš musų organizacijos ir 
aplamai lietuvių visuomeni
nio gyvenimo išguiti visus 
tuos, kurie pritaria Maskvos 
klastoms, Lietuvos susovie- 
tinimui ir Amerikos gyven
tojų kiršinimui prieš demo
kratinę valdžios santvarką.”

RENGIA NAUJĄ SMUR
TO ŽYGĮ PRIEŠ 

SUOMIJĄ

Pereitą žiemą Stalino armi
ja gąvo skaudžiai lupti Suomi
joje ir prąžųdė keletą šimtų 
tūkstančių kareivių. Bet suo
miai neturėjo aviacijos atsigin
ti nuo bolševikiškų bombone
šių, kurie griovė Suomijos mies
tus ir kaimus; todėl po atkak
laus gynimosi per tris su puse 
mėnesių, Suomija turėjo pasi
rašyti taiką su bojšeyikais.

Bet atrodo, kad Kremliaus 
despotas rengiasi ir vėl pulti 
Suomiją, kuri dabar jau netu
ri tvirtovių linijos ir iš niekur 
negalėtų gauti pagalbos. Komu
nistų spaudoje vis dažniau pa
sirodo piktos atakos prieš Suo
miją ir visolii melagingi kalti- 
Įiimai prieš jo YaMžią. Vienas 
komu-nącių organas, pav. rašo:

“Eina susikirtiniai (Suomi
joje) ne vien tarpe darbinin
kų ir policijos, bet ir -tarpe 
kareivių ir oficįerią. Sakoma, 
kad per 10,000 kareivių yra

areštuotą (!! — “N.” Red.). 
Draugija draugiškumui pa
laikyti su Sovietų Sąjunga, 
nepaisant, kad ji yra pusiau 
nęlegalė, bet tuo pačiu laiku 
yra skaitlingiausia (?—“N.” 
Ęed.) organizacija Suojnijoj. 
Auga ir soęiabdemojkratų 
kąfryąis sparnus, jauL ąt'ski- 
lęs nuo pienševikų ir drau
gingus Sovietų Sąjungai.”
Vądinasi, Maskva bandp per 

s,avp agentus suqrganizųot| Suo
mijoje “peųktą kolopą”, Kad R 
PHfęngtų dirvą • Raudonosios 
armijos įsiveržimui. Stalinas 
nesigaili lėšų s.ąv° grpb-kiš- 
kiems tikslams parlėkti. Suomi
jos dempkratija| pus nelengva 
kova. Bet geruoju ji, veikiau
sia, nepasiduoą, nes ji žino, 
koks likimas jos laukia, jeigu 
ji pateks po rusiško lokiu lete
na.

(Tęsinys)
Pamatysime tuomet, kaip 

anibjeingi valdovai, siekdami 
kažkokią valstybių tikslų, o iš 
tįęsų vien sekdami ar mėgdžio
dami senovės tironus, noiėjo 
musų krauju įrašyti savo var
dą istorijon. Maža to, pasiro
dys., kad šie vąldoyai, visokio 
plauko pranašai, virtę diktato
riais ir kalbą tiek daug apie 
dprą, pasiąukąvinią įr darge 
idijotų sterelizacįją, patys bu- 
YO visu 100% idijotai.

B.et iki visa tai bus, turime 
maitintis sensacijomis ir neno
rėdami atsilikti, turim kartoti, 
spėlioti, ieškoti tiesos tarp šių 
visų atsiminimų, dienoraščių, 
rcveliacijų, pamfletų, sensacin
gais užvardymais, kaip ‘ Tai 
man sake Hitleris”, “Tuo aš 
tikiu”, Baltos ir Žalios bei Gel
tonos valstybinės knygos išleis
tos oficialiais dokumentais rc- 
mian|ies, bet kurios vėjau pa
sirodo klaidingos ir t. t.

R minint Austrijos okupaci
jos sukaktuves, pasaulis išvydo 
ųaują sensaciją, būtent buvu
sio Gestapo nario, Hitlerio 
draugo. Hansjurgen Koehler’io 
ręvęjįacijas apie buvusio Aust
rijos kanclerio, dabar hitleris- 
tų kalinio Schuschnigo žmoną, 
grafienę Verą von Fuger, su 
kuria Schuschnigas apsivedė 
jąu būdamas hitleristų kaliniu 
nedideliame Vienos viešbutyje 
“Metropole”.

Kiek tąme tiesos, kiek melo 
ir paprasto spėliojimo, sunku 
pasakyti, nes tai vieno žmo
gaus tvirtinimas, veik neparem
tas jokiais dokumentais, bet 
atsiduodąs viduramžiais, kur 
šalia kažkokių slaptų doku
mentų, visuomet minima puiki 
moteris, nuodai ir durklas.

Bet tai sensacija ir ji karto
jama iš lupų į lupas.

II
Ir jei tikėti šio buvusio Hit

lerio slapto agento tvirtinimais, 
lai Schuscbnigas pakliuvo ant 
Hitlerio kabuko ir savo taria
ma meile prie grafienės Veros 
ne tik prarado savo laisvę, bet 
ir ųctcko Austrija nepriklauso
mybės.

Visi gerai pamena, jog ka
daise Mussolipi skaitę Austri
ją kaip sayo sąjungininkę ir 
valstybę, kuri jo globojama ir 
kurios jis niekuomet nepaau
kos niekam.

Ir kuomet pirmą kartą, dar 
Dolfusui gyvam esant, vokie
čiai pradėjo ruoštis suvalgyti 
Austriją, Mussolini tam griež
tai pasipriešino ir norėdamas 
parodyti savo tvirtą tuo klausi
mu nusistatymą, mobilizavo 
dalį kariuomenės ir pasiuntė 
ją prie Austrijos sienos. Kiek 
nuoširdus buvo Mussolini šioje 
demonstracijoje, mums parode 
tolimesni įvykiai: Austrija visgi 
buvo vokiečių užimta, prie jos 
dar priskirta Čekoslovakija, pa
galiau Lenkija ir po kiekvieno 
laimėjimo jiedu viens kitą svei
kino telegramomis...

Bet buvo žmonių, dargi Aus
trijos valdovų tarpe, kurie ti
kėjo Mussolinio žodžiais ir de- 
monstraęijomis ir vienas iš jų 
buvo Bolfusas, katalikiško fa
šizmų kuojas ir Austrijos dar
bininkų skerdėjąs.

Bet jei D/dfusas tikėjo Mus- 
soliniu, menkai tetikėjo pučiu 
Hi|leriu ir buvo viskam pasi- 
rupšęs. Jis žinojo kokio plau
ko jo priešas ir tikėjosi iš jo 
viąo, dargi žmogžudystės, ir, 
todėl, santykiams pablogėjus, 
Dųlfusas pasiuntė savo žmoną 
ir dukterį su sunumi į Romą, 
pavesdąpius juos Mussolnio 
globai.

Maža to, nųjąusdimąsj kad 
artinasi sprendžiamas momen
tą^, o gal žinodumus $jek Uęk 
apįe ruošiamą hitleristų sukili
mą ir atentatą prieš jį,

LIETUVOJ KARIUOME
NĖ PO BOLŠEVIKŲ 

KOMANDA

Visų trijų Pabaltijo kraštų 
vyriausiu karo vadu yra paskir
tas gen. A. Loklippovąs. Sovie
tų valdžia p.adurė iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vieną “karo 
sritį”.

Reiškia, bolševikai .apgavo 
gen. Vitkauską, sąkydąmi jam, 
kad Lietuvos kariuomenės jie 
neliesią. Vitkauskas buvo nai
vus žmogus, jeigu jisai tais ap
gavikais tikėjo.

Bet tokių lengvatikių Lietu
voje buvo ir daugiau. Net ir 
pats buv. premjeras Merkys da
vėsi bolševikams vadžioj amąs 
už no,sies. Už jo žioplumą už-? 
mokėjo sąvp galvomis pulk. 
Skučas ir Povilaitis. < J t I «

KAIP ŽUVO SKUČAS IR 
POVILAITIS

f

Ieškodama priekabių prie 
Lietuvos, sovietų valdžia, kaip 
žinoma, apkaltino ją, kad Lie
tuvoje “dingsta” raudonarmie
čiai iš sovietų bazių, kurios bu
vo įsteigtos pagal 1939 m. spa
lio 10 d. sutartį. Maskva parei
kalavo, kad butų patraukti tie- 
son vidaus reikalų ministeris 
pulk. Skučas ir apsaugos depar
tamento direktorius Povilaitis.

Kai Raudonoji armija birže
liu 15 d. staigiai atmąršavo į 
Lietuvą, Skučas ir Povilaitis pa
būgo į Ęitkunus (Prūsuose). 
Bet premjeras dar vis tikėjo, 
kąd sovietų vąldžią jokių blo
gų tikslų prieš Lietuvą neturį. 
Todėl jisai stengėsi Kremliaus 
ponų rųstybę sušvelninti. Jisai 
afpyškėjo į Eitkūnus ir sako 
Skučui ir Povilaičiui:

“Maskva reikalauja, kad 
judu grįžtumėta. Lietuvos 
likimas yra pavojuje. Jeigu 
judu sųgrįšita, lai Lietuva 
nenukentęs ir paliks nepri
klausoma. Bet jeigu judu ne- 
grįšita, tai Lietuvai gręsia 
pražūtis.”
Skučas ir Povilaitis, kurie 

nesijautė kalti, kadangi raudon
armiečių juodu nevogė, patikė
jo, kąd Maskva nori tiktai ^iš
tirti” raudonarmiečių dingimo 
reikalą. Juodu sugrįžo į Kauną. 
Iš Lietuvos pranešama, kad 
jyodu buyo be teismo ir tyri
nėjimo sušaudyti.

. O Merkys ir užsienio reikalą 
ministeris Urbšys, kurie dėjo 
tiek daug pastangų įtikti Molo
tovui, yra išgabenti į Maskvą. 
Kai kąs sakosi girdėję, kad so
vietų valdžia davusi Merkiui ir 
Urbšiui “svarbius, paskyrimus”. 
Bet ai’ tie “paskyrimai” tik ne
bus į — Lubianką ,(cen(ralinį 
GPU kalėjimą Maskvoje)?

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE "NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI. J

St. Miščikąs-žieinys

Meilužė, šnipė ir pagaliau 
Schuschnigo žmona...

riuos dokumentus, labai svar
bius Hitleriui, paslėpė, kaip 
tvirtina Hitlerio agentas, per
davė juos savo busimam įpė
diniui Schuschnigui, kuris, aiš
ku, taip pat juos nelaikė pas 
save kišenėje ir paslėpė kaž
kur.

Bet dokumentai labai Įdoma
vo Hitlerį ir jis būtinai norė
jo juos gauti. Neturėdamas ki- 
Vo kelio, įgu iojo \okięčių pa
siuntinybės Vienoje sekretorių 
baroną von Kettlcr pasiiup nli 
kokiu nors budu Išgauti tuos 
dokumenįus arba bent sužinoti 
kur jie paslėpti, gi žinant vie
tą, nors ir jėgą reiktų pavar
toti, jie bus paimti.

Baronas von Kettlcr, asme
niškas von Papeno sekretor.us, 
puikiai žinojo iš savo viršinin
ko pasakojimų, kokių priemo
nių reikia griebtis, nes reikia 
atminti, kad von Papenas, pir
mame Pasauliniame kare buvęs 
atstovu š. Amerikoje, be savo 
diplomatinių pareigų, ėjo dar 
vokiečių karo šnipo pareigas ir 
organizavo sprogimus ginklų 
fabrikuose, laivuose, kurie ga
beno ginklus Santarvininkams 
ir t. t.

Ir vargšą von Papcną kaip 
karts “aptaisė” viena moteris, 
kuri jam taip susuko galvelę, 
jog anas leidosi pavogti savo 
portfelį su dokumentais ir dė
ka šios kompromituojančios 
medžiagos jis buvo Amerikos 
išprašytas iš atstovybės ir kraš
to.

Panašų būdą nutarė panau
doti prieš Schuschnigą ir Pape
no sekretorius Kettlcr.

Ir jei tikėti buvusio Hitlerio 
draugo pasakojimu, šia moteri
mi pasirinko ne ką kitą, kaip 
grafieną Verą, kuri dabar esan
ti formulė Schuschnigo žmona.

Kaip tvirtina tas pats buvęs 
Hitlerio agentas, ne kas kitas, 
kaip grafienė Vera kalta dčl 
Austrijos aneksijos, nes ji visa 
darė, kad įtikinti Schuschnigą, 
jog vokiečiai nieko blogo ne
galvoju apie Austriją ir tuo jai 
pasisekė užmigdyti Schuschnigo 
budruiųą.

Bet visgi savo meiles intri
gomis grafienė Vera neįstengė 
iš savo įpylipiojo Schuschnigo 
išgauti paslaptį, kur paslėpti 
minėti dokumentai.

Bet pakako to, jog grafienė 
Verą įstengė Schuschnigą at
kalbinti nuo priemonių griebi
mas! prieš galimą vokiečių 
okupaciją.

Ir užėmus vokiečiams Austri
ją, Schuschnigas buvo įkalin
tas ię nepaleidžiamas, nors jam 
jokios bylos hitleriškai nesuruo- 
šė. Tiesa, iš karto buvo daug 
kalbama apie kažkokią bylą, 
bet dabar jau nutilo ir kaip 
praneša Schuschnigo draugai, 
jis kankinamas tiek moraliai, 
tiek fiziniai ir inąza vilties, kad 
gyvas išeis iš hitleristų pagų.

Bet visą šį pasakojimą 
griautų vienas svarbiausių fak
tų, būtent, kodėl Schuschnigas 
visgi, jau būdamas hitleristų 
nelaisvis, su grafiene Vera ap
sivedę? Nejaugi jis iki šiol apie 
šią savo žinonos klastą nežino? 
Sunku tikėti...

Tiesa, už pasakojimo teisin
gumą kalba tik vienas dalykas, 
būtent, kad graf. Vera gerokai 
ąpsuko gaivą Schuschnigui, nes 
jis, būdamas giliai tikinčiu 
žmogumi visgi apsivedė sų ja, 
nors ji yra gyvanašlė, atsisky
rus puo savo pirmo vyrų, o 
mes gerai žinome, kad tokios 
Vedybom katalikų bažnyčios 
draudžiamos ir skaitomos puo- 
dėipingos.

Bet kaip ten bebūtų, kol kas 
reikia šiuos buvusio Gestapo 
agento pasakojimus skaityti 
Yjen sensacija, kuri ggli pasi
tvirtinti, bet gal ir sugriūti kaip

kai kuT nepanmtup.U,
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
- žemės reforma Lietu-“Lietuvos Stalino” nuopelnai

voje aiškiai krypsta į “kolchozus”. — Gyventi že
mės per maža, o mirti — per daug. — Laukų dar
bininkai nejvertiną dabartinės padėties. — Bolševi
kiškos tvarkos skandalingi rezultatai,

(BIULETENIS No. 3)
“Darbo Lietuva” praneša, 

kad sovietiškoji Lietuva turin
ti savo “Stalinų”. Lietuvos Sta
linas esųs ne kas kitas, kaip 
'draugas” Justas Paleckis.

Ukmergės apskritoje ąts.ra
dus laisvai vietai } “liaudies 
seimų”, ten rugpiučio 22 d. bu
vo papildomi “rinkimai”. Vie
ninteliu kandidatu buvo pasta
tytas J. Paleckis. Ta proga so-

dar kartų kelti viešumon Pa
leckio asmenį ir garbinti jo 
nuopelnus. Kokie šio vyro nuo
pelnai Lietuvos valstybės nepri
klausomybes pardavime Mask-

MADOS

4578

•'A.,/-

No. 4578—Pratiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48.

vai, lietuvių tauta gerai žino ir 
be šios reklamos. Bet iš Palec
kio naujai “rinkimų” proga pa
skelbtos biografijos sužinome 
kai kurių bruožų apie jo išda
vikiškų veikimų. Dabar jau at
virai skelbiama, kad Pa.ecki, 
pradėjęs bendradarbiauti ko
munistinėj spaudoj dar 191J 
metais. O nuo 1935 m., pasak 
“Darbo Lietuvos“, “sueita kon
taktai! su komunistų partijos 
veikėjais, o vėliau Paleckio sai
tai su kompartijos pavieniais 
nariais metas iš meto stiprėjo.”

Dėl šio prisipažinimo, liesa, 
gana kuklaus, tenka pastebėJ, 
kad Paleckis tokiu atveju lietu
vių visuomenėje vaidino provo
katoriaus vaidmenį. .Jis pasku
tiniuosius 14 metų buvo latvių 
buržuazinio laikraščio “Jauna- 
kas Žinąs” korespondentas 
Kaune. Dabar šis Bygos laik-

kas Žinąs” buvo vienas ak tin
giausių latvių valstybės prezi
dento K. Ulmanio režimo rė
mėju, tuo tarpu gi J. Paleckis, 
kaipo to laikraščio korespon
dentas Kaune, gaudavo iš š.o 
“fašistinio” laikraščio atlygini
mų. J. Paleckis bendradarbia
vo ir kai kuriuose Kauno laik
raščiuose. Jis nuolat rašydavo 
bulvariniam dienrašty “Lai
kas”, kurį to paties Paleckio 
vadovaujama vyriausybė užda
rė. Kaipo uždarymo motyvas 
buvo nurodytas, kad “Laikas” 
buvęs remiamas tautininkų re
žimo. Tad išeina, kad J. Palec
kis dirbo laikraštyje, kurį rė
mė “fašistai”. O tuo pat metu, 
kaip dabar viešai skelbiama, 
Paleckis palaikęs ryšius su ko- 
muiiis|ais. Kuriems ponams 
Paleckis daugiau buvo parsida
vęs, gal parodys ateitis.

Dabar šis Lietuvos nepriklau
somybės duobkasis “Darbo Lic- 
tuvčs” vadinamas Lietuvos Sta
linų. Reikia pripažinti, palygini
mas teisingas...

Zarasuose buvusiam mitinge 
Paleckio kandidatūrai parekla
muoti kalbėjo šie žniojiės: Za-

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduntą blau? 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiŠr 
kiai parašyti aavo vardą pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicągo, IU.

NAUJIENOS Pattera Dept.

aUhjsti mai pavyzdį No------------

Mferoa  per krutinę

30 ha, bet praktikoje niekam 
tokią norma nepalikta.

30—50 ha žemės tUrįs ūki
ninkas niekuomet Lietuvoje 
nebuvo laikomas dvarininku. 
Taį buvo vidutiniškąs ūkinin
kas, kuris savo prakaitu žemę 
dirbdavo. Dabartinė sovietinė 
Lietuvos valdžia, siekdama įs 
tmųti visų tautų į skurdų, ir to
kius ūkininkus sulygina sp dva- 
riųiųhąis ir iš jų žemę atima, 
palikdama jiems Rel ojika hek
tarų. Kadangi nusavintos žemės 
nepakanka visiems jos norin
tiems, tai dabar vykdoma re
forma yi» vien visų nepaten
kins. Rezultatas bus tas, kad 
visi ųkiai bus susmulkinti iki 
tokio, dydžio, kad, kaip sako
mą, gyventi bus žemės per ma
ža, o mirti — per daug. O gre
ta to tūkstančiai žmonių vis 
vien liks be žemės.

Tokiomis aplinkybėmis ne
nuostabu, kad lietuvių tauta, 
ypač ūkininkai, netiki, jog da
bar vykdoma žemės reforma

tijos komiteto pirmininkas Pet
rovas, po jo kažkoks A. šikai- 
lovas, o pagaliau Archipovas. 
Tenka prisiminti, kad kaip sy
kis Zarasų apskrityje gyveni 
daug rusų, kurie caro valdžios 
buvo atkeldinti Lietuvon kaipo 
“ppselencai” lietuvių tautui ru
sinti. Dabar šie patys burliokai 
kalba lietuvių tautos vardu! 
Ukmergėje Paleckio garbei bu
vusiam mitinge kalbėjo taip 
pat raudonosios armijos atsto
vas.

—Sovietų Rusijos pavergtoje 
Lietuvoje vykdoma žemės re
forma. Visa Lietuvos žemė yra 

bintą, tačiau ūkinin
ku rie turėjo žemės ikikams,

30 ha, žemė palikta jų naudo
jimui. Tie ūkininkai, kurie tu-

inas, 
kos eina prje bankroto. Iš Šiau
lių apskr., praneša, kart pilvy
čių dvare (Padubysio va.sč.) 
taip pat vėluojama su javų ir 
pašarų vąlyinu. Pav., mqtiej li
kai laiku nebuvo nuplauti, ru
gių kirtimas pavėluotas, vėluo
ja vasarojaus valymas ir žemes 
paruošimas žiemkenčiams, — 
neišvežtas mėšlas ir dar nesu
ardytas pūdymas. Visi ląikraš-

bilių dalis, nors ir negalėjo ne
žinoti, kąd nęf menkiąusia su
gadintą spyruoklė gali būti ąu- 

^trąipsnį iš tomųhiljo sudųžimp prięžąati- 
mi. šiomis dienomis taip pat

dė! darbo drausmės sto 1 rtąrbiųįpkąis “rūpinasi”.
Dvi dienas prieš “Ūkininko 

Patarėjo” straipspį “Dąrbo 
Lietuvą“ įsidėjo 
MąsUvo,s vyriausioj p komunistų 
partijos laikraščio “Pravda” Į buvo pranešta apie netikusių 
apie gaminių kokybės pągęrį-i gąmįpių gamintojus stambiaų- 
mmą. Tas straipsnis, kurio iš
traukas mes žemiau pateikia
me, ir aklam parodo, kaip 
skandalingai blogai veikia so
vietiškais pagrindais dirbanti 

piąi rašė, koks nęrtovąnotinas pramonė Sovietų Rusijoje. Tuo 
apsileidimas buvo padarytas pat metu Lietuvos “darbo liau-
pąb.ėgusįo Karvelio (Noreik.š- džiai” sovietiškasis gyvenimas 
Kių) uvąre, kur geriausios veis
linės karvės per nakt s mirko 
mėš|e. Iš daugelio vielų — dva
rų ir stambesnių nU.ų, prane
šama, kad dėl darbo dhc.pli- 
nqą stokos saipažejo pieno pri
statymas į pienines, tinkamai 
neprižiūrimas bekonų augini
mas ir t. t. Jau visai liūdnos 
žinios iš Žemaitijos — ten apsi
leidimas pąsjekė net nusikalti- privalomųjų

piešiamas kaipo rojus žemėje!
Paklausykit šių “Pravdos” 

žodžių: “Šių metų liepos 10 d. 
vyriausios Sovietų Sąjungos 
Tai'ybos prezidiumas priėmė 
įsakymų, nustatantį atsakomy
bę, tenkančių pramonės įmo
nėms, už prastos kokybės arba 
nepakankamo 
gaminimų ir

šiame šips rūšies Sovietų Są
jungos fabrike, kuriame dirba
mos moteriškos kurpės — Le
ningrado fabrike “Proletarską- 
ja Poheda”, Įš centralinio Uni“ 
vermago Maskvoje gautų 11,- 
200 porų šio fabriko gamintų 
kurpių 2,240 neatitiko standar
to, o 610 porų visiškai netin
kamų. Galima butų nurodyti 
nemaža ir kitų faktų, parodan
čių, jog ‘ netinkamų gaminių 
gamintojai nenustoja darę ža
los. 1

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sustojo rūdijas

kiekio gaminių 
už nesilaikymų 
standartų”. Bet

yra galutine. Nors ir baisu pa- pranešimų nemaža.” 
galvoti apie “kolchozus”, bet 
nenoromis peršasi mintis, kad 
netolimoj ateity bus gautas iš 
Maskvos įsakymas visus ūki
ninkus suvaryti į “kolchozus”' 
(kolektyvius ūkius). Visas pa
saulis gerai žino, kokį neapsa
komą skurdą atnešė sovietiško
ji ūkio sistema. Po 22 metų 
komunizmo valdymo visas 
Kremlio pavergtos tautos gy
vena skurdų gyvenimą, kuris 
rubežiuojasi su pusbadžiu. Da
bar lietuvių tautai plačiai atsi
darė durys į tą patį sovietišką
jį “rojų”.

Dabartiniai Lietuvos raudo
nieji valdovai, žinodami vienin
gą lietuvių tautos pasipriešini
mą sovietinei betvarkei, visomis 
priemonėmis stengiasi išsklai
dyti kalbas apie netolimą Lie
tuvos žemės ūkio “kolcliozaci- 
ją”. Tai esą -pikti prasimany
mai. Mes jau nekalbame apie 
tai, kad neigiamai kalbas apie 
žemės ūkio vkolchozačiją” Lie
tuvoje, musų bolševikeliai bai
siai nusideda Maskvos viešpa
čiams, nes Rusijoje “kolcho
zai” keliami į padanges kaipo 
didžiausi sovietinės politikos 
laimėjimai. Bet bus neišvengia
ma, kad Kremlio fanatikai lieps 
Lietuvos žemelę “sukolchozin- 
ti”, nežiūrint visų dabarLnių 
paneigimų. Juk Kremlis nenu
rims tol, kol visų “laimingųjų” 
SSSR tautų nesulygins, t. y. ne
prives prie to paties skurdaus, 
pilkojo gyvenimo, kurį jau 22 
metus gyvena visos kitos Ma
skvos imperializmo pavergtos 
tautos. Juk žinoma, kad Krem
lio raudonasis caras siekia visų 
lygybės, bet lygybės — skai
dė.

—Šiuo metu Lietuvoje vyk
doma žemės reforma jau pri- 

ukio gamybos 
štai pačios 

lietuvių spau

vedė prie žemes

sukopiunistinlos 
dos liudijimai.

“Ūkininko Patarėjo” vyriau
sioji redaktorė M. Meškauskie
nė šio laikraščio 35-tam Nr. ra
šo:

“Valstybinė žemes vikio ko
misija įr laikraščio redakciją 
gauną žinių, kąd Vilkaviškio 
apskrit., Simąnėliškio dvare 
darbipiųkai vilkina derliaus 
nuėmimo darbus, vasarojus dai
nė nepradėtas valyti, dvaras, 
kuris, kaip kultūrinis įiedaliną-

mų. Ištisose vietose dar ir šian
dien juoduoja 1 gub.os nesuvež
tų rugiu ir kviečių. O tokių šiomis dienomis Maskvo- ■ atsiun

NEW YORK, rūgs. 10 d. — 
Visos vokiečių radijaus siun
čiamos stotys staigiai nutrau
kė savo programas. Spėjama, 
kad dąbąr, kW visada, vokie
čiai nutraukė rądiją dęl anglų 
bombardavimų*. Tiktai šį kartą, 
vokiečiai nutraukė yipas stotis. 
Anksčiau jeigu nutraukdavo 
keliose vietose, tgi kitose vi$ 
dėlto pasilikdavo, bet taip nėra 
šį karta- Vokietiją bombarduo
jančių anglų orlaivių skaičius 
kasdien yra didesnis ir, matyt, 
jie vienu metu daro puolimą 
visoje vokiečių teritorijoj.

Taip aptai, Pepzos laikrodžių 
fabrikus atsiuntė į ęentrąĮiųį 
Maskvos Univermągą (universa
linį magazinų) 300 rankinių 
laikrodžių, iš kurių 94 tpč tuo-

—■.-----------------------r   l—. 1 — 

Remkite tuos, lęurię 
garsinasi

įsakymo, pasak jau buvq pripažinti netinkami. 
, “Pravdos”, nedaug kas tepasi- j iVolomnos gramofonų fabrikas

1/ /vi I n i xx m /Ii xx t l\/l «> I r < r ’ .. J *_____ J r*7 ET /A . _ 1 _ l* * V 1

ncžiurint šio

Meškauskienę skun- ’ jJor

jo buvo pašauktas teisman pra
monės kooperatinės “Avtopri- 
__ •” artelės pirmininkas Maka- 
ryčesas, techninis vadovas Su
kovęs ir techninės kontroles 
skyriaus viršininkas Sokolovas. 
Jie teikė vartotojams tūkstan
čius netikusių, sugadintų, ne
veikiančių kondensatorių. To-

“Draugė 
džiasi, k 
dar tinkamai neįvertinę dabar
tinės padėties ir nesi jaučią šei
mininkais. Toliau redaktorė ra
šo: .“Daugelis laukų darbinin
kų gali pasakyti: kaip gyveno
me purve, taip ir tebegyvena- ]-au: “Jau paskelbus Vyriausio- 
me, kaip dirbome juodais jau-Įs:os Sovietų Sąjungos Tarybos 
čiais, taip ir tebedirbame. Nors prezidiumo įsakymą, Gorkio 
Meškauskienė lamina, kad vis-! nijc?to įmonės “Krasnaja Etna’ 
kas greit pasikeisią gerojon pu-. dircktoiįus Mąkarovas ir tecų- 
sen, bet vargu ar laukų darbi- ninės kontrolės viršininkas Al- 
ninkus ji įtikino, sakydama,. pęr()V1čius nenustojo siuntę į 
kad jie turį savo komitetus, tu-,.automobilių fabrikus netink-i- 
rį komunistinę partiją ir ko- inils šriubus, stįebukus, 
mimistinį

750 patefonų, iš kūnų 
279 buvo pripažinti netinkami. 
Aiaskvos fabrikas "Krasnyj 
štainpovščik” pasiuntė parduo-j 
Ii emaliuotų indų partijų, bet

pr|pažin ; netinkamais.”
šitokius skandalingus faktui 

skęlhdama “Pravdą” gir’asi, 
kad paminėtas įsakymas įve
stus visose įmonėse “bolševikiš
ką tvarką”. Jeigu per 22 metus 
ta “bolševikiška tvąrką” duodi 
tokių “gražių rezultatų”, tai ga
lima būti tikriems, kad ir mį- 

.! nėtas įsakymą* nieko nepakeis.

TU l.li.ril m Ii.n.i.n .. ...

DAR TURIME KELETĄ 
KOPIJŲ

Mi^ajinos Gięmžaltės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)
KĄINA $1.00 •

NAUJIENOS
V39 3Q. HALSTED ST. 

Cbicąęo, III.
.......... . 1 ii 1
Z-Fl I II

RąipGEPUjT K<
SHEET MEl

Stogus, rinas,

spy - d e^or gą ii i zą t o r ią i 
jaunimų, kurie visi riiokl.es ir kitas mažas automo- jaųą” kurti!

šie gyvenimo
atėjo “ro:

ra *■ ” 
_._r____  VlPtap

, togus, ripas, stogląpgią* p 
sienų apmušimus.

Paisome bet Ką-/‘ Inąujmame pet 
kg Dalbą* Pilnai

apdrąus.taą

• FOTOGRAFAS

sa 
ESI

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

UniversaI Savings & Loan Ass’n
RAŠTINĖ

UN1VERSĄL S,ĄVJNGS and LOAN ASSOGIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame dividendų. Įdėliai apdrausti iki $5000()Q per Federal Savings 
and Loąn Insurance CoTp., Washington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjipiais,

1739 SOUTH HALSTED STREET
CANAL 8500

Hęinkite Lfet
B įyduką

_ -___ - . Jv

n —-y.-, ai

lĄ^tuvISk^

Nathan Kapt«i
MUTUAL MQUQit 
00. m \?hnlesą|f
4707 S.

Tel Bpujev^ro > 4

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija |rengtą pir
mos rųšies sy mo
derniškomis užlai
domis ir HoĮlywoad 
Šviesomis. Darbas 
gąrantuotas.

420 W. 63rd St.
Tęl. ENQ. 5883-5848

VICTOR BAGDONAS
I.OCAI. Sf LONG niETANOE 

MOVINfi
Pęrkraustom fojničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Šforus. 
Vežam į faiąnąs įr kitus mies
tus. žema kainą. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Tel. CICERO £306

C, & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduo,ąąip gpnau«| Ir 
stipriausi

FOX HEĄD ALŲ
Vynai-LikieHąi-RArlmai

į visas

5031 W. RoosevvU Rd.
CICERO, ILL,

(Vardas ir pavardė)

(Adresai)

,..!gg

APPEARED 
FROM THE 5EA

IMĮarooned 
ON A 

NEW I5LAND 
LIFTED FROM 
THE DEPTHS, 

JACK AND JOAN, 
STARE IN AWE 
AT A MIGHTY 

OBJECT

ginti prie dvarininkų ir jų že
mė nusavinta. Jiems gali būti 

1 palikta naudojimui žemės iki

A

arcus
RYTINE RAIBO 

VALANDA 
14 rtefie?

A

JACK S WIFT

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

Ęubątpinią nuo 8;30 iki 9:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muzika i? Hitus įdomius 

prausimus.

riiokl.es
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LSS 116 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyko rugsėjo 7 d. adresu 2381 
— 24th St. Kaip ir paprastai, 
susirinkimas prasidėjo 8 vai. 
vakaro. Tvarkos vedėju buvo 
išrinktas K. šalaviejus. Valdy
bos raportuose sekretorius pra
nešė, kad iš Pildomojo Komite
to yra gauta laiškas ir lapeliai. 
Pranešta ir apie kuopos veik
lą. Valdybos raportas liko pri
imtas.

Pramogos komisija (J. Pilka, 
M. Weaverienė ir A. Strazdas) 
praneša, kad jau viskas yra pa
ruošta piknikui, kuris įvyks 
Beechnut darže rugsėjo 22 d. 
Prašo, kad butų išrinkti darbi
ninkai. Ir šį kartę atsirado pa
kankamai liuosnorių, kurie ap
siėmė padirbėti piknike.

Buvo perskaitytas laiškas iš 
Pildomojo Komiteto ir priimti

1,000 lapelių “Kovokime už ne
priklausomą Lietuvę“.

Vėliau buvo diskusuojama, 
su kuo galima kooperuoti dėl 
išlaisvinimo Lietuvos. Prisimin
ta ir apie balsavimus. Susirinki
mas užsidarė 10 vai. vakaro.

—Sek r. J. B.

PIKNIKAS
Rugsėjo 22 d. įvyks LSS 116 

kuopos piknikas Beechnut dar
že, Middle Beit Rd. Įžanga 25 
centai. Pradžia 12 vai. dienos 
Šokiai prasidės 3 vai. Bus geras 
orkestras. Visi Detroito ir apy
linkės lietuviai yra prašomi pik
nike dalyvauti. —Komisija

DAILĖS CHORO 
PIKNIKAS

Dailės choro ir radio valan
dos piknikas, kuris iš rugpjūčio 
18 d. dėl lietaus buvo nukeltas 
į rugsėjo 8 d., buvo sėkmingas.

Piknikas buvo laikomas Capi- 
tol darže.

Nors rugsėjo 8 d. buvo bent 
keli piknikai, tačiau Dailės cho
ro piknikui publikos netruko, 
— susirinko tūkstantinė žmo
nių minia.

Tai dar kartę parodė, jog 
choras turi daug pasekėjų. Ir 
tai natūralu: jis jokiai partijai 
nepriklauso ir stengiasi d.rba 
vien tik meno srityje. Choro 
palaikomas radijo transliavimas 
taip pat tiek detroitiečių, tiek 
apylinkės lietuvių yra mėgia
mas. žmones mėgta gražias lie
tuvių daineles, kurios yra cho
ro transliuojamos.

Piknikas buvo ypatingas tuo, 
kad liko išrinkta “Miss Lithua- 
nia”. Iš 25 kontestančių p-lū 
Violet Konier pasirinkta le ipo 
gražiausia lietuvaitė. Antra vie
ta teko p-Iei Berni.ce Kliudei, o 
trečia — p-lei Alice Tdmont.

Kontestui vadovavo p-lū Ste
fanija Masytė, kuri yra baigu
si advokatūros mokslų. Pravar
tu bus pažymėti, kad “Miss 
Lithuania” paveikslas buvo įdė
tas į visus didžiuosius anglų 
laikraščius, kurie yra plačiai 
skaitomi tiek Detroite, liek Ka
nados pusėje.

Tikrai malonu, kad Dailės 
chorui taip gerai sekasi darbuo
tis.

SLA 352 KUOPOS 
ScSihINKiMAS

SLA 352 kuopos susirinkimas 
įvyko rugsėjo 1 d., 9 vai. ryt ), 
Lietuvių svetainėje. Susirinki
mas buvo negausingas. Finansų 
.sekretorius Jonas Šimanskis ne
dalyvavo: jis buvo išvykęs į 
Scranton, Pa., savo brolio Pra
no dukre.es laidotuves. Finan
sų sekretoriaus pareigas ėjo Ši
manskio žentas, Smailis Jr.

Susirinkimas ėjo sklandžiai. 
uJko išrinkta komis ja rudeni 
a.am baliui surengti. Į komisi
jų pateko šię veikėjai: J. Ovc- 
raitis, A. Andrulis ir M. Kerne* 
šiene.

Nutarta susirinkimai ir vūl 
aikyti po pietų. Sekamas sus - 
Liūdinąs įvyks spalio 6 d., i 
vai. po pietų. Finansų sekreto 
Jus prašo visus narius, kad na
rai laiku atvyktų ir užsimokė
tu duokles, v

1FU Q Q T 1? U C A, Ju o e> Ju Ju JCk e>
AMERICA'S GREATEST WHISKEY VALUS
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KCSSLER’S PRIVATI BLEND-A BLKNDED WHISKEY. 75% Neutral Spirits distilled from 
Orain. 90 Proof. Julius Keisler Ditfilling Co., Incorporated, Lavvrenceburg, Indiana.

I

PAIEŠKOME
1,000 Vartotų Anglims Špatų

Jūsų anglims spatas bus daugiau nebereika
lingas kada turėsite naują, Link-Belt “Chal- 
lenger” save-šeriantĮ automotišką Bin.Fed 
anglių stokerį šildant jūsų namus.

Ir kadangi jūsų anglims spatas bus dau
giau nebereikalingas, mes jį priimsime kai
po $5.00 perkant naują “Challenger binfed” 
stokerį sensacingai žema $189.50 kaina, su 
išmokėjimais tik kelių dolerių į mėnesį. Ga
lima surengti, kad butų išdirbystės ekspertų 
patalpintas. Sukruskite—ši gali būti pasku

tinė proga gauti deiuxe kokybės bin-fed 
stokerį šia žema kaina. Rašykit mums dėl 

vardo artimiausio pardavėjo.
LINK-BELT COMPANY 

Stoker Division
17 th and Westem Avė., Chicago 8243

LINK-BELT Automatic STOKERS
Dėl inžinierystės pliano ir kainos apskaitliavimo dykai, 

šaukite REPUBLIC 6350

LINK-BELT STOKERIAI
YRA RODOMI PAS

MANOR Radio and Appliances 
6322 SOUTH WESTERN AVENUE 

s. Skersai Highway Teatro

D MOi RATAI VEIKIA
Detroito Lietuvių Demokra- 

Jnė Sąjunga pradėjo smarkiau 
eikli. Jau turėjo dvejas pra

kalbas. Vienos prakalbos įvyk, 
rugsėjo 3, o antros — rugsėj 
6 d.

KCMU NACIAMS NEBE
SISEKA

Rugsėjo 1 d. komunaciai su
rengė Beechnut darže pixni. a 
nesidrovėjo tie šar atanai skel. - 
.i, jog tai busianti Lietuvos die
na, — labai svarbaus lietuviams 
v?i<io paminėjimas, Gyrėsi, kad 
uvaziuosia žmonės ir iš kit 
u).on jų.

Tačiau piknikas buvo visa 
kystas. Kiek matyli, lietuviai 

jau pradeda šalintis nuo L et.i- 
vos pardavikų. Kep

Detroit, Mieli.
ŽIRE INGA MES J 

PADĖKA

Ištiko mus ‘kandi nelaime
- netikėtai žuvo musų viena 

knis sūnelis Vitoldas Dirmaltis, 
m.s pri erė b s maudydami.

Erie ežere Port Colbourne, 
Ont., Kanada, 22 mylios n.io 
Juffalo, N. Y., rugpiučia 3 d 
1940 metais.

Palaidotas jis liko rugpiuč o 
7 d. 1940 m.

Žuvo musų mylimas sūnūs 
kartu žuvo musų viltis ir, ro
dos, nesinori ir mums tol au 
tęsti savo gyvenimą. Paliko 
musų namai tušti, nes’gTdi 
daugiau pianas, kurį Vitoldąs 
dažnai skambindavo: nutilo jo 
gyvybė, nutilo ir tie muzikos 

•akordai, kuriuos Vitcldas taip

L

■

MA UJIENU-ACME Teiupn<»u
W1CKSBURY, Miss. — Dr. II. B. Wi!son apžiūri 

Hoyd Boyce žaizdą. Boyce buvo pabėgęs iš kalėjimo far- 
mos, bet liko pašautas ir suimtas.

M
M

buvo pamėgęs. Musų namas — 
tai buvo Dailės choro muzikos 
namas, čia dažnai susirinkda
vo Dailės choro na Jai pamo
kom. Nors musų namo dury; 
palieka Dailės chorui atidaręs, 
bet Vitoldo jau nėra...

Mes skausmo 
širdimis norime 
širdingų padėkų

drg. P. stitucinei vyr.ausybei. Vyriau- 
jums’sybč sustiprino visus apsaugas

Į ir buvo pasiryžusi ginklu su-
Ad Ifui! tikti sukilėlius. Kelis almazanis-

Vitoldo krikšto mamytei iš rie kelis kartus paskelbė dary- 
Sioux City la , kuri negalėda- šią sukilimą, ligi Šiam metui 
ma atvažiuoti prisiuntė gėlių nedrįso viešai pasipriešinti kon- 
vainiką; K. žibienė ir 
Raudonienei, — ačiū 
abiems.

Giminėms: broliui
Vaitkui iš Melrose Park, Iii, jtf'tus, kurie viešai pasisakė suk 1- 
dukrelei Stefanijai ir jos vyrui, šią, areštavo. Daugelis jų pasi- 
taipgi iš Melrose Park, 111. šnai- slėpė, nors jiems jokio pavo- 
deriams, Magdelenai Riškienei jaus nebuvo ir nebuvo reikalo 
is Boston, Mass. už prisiųstų slėptis. Užsienio valstybių am- 
gėlių vainiką ir užuojautos te-1basados atsisakė priimti besi- 
legramą; Vincui ir Onai Andru-'slapstanč us rinkimus pralošu- 
nam iš Boston, Mass., taipgi už šio prezidento šalininkus. Labai 

j padėty jaučiasi gen.
Mcntalvo, kuris prisidėjo prie 
abiejų prezidentų kampanijos 
ir dabar abiejų bijosi.

gėlių vainiką ir už išreikštą už- keistoj 
uojautą. Atsiprašome, jei kieno 
nors vardas buvo apleistas, nes 
negalim visų atsiminti. Dar 
kartą atsiprašome ir visiems 
kartu sakom širdingą ačiū.

Tėvai Stefanija ir Jonas 
Dirmaičiai,

2252 24th St. Detroit, Mieli.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Almazanistai bėga

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 
BLITZKRIEG

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILL0W SPRINGS, ILL.
SEKMADIENY,MEKSIKA, sostnė, rūgs. 10

d. — Ahnazan šalininkai, ku- Spalių-Oct. 6 d. 1940

mergaitės buvo pasipuošę bal
tai, kas darė nepaprastai gra-

Dėkojame Detroito p i et ni- 
mo kl.ubui už vainiką ir gar- 

’jbės sargybų; SLA 352 kuopai

pervertomis 
išreikšti savo 
visiems, kas 
savo daibu,

užuojauta, gėlėmis ir laidotu
vėse dalyvavo, sutelkdami mu
sų brangiausiam šuneliui pa
skutinį patarnavimų. Mes pir
miau nežinojome, kad tuiima

padekaj jums visiems, 
Musų

spausti skausmo motina ir tė
vas nerandame, tokių žodžiu, 
kuria.s mes galėtumėm išre’kš- 
ti savo
musų bi augęs kliaugai, 
sūnelis jau ilsis1! ramiai Woed 
mere 
, ums 
1UG

Just nas Pilka, art iniaus’as 
Vitoldo draugas, pr.rengi ir 
tvarkė visus laidotuvių reisą- 
us. Ačiū, Justinui, Dailės cho- 

daug a šia t Jkė pa- 
mer- 
/ado- 

Masalsk iuel. 
visoms kar

ne -aJ 
pa;.ė..oJ', tad pr.im it 

įHi <ų š rc'lųi^ų ačiū.

11

d.rektoriui D. B. 
už tvarkingą lai-

ia i šką.
Laidotuvių 

Braziui ačiū 
doluvių sutaisymą ir mandagų I
patarnavimą.. Kalbėtojams dė
kingi už pasakytas jausmingas 
kalbas, būtent, Dr. J. Jonikai- 
čiui, inžinieriui B. šileriui ir 
M. J. Kemešienei. Dailės cho
rui už puikias muzikos pavi 
dale gėles; visų negalim sumi
nėti, kurie prisiuntė! taip daug 
gėlių, vainikų, iš viso net 47 
vainikai iluė 100 asmenų. Bran
gieji, visi kartu pri mkite mu
sų padėką.

Dėkojam tekančiom šeimy
nom ir giminėm: Kučinskų šei- 

; mai, kuri teikė visokeriopą pa
galbą ir 
Šimų a 
ir Mrs. 
nai; A 
3 tąsi ui

padarė pirmų prane- 
ple žuvimų Vitoldo; Dr.
Andrews; šalčių šeimy- 

. Mik.l enei ir dukrelei;
Rimkui už sud inuotų 

dainų; A. Strazdam;
ir dukrelei; Brinzų Še’.-
S. Kupronienei ir dūk

ti. Kapitskui; G. Raško; 
M. Kemešienei, Černauskų šei-

Diliam 
myliai; 
relei; (

u.
;aibos, prirengė liūdnų 

gaičių siksteto programą 
vaujant Onutei 
Ačiū, mergaitės,
tu. Dailės choro’ jaunuoliai su
darė grabneš us, o mergaitės ii'mynai; P. O. Gedgaudienei ir 
i sudarė garbės grabnešLis. I jos draugei iš Gleveland Ohio; 
Kaip vyrai grabnešiai, taip ir Balčiūnam iš Sioux Gity,Iowa,

NAUJIENU-ACME Telephoto
Išgarsėjusios St. Paul katedros bokštas. Netoli nuo 

katedros nacių bombonešiai sugriovė daug trobesių.

dukre.es
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LIETUVIŠKAS ORGANIZACIJAS
Aplankė Cicero Raudonos Rožės Kliubą — Ieško 

“Penktakojų”

CICERO. — Kas mėnesio 
pirmą penktadienį mėnesinis 
susirinkimas Lietuvių 
nos Rožės Kliubo. šio 
susirinkimas įvyko

Dies Agentai.
'Pirmininkas pranešė 

pas jį buvo atsilankę netikėti 
svečiai — valdžios atstovai iš

jog

Spudvilas, 26
Alexahdėr Bočfcauškaš, 26, 

su Thereša Rzėszutko’; 26

Reikalauja
Perskiry

Ėlizabėth' Ėidam’ nuo Peter
Eidahl

Leoną Wilkės nuo Louie Wib 
‘fcė’s : "

bes Svetainėje. Narių 
kė nedaug, mat dar vis baidosi 
vasaros karščių. Bet jų jau nė
ra ir ta graži maloni vasara 
ir jos 
greitai 
noroins 
vidaus, 
gų.

vasariški parengimai 
prabėgo. Noroms-ne- 
reikia vėl grįžti prie 
t. y- svetainės pramo-

Metinis Parengimas.
Kaip kitais, taip ir šiais me

tais kliubo metinis parengi
mas viduryj spalių mėnesio. 
Kaip ^lietiniame parengime, 
dariai aplaiko dovanas už ne- 
ūmimą pašalpos per 20 ir 10 
metų. Tie sveikieji, laimingi 
nariai yra gerbiami. Kaip tik 
jiems ir taikomi parengimai.

Raudo- 
mėnesio
pereitą Commiffėe. Pirmihinkas 
atsi?an-JČia'ailgęS Jauriuolis»

1 tarnavęs šios Šalies kariuome- 
^iiėj, davė atstovams tinkamas 
f informacijas apie tai kas yra 
Raudonos Rožės Kliubas, val
dininkai. Atsisveikindami a- 
gentai pareiškė, “Mes turėjom 
klaidingas informacijas apie 
tą gražų kliubą, bet jėigu jtišų 
tarpe yra nėpiliečių, tad pa
tarkite jiems užsiregistruoti 
be jokios baimės.”

jau ati-

Pasmerkė Lietuvos Užgrobimą
Tai nieko nuostabaus, val

džios priedermė ieškoti “pen
ktakojų”, bet stebėtina kodėl 
pradėjo nuo R. R. Kliubo- Tu
ri būti todėl, jog vardas “red”. 
Komisija protestui prieš už
grobimą Lietuvos pagamino 
rezoliuciją ir su valdybos pa
rašais tilpo “Naujienose”, ir 
pasiųsta prezidentui F. D. 
Rooseveltui, Valstybės Sekre
toriui S. Welles ir Lietuvos

Nuo

kiais, augusiems reikalinga 
pamarginimo, bet su tais pai- 
marginimais tankiai išeina nei 
šis nei tas. šių metų parengi
mas pavestas valdybai, tad
nėra abejonės, jie publikos ne-'ministeriui p. Žadeikiai, 
apvils. Ijų gautas atsakymas.

LIETUVIAI LEGIONIERIAI RENGIASI
KILMINGAI UŽBAIGTI SUNKU, BET

GRAŽU DARBĄ

publikai Leokadija ir K. Sabo
niai.

Pilnutėlė svet. susirinko r'iik- 
tįhėš jų pasiklausyti.
Entuziazmas b&vo didis, ir nito 
tos dienos prasidėjo jų popu
liarumas. šiandie nerasi to chi- 
cagiečio, kuf.'š riežinOtų Sabo
nių. Jie mums grojo, dainavo 
ir vaidino. Tiesa, mes juos pa
milom, ir plojom, ir dabar dar 
plojam juos pamatę scenoje, 
teČhtaš katučių plojimu gyveĮį- 
irio, juk aišku, nėpadafysi, o Čia 1 • • ' « f ■ • ■

laikui bėgant Šeima • padidėjo 
net keturiaiš gražiais nariais. 
Vargonininkavimas yra labri 
menkai apmokamas.

Radijo išsivystė, ir gerierbš 
artistams sudarė . stiprią, kon-j 
kurenc ją. čia ir Saboniai suši- Cha’rles ir Ruth. 
dūrė su klausimu — Kas dary
ti? Atsakymas — rėikia ieško
ti pelningo darbo.

Įeina Į Biznį
Pasakyta, padaryta, Saboniai 

eina į biznį. Leokadija atidaro 
grožio ištaigą, gi Kastas vargo
nais atidudavęs tikrai i n tel ė- 
gento kurt. Albavičiaus lytines 
■mišias, eina automobilius par
davinėti. Apie jo pasekmles nė
ra reikalo nei minėti, tik tiek 
noriu priminti, kad šiūndie p. 
K. Sabonis, minėdamas savo 20 
m. gyvenimo Chicagoje? tapo 
vyriausiu pardavėju Mahoney- 
Sirovatka 
je.

Linkiu 
sisekimo 
jis visuomet gaus param’ą 
chicagiečių.

— Dailės Mylėtojas.

Gimimai

(Informacijos paimtos iš gi- 
tinimų rekordų Chicagos miesto 
i Sveikatos Departamente.)

tŪRESkĖS, 3(W1 Š. Union 
[avenue, gifriė rugsėjo 4, tėvai*

RAČKAUSKAS, Diane, 4318 
So. Maplewdoci avenue, g mė 
rhgsejo 4, tėvai: Walter ir The- 
resa. ; -A,

CONCHAŪSKAS, Charles, 
6547 South Oggleston- avenue, 
gimė rugsėjo 4, tėvai: Charles 
ir Alice.
' LAURAITIS, John, 3141 So. 
Union avenuė, gimė rugpiučio 
28, tėvai: Joseph ir Bernice.

KAUNAS, 4406 So. Maple- 
wood avėriūė, gimė rugpiučio 27, 
tėvai: Antanas ir Francės.

automobilių įstaigų-

p. Saboniui gero 
ir pilnai tiki d,

pa
kaki
nu-o

Apie Tą Spalių 6 d 
Automobilių 
“Blitzkriegą”

Visi Labai Sušiinteresavę; 
Įvairios žinutės Iš Cicero

Oficiali Dedikacija Dariaus-Girėno Paminklinio Namo

šeštadienį, rugsėjo 21-mą į- įvyksta šeštadienį, rugsėjo 21 
vyksta banketas, o sekmadie- d., 8:00 vai. vak- Dariaus-Gi- 
nį, rugsėjo 22-rą dieną, namo rėno Memorial Salėje, 4416 
Dedikacija ir didelis paradas So. Western avė. Tikietų kai- 

| po visą Brighton Park apylin- na vienas doleris asmeniui. 
1 kę. Bus;.labai gardie vakarienė,

kurią gamins ekspertai virš
ijai naujoj, moderniškai įreng-Žemutinio namo aukšto dar

bas eina labai sparčiai, bai
giama visi įrengimai ir iš
puošimai. Už kelių dienų vi
sas namas viduje ir iš lauko, 
nuo pamatų iki stogo viršaus, 
bus galutinai užbaigtas.

Už savaitės-kitos po iškil
mingos Dedikacijos, kaip Na
mo Statymo Kom-tas, taip 
Posto valdyba ir visi posto na
riai, kurie adkavo pinigus, ar
ba kurie pašventė savo bran
gų laiką, sunkiai dirbdami ir 
kiek galėdami rėmė namo sta
tymo darbą, galės tame pa
čiame' name

Reikalaudami tikietų kreip
kitės į Legion Hali, tel. Laf. 
8484 arba pas legionierius ir 
posto valdybos narius. Nepa
mirškite įsigyti tikietus iš ank
sto, o turėsite labai linksmą 
šeštadienio vakarą.

—Frdnk Krasauskas.

ramiai, ramiai

Tvirtovė”.
Girėno postošis Dariaus

271 • namas—Memorial Home 
of the American Legion, bus 
Chicagos lietuviams kaip ir 
“tvirtovė”, labiausiai Brighton 
Park apylinkei, kurioj namas 
yra pastatytas-

Prie namo priekio bus įce- 
inentuota didelis šešių tonų 
pasaulinio 'karo tankas, kurį 
atsiunčia Karo Departamen
tas iš Rock Islahd Arsenai. Kai 
kurie Dariaus-Girėno posto 
nariai yra tarnavę prie 
tankų ir skaudžiai mušė 
kietukus.

Šių
VO-

Banketas.
Kaip jau minėjau, banketas

1 1/mSiunčiam G®,ėsLDVEIKISv™segrpXX
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11B Gėlės Mylintiems 
I I M M A Vestuvėms, Ban- 

IJ M kictam-s Laidotu- w ■ ■ m ■ » vėmg papUoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

VIEŠA PADĖKA 
L. J. KULTŪROS 
RATELIO CHORUI

Diena Iš Dienos
LEOKADIJAI IR KAŠTUI 
SABONIAMS 20 METŲ JŲ 
ĮDOMAUS GYVENIMO 
CHICAGOJE

Jau praėjo dvi savaitės 
ko nuo musų sutuoktuvių 
nos, ir jau manėme, kad viskate 
bus Užmiršta', bet štai L. J. K. 
Ratelio Choras mus, neužmiršo 
ir po dviejų ' mėnesių Choro 
atostogų grįžę atgal į pirmas 
pamokas, tikrai buvom nuste
binti, kuomet įteikė mums to
kią vertingą dovaną. Taigi, pra
šome priimti nuo musų širdin
giausią ačiū, taip pat ačiū mu
sų Choro vedėjai D. Judzinla- 
vičienei už pritaikintas dainas 
ir visiėms choristams ir cho
ristėms už taip gražų padaina- 
vimą.

Labai ačiū B. Lėkšnienei ir 
B. Lautsytei už nupirkimą ir 
atvežimą tos gražios dovanos i 
salę, V. Railai už jo trumpą 
prakalbą, taip pat; ir B. Aldo- 
nis už jo smagias polkutes. Vi
siems tariam labai širdingai 
ačiū.

Antoinette ir Pranas Vaitkai

lai- 
di&-

20 
ši

Rytoj, rūgs. 14 d. sueina 
m. nuo tos dienos, kuomet 
visų chicagiečių mėgiama šei
ma apsigyveno mažiukam na
melyj, prie šv. Jurgio bažny
čios, taip sakant, visai nežino
mi ir negirdėti, ir tik pirmą 
kartą mums teko jais gėrėtis, 
kuomet Birutė, St. Šimkaus ve
dama, rengė koncertą ir prO- 
grame dalyvavo smuikininkė 
Leokadija ir 
niai.

Chicagiečiai 
plojo ir susyk 
mi pamilo. Kadangi pp. 
nių darbuotė labai įdomi, ir ga
li būti pavyzdžiu kitiems, tai
gi, sveikindamas juos, noriu 
nors trumpai “Naujienų” skai
tytojams paminėti kokius sun
kius laikus. jie praleido, kovo
dami su kasdieniniu gyvenimu, 
savo, o ypatingai šeimos auklė
jimui.

Pirmas Pasirodymas
Tai buvo lapk. mėnesį, 1920 

m„ — Birutė rengė kOfiėėrtą 
Kimball Hali, vidunniestyje, ir 

| “Naujienų” puslapiuose mes 
matėm aprašymus, būtent, “pir-

baritonas

susirinkę 
juos visa

Sabo-

jiėiris 
širdi- 
Sabo-

Išvyko į Soil, Mich.
Praeitą antradienio rytą, rug

sėjo lOtą d., kelioms dienoms 
pasisvečiuoti pas Mr. ir Mrs. 
Martinaičius į Soil, Michigan, 
išvyko šiė chicagiečiai: North- 
westsidiečiai Mr. ir Mrs. Šva- 
bai, cicėriečiai Mr. ir Mrs. Yuš- 
kai, Westsidietės Mrs. K. Kat
kevičienė ir ką tik iš' keturio
likto Rusijos kvartalo (Lietu
vos) sugrįžus Mrs. J. Grybie
ne.

Kadangi Mr. ir Mrs. Marti
naičiai yra didelio ūkio savi
ninkai ir labai nuoširdus žmo
nės, tai, žįnau, jie savo sve
čius puikiai p'avaišins, Taip sa
kant, iš pilno ir iš tikro.

Well, good luck to you all.
S.

Flo-

Išsiėmė Leidimus
V^dvboms

(Chicago j)
Charles Bįknis, 25, su

rence Petrulewicz, 22
Walfer Kelley, 55, su Bernice

Patumsis, 49
Joseph Urban, 25, su (Eilza-

bėth Rak, 21’
George Doubman, 36, su He-

len Migortis, 25
Peter Elsberg, 32, su Bernice

kitų ir ne lietuvių. Teisingas 
sakinys, “Didelė žuvis mažąsias 
suėda.”

Automobilis Sužeidė
Praeitą savaitę darbe ištiko 

nelaimė. — Joe Benešiunui au
tomobilis koją nulaužė.
i.žmogaus,
rius”, p. K. Barčienės pusbro
lis. Ilgai turės būti ligoninėj 
kol pradės vaikščioti.

Gaila
yra senas "kavalie-

Cicero Kareivių Draugijos iš
važiavimas įvyko šeštadienį. 
Oras gražus. Liberty Daržas 
žaliuoja kaip1'"tik birželio mė
nesį. ',f i

J. Pilkis, užklaustas ką jisai 
mano apie 6 * dieną spalio, su! 
Šypsena atšaldė, “Tą dieną tai 
tikrai bus nepaprasta ir lietu
viams nematyta ir negirdėta. 
Neveltui ‘Naujienos’ f 
mis raidėmis ( ijąšo apie 
ną. Tai ‘stebuklų diena.’ 
mai dega, automobiliai 
gėmiš laksto — tai 
“blitzkrigas”.

Gal Hkš tik “Pustynė”?
“Tai kas,“ sakau — “liks 
Liberty Daržo tik ‘pustynė’,

D.

VAKAR CHICAGOJE

įsisu- 
kudi- 
3335

skle-

• Pavirtę^ po» Northwesterh 
gelžkelio traukinio ratais, Win- 
rtetkoj, žUv6 37 metų darbinin
kas, Mathew Lamport. Jis gy
veno ad. 2100 North Lincoln 
Pafkway. Dirbo vienoj Chica
gos Siuvykloj.

e Lopšelio patalinėn 
kęs nutroško 5 menesių 
kis Albert Dominguez, 
Adams strėet.

• Nusiritęs laiptais į
pą savo namuose mirė 78 me
tų senelis Alfred Schutzman 
Sr., nuo 315 South Bell avenue. 
Jis susižeidė lengvai, bet gavo 
širdies ataką ir mirė.

• Illinois Cornmerce Com- 
mission įsakė Chicagos gatve- 
karių bendrovei įvesti dvi nau
jas autobusų linijas, vieną nuo 
25-tos ir Central Park iki Kim- 
ball ir Wrightwood avenue, an
trą Division gatve nuo Califor- 
nia iki Monticello avenue.

stambio- 
tą die- 
”. Na- 
padan- 
tikras

dieną čia 
stebuklus

“jeigu

bn- 
pa-

iš 
be* trobų — ar eini prie ban- 
ikroto, kad viską Sudeginsi?”

“O, tamsta, nesuprask klai
dingai, mano trobos nieko ne
nukentės. Bet kam čia daug 
kalbėti — atvažiuok pats ir ki
tiems pasakyk 6 
ti, mano daržė ir 
matyti.”

“Na”, sakau
dieną lietus lytų, oras butų pra
stas kaip šįmet dažnai buvo?”

“Tai niekis yra kita diena 
ir tie rengiami stebuklai turės 
įvykti”.

Na, tai, vadinasi, pamatysi
me ko dar nesam, matę. Tas 
reikalas nepaprastas ir ihtėrė- 
suoja ne tik mane, bet dau’g 
kitų, tad visi renkitės, ypatin
gai Cicero’s lietuviai, neš laikas 
gali ir pėšciaš riUėiti iŠ Vakaro 
išėjęs.

Gfaži Krauitivė
• *; k . /

Gražiai atrodo kampas, 4$th 
Avė. ir 14ih* Tai biznio iialnhtaš 
pp. Mibauėkų. Ta fcairiįyifiė krau
tuvė buvo tuščia pėt kurį te
ką, bet dabar jau viskas žvil
ga. šviesos, gražios raidės arit 
lango iŠdĮukh^ta “Mėš kalba
me lietuviškai”. Vidus kraufu- 
vės nepaprastai, gražiai ištaisy
tas. Priima dtabUž'us valyti — 
tai Brite Cleanerš. žmones kal
ba, kad gėra kompanija, pigiai 
ir gerą darbą atliėka. Šibj apy
linkėj tos fųšie's didelės fstaL 
gos nebuvo, valymui ir tsisjh 
mui drabužių. Atlikdavo smui
kus, pavieniai. Tame gtažįame 
name yra kriaučids J. Ltėrina- 
nas. Toliah T. Brariš, dar to
liau Survila, p. Norich, ir daug

CLASSIFIED APS. Į
HELP VVANTED—MALĖ

DarbininkiĮ Reikia ■
REIKIA PEČIAMS ALYVOS par

davėjo. Lengvas .pardavimas, geras 
komisas. CITY OIL CO., 3535 So. 
Oakley Avenue.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO KAIPO KAR- 
PENTERIS. Suprantu visokį darbą 
prie pataisymo arba naujų. Telefo
nas CICERO 6368.

REIKALINGAS sėlsmanas 
duoti aliejų. Geros pajamos, 
dirbti pilną laiką arba dalį.

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

par-
Gali

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

JAUNA MERGAITĖ abelnam na
mų darbui ir rūpintis 2 kūdikiais. 
Geri namai, gera alga. Būti ar eiti. 
3251 So. Lowe Avė., 2 aukštas .prie
šaky.

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui mažame apartmente. Kam
barys ir valgis ant vietos, šaukite 
Tel. INDependence 5312.

PATYRUSIOS DRAPERY opera
torės, taipgi Louis Blinęs Stitching 
machine Merrovv operatorės. 307 
West Van Buren, 3 aukštas.

OPERATORĖS, patyrusioj .prie 
bliuzų. Pastovus darbas. Irwin and 
lrwin Co., 329 W. Monroe.

• Illinois universitetas skel
bia, kad 14,0’00 studentų užsi
registravo rudens semestrui. 
Pamokos prasidės rugsėjo 23 
dieną.

• Batavijos, III., policistas
AugUst Hendriekson, vakar 
šventė 81 -mą gimtad’enį taip
gi 61-mus metus tarnybos po
licijos departamente. Sako, jis 
esąs seniausias policistas 
rikoj. iA " '

DVIGUBA 
GARANTIJA!

Ame-

Nei vienas mėgsta bereika
lingai išleisti arta eikvoti pi- 
niguš. Pinigai, kuriuos gauname 
yra sunkiu darbu uždirbti. Ka
dangi yra reikalinga išleisti pi
nigų pastogei, drabužiams ir 
maištui mes esame labai atsar
gus darant pirkinius.

Kada prieiname prie maisto 
pirkimo mes norime žinoti, kad 
mes gauname, geriausias mai
sto Įirėkės kuočeihiausiofnis kai • 
nomis. Me-s todėl pasirenkame 
tūlas krautuves kuriose, mes 
jaučiame, gausime gerą verty
bę už musų pinigus.

Tūkstančiai žmonių perka vi
sas .savo maisto prekes Mid- 
wešt Krautuvėse, nes žino, kad 
šitos krautuvės duoda dvigubą 
garantiją. Pirma, Midwest 
Krautuvės pardavinėja prekes 
didžiulių, pasitikėtinų firmų, 
kurios garantuoja kiekvieną 
daiktą. Antra, prie to Midwest 
Krautuvės prideda garantiją, 
kad kiekviena iš jų pirkta pre
ke jus patenkins, o jei ne, tai 
juisiį pinigai būs grąžinami.

Ši dviguba garantija Mid- 
wėst Krautuvėse reiškia, kad 
tose krautuvėse jus gausite už 
savo pinigus geriatfsitls barge- 
nūs iš kokybes ir kaiinų atžvil
gių. Mičhvest Krautuvių savi
ninkai sutvėrė didelę organiza- 
čiją. Tas buvo galima tik to
dėl, kad jie visados yra pasi
ryžę duoti gerą patarnavimą ir 
pinigų su taupymo progų.

Paprastai šeimininkės perka 
daugiau maisto savaitgaly, neš 
šeimyna tada daugiau reikalau
ja. Todėl laike savaitgalių Mid- 
wėst Krautuvės sutėngia to- 
kids išpardavimiiš kaip tas, ku
ris yra paskelbtas šitos dienos 
“Naujienose”, šeimininkės ga
lės daug sutaupyti jei peržiūrės 
tą apgarsinimą. ' (Sk.)

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
bučernė, gerai įrengta. Parduosiu 
pigiai ar mainysiu ant mažo namo. 
246 So. 13th Avė., Mayvvood, 111.

PAIEŠKAU DARBO. ESU gerai 
patyręs prie budavojimo naujų na
mų ir taisymo senų. Kas turite to
kius darbus, pamatykite pirmiausia 
mane. F. Skrabutenas, 10056 South 
Lowe Avė. Tel. CEDarcrest 6874.

BIZNIAVAS NAMAS .parsiduoda 
su taverno fikčeriais. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant privatiško 
namo—savininką galima matyti 
vis*ad. 815 West 51st St., užpakaly 
storo.

PARDAVIMUI TAVERNO biznis, 
išdirbtas per daug metų. Priežastis 
—liga. 6500 So. State St.

IEŠKAU DARBO KAIPO auto
mobilių mechanikas. Esu patyręs 
per daug metų prie visokių auto
mobilių. Dirbčiau pilną laiką arba 
tarpais. Atsišaukite šiuo antrašu: 
Anthony Daukas, 723 W. 21 St., 1 
aukštas užpakaly.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

MALKOS
Pristatau prakurenimui labai 
gerų malkų, didelį lodą už $8 
—vertas 3 kartus daugiau.
UŽSISAKYKITE ŠIANDIEN, 

vėliaus negausite.
Taipgi pristatau geriausios rų- 

šies anglis.

BILUS MOTOR 
SERVICE

714 West 18th St.
Tel. MONROE 0495-

Po 6 vai. vakaro šaukite:
Tel. VIRGINIA 0839.

PUIKUS BARGENAI
Parsiduoda 20 akrų farma su 

dviem namais, vienas 5 kamb. kitas
4 kamb. Sodnas 170 vaisingų med
žių. Taipgi daug aviečių. Gražus 
miskas, 3 akeriai galima padaryti 
piknikams daržą. Antrą ūkį turiu
5 akrų su gasolino stotimi ir dviem 
namais, vienas 6 kamb. kitas 3 
kambarių. Didelis vištininkas, gali
ma laikyti tūkstantį vištų. 2 karų 
garažas, karvėms barnė. Daug vai
singų medžių, P/2 akrų žemuogių 
ir 1 akras aviečių. Parduosiu pi
giai, nes vienai našlei persunku už
laikyti. Antanina Zaromskienė, R. 
L Box 208, Kenosha, Wis. Važiuo
kite ant Road 31, privažiavus State 
Line, važiuokite 3 mylias į Wiscon- 
sin pusę kol privažiuosite prie Deep 
Rock Oil Station.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

ATIDUOSIU PIGIAI GRAŽŲ 5 
kambarių didelį Bungalow, geros 
statybos, arti mokyklos, bažnyčių. 
HUMboldt 1488.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS. Didelė grosernė, didelis bar- 
gefiraart $9999.99. Gal mainysiu ant 
taverno. 5519 So. Halstėd St.

SUSIRINKIMAI
MORNING STAR KLUBO rude

ninis išvažiavimas ir avino kepi
mas įvyks sekmadienį Jefferson 
miškuose ant Lietuviško kalniuko.

MARQUETTE PARK BARGENAI 
ANT 72-tros, NETOLI WESTERN 

AVĖ., 5 kambarių Cottage. Visi 
įtaisymai. Kaina, $3500.

4 KAMBARIŲ, kaina, $2800.
DAUGELIS KITŲ bargenų. Ga

lima pirkti pigiai, lengvais išmo
kėjimais. Taipgi turime visokių 
mamų.

C. P. SUROMSKIS
6921 So. Western Avenue

Tel. REPublic 3713.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORO dainų pamokos .prasidės 
sekmadienį, rugsėjo 15 d., kaip 10 
vai. ryto, Neffo svetainėje, 2435 S. 
Lėavitt St. Visi choro nariai taipgi 
ir mylinti dainas kviečiami atsilan
kyti laiku. —X. Shaikus.

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash, $25 kas 
mėnesį. Arti mokyklos, bažnyčios, 
Gera transportacija. Box C 81, 1739 
South Halsted St.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ POLIT. IR PAŠ. KLUBO 12 
Wardo mėn. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 15 d., 
1 vai. popiet, Hollywood Svet., 2417 
W. 43rd St.

—Paul J. Petraitis, rast.

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo. 
Šiaurvakary miesto ribų. Reikia tik 
$200 cash, kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais. B0x K 32, 1739 So. 
Halsted St.

VISŲ KRAKIŠKIŲ ATIDAI.
Pranešame visiems krakiškiams, 

kad Krakiškių Kliubo susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 15 d., š. m. 
f vai. popiet, Mildos svet., 3142 S. 
Halsted St. Taigi, visi krakiškiai 
—vyrai ir moterys — nuoširdžiai 
kviečiami į šį susirinkimą atsilan
kyti. —M. Titiškis.

LIETUVIŲ IEX-M AIN IERIŲ 
DRAUGIŠKO KLUBO susirinkimas 
įvyks penktadienio vakare 13 d. 
rugsėjo-Sept. J. Petrausko svet., 
1750 Šo. Union Avenue, pradžia 8 
vai. vakaro. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Valdyba: J. Gelgaudas, 
1900 So. Union Avė.

NAMAS PARDAVIMUI, 2 šei
mynų po 5 kambarius, mūrinis, 
apačioj karštu vandeniu apšildo
mas, viršuj pečiais, 2 karų garažas, 
30 pėdų lotas. Brighton Parke, ge
riausioje apylinkėje, prie Archer 
Western ir 47-tos transportacijų. 
Agentai neatsišaukite, šaukite tele
fonu, HYDe Park 9215.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ mūri
nis, 6 ir 6 kambarius, garu apšil
domas, stokeris, 2 karų garažas, 
prieinama kaina. Savininkas, Bor- 
kenhagen, 5653 S. Justine.

Įsakė Atkasti Matt 
Taylor’o Kūną

ANT MAINŲ 3 NAMAI be sko
los ir cash $6000; mainysime ant 
didelio narna ’

MURO namas, 4 po 4 kamb., 
Bridgeporte, geroj vietoj, be sko
los. Mainysime ant bungalow ar 2 
flatų. Klauskit G. W., 670 West 
18th St. po 5 vai. Subatoj ir nedė- 
lioj visą dieną.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

Sako Buvęs Nunuodytas.

Du Page apskričio prokuro
ro Russell W. Kceney įsakymu 
yra atkasamas kūnas Eleveitc- 
rių operatorių unijos viršininko 
Matt Taylor. Jis mirė pereitą 
penktadienį džiova ir buvo pa
laidotas šios savaites pradžioj.

Kceney įsakymą pateisino 
gandu, kad Taylor mirė ne na
tūralia mirtim, bet buvęs nu
nuodytas.

WESTERN BEDDING QUILTS
Pūkų patalai su jūsų plunksno

mis. Patarnavimas viena diena. Mes 
išvežame ir atvežame. Siuvam ir 
kaldras. Te!. PROspect 1931, 5216 
So. Western Avenue.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 66%. Mes 
pristatome bile kur. Pašalkite ar 
rašykite dėl daugiau infotmacijų. 
Vien tik nacionalia! žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs. 6343 S. Westėrn Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.



NAUJIENOS, Chicago, III.

Smerkia Draudimą 
Rodyti Filmą 
“Pastor Hali”

Chicagiėčiai Protestuoja.
Pereitų savaitę policijos de

partamento filmų cenzorių sky
rius uždraudė rodyti Chicagoj 
filmų, atvaizduojantį nacių ko
vų prieš tikybinę laisvę Vokie
tijoj, “Pastor 1 lall”. Cenzoriai 
pareiškė, kad filmas yra kurs
tančio pobūdžio ir netinka Chi
cagos publikai.

Dėl to draudimo cenzorių 
adresu pasipylė protestai iš į- 
vairių Chicagos organizacijų ir 
pavienių žmonių: Protestus me
rui prisiuntė pilietinės, tikybi
nės ir tautinės organizacijos, 
taipgi keli Chicagos mokslinin
kai ir mokytojai. Atkakl ų ko-’ 
vų pifeš cenzorių nuosprendį ,r 
veda Chicagos Civilių Laisvių! ^(jr^u 
Komitetas, kuris tokiuose atsi- 
t. kiniuose paprastai ima vado
vybę. Draudimas turbūt bus at
šauktas.

savo balsų. Ilgai kankina de
presija, visi laukiam geresnių; 
laikų. Ir jie turės ateiti, šalis 
gerai tvarkosi, kur piliečiai 
susipratę, tvirtai atstovauja

1 savus reikalus. •
Lietuviai Ir Politika.

♦

Lietuviai politiškai Jabai sil
pnai stovim. Dabar progų tu
rim per šiuos rinkimus daug 
ko laimėti. Tad visi budėkime.

Chicagiėčiai Gali 
Pasididžiuoti— Jų 
Paroda Davė Pelno

— New Yorko Turės $21,000,- 
000 Nuostolių.

ks-Mainieriai

Rengia Pikniką
Lietuvių EX‘Mainierių Drau

giško Kliubo Veikla.

(sp.)
—Politikas,

Teis Tris Waukega 
no Gyventojus 
Už “Samogoną”

Federalis teismas Chicagoj 
kriminalėn atsakomybėn trau- 

”kia tris waukeganiečius, ku
rie pereitų savaitę buvo suiin- 

. i ii už “samogono” varymų. 
Turėjo įsirengę slaptų varyklų 

Street, 
yra: 
1232 

Bene-

537 Marke t 
Waukegane. Suimtieji 
Anthony Gruttadaura, 
Erontier avenue, Daniel
duče, 1314 Jackson bulvaras 
ir Francisco Cusimano, 
gyveno prie varyklos-

New Yorkas bando Clrcagų 
pralenkti, bet jam labai nepasi
sekė tai padaryti.

Ruošdamies savo parodai, 
newyorkiečiai gyrėsi, kad jie 
parodys “Chicagai kaip reikia 
parodas rengti”. Tiesa, jie išpy
lė paviljonams ir visokioms pra
šmatnybėms suvirs dvigubai 
daugiau pinigų, negu chicagie- 
čiai, darė viskų ant daug d d s- 
nes skalės. Bet rezultatai New 
Yorko didžiavimosi nepateisino...

Chicagos paroda per du me
tus sutraukė 38,600,000 bilietus 
apmokėjusių žmonių, (nemoka
mai įleidžiami nepriskaitomi), o 
New Yorko paroda ikišiol su
traukė 37,400,000, než.urint

Chicagoje ir .apylinkėj ran
dasi šimtai lietuvių buvusių 
mainierių šeimynų: ir pavie
nių. yra susiorganizavęs ir 
Lietuvių Ex-Mainierių drau
giškas kliubas. Charteris gau
tas iš Illinois valstybės.

\ *

Kliubas nėra politinis, lai
kysis vien draugiškumo prin
cipų- Mokestis metams tiktai 
50c. Nariui įnirus perkama 
vainikas ir šiaip svarbiam rei
kalui atsitikus* svarstoma su
teikimas pagelbos.

Liepos Darže

Republikonų Kandi
datas Chicagoj, 
Ciceroj

kuris

prie 
dirbtuvės, 

republikonų

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Vakar ir užvakar automobi
li Chicagoj užmušė sekamus

giniams.

Chicagos paroda užsidarė pa
darius kelis š nitus tuksiančiu 
dolerių pelno, o New Yorko pa 
rodą, kuri jau rengiasi užsiJa 
ryti, baigia savo gyveninių si 
$21,000,000 nuostolių.

d. rugsėjo-Sepby sekmadienį, 
Liepos darže, prie 82-ros ir. 
Kean avė., į
tiškas kapines. ^Kviečiame vi
sus lietuvius dalyvauti eks- 
mainierių piknikč ir prisirašy
ti prie Lietuvių Ex-Mainierių 
Draugiško Kliubo.

Rengimo komitetas:
—.J. Gelgaudas.

H* 1 * |
priešais Liet. Tau-

Nepasisekimo Priežastys.

Gražus Darbas — Ir 
Teikia Tik Kelių 
Valandų Savaitėj

Šiandien, pietų laiku, 
Western Electric 
kalbų pasakys 
partijos kandidatas šios šalies
prezidento urėdui Willkie. 
Nėra abejonės, daug žmonių 
susirinks ne tik dirbtuves, bet 
ir pašalinių. Tai reta proga 
Kas turite laiko, ateikite. W. 
Willkie, geras kalbėtojas, yra 
“pilnai pasiryžęs nugalėti savo 
oponentų Rooseveltų“

Jau netoli rinkimai, visi pi
liečiai _• turit atbusti, lankytį nepaduotas, ir 
susirinkimus, skaitykite spau- August Quincer, nuo 
dų ir žinokite už *kų atiduoti Homan avenue.

žmones:

Anton Chruscinsky, 
1505 West Wabansia 
prie Wabansia ir Ashland;

8 metų Raymond Kachenvs-
Melroseį ki, 1630 32nd avenue 

Park, ir
Frances Lorenz, 60,

69, nuo 
a\enue,

adresas

Svarbiausios priežastys, ku 
rios pakirto New Yorko lauky 
tojų skaičių buvo bilietų brau 
gumas, maisto brangumas pa
rodos viduj ir nepatogus priva
žiavimas, ypač su automobi
liais. Chicagos paroda buvo tuo 
laiminga, kad ji buvo pačiam 
Chicagos vidury. Kad ir pėksti, 
chicagiėčiai galėjo jų lengvai 
pasiekti paėję tik kelis blokus 
iš vidurmiesčio

(i47 No.

Vyrų Choro ir Visų Dainininkų 
Atydai.

((}al ne visi girdėjot praeitus 
savaitės pranešimo per “Nau
jienų” radio, kad šį sekmadienį 
kaip 10 v. ryto, Chicagos Lietu
vių Vyrų choras ir vėl pradės 
praktikuoti. iCįkicpgoj ir jos 
apylinkėse randasi, gana daug 
vyrų, kurie moka ir myli dai
nuoti, bet kaž kodėl tai sunku 
jiems lankytis į choro painokas. 
Trukumas energijos, apsiįeicĮi- 
aias, ankstyva .[.senatvė, o gal 
pinoklis kitus sulaiko nuo taip 
gražaus darbo. «:

Šiam taip graliam darbui rei
kia pašvęsti lil^ kelias valandas 
i savaitę ir tik sekmadienių ry
tais. Tai nėra slinkus d.rb s 
tad tik apsileidimas daugelį su
laiko nuo prisidėjimo (prie vyrų 
chęro, arba prisidėjus retai lan
dyti į pamokas;

Pamoka šį Sekmadienį.

Penktad., rugsėjo 13, 1940

AUTOMOBILIU
BLITZKRIEGAS!

VARGŠAS — NERADO KELIO

Rengia

Liberty Grcve Darže>■

Willow Springs
Illinois

N A CJ1EN Ų-ACM E Tftlopnoto
Londono gatvėkaris, kurį nacių bomba numetė nuo bėgių.

taip, kad nereiktų vienam kito 
.eškoli ar laukti susirinkus į 
pamokas. , i •

Visi šį sekmadienį kaip buvę, 
taip ir nauji, susirinki m į p. 
Neffo svetainę 10 v. ryto, 2535 
So, Leavitt St.

Choro Korep

Spalio-Oct. 6 d., 1940 m
MATYSITE

Anglijos karalius Jurgis ir karaliene Elizabeth prie apgriauto palociaus.

KAIP GREITAI LEKIANTIS AUTOMOBILIS 
SUSIKULIA SU KITU.

. .... ■........... .........i—----------------------------------------------------------------------------
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