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RUMUNŲ VYRIAUSYBE PRIĖMĖ VOKIE- 
CIU-ITALU ULTIMATUMU

Vokiečiai pasižadėjo garantuoti 
rumunų-rusų sienas

Rumunų vyriausybė buvo 
priversta priimti vokiečių ir 
italų įteiktą ultimatumą. Vo
kiečių ministeris Ribbentrc-p ir 
Mussolini žentas Ciano šian
dien Vienoj rumunų atstovams 
liepė atiduoti vengrams reika
lautas žemes. Jeigu rumunai 
nesutiktų, grasino savo valsty
bių karo jėga.

Rumunai turės atiduoti ven
grams beveik pusę Transilva
nijos. Vengrai gauna visą šiau
rinę šios provincijos dalį. Ven
grai gauna žymiai mažiau, ne
gu jie tikėjosi gauti. Jie rei
kalavo penkias šeštąsias Tran- 
silvanijos dalis. Dabar jie ne
gauna nei pusės ginčyjamos 
provincijos.

Vokiečių ir italų ministeriai 
pirma tarėsi su abiejų valsty
bių atstovais skyrium, o vė
liau patys nubrėžė Rumunijos 
padalinimą ir privertė jį pri
imti abiejų besiginčyjančių val
stybių atstovams. Transilvani- 
jos dalinimą darė nącis RiŲien- 
trop savo ranka.

Vengrai gauna turtingiausią 
rumunų provincijc-s dalį. Atro
do, kad jie dar nepatenkinti, 
nes jiems nesugrąžinamos visos 
žemės, kurtas jie prarado po 
Didžiojo karo.

Rumunijoj jaučiamas didelis 
nepasitenkinimas. Karalius Ka
rolis jau projektuoja sudaryti 
naują vyriausybę. Buvo sukvie
stas karališkos tarybos posė
dis ir visą naktį karalius tarė
si su įvairiais visuomeninių gru
pių atstovais.

Rumunų vyriausybė paten
kinta vokiečių garantija nuo 
sovietų pasikėsinimų prieš li
kusią Rumunijos dalį. Apie to
kią garantiją vokiečiai iš savo 
pusės nieko nepaskelbė ir tik
rų žinių nėra ar tokia garan
tija duota.

Ribbentrop pasiskubino pa
skelbti, kad dabar Balkanuose 
bus taika. Bet toks gali būti 
tiktai Hitlerio pasiuntinio no
ras. Reikia neužmiršti, kad 
Vengrijai atiduodamos tos 
Transilvanijos dalys, kur ru
munai su rusais dar nebuvo 
nustatę galutinų rubežių. Prieš 
porą dienų rusai ten vedė smar
kias kovas su rumunų kariuo
mene. Rusai turi sutraukę di
deles kariuomenės dalis ir ne
žinia ar Stalinas nepanorės už
imti Transilvanijos pirma, ne
gu tai padarys vengrai.

Ligi šiam metui diktatoriai 
sutardavo, gal susitars ir Ru
munijos likvidavimo reikalu.

Penkta kolona 
veikia

LONDONAS, Anglija, rugp. 
30 d. — Paskutinėmis nakti
mis Londono policija pastebė
jo kelias ugnis naktį. Iš ryto 
rado kelis butelius su išdegu
siais knatais. Anglų lakūnai 
taip pat pastebėjo keistas ug
nis žemėje, nors buvo įsakyta 
užgesinti visas ugnis. Spėjama, 
jog tai bus penktosios kolonos 
agentų darbas. Ugnimis jie no
ri nurodyti orientaciją vokie
čių lakūnams, kurie naktį ne
susigaudo. Policija areštavo ke
lis įtariamus asmenis.

Griežtai baudžia 
lenkus

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piuč o 30 d. — Vokiečių oku
pacinė valdžia nuteisė mirti ir 
sušaudė jauną lenką Stroką 
vien tiktai dėlto, kad pasta
rasis neįskundė savo draugo. 
Stroka žinojo, kad jo draugas 
Razny turėjo revolverį, bet ne
matė reikalo pranešti apie tai 
vok'ečių policijai. Vokiečiai 
Krokuvoj sušaudė abu lenkus. 
Vieną už ginklų laikymą, o an
trą už savo draugo neįskun- 
dimą.

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

Debesuotas ir vėsus.
Saulė teka 6:15 v. r., leid

žiasi 7:28 v. v.

Hitlerio agentų or
ganizuota kon

ferencija
Hitlerio agentai, glaustai 

bendradarbiaudami su komu
nistais, šiai dienai suorganiza
vo taip vadinamą Taikos kon
ferenciją. Vietos socialistai ir 
visa susipratusi visuomenė kon
ferencijoj nedalyvauja. Joje 
dalyvauja svetimų valstybių 
agentai arba politikoj toliau 
savo nosies nematantieji žmo
nės, kurie net nepastebi, kad 
yra komunacių agentų įrankiai. 
Kodėl komunistai tokių konfe
rencijų neorganizuoja Vokieti
joj, Rusjoj, prieš tų kraštų 
diktatorius ?

Čikagos socialistų federacija 
paskelbė tuo reikalu rezoliuci
ją, pasmerkdama konferencijos 
iniciatorių dviveidiškumą. Sena
torius W. Clark iš Idaho ir 
senatorius Gerald Nye iš N. 
Dakota telegrama pranešė, kad 
šioje vkonferencijoj jie negali 
kalbėti dėl neaiškių josios’ tik
slų.

Rusai daro ma- 
nievrus

MASKVA, Rusija, rugp. 30 
d. — Rusų kariuomenė pradė
jo manievrus specialinėj vaka
rų karo apygardoj. Nenurody
ta kur ta vakarų apygarda ran
dasi, bet spėjama, kad ji bus 
visai netoli rusų rumunų sie
nos. Karo manievrus prižiūri 
pats karo komisaras maršalas 
Timošenko. Rusų spauda per
spėja Rusijos gyventojus, kad 
nedarytų bereikalingų komen
tarų manievrų reikalu, nes tai 
yra paprasti metiniai kariuo
menės manievrai.
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Apartamentinis trobesys Berlyne po anglų bombo
nešių bombardavimo- šeši žmonės liko užmušti ir 16 
sužeisti. *

Anglų orlaiviai
neįžiūrimi

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 30 d. — Vokiečiai išaiš
kino, kad anglai vartoja spe
cialius dažus savo orlaiviams, 
kurie tampa neįžiūrimais, kai 
į juos nukreipiami prožekto
riai. Anglų orlaiviai laisviau
siai skraidė virš Berlyno, o vo
kiečiai jokiu budu jų negalėjo 
lokalizuoti. Vokiečiai žinojo, 
kad orlaiviai skraidė labai že
mai, bet jų neįžiūrėjo. Prieš 
lėktuvinės vokiečių patrankos 
buvo priverstos šaudyti į pra
skrendančio lėktuvo šešelį, ku
ris atsimušdavo debesyse, bet 
orlaivio neįžiūrėdavo. Vokie
čiams pavyko numušti vienas 
lėktuvas ir jie įsitikino tokių 
dažų esimu. Dabar vokiečių 
specialistai tyrinėja dažų sąsta
tą, kuris tėra žinomas tiktai 
vieniems anglams.

Indija nori laisvės

Indijos rei- 
nori tvarky- 
ne po karo, 
pasitikėjimo

Meksika priima 
pabėgėlius

MEKSIKA,.' sostinė, rugp.
d. — Pranešama, kad Meksi
kos prezidentas padarė labai 
gražų humanitarišką veiksmą, 
prižadėdamas paimti 250,000 
tūkstančių ispanų respublikom 
niškų pabėgėlių, kurie ligi šiam 
metui buvo Francuzijos kon
centracijos stovyklose. Tuo rei
kalu pasirašytas sutarimas su 
Petain vyriausybe. Cardenas 
pasižadėjo nuo šios dienos mo
kėti visas išlaidas surištas su 
pabėgėlių 
joj, kol 
Meksiką, 
politinius
dama dėmesio į pažiūrų skir
tumus. Dabar ispanams grėsė 
pavojus būti sugrąžintiems į 
Ispaniją, kur Franko daugumą 
butų sušaudęs. Petain pasiliko 
sau teisę pasiųsti į Ispaniją 
kai kuriuos emigrantus, jeigu 
pareikalaus Franko.
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užlaikymu Francuzb 
jie bus pergabenti į 
Meksika priims visus 
emigrantus, nekreip-

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Šveicari- 
patikimų 
ckupaci-

Naciai netiki blitz 
kriegu

LES VERRIERES, 
ja, rugp. 30 d. — Iš 
šaltinių patirta, kad
nė vokiečių kariuomenė ren
giasi perkelti francuzų karo be
laisvius į Vokietiją. Jie nenori 
leisti franeuzams grįžti neoku- 
puoton teritorijon, nes yra įsi
tikinę, kad karas tęsis visą žie
mą. Nepasitiki franeuzais, nes 
bijo, kad nepradėtų vartoti sa
botažą ir kenkti vokiečiams. 
Kels Vokietijon daugiau negu 
milijoną francuzų. Vokiečių ka
ro vadai netiki blitzkriegu, jei 
taip elgiasi.

Visuomet kalti silp 
iresnieji

MASKVA, Rusija, rugp. 30 
d. — Tass šiandien paskelbė, 
kad Rusija įteikė Rumunijai 
notą šio mėnes’o 19 dieną, ku
rioje kaltino rumunų vyriausy
bę dėl sienų peržengimo ir šau
dymo į rusų kareivius. Šią sa
vaitę pasikartojo nauji susirė
mimai. Rusai įteikė rumunams 
antrą notą, kurioje smarkiai 
puola rumunų kariuomenę už 
provokatoriškus veiksmus. So
vietai perspėja rumunus, kad 
tai butų paskutinis kartas. So
vietų valdžią visą kaltę meta 
rumunams ir nesiima jokios 
atsakomybės už panašaus 
kartoto veiksmo pasekmes, 
sai pabrėžia, kad pasekmės 
Ii būti labai rimtos.

Sprogo ginklų 
sandėlis

pa-
Ru-
ga-

ROMA, Italija, rugp. 30 d. 
— Bolonijos karo fabrikuose 
šiandien įvyko didelis sprogi
mas. Prasidėjo dideli gaisrai 
ir sunaikintas 'visas fabrikų 
skyrius. Oficialiai paskelbta, 
kad žuvo 10 
tųjų skaičius 
riuomenė ir 
žiaus dalys
nelaimėn patekusius asmen's. 
Vyriausybė yra smarkiai susi
rūpinusi sprogimais, 
joj jie labai dažnai 
žino, kad tai 
bet ligi šiam 
išaiškinti kas 
organizuoja.

asmenų. Sužeis- 
neminimas. Ka- 
Raudonojo Kry- 

stengiasi gelbėti

pareigas laiki-

laivas nuskan- 
išsigelbėti.

— Anglų orlaiviai bombardavo Krupo fabrikus Essene ir 
kitus karo siekinius Vokietijoj, Olandijoj, Belgijoj ir Francu- 
zijoj.

— Suomijos prezidentas Kalio susirgo. Jo 
nai eina ministeris pirmininkas Risto Ryti.

— Netoli Azorų salų vokiečių povandeninis 
dino anglų garlaivį Ilvington Court. 39 pavyko

— Graikų vyriausybė pakvietė aktyvion tarnybon visus 
atsargoj esančius karininkus. Karininkai privalo tuojau at
vykti į mobilizacijos punktus.

— Vokiečiai atskrido bombarduoti Londono. Numetė ke
lias bombas priemiesčiuose.

— Anglai vakar numušė 59 vokiečių orlaivius. Neteko 19 
savųjų.

— Ne tiktai Vokietija, bet ir Italija garantavo dabartines 
Rumunijos sienas nuo- bulgarų, jugoslavų ir rusų.

— Hitleris sutarė su Stalinu Balkanų politikos reikalu. Pa
sidalino įtakos sferomis Balkanų pusiasaly j.

Prašo maisto
produktų

Radijaus klausyti 
negalima

BOMBAY, Ind’ja, rugp. 30 
d. — Buvęs Tautinio Indijos 
Kongreso pirmininkas Pandit 
Nehru pranešė, kad indai ne
gali būti patenkinti anglų pa
darytu pasiulymu 
kalu. Indai patys 
tis savo reikalus 
bet dabar. D’delio
Anglijos pažadais indai neturi. 
Ir kas labiausia jiems rupi, tai 
ne vien kova prieš fašizmą, bet 
kartu kova ir prieš imperializ
mą. Pandit Nehru nėra paten
kintas anglų paskirtu vicekara- 
liumi, kuris politikoje palaiko 
turtinguosius Indijos sluoks
nius ir visame priešinasi Indi
jos gyventojų daugumos no
rams. Indai yra antifašistas 
jie mielu noru padės ąngląms 
vesti karą prieš fašistus, bet 
jie pirma nori atgauti laisvę 
saviems reikalams tvarkyti.

Anglų padėtis 
sustiprėjo

LONDONAS, Anglija, 
30 d. — Kariška anglų 
tis Afrikoje buvo labai kritiš
ka, kai Petain pasirašė paliau
bas su Hitleriu ir kolonijų gu
bernatoriai atsisakė kariauti 
kartu su anglais. Afrikos ap
sauga buvo garantuota bendro
mis francuzų ir britų jėgomis. 
Dabar, kai kurios kolonijos at
sisakė klausyti Petain, Afriko
je anglų padėtis žymiai sustip
rėjo. šiandien veda karą kartu 
su britais francuzų Kamerūnas, 
Kongo ir Čado provincija Afri
koje. Ramiajam vandenyne pri
sidėjo Naujoji Kaledonija ir
Hebridų salos. Kamerūnas su- kės tjktai pusę normalios ntio- 
trumpina žymiai anglų susisie- mos. Visi Francuzijos merai 
kimą, nereikia sukti aplink yra perspėti registruoti dirvo- 
Afriką. Anuojančias žemes.

rugp. 
pade-

yra 
metui 
tuos

nes Itali- 
kartojasi. 
sabotažas, 
nepavyko 
sabotažus

Žemė negali 
dirvonuoti

LONDONAS, Anglija, rugp. 
30 d. — Penkių valstybių at
stovai rengiasi atvykti Londo
nan ir tart s su britų vyriau
sybe dėl maisto. Atvykstantie- 
ji nori prašyti anglus, kad jie' 
sušvelnintų blokadą ir leistų ■ 
įvežti iš Amerikos maisto pro-j 
dūktų. Atvažiuos franeuzai, 
belgai ir olandiečia\ kurie jau 
kelionėje. Laukiama atstovų iš 
Danijos ir Norvegijos. Lenkas 
taip pat .turi atvažiuoti. Anglai 
mano, kad visi ’ šie atstovai 
yra ne kitas, kaip vokiečių val
džios įrankiai. Jeigu jie vokie
čiams nebūtų ištikimi, tai ka
ro metu vokiečiai neleistų iš
važiuoti ir vykti į priešo val
stybę deryboms.

VICHY, Francuzija, rugp. 30 
d. — Francuzų vyriausybė pa
darė nutarimą, kuris privers 
žemės savininkus apdirbti visą 
turimą žemę. Dabar didelių že
mės plotų savininkai ištisus 
metus laikydavo dirvonus ir že
mės dirbimu v’sai nesirūpin
davo. Vyriausybė įsakė polici
jos perfektams registruoti vi
sas tas žemes, kurios pradir- 
vonavo du metus. Jeigu į mė
nesį laiko savininkas jos ne
pajėgs apdirbti, tai ji bus iš 
jo atimta ir atiduota tiems ūki
ninkams, kurie tos žemės ma
žai turi arba kurie turi labai 
dideles šeimynas. Pirmais trims 
metais už gautą žemę ūkinin
kas neprivalės nieko mokėti. 
Sekančiai šešiais metais mo-

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 30 d. — Pranešama, kad 
Lyon karo tribunolas šiandien 
nuteisė kelis franeuzus pusan
tro meto kalėti vien tiktai dėl- 
Ito, kad jie k’ausėsi Maskvos 
t radijaus. Nuteista penki asme- 

,_;nys. Jų tarpe yra viena mote- 
j |ris ir vienas karo invalidas. 

Petan vyriausybė, pamėgdžio
dama Italijos, Vokietijos ir Is
panijos diktatorius, uždraudė 
klausyti užsienio radijaus. Už
drausta klausyti anglų, ir rusų 
stotys francuzų kalboje.

KAS DABAR DEDASI 
LIETUVOJE

LONDONAS, Anglija, rugp. 
30 d. — Visą dieną anglų la
kūnams teko kovoti su vokie
čiais. Anglams pavyko atmuš
ti dvi vokiečių eskadras, kiek
viena susidedanti iš dviejų šim
tų orlaivių. Kai kuriems vo
kiečių orlaiviams pavyko pa
siekti
girdėjo smarkius kulkosvaidžių 
šuvius padangėse, bet orlaivių 
įžiūrėti negalėjo. Kovos ėjo la
bai didelėje aukštumoje. Be to, 
dangus šiandien buvo aptrauk
tas debesimis. Vokiečių orlai
viai išmetė kelias bombas ant 
civilinių gyventojų.

yra
p.

lie-
Le-

Londonas. Gyventojai
turėjo progos patirti 
žmonių nuotaiką ry- 
paskutiniais įvykiais, 
ryšium su Lietuvos

d. — 
kalbė-

MEKSIKA, rugp. 30 
Prezidentas Cardenas, 
damas su laikraštininkais, pa
sakė, kad Meksika netoleruo
sianti politinių nusikaltimų 
emigrantų tarpe. Jeigu bus iš
aiškinta, kad Trockio nužudy
me pirštus bus 
sikos komunistų 
bus baudžiami 
stės įstatymais, 
žia apsigyventi
įvairios rųšies politiniams emi
grantams, bet jeigu svetimos 
valstybės agentai čia atvykę 
sauvaliauja, tai jie laužo tarp
tautines teises. J e bus 
džiami.

prikišusi Mek- 
partija, tai jie 
krašto išdavy- 
Meksika leid- 
savo krašte

bau-

rug-GRENOBLE, Francuzija, 
piučio 30 d. — Vokiečiai smar 
kiai suvaržė laiškų persiunti 
mą iš neokupuotos dalies į oku
puotąją. Trijų savaičių bėgy j 
prisir nko 60 milijonų laiškų, 
kuriuos vokiečiai grąžina fran
euzams. Tai laiškai, kuriais 
daugiausia rūpinamasi šeimy
nų nariais, patekusiais nelais- 

•vėn ar pasilikusiais kitoje teri- 
A tori jos pusėje.

Tokia antrašte šios dienos 
“Naujienose” (žiūrėk p. 4) 
įdėtas pasikalbėjimas su 
Viktoru Benderių ir kitais 
tuviais, kurie “American
gion” laivu rugp. 28 d. atplau
kė į New Yorką.

Tiek p. Benderis, tiek kiti 
lietuviai 
Lietuvos 
šium su 
Vadinasi,
okupavimu ir prijungimu prie 
Sovietų Sąjungos.

Iš to pasikalbėjimo jus pa
tirsite, kad dabar Lietuvoje 
siaučia pikčiausias teroras, kad 
žmonės be niekur nieko “ding
sta” iš nakties, ir niekas apie 
juos nieko nežino.

Patirsite, kad žmonės dabar 
kalbasi tik pašnabždomis, nes 
bijosi vieni kitų, bijosi žval
gybos.

Pagaliau patirsite, kad Lie
tuvos žmonės jau nebegali sa
vo himno dainuoti. Kai išva
žiuodami Amerikos lietuviai 
užtraukė himną, tai susirinkę 
juos palydėti kauniečiai galėjo 
tik ašaromis pritarti, nes bud
rios žvalgybos sekami, jie bi
jojosi kartu dainuoti.

Būtinai perskaitykite J. P. 
Tamaso atpasakotą pasikalbėji
mą su Viktoru Benderių ir ki
tais iš Lietuvos ką tik grįžu
siais lietuviais.

Dėl DARBO DIENOS 
šventės “Naujienoms” pir
madienį, rugsėjo 2 d., ne
išeis. Ofisas taip pat bus 
visą dieną uždarytas.
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ISPANU LAISVES KOVA
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(Tęsinys)

riai ir netikri darbininkų judė
jimo vadai išmetinėjo anarchis
tams, kad jie nepasinaudojo

biamų nuostatų, o bendradar
biavo su jokios politinės reikš-> 
mes neturinčiomis grupėmis. 
Juos kaltino ir kaltina pobtiš-

išsilaisvinimam

pasinaudoti istoriniu momentu 
ir 1.1. Tuo tarpu CNT parodė, 
kaip glaudžiai yra susiję jų 
principai su darbais, davė pa
vyzdį revoliucinės demokratijos, 
kuri vienintelė tėra pajėgi dar
bininkiją vesti
Vieton skelbti savo diktatūrų, 
vieton primesti savo valių, CNT 
nutarė bendradarbiauti su vi
sais tais visuomenės sluoksniais, 
kurie buvo pasiryžę kovoti 
prieš fašistus.
Antifašistinis Katalunijos Mili

cijų komitetas.
Paįrus visiems administraci-

DR. K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinius. /Akys egzaminuojamos 
dykai. Kainos akinių .prieinamos

BUDRIK
FURNITURE HOUSI 

Krautuvė Su Mėlynu Frontu 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151

DAR TURIME KELETĄ
KOPIJŲ 

a « ul”
Mikalinos Glemžaitės

Lietuvių Moterų 
Tautiniai Drabužiai 

(iliustruota)

KAINA $1.00

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, 111.

MARTIN GUDELL

j oš organams Katalunijoj, CNT 
nutarė steigti naują organą, 
kuris rūpintųsi koordinuoti 
naujai iškilusias jėgas, toliau 
vesti kovą prieš sukilėlius, ku
rie pajėgė įsistiprinti kai kurio
se Ispanijos dalyse, na ir, visai 
nežiūrint praeities, tvardytų 
tarpusavips visuomenes santy
kius. šiuo organu puvo tą pa
čią dieną įsteigtas Centralinis 
Antifašistinių Katalunijos Mili
cijų Komitetas.

Šis Komitetas perėmė tvar
kyti visus Katalunijos visuome
ninio gyvenimo reikalus. Jis 
buvo atsakomingas už viešąją 
tvarkų visame krašte ir jo 
moję buvo visų ginkluotų 
gų kontrolė.

Lygus atstovą skaičius.
Kaip minėjome CNT galėjo 

pasiskirti didelę vietų daugumą 
šiame Komitete, bet ji to ne
padarė. Ji pati pasiėmė penkias 
vietas ir penkias vietas davė 
marksistams. Taip elgėsi todėl, 
kad žinojo, jog kituose Ispani
jos miestuose darbininkijos 
uaugumą sudarė ne anarchistai, 
net socialistai. Jeigu Barselonoj 
svarbiausiąja jėga buvo anar
chistai, tai Madride buvo socia- 
Lstai. Buvo • tokių vietų,, kur 
šios dvi jėgos buvo vienodos. 
Kad butų tikra demokratija Ka- 
oHitnijos savivaldos įstaigose

cijų Komitetai! įėjo du POUM 
atstovai, du UGT atstovai įr 
vienas socialistas. Kitokių 
marksistų tais laikais Kataluni
joj dar pebuvo.

Leido Komitete bendradar
biauti ir ne socialistiniams vi
suomenės sluoksniams. Ten tu- 
nėjo savo atstovų smulkiųjų u- 
kininkų sųjunga — Rabasaires, 
— turėjo du atstovus respubli- 
kęnišlia Katalunijos prezidepto 
Kompans vadovaujama partija 
ir vienų atstovų taip vadįnamo- 
ji Ręspublįkonų vienybe.

Antifašistinių Milicijų Komi
tetas pasiskirstė tarpusavy dar
bų ir gyvenimo iškeltus klausi
mus sprendė su tokiu greitumu, 
tarytum tai butų senas, vienas 
geriausių kovai ir karui vesti 
organizmų.
Karo reikalus tvąrkp

Oliver.
Gąrcia

jė-

marksistams, tikėdama, jog ki
tose vietose, kur dauguma bu
vo marksistų pusėje, pastarieji 
pasiliks irgi panašiai neužslelb- 
dami išlaisvinančio socializmo 
srovės. Tai buvo bandymas ras
ti būdų bendradarbiauti ir tar
tis taip smarkiai susiskaldžiu
siai darbo klasei. Tai buvo pa
vyzdys pasiaukojimo, toleran
tiškumo, kuriuos skelbė pirmų
jų laikų socialistų moralė, bet 
ne fanatiškas siekimas hegemo
nijos, kuriu socializmų įstūmė 
kai kurios politinės partijos.
Katalunijos socialistai sutaria.

Pirmomis sukilimo dienomis 
marksistai geruoju pasidalino 
jiems paskirtąsias vietas. Milir

Karo departamento 
buvo pavesta tvarkyti 
Oliver. Jis buvo visų Kataluni
jos karo jėgų viršininku, jis 
tvarkė senų kariuomenės viene
tų išformavimus, jam privalėjo 
prisistatyti visi kariškiai ir.nuo 
jo priklausė naujų milicijos vie
netų kūrimas.

Vidaus tvarkų palaikyti buvo 
pavesta CNT nariams Aureli j o 
Fernandez ir Asens. Jie priva
lėjo prižiūrėti naujai besiku
riančius kontrolės patrulius, 
sekli užfrontėj besislapstančius 
fašistų agentus, išformuoti visų 
senų policijų ir buvo atsako- 
•nungi už revoliucinę tvarkų.

Sindikalistas Alkon organiza
vo Katalunijos tranpsporto rei
kalus. Respublikonas Tarradel- 
las buvo atsakingas už karo in
dustrijos organizavimų. Jis dir
bo artimam kontakte su VaLe- 
jo, CNT atstovu.

Miratvilles, artimas Kumpa n s 
bendradarbis, vedė propagan
dos reikalus.

reikalai

Sukurti Korpitetai visoj 
Katalunijoj.

C Visuosė Kataliųiijo^ fniėstuo: 
sfe ir kaimuose, prisilaikant šio 
pavyzdžio, kūrėsi vietiniai An
tifašistinių Milicijų komitetai, 
kurie rūpinosi palaikyti revoliu
cinę tvarką, bendradarbiauti su 
Centraliniu Milicijų Komitetu

CRĄNE COAL ČOMPĄNY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PO1JTSMOUTH 9022

P(.X.:ĄH< TAS Mine Kųn iš geriąusifi : amu 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ................................. ’ I
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
:ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■

PETROLEUM CARBON COKE $0.25
Salos Tax ekstra perkant 5 tonus ar daugiau. Tonas ®

OLD-FASHIONED NOSEGAY ... PATTERN 251t
2511 — Išsiuvi liejimas Ipvos užklodui.

Adresas.

daugiau kaip 20,000 savanorių kelias dienąs Kabanęlias gau- 
vykti į mūšį. Visi šie savanoriui jos jau buvo pavergusios visą 
negalėjo išvykti į frontą, paga- Aragoną ir birvo pradėtos kon- 
liau ir nebuvo priemonių tokiai(centruoti karo jėgos, kurios 
didelei žmonių masei transpor
tuoti. >

Ęurrptį kolopos vądąs.
Liepos 24 d. iš Barcelonos iš

vyko pirma antifašistų kolona, 
susidedanti iš keturių tūkstan
čių pasiryžusių gyvybę au|<pti, 
jeigu .butų reikalas, vyrų, šios 
kolonos karo vadu buvo anar
chistas Buenaventura Durruti, 
karo dalykų patarėju kapito 
nas Farras, prieš porą metų Gil 
Robleso teistas mirti už nepa
klusnumą.

Niekad iš Barselonos išvyks- 
lanpįos jėgos nebūvą lyd-mos 
lokio eptuziazmo, kaip Dipriili 
vcpanių kolona.1 Visi žinojo, jog 
dauguma vyko mirtin, bet taip 
pat vjsi žinojo, jog be šių aukų 
laisvas gyvenjinas yrų pegali- 
mas, kad, nusiginant, fašistinės 
gaujos pradės visur mirtį sėti.

Milicininkai skubėjo, peš Sa
ragosoj laimėję karininkai ne
snaudė, bet organizavo savo jė
gas ir rengėsi pulti Katąlunijų. 
Kabapelias, likvidavęs darbiam-! inis atiminėjo iš civilinės gvar- 
kų pasipriešinimą mieste, pra- dijos kulkosvaidžius. Po kelio 
dėjo siųsti savo kareivius į tpos likos valandų uiušio fašistinės 
Aragpno miestelius, kur tiktai jogos nutarė trauktis, 
buvo didelė kairiųjų dauguma buvo bejėgės atlaikyti 
ir kur fašizmui buvo pasiprie
šinta.

FąšistŲ baudžiamieji liūnai.
Baudžiamieji byriai, suside- 

daptieji iš priesaiką sulaužiusių 
karininkų ir fanatiškų fąiangis- 
tų skraidė po visą Aragoną ir 
žudė kairiuosius žmones. Per

kurios 
pro Leridų rengėsi žygiuoti į 
Barseloną. Leridoj, Cervera ir 
Geronoj pasilikusios civilinės 
gvardijos dalys jau buvo už- 
mėzgusios ryšius su fašistais ir 
buvo pasižadėjusios juos palai
kyti iš užpakalio. Išlaisvintoji 
Katajunija buvo bekriptanti į 
naują kraujo klaną, kuriu ją 
stūmė nedėkingieji militaristai.

Pirmieji mūšiai fronte.
Išvykusioji iš Barselonos ko

lona tuoj susidūrė su pirmyn 
žygiuojančiais fašistais. Fašis
tai jau buvo prie pačios Kata
lunijos sienų. Pirmieji mūšiai 
įvyko prie Kaspės miesto. Fa
šistai nemanė, kad atvykstanti 
kolona bus tokia stipri, todėl 
pradžioj ne labai nė ruošėsi 
rimtiems mūšiams. Prie Kaspės 
įvyko pirmus kruviniausias mu
šis Aragone. Atrodė, kad Kas- 
pė bus neįveikiama. Ją gynė ne 
paprasti kareiviai, bet kovose 
prityrusi civilinė gvardija. Mi
licininkai rankinėmis granato-

Kaspėj buvo vienas pirmųjų 
susidūrimų Durruti kolonos vy
rų su fašistais. Kitoms dalims 
teko kovoti Fragoj, Kandasnos 
ir Bucharalose. Susidūrimai bu
vo labai kruvini, bet kolonos 
veržimasis pirmyn buvo toks 
didelis, kad priešas visose vie
tose turėjo trauktis.

(Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ
PRYSICAL 
THERAPY 

and MfDWIFE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

jos jau
milici-

spėjo pasprukti apie 200 gvar
dijos kareivių. Nežiūrint, kad 
jiems buvo pasiūlyta pasiduoti, 
nepasidavė ir prasilaikė ligi ry
to. Daug nuostolių jie padarė 
milicininkams, bet jų pasiprie
šinimas buvo sulaužytas ir re
akcijos atstovai likeviduoti.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Katalunijos Generalidadu 
funkcijos buvo Antifašistišnių 
Milicijų Komiteto pamažu ab
sorbuojamos, ir visos Kataluni- 
jos gyvenimas rišosi jau ne su 
Generalidadu, bet su Milicijų 
Komitetu, kurio bųvepc buvo 
prie paties uosto, jurininkų mo
kykloj.
Katalunijoj išvengta ekscesų.
Nežiūrint į chaosų, kuriu Ka-

Milicijų Komitetui, artimai ben
dradarbiaujant su revoliucinė
mis darbininkų organizacijo
mis, pavyko pąląikyti krašte 
tvarkų, išsaugoti turtus ir iš
vengti bereikalingų’ ekscesų. 
Geltonoji užsienio spauda daug 
visokių niekų prirašė apie to 
meto Katalunijų, bet kam teko 
jų aplankyti, kam teko joje 
gyventi, tas žino, kad visoj re
voliucinio judėjimo istorijoj 
Katalunija šiuo atžvilgiu buvo 
pavyzdingiausias kraštas. Ji ga
lėjo išlaikyti revoliucinę tvar
kų, nes turėjo susipratusias ir 
labai pažangias darbo minias.

No- 2511

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS needlecraft dept
I 1739 So. Halsted St, Chicago, Ųl.

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

1 Vardas ir pavardė

KATALUNIEČIAI EINA 
PAGALBON PAVERG

TAM ARAGONUI
Sąvanoriąi vyksta į fręntų.
Kai tiktai paaiškėjo, jog Ka

talunijoj fašistai visiškai nuga
lėti ir kad Saragosoj apgaulės 
budu kariškiai pajėgė įvesti ka
ro stovį ir pavergė miestų, Ka
talunijoj susirūpinta savanorių 
organizavimu Saragosai vaduo
ti.

Nepraėjo nė trys dienos nuo 
fašistų likvidavimo, jau buvo 
parengti visi antifašistinei ko
lonos organizavimo darbai. 
Vien tiktai Barcelonoj užsirašė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDtlAUSIA LAIDOJIMO J8TAIGA

AMBULANCE
v DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T~Ą _ _ “I • koplyčios visose
J—J cdL 1 Chicagos dalyse

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

Klausykite musų radi* programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, lt:M vai. ryto iš W. H. L P. stoties <1480 K.) 

. , su FOVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
•imi 111111111111111111111111  linu t nu

YARds 1413

H- .
r,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

1111111111111% *111111111 lllllllll lllllllll1

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

P. J. RIDIKAS
3354 So. Hąlsted Street

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

• t

imu linui linui m 11 imi Miniu imi

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lįtijąnįcą Aypnyp Phone YAĘd$ 4903

LACHAWĮCZ IR SŪNUS
2314 Węst 23rd Plące Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBĘRT V. PETKUS
4704 So. Westęrn Avenue Phone LAFayette 8024

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Weštęyn Ąvę. Phone GROyehill 0142
|41(į Soųti) 49|h Couyt, Cįcerp Phone Cicero 2109

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijds Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsu cki 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 MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tek 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. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

TeL LAFAYETTE 3650

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. OHice 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
DR. HERZMAN

' . IŠ RUSIJOS S
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:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 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 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį

Miesto 
Kamb. 
Namų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
—ADVOKATAS— 

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 
State 7572

3149 SO. HALSTED ST. 
Victory 2679

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’



Šeštadienis, rugp. 31, 1940

KORESPONDENCIJA
East St. Louis, III

Trečias metinis piknikas ir 
šokiai

Vietos draugija rugsėjo 1 d. 
Buffalo parke (Maryville, III.) 
rengia vadinamą “Lietuvos die
nos” pikniką. Piknikas prasi
dės 10 vai. ryto, o muzika šo
kiams — 3 vai. po pietų.

Kadangi ant rytojaus bus 
“darbo dienos” šventė, tai ga
lėsime linksmintis, kiek tik no
rėsime, nes turėsime progos ir 
pailsėti.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Užtikriname, kad turėsite pro
gos smagiai laiką praleisti.

— Joe Buloth.

>. A U JIE NU-A CM E Telephou

Senatorius Hiram Johnson iš Californijos, kurį 
sveikina senatorius Wheelcr (po kairei) nominacijos 
laimėjimo proga.

NAUJIENOS, Chicago, III.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ore leidžia confetti |=<atJio=

sek- 
jam 

jį
n uo

li uošir- 
—suderins

• Dorothy Yankers, 5 me
tų amžiaus, 4608 S. Troy st., 
mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 
po paprastai nepavojingos ton- 
silų išėmimo operacijos.

LSS REIKALAI

LONDONAS, Anglija, rugp. 
29 d. — Britų lakūnai prane
ša, kad vok ečiai vartoja nau
jas priemones priešui apgauti. 
Kai anglų lakūnas 
'skrido ant vokiško 
d ego,s ir paleido 
žius, tai vokiečiai

BUDRIKO RADIO
PROGRAMAS

Budriko Radio Programas iš 
WCFL. 970 kil. radio stoties, 
nedėlios vakare, 
Esate kviečiami 
geros lietuviškos 
dainų, dainuojant
orkestru. Programas leidžiamas 
lėšomis Jos. F. Budrik rakan
dų ir radio krautuvės.

Pranešėjas.

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.

9 valandą, 
pasiklausyti 
muzikos ir 
su dideliu

VASAROS
BARGENAI 

GENUINE 
STANDARD OIL 

ETHYL GAZAS
S Gal.---------$1.00

p3S

ART AMBROZ 
SAFETY CLINIC 
š. V. kampas 50th Street 

ir VVestem Avenue
Prisipilk Tanką ir Pranešk 

Draugams.

LSS. kuopų sekretoriai tėmykite! Kurie neturė
jote su LSS. Centro Komiteto ryšių, prašome 
užmegsti juos. Lapeliai Lietuvos klausimu 
išsiuntinėta kuopoms—platinkite!

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

suvažiavimas išrinko naują 
LSS. centro komitetą. Komite
tas jau perėmė iš seno LSS. 
centro komiteto archyvą ir 
pradėjo veikti. Jis pirmiau
siai išleido lapelius į plačią 
lietuvių visuomenę, nušviesda
mas Lietuvos padėtį po nau
jąja Paleckio valdžia. Tiesa, 
lapeliai išleisti abiejų centrų, 
t. y. LSS ir A. L. D. D. Lape
liai atsako į klausimą, tik rei
kia juos platinti. Jie tapo iš
siuntinėti po kolonijas, musų

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Parko Drabužių

Gimtiniame

per vasarą 
laikyti susi-

Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rūšies drabužius. 
Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame furkaučius į naujas 
madas už prieinamas kainas.

Darbą atliekame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517,1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Į LSS. kuopoms ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Draugi-; 
jos kuopoms. Platinkite juos.

Lapeliai, draugai, kainuoja 
pinigų ir kuopos pasistengkite 
su centrais atsilyginti. Kaip 
greitai surinksime už šiuos la
pelius mokesčius, mes leisime 
kitus, nes reikalas svarbus ne 
tik Lietuvos, klausimu, bet ir 
abelnai tarptautiniais klausi
mais. Juos reikia nušviesti, 
reikia aiškinti lietuviams dar
bininkams, kad jie žinotų kas 
šiandien darosi plačiame pa
saulyje ir musų 
krašte Lietuvoje.

Kuopos, kurios 
buvo paliovusios
rinkimus, orui atvedus prade? 
kitę juos laikyti. Socialistų ju
dėjimas yra darbininkų judė
jimas. Kaip Europoje, taip ir 
Amerikoje viskas verda kun
kuliuoja. Musų akys į tai ne
gali būt užmerktos, mes turi
me sekti kiekvieną žymesnį 
įvykį, kiekvieną sujudimą. 
Penktoji kolona nesnaudžia ji 
veikia visur po įvairiausiais 
vardais, kad tik pakenkt lais
vę ir demokratiją mylintiems 
žmonoms. Socialistų domė tu
ri būt nukreipta į juos. Jų 
veikla sugniuždė: Norvegiją, 
Daniją, Holandiją, Francuzi- 
ją. Jie šoka ir tancavoja, kad 
Rusija paglemžė pabaltės vals
tybes, tarpe kurių ir Lietuvą.

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

Universal Savings 
and 

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

būt izoliuoti visur. Kad tai tin
kamiau atsiekti, stiprinkime 
savo LSS. eiles.

Kiekviena LSS. kuopa turi 
vietinių problemų, vielinių 
reikalų. Juos reikia išdisku- 
suoti, aptarti, kaip sutartiniau 
pravesti gyvenimam Laiks 
nuo laiko kuopos turėtų reng
ti tarpsavines diskusijas. Imti 
temas iš musų socialistinio vei
kimo. O jo buvo ir yra ir bus. 
Diskusijos, savitarpinis lavini
masis pagilins draugų žinoji
mą ir jie bus regesni kovoto
jai prieš musų priešus, jie 
daugiau užsigrūdins socialisti
nėmis idėjomis. Ir tuo kuopų 
susirinkimai bus patrauken- 
tesni, gyvesni, o ne koks atbu
kęs paprastų parengimėlių ra
portai ir mokesčių rinkliavos. 
Tokie dalykai turi būt antros 
eilės, o pirmojoje eilėje turi 
būti musų uždavinys: kaip iš
laikyti aukštumoje musų 
spaudą? Kaip daugiau gauti 
narių į musų organizaciją?

demaskuoti lorganizaci- 
diktatorių garbintojus?
susisiekti su tais žmonė- 
kurie stoja už laisvę ir

demokratiją? Tie klausimai 
yra dienos klausimai ir musų 
kuopų istisirinkimuose nįered- 
kia drovėtis apie juos pakal
bėti. Jie buvo svarbus ir bus 
ateityje dar svarbesni...

Yra labai gerų draugų, ku
rie gavę laiški} nuo LSS- cent
re sekretoriaus, tuojau duoda 
atsakymą. Jie informuoja cen
trą, tiek kiek LSS. centras no
ri tų informacijų iš jų gauti. 
Bet yra ir tokių draugų,, kurie, 
rodos, kad butų mirę: siųsk 
vieną, antrą ir trečią, laišką, 
o jie kaip tyli, taip tyli, atro
dytų, kad jie negyvena jau 
ant žemės kamuolio. Tokia, 
draugų, nuotaika, yra negera. 
Gavote nuo LSS. centro 
rotoriaus laišką, duokite 
atsakymą. Informuokite 
tiek, kiek tik galite. Jūsų 
širdus informavimasi, 
dus kooperayimas
geriau musų veiklą. Mes žino
sime visuose Amerikos kam
puose kas veikiama, -o- jeigu 
neveikiama, mes duosime 
draugams pagelbos ir nurody
sime kaip reikia veikti.

Yra keletas LSS. kuopų, 
kurių kuopų sekretorių adre
su centras neturi. Tokios kuo
pos turėtų 'kuo greičiausiai 
atnaujinti ryšius su LSS. cen
tru. LSS. centro sekr- adresas: 
J. Buivydas, 220 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. Kur mieste
liuose randasi keli socialistų 
simpatikai, pritarėjai, suorga
nizuokite kuopą. Mokestis į 
LSS. labai menka, tik 15 centi} 
menesiui. Ko mes turėsime 
daugiau LSS. kuopų, tuo mes 
išplėšime platesne papėde savo 
veikimą. Musų veikimas, drau
gai, yra visos darbininkų kla- 
sės troškinio veikimas—tai pa
naikinimas šios išnaudojimo 
sistemos, o įsteigimas socialis
tines draugijos. Tiesa, kaip 
kas mano, kad šiandien So
vietų Rusijoje tyra “statomas 
socializmas”. Taip pat netrūk
sta manytoji}, kad Vokietijoje 
dar “geresnis” ir už Sovietų 
Rusijos “socializmas” bus į- 
vykdytas. Tokįę “socializmai” 
kaip Sovietų Rusijoje, nacių 
Vok i e t i j oje, / j u o d m a r šk i n i ų I - 
talijoje —- nieko bendro ne” 
turi su socializmu. Tik įsivaiz
duokite, ten statomus “socia
lizmas”, kur pilietis jokios 
laisves neturi- Ten “stato” so
cializmą, kur .vieno žmogaus 
žodis reiškia šaliai konstituci
ją. Ten “statomas” socializ
mas, kur kitaip manantis sta- 
tomaszpric sienos ir žudomas, 
kaip koks niekadėjas. Tokie 
statytojai ne socializmą stato, 
bet grąžina moderninėje gady
nėje viduramžių laikus! Jiems 
socialistai tik 'prakeiksmą 
siunčia, o ne nurodytu keliu 
jų eina. Socializmas statysis 
ne po bagnietu, bet po laisve 
ir demokratija, kur pilietis 
pats sau konstituciją nusistat- 
lys, o ne koks vadas ją 
teiks, o ryt sulaužys kaip 
narebas.
—J. Buivydas, LSS. C. K.

šiandien už- 
orlaivio uo- 
kulkosvaid- 

pradėjo le'-
sti confetti. Orlaivio propeleris 
sukėlė tokią miglą confetti, 
kad besivejančiam orlaiviui 
pradžioje buvo gana sunku 
orientuotis. Anglai šaiposi iš 
šitokios vokiečių naujos prie
monės.

PROGRESS RADIO 
PROGRAMAS

MOKA 3%% UŽ VISUS INDfiLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

jose 
Kaip 
mis,

Kaimyniški knaštai dar nie
ko nežinojo apie kovą, kaip 
abisiniečiai pradėjo ją naudo
ti.

Padavimai sako, kad Abisi
nijos (Elhiopijos) žmonės ka
vą gėrė penkioliktame ši m t-

Medelis apneštas 
mis, šakas pakeičia į šaknis.

Nupusčius nuo jo smėlį iš 
Šaknų vėl pasidaro šakos.

■smilti-

Gražios Dainos, Smagi Muzika
Primintina radio klausyto

jams rytoj, hedėldienį, 11:30 
vai. ryto užsistatyti radio ant 
stoties WGES ir pasiklausyti 
gražaus ir įdomaus radio pro- 
gramo, kurio leidimu rūpinasi 
Progress Furniture Co. krau
tuvė, 3224 So. Halsted St. Gir
dėsite žymius talentus, kurie 
patieks gražių dainų, muzikos, 
visokių naud ngų patarimų ir 
pranešimų. Taigi nepamirškite.

Rep. A. Z.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iŠ 
f?kzaminuot 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.

MOKTI Sludios— tiemogiai 
Sutaupinkit 40% 
IMirbSjai puikių por
tretų monumentams— 

Padaryti U. S. A. 
Įkūrėjai 

“MONTIGRAPn’O” 
Garantuoto portreto 

PATVARAUS 
TEKA!) - NENYK

STANČIO 
)RO NEĮVEIKIAMO 
JIh negali nukri«tl£ 

7008 SOUTH 
PAULINA ST. 

PROspeet 1266Turtas virš - - - 
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 r*’*.

“ Extra 
Beldžias į

Sąskaitos atida
rytos iki 15-tos 
d. uždirba pilno 
mėn. dividendą.

Dollars”
Jūsų Duris!

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERAI.Ly 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

Padėti Pinigai kas Menesi Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo I Dienos

$5,450,000.00
$370,000.00

FEDEML.3/MNGS
"andzz--------------

LOAN ASSOCIATION oF Chicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Va]. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

PIRKIT SAU MATRACĄ
TIESIAI IŠ DIRBTUVES

Mes 
box

Wholesale Kaina
SUTAUPYKIT TARPININKO

PELNĄ

esame dirbėjai matracų, 
springs ir studio couches

Mes atnaujiname senus matracus — 
vienos dienos patarnavimas.

Mes pristatome bet kur mieste. Nuoširdžiai 
kviečiame jus atlankyti musų įmonę.

Atsineškit šį Kuponą »-4 n />>
I ŠIS KUPONAS YRA JI H Vii
■ VERTAS $1.00 ANT | *

KIEK™ $5PJo KINI° 11936-38 S. HALSTED ST
Tel. MONROE 0377-0378

4%
Vėliausias
Dividendas

Visi fondai apdrausti iki $5,000 
by U. S. Gov’t Agency

F airfield Savings
and Loan Association

1729 W. Cermak M. Lew.64M

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS SlOCn
Išima Už .............. ■ v.UU

... *50.00
RAUDONGYSLIU C OE rtf| 
Išėmimas ir Ligon. tv«UU
REUMATIZMAS flA
Greita Pagelba ....... *L«UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C<| rtrt
ir vaistai ..................
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

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

sek.

MADŲ

pa- 
nio-

Skuriniai 
Padai 

Guminiai 
Padai.

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

n ir *2.98 
aukščiau.

VISI NAUJI

Nauji Oxfords. Jus norėsite

‘1.98

Naudokitės “Nau 
jienų” Informaciją 
Biuru
Teikia Žinias 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 
šonie kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

• Alhgator
° Rusvus
• “Sųuare 

Toes”

POLL PARROTT 
ir STAR BRAND

SU 
BOSTON’S 

GERESNIAIS 
ČEVERY- 

KAIS.

Del Vaiky ir Mergaičių

DYKAI!
Dovana su 
Kiekvienu 
Pirkiniu

Drūti.. . išvien sku
riniai čeverykai, 

NAUJOSE 
MADOSE. Vardas

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, III.

Garsinkitės^N-nose’’
Boston Shoe Store

3435 SO. HALSTED STREET

Adresas

Miestas

Valstija
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The LlthuanUn Daily Newi

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscriptlon Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside oi. Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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 Canal 8500.

Užsakyme kainai
Chicagoje—paštu
Metams$8.00
Pusei metų______________ 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams______ 1.5
Vienam mėnesiui_______ .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
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:
Metams .............„__ .._____  $8.00
Pusei metų ____________ 4.00
Trims mėnesiams 2.60
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
-■ ■ - -.........---

TOVARIŠČ KOMISAR

J. P. Tarnas

Kas dabar dedasi Lietuvoje

Darbo šventė
Pirmadienį bus švenčiama Darbo Diena.
Šita šventė buvo įsteigta Jungtinėse Valstijose dau- 

giaus kaip prieš 50 metų. Pirmiausia ją buvo pasirinku
sios kai kurios darbininkų unijos New Yorke. Paskui ją 
priėmė Amerikos Darbo Federacija, ir 1884 metais 
Jungtinių Valstijų kongresas išleido įstatymą, kuriuo 
“pirmas pirmadienis rugsėjyje’’ tapo pažymėtas, kaipo 
valstybinė šventė darbui pagerbti. Laipsniškai tą šventę 
patvirtino įvairių valstijų legislaturos, ir nuo 1923 me
tų ji yra pripažinta, kaipo oficiali šventė visose 48 val
stijose.

Europoje tuo tarpu įėjo į paprotį švęsti Pirmąją 
Gegužės, kaipo darbininkų šventę. Ją įsteigė 1889 me
tais Antrasis Socialistinis Internacionalas. Jos tikslas 
buvo demonstruoti tarptautinį darbininkų solidarumą. 
Po pereitojo pasaulio karo Pirmosios Gegužės šventę 
buvo įvedusios daugelis Europos valstybių, jų tarpe ir 
Lietuvos respublika. Bet paskui, stiprėjant reakcijai ir 
fašizmui, ji buvo beveik visur panaikinta. Tik ją pasisa
vino sovietų Rusija, kuri tačiau jos prasmę visai iškrei
pė: iš tarptautinio darbininkų solidarumo šventės bol
ševikai padarė militarizmo šventę, su Raudonosios ar
mijos paradais, karo lėktuvų skraidymaisz ir parašiutis- 
tų demonstracijomis.

Jungtinėse Valstijose Pirmoji Gegužės darbininkų 
judėjime neprigijo, nors jos idėja buvo gimusi čionai. 
Amerikos darbininkų unijos daugumoje jokių platesnių 
siekimų neturėjo. Jos tenkinosi tiktai siaurais amato 
reikalais ir apie kovą dėl visuomenės santvarkos pakei
timo negalvojo. Iki 1933 metų unijos buvo priešingos 
net socialinio saugumo (sočiai security) idėjai. Darbo 
Federacijos vadai sakydavo kad šios laisvos šalies dar
bininkui butų “per žema” imti pašalpą iš valstybės. Jie 
stojo už “izoliaciją” nuo Europos, kur beveik visos ma
sinės darbininkų organizacijos buvo vadovaujamos so
cialistų.

Tas Europos darbininkų judėjimas buvo išbujojęs 
stiprėjančios demokratijos sąlygose. Šiandien bolševiz
mas ir fašizmas baigia demokratiją Europoje griauti. 
Kartu su ja nyksta ir- laisvos darbininkų profesinės są
jungos bei socialinės partijos, kurios buvo tiek daug at- 
likusios darbininkų organizavimo ir švietimo dirvoje. 
Dviejų kartų idėjinio ir kultūrinio darbo vaisius gręsia 
visiškai nušluoti totalitarinio barbarizmo potvynis.

Bet Amerikoje demokratija dar tebėra tvirta. Su 
jos pagalba, reikia tikėtis, Europa bus išgelbėta nuo 
vergijos, ir šios šalies darbininkai tuomet supras, kad 
viso pasaulio darbo žmonių likimas yra bendras. Jau ir 
šiandien Amerikos darbininkai aiškiai mato, kad tie 
despotai, kurie sutrempė žmonių laisvę anapus vande
nyno, yra pavojingi ir šios šalies ateičiai. Darbo Dienos 
proga jie neužmirš pagalvoti apie tai, kaip tam pavojui 
užkirsti kelią.

Rumunijos draskymas

Tas “liaudies seimas”, kuris 
buvo išrinktas Lietuvoje lie
pos 14 ir 15 d. d., pasivadino 
“Laikinąja Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos Aukš
čiausiąja Taryba”. Jos pirmi
ninku yra išrinktas tavorščius 
Balys Baranauskas.

“Aukščiausioji Taryba” išsi
rinko “prezidiumą”, kurios pir
mininku yra tavorčius Justas 
Paleckis.

Ministeriai pasivadino “liau
dies komisarais”, ir kabinetas 
dabar yra vadinamas “Liaudies 
Komisarų Taryba”. Jos pirmi
ninku išrinktas tavorsčius Me
čys Gedvilas (buvęs vidaus rei
kalų ministeris). Jo pavaduoto
jas — tovarišč Stasys Brasiš- 
kis. Kiti komisarai yra šie:

Vietinės pramonės — tova
rišč Jonas Laurinaitis;

Finansų —' tovarišč Juozas 
Vaišnoras;

Žemės ūkio — tovarišč Ma
tas Mickis;

Prekybos — tovarišč Mari
jonas Gregorauskas;

Vidaus reikalų — tovarišč 
Aleksandras Gezevičius;

Teisingumo — tovarišč Po
vilas Pakarklis;

Sveikatos — tovarišč Dr. Vy
tautas Girdzijauskas;

Švietimo — tovarišč Antanas 
Venclova;

Savivaldybių ūkio — tova
rišč Valerijonas Knyva;

Socialinio draudimo — tova
rišč Jurgis Glušauskas;

Darbo — tovarišč Martynas 
Junča-Kučinskas;

Valstybės kontroles — tova
rišč Liudas Adomauskas.

“Seimą” renkant, nebuvo nė 
vienu žodžiu užsiminta, kad 
tas “seimas” bus . paverstas 
“aukščiausia taryba’’,, o minis
teriai ' komisarais. Taigi j šita 
“tarybinė” tvarkų buvo įvesta 
apgavystės keliu. Tokiu pat 
budu fašizmas buvo įsteigtas 
Italijoje ir Vokietijoje. Stali- 
niškas fašizmas skiriasi nuo 
mussoliniško ir .hitleriško tik
tai spalva, bet ne turiniu.

SENIAI SUPLANUOTAS
DALYKAS

Pasikalbėjimas su p. Viktoru Benderių ir 
kitais ką tik iš Lietuvos grįžusiais 

amerikiečiais
Amerikos karo transporto laivu grįžo apie 70 lietuvių. 

— Benderio pasakojimas apie kelionę ir Lietuvos 
įvykius. — Maskvos sudaryta valdžia darė visokius 
trukdymus. — Kaip amerikiečiai buvo išgelbėti. — 
Amerikos lietuviai* Lietuvos himną dainavo, o susi
rinkusi minia verkė.— Visa Lietuva pasikeitė: žmo
nės apsiblausę, vieni su kitais bijosi atvirai kalbė
tis. ■— Kas džiaugėsi dėl Lietuvos okupavimo. — 
Turi būti kvota išpildyta, o jei ne... “Paženklintų 
žmonių” likimas. — Iš prievartos šaukia “ura”. — 
Žmones yra įsitikinę, kad karas tarp Vokietijos ir 
Rusijos išlaisvins Lietuvą. — Suomijoje. — šiur
pios keliones galas. — “It’s geod to be back home 
again!”

ar užpakalio kitam, tuoj per
traukia temą ir sako: “Tikrai 
dabar pas mus labai gera, mes 
šia tvarka esame labai paten
kinti” ir taip panašiai. Kuomet 
vėl arti nieko nėra, tai ir vėl 
grįžta prie kalbėtosios temos. 
Ir taip dabar didelėje baimėje 
gyvena visa Lietuva, ne tik 
vien Kaunas.

Pasitaiko, jei Kauno gatvėse 
ar kitose vietose susitelkia bū
relis iš keleto žmonių, ir nie
ko blogo nemanydami nori pa
sikalbėti paprastais kasdieni
niais reikalais, tai tuoj prisista
to policininkas ar žvalgybos 
agentas, dažniausiai kareivis ir 
pareikalauja išsiskirstyti.

Gatvėje susitikus reikalauja
ma pakelti kumštį į aukštį ir 
sakyti: “Zdrastvuite, tovorišč!” 
Jei per nelaimę susitikęs kitą 
kalbant pavadinai “ponu” ar 
tą žodį vartosi, tai įstatymu 
baudžiama 5 litų pabauda. Rei
kia laikytis tik komunistų pri
imtos tvarkos.

Rusams Lietuvą užėmus, 
žmonės iš karto buvo labai pri
trenkti ir tik vėliau susigriebei visa Europa ir patys rusų ku
kame dalykas. Nors buvo skel- reiviai tai pripažįsta. Lietuvoj 
biama, kad masiniai lietuviai yra pilna rusų kariuomenės, 
džiaugėsi rusų okupavimu, bet įvairių ginkluotų jėgų. Tikima, 
tai buvo netiesa. Džiaugėsi lik kad daugiau kaip 
žydai ir rusams šaukė “ura” ir no. 
mėtė į juos gėlėmis, nes buvo Taip 
gandų, kad gali Lietuvą vokiu- laisvės 
čiai užimti, tai, žinoma, žy- gražus

Amerikos 
maišosi

Matusevi-

ta

važiuoją daugumoj buvo Am.

giau nieko nežino ir neturi tei
sės jo ieškoti.

Žodžiu sakant, visa Lietuva 
dabar gyvena teroru. Kiekvie
nas bijo net ir savo kaimyno. 
Bijo net ir savo šešėlio, nes 
kiekviename žingsnyje perse
kiojimas ir areštai, tikrai neži
nant nė už ką.

Lietuvos kariuomenė paimta 
į rusų kariuomenės globą. Visi 
Lietuvos kariuomenės ženklai 
nuo uniformos nuplėšti, o už
dėtos rusų žvaigždutės. Lietu
vos kareivių uniforma išsiski
ria tik tuo, kad iš geresnes me
džiagos padaryta.

Bendrai pas žmones nusista
tymas toks, kad ateis vokiečiai 

I ir rusus iš Lietuvos išvys ir vėl 
Lietuva atgaus savo laisvę ir 
nepriklausomybę. Tas sampro
tavimas auga kiekvieno lietu
vio širdyje. Priverstinai šaukia 
Stalinui “ura”, bet širdyje sa
ko, kad dar ateis laikas, kada 
padedant vokiečiams, jis lups 
kailį kacapams.

O kad karas bus tarp Busijos 
Vokietijos, tai kalba beveik

Rumunijai yra daroma trečia skaudi operacija. Pir
miausia bolševikai atplėšė nuo jos Besarabiją ir šiaurės 
Bukoviną. Paskui Bulgarija pasiėmė pietų Dobrudžą. O 
dabar Hitleris ir Mussolini privertė Rumuniją atiduoti 
Vengrijai pusę Transylvanijos.

Vengrija tos teritorijos nebūtų galėjusi gauti be 
Hitlerio ir Mussolinio pagalbos. Nes ji yra silpna — 
daug silpnesnė, negu Rumunija. Bet Vengrijai padėjo ir 
Stalinas. Kuomet Rumunija rengėsi nuo Vengrijos gin
tie, sovietų armija ir aviacija pradėjo veržtis į Rumu
nijos žemę ir grąsinti jai karu. Turėdama priešus iš 
dviejų pusių, ji buvo priversta priimti Hitlerio ir Mus
solinio “arbitraciją”. /

Spaudoje buvo paleista antis, kad Maskva priešina
si Vengrijos reikalavimams. Todėl Rumunijoje ir kito
se šalyse buvo atsiradusi “viltis”, kad Stalinas Rumuni
ją užtars. Bet nieko panašaus neatsitiko. Stalinas ne 
tiktai Rumunijos neapgynė, bet padėjo Hitleriui ir Mus- 
soliniui ją terorizuoti, kad ji greičiaus pasiduotų. Da
bar pranešama, kad sovietų valdžia yra “patenkinta”.

Tai dar kartą pasirodė, kad Stalinas eina ranka už 
rankos su fašistų “ašim”. Jisai yra ne tiktai jų draugas, 
bet ir partnerys. Keista, kad dar vis yra žmonių, kurie 
to nenori matyti.

Paskutiniu laiku 
lietuvių kolonijose 
koks tai “Rubinas 
čius”, kuris buk neseniai atvy
ko iš Lietuvos ir sako prakal
bas komunistų rengiamuose 
mitinguose. Bet vienas “Kelei
vio” korespondentas rašo, kad 
tas sovietų agentas jau gero
kas laikas,' kai buvo atsiųstas į 
Ameriką, ir čia laukė, kada 
Lietuva bus prijungta prie 
SSSR, nes Maskva tą planą bu
vo padariusi seniai. Kai tik 
Lietuva* buyo pagrobta, tai lie
tuviai komunistai, pas kuriuos 
jisai buvo atsiųstas su instruk
cijomis, tuoj aus ėmė rengti 
jam prakalbas.

Minėtam korespondentui apie 
tai papasakojo patys komunis
tai. Jisai rašo:

“Planai buvo sutvarkyti 
pagal Maskvos ukazą iš kai 
no. Iš kalno jau Brooklyne 
buvo paimta svetainė, iš kal
no buvo sustatyti plakatai, 
ir tik laukta žinios, kada 
Stalino armija pradės į Lie
tuvą laužtis.

“Kaip tik raudonosios bol
ševikų gaujos musų tėvų že
melę užplūdo, mūsiškiai iš’ 
gamos Amerikoje tuoj aus ir 
paleido darban savo propa
gandos mašineriją. Brookly
ne tuojaus jvyko ‘džiaugs
mo mitingas’, tuojaus pasi
rodė ‘džiaugsimo rezoliucijos’ 
ir tuojaus prasidėjo ‘pasvei
kinimo telegramų’ siuntimas.

“Visa tai buyo supląnuota 
ir paruošta Maskvoje už še
šių mėnesių iš kalno ir vi- nedarytų, tai Stalino žvalgyba 
sus tuos planus Rubinas mu- nebemokėtų. jiems algų.

Viktoras Benderis
Nors trečiadienį oras buvo 

šaltas ir ganą smarkiai lijo, bet 
į uostą ant 59th S t. Brooklyne 
susirinko gųna didelė minia. 
Ten pirmą vai. popiet įplaukė 
Amerikos kurinio transporto 
laivas su pabėgėliais iš Euro
pos karinių ^oųų. Viso kelei
vių ątvęžė, 81.Q.* Tarp tų kelei
vių buvo iij( apie 70 lietuvių. 
Grįžo beveik, visi Amerikos lie
tuvių stipendininkai, kurie mo
kėsi Lietuvos universitete ir ki
tose mokslo (įstaigose.

Tarpe grįžusių teko susitikti 
ir su chicagiečiams gerai pa
žįstamu dainininku p. Viktoru 
Benderių. Jis per apie pusant
rų metų išgyveno Lietuvoj ir 
ten studijavo konservatorijoj. 
V. Benderis (Lietuva yra dabai 
patenkintas ir butų ten dar gal 
ilgai gyvenęs, bet Amerikos 
valdžios įsakymu turėjo apleis
ti tą taip jam mylimą kraštą ir 
vykti kartu su kitais į savo 
gimtinę.

Kelionė prasidėjo iš Kauno 
Lietuvoje, Vokietiją per Berly
ną, per Daniją, iš Kopenhagos 
į Švediją ir Stokholme buvo 
Amerikos pasiuntinybės gerai 
pavaišinti. Iš čia vyko toliau į 
šiaurę į Suomiją, kur Suomijos 
šiaurės uoste — Petsamo sėdo 
į Amerikos J. V. laivą ir pra
dėjo pavojingą jurų kelionę į 
Ameriką.

Dabar Lietuva, — sako p. 
Benderis, — visai ne ta, kokia 
buvo apie trys mėnesiai atgal, 
žmonės rusų naštos taip pri
spausti, kad negali laisvai ir 
atsikvėpti. Nors į Ameriką iš-

siškiems bolševikams atvežė.
“Kas priešinsis nepriklau

somos Lietuvos panaikini
mui, tuos įsakyta pasmerkti 
ir prakeikti, kaip ‘Lietuvos 
liaudies priešus’. ”
Komunistų lyderiai Ameriko

je, kaip Krivitskis iškėlė aikš
tėn, kuone visi dirba už al
gą, kaipo sovietų žvalgybos 
(OG*PU) ągęptai. Jie turi savo 
darbdaviams Maskvoje įrodyti, 
kad jų darbas yra “vaisingas”. 
Todėl jie ir Šaukia tuos “džiau
gsmo mitingus” ir siunčia “pa
sveikinimo telegramas’* Lietu
vos užgrobikams. Jeigu jie to

tėjo atitinkamus dokumentus, 
! bet rusų pastatyta Lietuvoj 
valdžia darė įvairius išvažia
vimo trukumus ir ieškojo įvai
rių kabliukų. Tas, žinoma, la
bai vargino keleivius ir trukdė 
jų išvažiavimą bei veikė jų 
nervus.

Bet pagaliau atsibodo siųsti 
juos nuo “Ainošiaus prie Kai- 
pošiaus” ir protestuojant truk
dymą J. V. valdžiai — buvo iš 
Lietuvos išleisti.

Stoty juos palydėti susirinko 
milžiniška minia žmonių. Visi 
laikosi rimtai. Visų veidai reiš
kia didelį pasiryžimą kovoti su 
gyvenimo prispaudėjais, kurie 
čia pat maišosi tarpe lietuvių 
minios. Jie čia durtuvus užsi
movę ant šautuvų nebe tai 
tvarką daro.

Susirinkusi įvairi Kauno vi
suomenės minia: darbininkai, 
valdininkai, inteligentai, buv. 
diplomatiniai tarnautojai ir 
įvairus visuomenininkai, kurie 
dar rusų likę nesulikviduoti 
arba nedingę be žinios. Atsi
sveikinant kiekvienas reiškė, 
kaip laimingi amerikiečiai, kad 
jie gali išvažiuoti iš to žemės 
pragaro, ir kokie nelaimingi 
tie, kurie pasilieka.

Kada jau traukinys atėjo ir 
amerikiečiai lietuviai susirikia
vo, suaidėjo Lietuvos himnas. 
Jį giedojo išvažiuoją amerikie
čiai. Stovi Kauno lietuvių mi
nia, rieda ašaros per jų veidus, 
bet nė vienas nedrįsta balsu 
tarti Lietuvos himno žodžius. 
Stovi ir neva dirbtinai šypsosi 
pro ašaras, bet gali matyti, kad 
širdyj didelis pasiryžimas, kad 
dar ateis laikas, kada visi vėl 
linksmai giedos tą lietuvio gai
vinimo giesmę — himną ir jo
ki ruso durtuvai jos nesustab
dys. Giedotų ir dabar, bet gra
sinąs ruso durtuvas užčiaupia 
jiems lupas, ašarų tekėjimą ne
sulaiko.

Amerikiečių rusai nestabdo, 
— nedrįsta, ir jie laisvai him
ną pagieda. Nuaidi himno gar
sai Kauno gatvėmis ir slėniais. 
Niekas Lietuvos himno nebuvo 
girdėjęs viešai dainuojant nuo 
tos dienos kai Paleckio valdžia 
prijungė Lietuvą prie Rusijos 
ir panaikino Lietuvos nepri
klausomybę. Verkėm mes išva
žiuodami, dar daugiau verkė 
visa Lietuva, žvangindama su
kaustyta retežiuose.

Traukinys sujudėjo ir mes 
mojuodami per vagonų langus 
skarelėmis atsisveikinome su 
Kauno minia, kuri stovėjo lyg 
ir stabo ištikta. Graudu ir 
skaudu. Skaudu tie reginiai ir 
prisiminti.

Rusams Lietuvą užėmus ir 
joje savo tvarką pravedus, vi
sas kraštas ir paviršutiniai ir 
išvidiniai pakeitė savo išvaizdų, 
žmonės bijo vienas su kitu kal
bėti, bijo ką nors prasitarti. 
Visur yra sekiojatni ir persė- 
įkiojami slaptos žvalgybos, ži
nant gatve, jei kalbasi, tai ta
ria žodį du ir teinant iš priekio

puse milijo-

pa likome 
prispaustą
prisiminimai Lietuvoj 

dams tuomet butų galas, šiaip | pirmiau pergyventi dabar, ro- 
iš Lietuvos žmonių tik komu- dos, buvo tik sapne. Bet tikę- 
nistų simpatizatoriai džiaugėsi, knne, kad taip amžinai nepasr 
Lietuvos tikriems piliečiams liks ir turės dar būti atmainų, 
džiaugsmą ir šaukimą Stalinui Ir vėl patekės aušra Lietuvoj ir 
“valio” net ir durtuvų grąsini- išauš geresnis rytojus. Ta vilti
ngais nevyksta išgauti. mi šiandien gyvena kiekvienas

Lietuvą rusams užėmus buvo lietuvis, kurio gyvybę dar ne- 
ir juokingų kurjozų. Kai kur užgniaužė ruso durtuvas, arba 
tarnaitės labai pratę lankstytis kuris neatsidurė kur nors Ru- 
prieš savo ponias susyk pareis-1 sijos gilumoje, 
kė protestą ir atsisakė joms 
toliau patarnauti ir skaitė sa\c 
joms lygiomis; esą, mes visi 
dabar esam lygus. Didesniuose 
restoranuose, kur susirenka žy
mesni žmonės, ateina purvi- 
niausi gatvės chuliganai ir už
ima vietas aukštesnių svečių. 
Juos, žinoma, nei savininkas, 
nei svečiai nuo to sulaikyti ne
gali, ir jie kurį laiką turėjo to- 

Dabar ir tokioms 
ir tokiems gatvių 
laisvė, kaip ir vi-

suvaržyta.

vargų ir ne
kietu vą. Tie

palikti dirbtu- 
tik kaipo jų vedėjai, ir 
nustatyta kvota produk- 
pagaininti. Jei kuriam 
nevyksta pagaminti, tai

tarnaitėms 
valkatoms 
šiem s,

Dirbtuves nuo savininkų atė
mė. Savininkai 
vėje 
jiems 
ei jos 
kvota
jis apkaltinamas kaipo valsty
binis priešas ir tinginys bei sa- 
botažninkas, ir jis dažniausiai 
dingsta be žinios arba išgabe
namas Į Rusijos gilumą.

Darbininkams yra nustatyta 
alga kaip ir' dirbtuvės vedėjui 
(buv. savininkui). Dirbtuves 
pelnas eina į bendrą fondą, o 
kas tuo fondu pasinaudos, 
tai niekas nežino. Tą fondą vai
do komisarai.

Su ūkininkais yra tas pats. 
Turintiems virš 30 hektarų že
mės, — perviršį valdžia konfis
kavo. Kiekvienam ūkininkui 
yra nuskirta kvota, kiek jis tu-

produktų. Darbą turi atlikti sa
vomis jėgomis. Jei kurio šeima 
maža ar nėra gana jėgos bei 
gyvulių ir padargų, kvotos iš
pildyti negali. Pasiteisinimo jo
kio nėra. Nuolaidų jokių taip 
pat nėra. Jo vieton padedama 
tas, kuris reikalaujamą kvotą 
išpildys, o anas su savo šeima 
gabenamas į Rusijos gilumą. 
Koks jo likimas? Niekas neži
no, tik žinia, kad jau nepavydė
tinas. Tokiu budu jau daugelis 
iš Lietuvos išgabenta ir nete
ko savo nuosavybių.

Visų buvusių praeityj vyriau
sybės tarnautojų vardai buvo 
viešai paskelbti, ir jie dabar 
kaip ir boikotuojami ir perse
kiojami. Jie yra kaip ir ženk
linti žmonės. Jei kas paskuų- 
džia tokį žmogų valdžiai, tai 
jis be jokių tardymų dingsta iš 
nakties ir apie jį niekas dau-

Keliaujant per kitas šalis 
matėsi karo šešėliai, bet ne tiek 
žiaurumo, kaip Lietuvoje.

Važiuojant per Suomiją į 
šiaurės uostą, vežė mus auto
busu. Kelias ėjo tomis vieto
mis,. lqir ėjo suomių ir rusų 
dideli mūšiai. Dar matėsi kai 
kur sudaužytų karo pabūklų, 
sulaužytų pačiūžų bei išmėtytų 
pirštinių ir drabužių liekanų. 
Sako, tik apie prieš savaitę bu
vo suvalyti ir surankioti dar 
nuo karo laiko begulį sušalę 
rusų lavonai. Juos suomiai su-

Patys rusų kareiviai asmeni
niai prisipažino, kad Suomijoj 
kariauti jiems nesisekė ir jie 
daug savo kariuomenės ten 
pražudė.

Suomiai pasirodė labai kul
tūringi ir širdingi, tik labai ka
ro nuterioti.

Įsėdus į laivą, prasidėjo pa
vojinga kelionė juromis. Visi 
keleiviai jautėsi kaip pusiau 
mirę. Laivas darytas gal dėl 
poros šimtų keleivių, dabar bu
vo prigrūstas arti tūkstančio 
žmonių. Važiavome be jokio 
poilsio, nes jautėme, kad kiek-

mina mus išlėkdinti į orą ir 
visus, kaip žiurkes, prigirdyti.

Teko važiuoti per anglų už
minuotus vandenis, bet pavyko 
laimingai pervažiuoti. Tik ne
toli Amerikos krantų, kai mus 
pasitiko Am. Jungt. Valstijų

jome jaustis kaip namie.
Dabar tvirtai atsistojus ant 

Dėdes Šamo žemes kojomis, 
viskas tas, kas teko pergyven
ti ir matyti, atrodo, kaip ir 
koks avanturinis romanas. “It’s 
good to be back home again!“ 
— baigė pasakoti p. V. Bende
ris pritariant ir kitiems kartu 
grįžusioms keleiviams.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
'>■« naudingos.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai protonai 
pirkinių reikalais eiti į 
ta* krautame*, kurine 
skelbiasi Naujienose.



' ..........    I "IIIM ; 'JT*

šeštadienis, rugp. 31, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

Albertas G-tisDr.

(Tęsinys)
J. Paleckio ininistcrių

tis tautų, “malonėjo” uždaryti 
savo kalėjimai! ir lietuvių tau-

kabinete 
Koganas, 
ministe- 

paskirtas 
pramonės

ProL

Kili 
tarybos nariai irgi buvo aklas 
įrankis Maskvos rankose. Va
dovaujamą vaidmenį 
vaidina žydas Dr. L. 
kuris eina sveikatos 
rio pareigas. Dabar 
dar vienas žydelis —
ministeris Alperavlčius.
V. Krevė-Mickevičius paskirtas 
ministerio pirmininko pavaduo
toju ir užsienių reikalų minis- 
teriu, jau kuris laikas, kaip pa
reigų nebeeina, nes jo lietuviš
koji sąžinė nebeleido eiti iki 
galo su Maskvos budeliais. Inž. 
E. Galvanauskas, kuris pra
džioje pasiliko finansų mlnis- 
teriu, irgi pasitraukė, nes pa
matė, kur Lietuva vedama, šis 
daug Lietuvai nusipelnęs vei
kėjas pabėgo Vokietijon ir da-

bar gyvena Klaipėdoje. Vienu 
pikčiausiu tėvynės išdaviku 
ir nepriklausomosios Lietuvos 
priešu pasireiškė vidaus reika
lų ministeris Gedvilą, kuris 
laisvosios Lietuvos laikais tu
rėjo puikiai apmokamų ligonių 
kasos Telšiuose direktoriaus 
vietą.

Tokia Maskvos pastatyta 
“liaudies vyriausybė” darė vis
ką, ką čekistas Dekanozovas iš 
jos reikalavo. Tiesa, pradžioje 
naujieji ministeriai dar reiškė 
tam tikrų iniciatyvų. Žemės 
ūkio ministeris Mickis viešai 
pirmomis dienomis skelbė, kad 
privatinė nuosavybė pasilik
sianti. Krašto apsaugos minis
teris gen. Vitkauskas užtikrino, 
kad Lietuvos kariuomenė ir

Tai buvo žydbernių ir tau
tos išdavikų parduota Lietuvos 
valstybes nepriklausomybę...

Maskvos internacionalistai, 
varydami beatodairinę raudo-1 
no j o imperializmo politikų, pa
vergė musų Tėvynę — Lietuvą. 
Dar kartų Lietuvių Tauta liko 
apkaustyta pasibaisėtinos ver
gijos retežiais. Bet lietuvių tau
ta savo tūkstantį metų siekiau-

čioje istorijoje yra patyrusi ne
maža sunkmečių. Tačiau ji ne
žuvo. Nors ir skaudus smūgis 
ištiko lietuvių tautą, nors krau
jas iš apmaudo verda gyslose, 
bet esame tikri, kad raudonie
ji maskoliai ilgai musų bran
giojoje Tėvynėje nešeiminin
kaus. Todėl visi tautiečiai pri
sidėkite prie milžiniškojo dar
bo, kuris musų laukia ir ku
rio tikslas yra — laisvoji nepri
klausomoji Lietuvos valstybe.

(GALAS)

BRiDGEPOftT ROOFINO AND 
SHEET METAL CO.

8216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

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

TeL Boulevard 0014

NAUJIENŲ-ACME Photd
INDIANAPOLIS, IND. — Wendell Willkie grįžta 

iš konferencijos New Yorke. Jį pasitinka jo žmona.

PIRKIT Pečiu DABAR!
DAUG SUTAUPYSITE

MADOS

No. 4558—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.
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Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago* I1L

Patiem Dept.
1789 S. Halsted St^ Chicago, HL

atsiųsti man pavyzdį Na.

(Vardas ir pavardi)
-— - - ■,— ---------------------------

(Adresas)

toliau. Bet netrukus į ministe
rijas buvo prigrūsta komisarių- 
kų, kurie buvo tikri Maskvos 
komunistų auklėtiniai. Pradėt i 
masiniai atleidinėti valdinin
kus. Nei vienoje įstaigoje neli
ko beveik nei vienas aukštes
nis valdininkas, o jų vietoje 
buvo paskirti arba pataikūnai, 
arba atviri komunistai. Didelis 
‘apvalymas” įvykdytas kariuo
menėje, iš kurios buvo išstum
ta keli šimtai aukštesniųjų ju- 
lininkų. Pati Lietuvos kariuo
menė, stovėjusi nepriklausomos 

lės sargyboje, buvo pa- 
4a “liaudies karinome* 

ne . Buvusiai (Esc'plinai su-

niai komisarai”, kurie pravedė 
dezorganizacijos darbų. Tenka 
pastebėti, kad šiomis dienomis 
tokių politinių komisarų insti
tucija pačioje Sovietų Sąjungo
je buvo panaikinta, bet Lietu
voje bolševikams rūpėjo kiek 
galima greičiau musų kariuo
menę suardyti. Kareiviai buvo 
išvesti į gatvę, o žydeliai ėjo 
priešakyje su raudonomis vė
liavomis. šaulių Sąjunga, turė
jusi tiek nuopelnų Lietuvos 
laisvės kovose, buvo uždaryta.

nizacijos, o jų turtas konfis
kuotas. Vienai komunistų par
tijai tebuvo leista veikti, tai pa
čiai partijai, kuri visų laikų pa- 
grindyje, ypač žydų pagalba, 
veikė prieš Lietuvos nepriklau
somybę. Laikraščių redaktoriai 
buvo išvaikyti, o jų vieton pa
statyti komunistų bernai. Da
bar jau uždaryti visi laikraš
čiai: “Lietuvos Žinios”, “XX 
Amžius”, “Ūkininkas”, “Musų 
Laikraštis” ir kiti. Beliko tik
tai komunistinė spauda. Iš ka
lėjimų buvo paleisti visi nepri
klausomosios Lietuvos priešai, 
kurių tarpe didžiausią nuošim-

tokių. Į jų paliuosuotas vietas 
talpinami geriausieji lietuvių 
tautos sūnus. Kalėjimuose už
mūrijami net langai, kad ne
laimingųjų kalinių likimas bu
tų dar baisesnis. Prie kalėjimų 
renkasi šimtai ir tūkstančiai 
suimtųjų giminių: žmonų su 
vaikais, tėvai, broliai, sese; y..

plojimais” pritarti... Mit’ngai 
kandidatams pastatyti teįvyko Progress Furniture Co

Gydyk
GĖRIMO PAPROTĮ

namie su ENDACOL — daktaro 
receptu, kuris padeda sustabdyti 
eolų dėl alkoholinių gėrimų. 
Persitikrink, jpasiunčiant $5.00, 
10 dienų gydymui. Rašyk

Endacol Company
743 Irving Park Blvd.

CHICAGO, ILL.

timieji. Bet prie kalėjimo pa
statyti raudonarm cčiai vaiko 
susir.nkusius, atstatę durtuvus.

Kaip jau sakyta, neturima 
jokio galimumo nustatyti, kiek 
žmonių suimta. Šakninėj imai 
eina ir toliau, tad tas skaičius 
nuolat auga. Tiksliai yra žino
ma, kad suimti šie veikėjai, 
adv. ž. Toliušis, Dr. Bistras, 
Dr. D. Cesevičius, adv. Indei- 
šiunas, J. Statkus, Dr. Dielinin- 
kaitis, Dr. A. Tamošaitis (bu
vęs teisingumo ministeris), 
pro f. Iz. Tamošaitis. Pagal šį

suiminėjami visų srovių žmo
nės. Buv. ministeris pirminin
kas A. Merkys suimtas, kai jis 
iš Rygos bandė skristi Skandi- 
navijon. Jis su žmona ir vaiku 
jau išsiųstas Rusijos gilumom 
Taip pat suimtas buvęs užsie
nių reikalų ministeris J. Urbšys 
su žmona, kurie taip pat išsiųs
ti Rusijon. Tarp išvežtųjų yrą 
ir buvęs žemės ūkio ministeris 
Putvinskis. Daug žmonių žudo
si arba nužudomi. Suėmus buv. 
susisiekimo ministerį Stanišau- 
ską, jo žmona nusižudė. Yra 
žinių, kad nužudytas šaulių 
Sąjungos vadas pik. Saladžius, 
ats. gen. Grigaliūnas-Glovackis, 
Valstybės Tarybos bendradar
bis Tomkus. Nukankintų už 
Lietuvos laisvę sąrašas paaiš
kės tiktai prieš istorijų!

Tačiau ir toks baisus teroras 
Maskvos viešpačiams atrodė 
nepakankamas; jiems rytojus 
buvo netikras. Todėl per viena 
savaitę buvo paskelbti vadina
mo “liaudies sęimo” rinkimai. 
Turime tikslių žinių, kad rin-

% Lietuvos gyventojų gyvena 
kaimuose, tai ūkininkai iš viso 
negalėjo dalyvauti šioje kome
dijoje. Rinkimų komisijos, ku
rios L ki mo balsus, sus.ciė.o t.k 
iš komunistų arba iš jų pasta
tytų žmonių. Tad jokios kon- 
lroles tikrovėje nebuvo. Agita
toriai ėmė grąsinti, kad kas 
neis balsuoti, tas bus skaito
mas tautos priešu. O kų toks 
grųsįnimas pas bolševikus reiš
kia, visi žino.

Tokiomis ap inkybėmis Hc 
pos 14 d. įvyko “rinkimai”. 
Kiek žmonių juose dalyvavo, 
niekas nežino. Galėjo balsuoti 
ir ne Lietuvos piliečiai. Tad 
nentiostabu, kad komunistinė 
rinkimų komisija paskelbė, jog 
balsavo virš 99 nuošimčų. Ji 
galėjo skelbti, kokius skaičius 
norėjo. Vis vien niekas nesu- 
kontroliūos.

kada šis lietuvių tautos 
klastojus “liaudies sei- 

buvo “išrinktas”, komu- 
agitatoriai pradėjo šauk-

Prasidėjo baisus teroras. Nie
kas nebebuvo tikras, ar naktį 
jo nesuareštuos lietuviškosios 
GPU agentai. Kiek yra suimtų, 
niekas nežino. Bet jų skaičius 
tikrai siekia jau kelis tūkstan
čius. Agentai užpuola aukas 
naktį, išsiveda, o paskum užda
ro kalėj imuosna. Visi kalėji
mai perpildyti. Matyti, nusipel
niusiems Lietuvos vaikėjams 
pritruko kalėjimuose net vietos, 
nes šiomis dienomis paleisti iš 
kalėjimų virš 700 kriminalistų:

kis tas Dekanozovas. Jokiai ki
tai grupei nebuvo leista pasta
tyti kandidatų sąrašus. Tokį 
monopolį teturėjo viena, pasku
bomis sukurtoji, Darbo Lietu
vos Sąjunga, kur tebuvo arba 
komunistai, arba šiaudadušiai 
parsidavėliai. Kandidatai buvo
įstatomi viešuose mitinguose, to ji buvo paskaityta “priinl- 
Yra žinių, kad juos parinko ta”... 
sovietų pasiuntinybe Kaune.

Tik 
valių 
mas” 
nistų 
ti, kad Lietuva turi būti socia
listine tarybų1 respublika. Prieš 
“rinkinius” 
ta paleisti! 
buvo lošti 
kortomis!

Kai liepos 21 d. šis “liaudies 
seimas” susirinko, rolėmis jau! 
buvo pasidalinta. Lygsvaros 
netekęs J. Paleckis perskaitė 
sovietų pasiuntinybės paruoštų 
apžvalgų, kurioje šlykščiausiu 
budu buvo dergiama visa tai, 
kas nepriklausomosios Lietu
vos krauju ir prakaitu buvo 
sukrauta. O vidaus reikalų mi
nisteris Gedvilą pakišo dekla
racijų, kuria Lietuvos valsty
bė prašosi kruvinojo Stalino 
malonės — priimti jų į sovie
tiškų j į “tojų”. Mes turime vi
sai patikimų žinių, kad net to
kio “seimo” narių tarpe kilo 
opozicija prieš Lietuvos nepri
klausomybės išsižadėjimų. Kai 
kurie “seimo” nariai pasisakė 
prieš prisijungimą prie Sovie
tų Sąjungos. Dėl tos priežas
ties šio posėdžio eiga nebuvo 
per radiją transliuojama. Dėl 
tos pat priežasties tautos išda
viko Gedvilo “deklaracijos” ne
buvo net balsuojama. Ir vis dėl-

toklo šūkio nedrįs-’ 
Dabar jau galima 

nešvariomisatvirai

susirinko, rolėmis jau!

Kas vyko toliau, nebeturi di- 
Mitinguose, kur Vyravo žydiš- dėlės svarbos. Į Maskva pasiųs- 
kasis elementas,°buvo perskal-J toji delegacija tik atliko jai 
tomi gatavai paruošti sąrašai, pavestą judoŠišką darbą. Gru- 

žmogžudžių, arkliavagių ir ki- o publika tegalėjo “karštais žinąs Stalinas, pavergęs dešiiil-

JACK SW1FT
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KESTLAKE SUPFLY CO.
'1300 W. LAKE STREET 

Monroe 4842-3-4

įmokėti
OtJ Mėnesiai 

išmokėjimui

Carefree Comfort
THROUGHOUT THE WINTER
Touch a mateli to KINO COLE, the depend- 
able oil-burnirig heatet and enjoy effortless, 
Uniform heat all Vinte! lohg. Its latest type 
burner and special constructioh gives an 
abundance of cifculating, radiant heat that 
keeps rooms warm and eozy. Enjoy carefree 
heating all winter! Come in ahd see the 
attractively designed KING COLE modcls 
that add beauty to your home.

Approved by the 
National Board of 
Fire Vnderuirltere

PERMODELIUOKIT SAVO SENUS 
KAILIUSvisa Tai ui $15.00 

Permodelia vintas 
L Pataisymas 
| Naujas 

l Pamušalas 
| Valymas 
' Paliavojimas 

Storage 
Apdrauda

10-tas Met.r.is Išpardavimas
Visos ainos Numuštos 

NAUJAS
APŠILDYMAS

4 kambarių namui

Progress Fufilitutc Co. krautuve yra tikras centras ge
riausių išdirbysčių pečių, apšildymui ir virtuvei. Pasirin
kimas alyva, gažu ir anglimis kūrenamų liečiu—

Cole, Moore’s, Florence, Siegler, Monogram, 
Athens, American Quaker ir kitų

UŽ MAŽIAUSIAS KAINAS MIESTE
$12.00
$34.50
$29.50

Anglim kūrenami šildytuvai nuo .................
Alyva kūrenami šildytuvai nuo ....................
Gažiniai Virtuvėms Pečiai nuo .....................
$168.00 Vertės Dideli Kombinacijos, G’azo ir

Anglių Pečiai, po .................................$98.50

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
DIDELĖ NUOLAIDA Už SENUS PEČIUS.

PROfiOFCC 
sFurnitore t?

3222-24-26 So. Halsted Street
Prie 32-ros Gatvės

Vedėjai ir pardavėjai: J. NAKROšIS, D. ŠEMAITIS, J. 
MAKIS, visiems maloniai patarnaus.

JURGIS NAKROŠIS, Vedėjas

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAllGA
DISTRIBUTORS

Parduodam gerinu*) ir 
stipriausi

FOX HE AI) AL į) 
Vynai-Likieriai Garimai 

į visas miesn 1alis.

5031 W. Roosevell Rd.
CICERO, ILL.

Pasiklausykite Progress radio .programų, nedėliomis, 11:30 vai. 
prieš piet iš stoties WGES.

arens
RYTINE RADIO 

VALANDA
iA stoties

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
Vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Ir kitus įdomius 

pranešimus.
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> NAUJIENOS," Chicago, III. šeštadienis, rugp. 31, 1940

KONSULO PETRO DAUŽVARDŽIO KALBA, 
PASAKYTA 1940 M. RUGPJŪČIO MEN.

27 D., CICERO, ILL.
Sovietų Rusija okupavo ir 

užvaldė Lietuvę, Latviją ir Es
tiją labai klastingu ir skaudžiu 
budu. šios trys valstybės nie
ku Sovietų Sąjungai nenusidė
jo ir Sovietų Sąjunga neturė
jo jokio pagrindo jas užpulti 
ir okupuoti. Sovietų Sąjungos 
ant šių trijų valstybių užpuo
limas ir jų okupavimas yra gry
nas sulaužymas tarptautinės 
teisės, visų Sovietų Sąjungos 
su Raitijos valstybėmis sutar
čių ir visokio pasitikėjimo, be 
kurio ramybės, taikos ir drau
giškumo būti negali.

Lietuva su Sovietą Sąjunga 
turėjo tris pagrindines sutar
tis, būtent: Taikos, Nepuolimo 
ir Savitarpio Pagalbos.

Taikos sutartis tarpe Lietu
vos ir Rusijos, pasirašyta Ma
skvoje 1920 m. liepos mėn. 12 
d., tarpe kitko sako:

“Lietuva ir Rusija, būdamos 
tvirtai pasiryžusios teise ir tei
singumu pagrjsti patvarius pa
matus ateities savitarpio san
tykiams, kurie abiem valsty
bėm ir jų gyventojams suteik
tų visą rimties ir gero kaimy
nų sugyvenimo labą, sudaro su
tartį,” kurios I straipsnis skam
ba sekančiai:

“Remdamasi Rusijos Federa
cinės Socialistinės Tarybų Re
spublikos paskelbtąją visų tau
tų teise laisvai apsispręsti ligi 
joms visiškai atsiskiriant nuo 
valstybės, kurios sudėtyje jos 
yra, Rusija be atodairų pripa
žįsta Lietuvos Valstybės sava
rankiškumą ir nepriklausomy
bę su visomis iš tokio pripa
žinimo einančiomis juridinėmis 
sėkmėmis ir gera valia visiems 
amžiams atsisako nuo visų R i- 
Sijos suvereniteto teisių,* kurių 
ji yra turėjusi Lietuvių tautos 
ir jos teritorijos atžvilgiu.

“Kad Lietuva buvo kuomet 
priklausiusi Rusijai, tas faktas

VASAROS
BARGENAI 

GENUINE 
STANDARD OIL 

ETHYL GAZAS
S Gal.---------$1.00

Pas

ART AMBROZ 
SAFETY CLINIC 
Š. V. kampas 50th Street 

ir Western Avenue 
Prisipilk Tanką ir Pranešk 

Draugams. 
\ ■■ ■ ....... /

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSK1 Sav.

MES

FINANSUOJAME
WPA 

ŽEMIAUSI JMOKĖJIMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS

10 Dienų Važinėti
’36 Plymouth Deluxe .... $150 
*36 Plymouth sedan *... $195 
*33 Plym. P. D. Del. epe. $65 
*37 Packard 6 Sedan .... $325 
*37 Chrysler Royal Sd.... $325
*36 Ford Sedan ................ $175
*35 Plymouth Del. epe. $125 
*36 Chev. Sedan ............ $225
’37 Ford Sedan .............. $235
*35 Oldsmobile sedan .... $195 
*35 Ford Tr. Sedan ........ $125
*37 Lincoln Zephyr coupe 
—radio, šildytuvas .......... $345
*32 Pontiac 6 Del. Sėd.......$65
*34 Plymouth deluxe Sėd. $95 
*30 Ford Coupe .................... $25
*33 Chevrolet Sedan ........ $95
*38 Hudson Terr. Del. Sedan 
Power Dopie head ......... $375

UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES 

2919 W. MADISON 
CHICAGO, ILL.

neuždeda Lietuvių tautai ir jos 
teritorijai jokių pareigų Rusi
jos link.”

Šis sutartimi nustatyti pa
grindiniai dviejų suvereninių 
valstybių dėsniai.

Sutarties preamblius (įžan
ga) pabrėžia abiejų valstybių 
(Lietuvos ir Sovietų Rusijos) 
pasižadėjimą (priesaiką) rišti 
visus klausimus teisės ir tei
singumo pagrindu, kuris yra 
reikalingas civilizuotoms val
stybėms ir jų gyventojų ramu
mui bei geram kaimyniniam su
gyvenimui.

Pirmam sutarties straipsny 
Sovietų Rusija cituoja reikš
mingąjį tautų apsisprendimo 
dėsnį, pripažįsta Lietuvą sava
rankiška ir nepriklausoma Val
stybe, atsisako visiems amžiams 
(ne 20 metų) Kuo visų Rusi
jos suvereniteto teisių ir iškil
mingai pareiškia, kad Lietuvos 
pirmesnis priklausymas Rusijai 
neuždeda Lietuvių tautai ir 
Lietuvos teritorijai jokių parei
gų Rusijos link. Iš šio straip
snio visiems aišku, kad nuo 
1920 m. liepos mėn. 12 d. Lie
tuva nuo Rusijos suvereninė
mis teisėmis atsiskyrė, atskira 
ir kitoms lygia valstybe tapo 
ir Rusijai jokiais ryšiais nepri
klausė.

šitai sutarčiai įsigaliojus se
kė kitos sutartys, kurios buvo 
reikalingos dviejų Nepriklauso
mų Valstybių santikiams tvar
kyti. Viena iš jų buvo Nepuo
limo Sutartis, pasirašyta 1926 
m. rugsėjo mėn. 28 d. šios 
sutarties pagrindiniai dėsniai 
buvo sekantieji:

“I straipsnis.
“Taikos sutartis tarp Lietu, 

vos ir Rusijos, sudaryta Ma
skvoje 1920 metų liepos mėn. 
12 d., kurios visi nuostatai pa
laiko visą savo galią ir nelie
čiamybę, lieka Lietuvos Respu
blikos ir Socialistinių Tarybų 
Respublikų Sąjungos santykių 
pagrindu.

“II straipsnis.
“Lietuvos Respublika ir So

cialistinių Tarybų Respublikų 
Sąjunga savitarpyje pasižada 
visomis aplinkybėmis gerbti 
viena antros suverenumą bei 
teritorialinį integralumą ir ne
liečiamybę.

“III straipsnis.
“Kiekviena susitariančioji ša

lis “pasižada susilaikyti nuo 
bet kurių agresijos veiksmų 
,:rieš antrąją šalį.”

V straipsnis sako, kad “Tuo 
atveju, jei tarp susitariančių
jų šalių kiltų konfliktas ir jei 
nebūtų galima išspręsti to kon
flikto diplomatiniu keliu, jos 
susitaria skirti taikomąsias ko
misijas.”

Nepuolimo sutartis papildo 
Taikos Sutartį ir specifikuoja 
reikšminguosius nuostatus, ku
rie yra reikalingi geram kai
myniniam sugyvenimui, šitos 
sutarties antras ir trečias 
itraipsniai yra itin svarbus. 
Antram straipsny pasižada vi
somis aplinkybėmis gerbti vie
na antros (t.y. Lietuvos ir Ru 
sijos) suverenumą bei terito
rialinį integralumą (čielumą) 
ir neliečiamybę, o 3 straipsny 
pasižadama susilaikyti nuo bet 
kurių agresijos (puolimo) veik
smų (kaip jėga, taip ir grą- 
sinimu) prieš antrąją šalį. Ši
tuose straipsniuose suminėti 
dėsniai yra gilus ir reikšmin
gi, bet, su pasigailėjimu tenka 
k-onstatuoti, kad jie Sovietų 
Rusijos nevykdyti — visi su
laužyti — po kojų patremti 
Tuose straipsniuose yra pasi
žadėta susilaikyti nuo užpuoli
mo ir gerbti viena antros su
verenumą ir teritorialinį inte
gralumą bei neliečiamybę, ta
čiau Sovietų Rusija to nepa

darė — abu straipsnius sulau
žė: Lietuvą užpuolė, ją okupa
vo, suverenumo teises pažeidė 
ir klastos bei jėgos spąudimo 
budu paglemžė Lietuvių tau
tą. Penktąjį šios sutarties 
straipsnį visai užmiršo — di
plomatinių išsiaiškinimų kelią 
ir taikomosios komisijos būdą 
pastūmė į šalį.

Tai skaudu ir liūdna, kad 
didelė valstybė turi griebtis 
tokių priemonių mažai valsty
bei sutremti ir jos progresą 
keliems dešimtmečiams atga’ 
atstumti. Ypatingai tas skau
du Lietuvai, kuri visuomet su 
Sovietų Sąjunga buvo draugin
ga ir iš jos draugingumo lau
kė, bet susilaukė visai ko kito
— paglemžimo.

Į Sovietų Rusijos padarytus 
įvairius neleistinus žygius Lie
tuvoje įeina sulaužymas ir Sa
vitarpio Pagalbos sutarties, 
kuri buvo padaryta ypatingose 
apystovose ir Sovietų Sąjungos 
savotiškais išrokavimais 1939 
m. spalių mėn. 10 d. šita su
tartis buvo sovietų padiktuota, 
labai vienšališka, Lietuvai ne
palanki ir pavojinga. Ji susiau
rino Taikos sutarties 2 straip
snį, kuriuo buvo nužymėtos 
sienos tarpe Lietuvos ir Sovie
tų Ru-sijos — atėmė iš Lietu
vos virš 17 tūkstančių kv. kilo
metrų žemės ir per 100 tūk
stančių lietuvių tautos žmonių; 
įvarė Lietuvon penktą koloną
— keliolika tūkstančių kariuo
menės ir politinių atstovų — 
kas buvo priešinga Taikos Su
tarties IV straipsniui, kuris sa
ko, kad abi šalys susitaria ne
leisti savo teritorijoje kurtis ir 
būti vyriausybėms, organizaci
joms arba grupėms, kurios sta
tosi sau tikslą ginklu kovoti 
prieš antrą šalį (šiame atve
jyje Lietuva) ir taip pat ne
leisti savo teritorijoje kalbin
ti ir mobilizuoti žmones į tų 
vyriausybių, organizacijų arba 
grupių kariuomenės eiles ir tu
rėti buveinę jų atstovybėms 
arba valdininkams. - Iš-Šito vi
so ir įvairių kitų reiškinių aiš
ku, kad Savitarpio Pagalbos 
sutartį Lietuva pasirašė ne sa
vo laisva valia, bet Sovietų Są
jungos padiktavimu.

Šioje sutartyje svarbieji pun
ktai yra sekantieji:

“I straipsnis.
“Lietuvos ir SSSR draugin

gumai sustiprinti Vilnius ir 
Vilniaus sritis Sovietų Sąjun
gos perduodami Lietuvos Res
publikai, įjungiant juos į Lie
tuvos valstybės teritorijos su
dėtį ir nustatant sieną tarp 
Lietuvos Respublikos ir SSSR.”

Šitas straipsnis skamba gra
žiai ir iš paviršiaus atrodo Lie
tuvai prielankus, bet pažiurė
jus j jį giliau, pasirodo kas ki
ta: jis nieko Lietuvai neduoda, 
bet daug iš Lietuvos atima. 
Ta sritis, kurią Sovietų Sąjun
ga perdavė Lietuvai, buvo tik 
dalis Lietuvos teritorijos, kuri 
jai priklausė einant Taikos Su
tarties 2 straipsniu. Visa ta 
teritorija buvo 24,342 k v. ki
lometrai, o Lietuvai iš jos bu
vo grąžinta tik 6,880 kv. kilo
metrų. Iš to seka, kad šiuo gra
žiuoju ir komunistų išgarbin
tuoju Savitarpio Pagalbos su
tarties straipsniu, Lietuva nie
ko negavo, kas jai nepriklausė, 
bet prarado (17,462) kv. kilo
metrų teritorijos ir susilaukė 
neprašytų svečių — Sovietų ar
mijos.

šios sutarties II straipsniu 
nusakoma, kad “Lietuvos Res
publika ir Sovietų Sąjunga pa
sižada teikti viena kitai viso
kią pagalbą, įskaitant čia ir 
karinę, Lietuvos užpuolimo ar 
jos užpuolimo grąsymo atveju, 
o taip pat SSSR užpuolimo ar 
užpuolimo grąsymo per Lietu
vos teritoriją iš bet kurios Eu
ropos valstybės pusės.”

Vietoje šį straipsnį pildyti ir 
Lietuvai pagalbą teikti nuo už
puolikų, Sovietų Sąjunga pati 
Lietuvą užpuolė ir visus gali
mus šalei pavergti’ budus pa
vartojo.

Sutarties IV straipsniu pa
brėžiamą, kad “Lietuvos Res
publika ir Sovietų Sąjunga pa
sižada drauge ginti Lietuvos 
sienas, kuriam reikalui Sovie
tų Sąjungai suteikiama teisė 
savo lėšomis laikyti bepdru su
sitarimu nustatytose Lietuvos 
Respublikos vietovėse griežtai 
aprėžtą Sovietų sausumos ir 
orinių ginkluotų pajėgų kiekiu 
Tiksli šios kariuomenės buvi
mo vieta ir ribos, kuriose ii 
galės būti pastatyta, jos kie
kis kiek v enoje pask’rtoje vieto
vėje, o taip pat visi kiti kau
simai, kaip tai ūkinio, admi
nistracinio, jurisdikcinio pobū
džio ir kitokie, kylantieji ry
šium su Sovietų ginkluotų pa
jėgų esimu Lietuvos teritorijo
je pagal šią sutartį, bus tvar
komi atskirais, susitarimais.

Einant šiuo straipsniu buvo 
Lietuvon įleistas tam tikras 
kiekis Rusijos kariuomenės ir 
apgyvendintas nustatytose vie
tose. Nors tai buvo neprašyti 
ir nereikalingi svečiai, tačiau 
jie buvo šios sutarties ribose 
ir Lietuva bei Lietuvos žmo
nės juos laike savo draugais, 
bet, deja, šitie ‘draugai’ virto 
penkta kolona ir pradėjo Lie
tuvą griauti iš vidaus, nežiū
rint to, kad sutarties VII strai
psnis aiškiai sako, kad “Sutar
ties įgyvendinimas jokiu budu 
neturi paleisti Susitariančiųjų 
Šalių suvereninių teisių, ypač 
jų valstybinės’ santvarkos, eko
nominės ir socialinės sistemos, 
karinių priemonių ir, bendrai, 
nesikišimo į vidaus reikalus 
dėsnio.”

šita sutarties dalis ir Komi
saro Molotovo vieši pareiški
mai?, Lietuvą ir * lietuvių tautą 
ramino ir pasitikėjimą teikė. 
Lietuvių tauta,' būdama teisin
ga ir sąžininga, manė, kad ir 
kaimynas bus tdks pat, ypa
tingai, kad jis visuomet labai 
garsiai kalbėjo apie teisingu
mą ir mažų tAutų užtarimą, 
tačiau gyvenimą.^'parode ką ki
tą — visi gražus žodžiai ir iš
kilmingi pažadai pasirodė esą 
klastingi ir pavojingi ne tik 
Lietuvai, bet ir kitoms teisę bei 
teisingumą gerbiančioms ir tai
ką mylinč oms^alims.

Aukščiau pacituotam straip
sny aiškiai pasakyta, kad su
tarties įgyvendinimas ,Jokiu 
budu neturi paliesti Susitarian
čiųjų Šalių suvereninių teisių, 
ypač valstybines santvarkos, 
ekonominės ir socialines siste
mos ir bendrai vidaus reikalų. 
Rusai, tačiau, šitą užmiršo — 
jie apkaltino Letuvą tuščiais 
kaltinimais; pareikalavo Lietu
vą pakeisti vyriausybę, įsikišo 
į Lietuvos reikalus, atsiuntė 
Lietuvon šimtus tūkstančių sti
priai ginkluotos kariuomenės 
ir savo komisarus; rekomen

davo — faktinai paskyrė Lie
tuvai. vyriausybę, pakeitė Lie
tuvoje visą santvarką ir paga-
liau padiktavo “liaudies seimą” 
ir per jį Lietuvos suvereniu r 
teisių likvidavimą. Tą visą at
liko spaudimu ir jėgos grąsini- 
mn. Iš to seka, kad 'visi veiks 
mai, kurie buvo L etuvoje at
likti po 1940 m. birželio mėn. 
15 d., nčra Lietuvos arba lie
tuvių tautos veiksmai, bet SSSR 
veiksmai ir kaipo tokie yra 
prieš tarptautinius įstatymus 
r neprivalomi Lietuvai arba 

Lietuvių Tautai.
Lietuva, einant nusistatymu 

lietuvių tautos ir teisę bei tei
singumą gerbiančių valstybių, 
kurių priešaky stovi U.S.A., 
yra Sov etų Sąjungos okupuo
ta ir laikoma ne suvereninėmis 
teisėmis, bet imperialistine jė
ga, tokia pat jėga, kokia buvo 
laikomas Vilnius. Ta jėga jo
kio pateisinimo neturi, ir Lie
tuvių Tauta niekuomet nenri- 
uažins, kaip nepripažino Vil
niaus okupacijos.

Teisė ir žmoniškumas turės 
imti v ršų. Jėga ir klasta per 
amžius pasaulio nevaldys. At
eis laikas, kada nusikaltėliai 
gaus savo, o teisingieji savo. 
Lietuvai ir lietuvių tautai skau- 
dž'osios skriaudos bus atitai
sytos — Lietuva bus vėl Lais
va ir Nepriklausoma.

PRAKALBOS!

Naujas Pardavėjas 
Pas Kuraiti

Labai įdomios dvejos pra
kalbos įvyks Biblijos Tyrinė
tojų Konvencijoj, sekmadienį, 
rugsėjo 1 d., 1940 m., Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Lygiai 3 vai- 
popiet. Kalbės brolis J. R. Mu
zikantas iš Brooklyn, N. Y., 
temoje “Busiančioji žemės 
Garbė”. Kita paskaita lygiai 
nuo 4:30 popiet. Kalbės S. Be- 
neckas, temoje “Kodėl Dabar 
Pasaulis Dega Ugnyje”. Šios 
įdomios temos bus įrodytos iš 

r ’ ’ ' ‘ * ♦ * ' \ 'į • ’ ■ ' 1 , ■ k #šventraščio ir jos yra skina
mos specialiai dėl publikos.

Todėl kviečiame dalyvauti 
ir girdėti tuos stebėtinus daly
kus.

Antanas Labanausaas

PEČIŲ DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

2- 3 kambarių Oil Burneriai
verti $40, po ....... $29.50
3- 4 kambarių Oil Bųmeriai,
verti $69, po ....... $49.50
4- 5 kambarių Oil Burneriai,
po ....................$59 ir $69
Kainų sumažinimas ant vi
sokių pečių*, anglinių, gasi- 
nių, gaso ir anglimis kom
binacija.

Milda Auto Sales savininkas, 
Jominikas Kuraitis, nupirko 
naują, didesnę vietą, ir prapla
tino savo biznį. Kūra tis pa
samdė du naujus pardavėjus, 
ir padidino savo “Service sta- 
tion”.

Jaunas Labanauskas yra ge
rai žinomas Chicagos lietu
viams kaipo geras, pasekmin
gas muzikantas. Jis dabar dar
buosis pardavinėdamas Buleli
us pas Kuraitį, ir sykiu vyk
dys savo muziką. Kviečiami 
paremti jauną pardavėją. Tuo 
pat sykiu remsite .savuosius, 
nes Dominikas Kuraitis yra 
vienintelis Buickų dyleris Chi- 
cagoje. Kurait s yra pirmas 
remti lietuvišką veikimą ir nie
kados neatsisako bile reikalui 
suteikti materialę paramą.

Veli j am jaunam Labanauskui 
sėkmingai darbuotis š ame nau
jame biznyje.

Draugas.

Garfieldparkiečiu 
Labor Day Piknikas

Garfield Park Lietuvių vyrų 
ir moterų Pašalpinis Klubas 
rengia Labor Day pikniką, Li
berty Darže (buv. Dambrau
sko farmoj). Bus “baseball” 
lošimas tarpe Red Rose ir West 
Side Boosters komandų. Muzi
ka Paul Eitmonto ir jo orkes
tro. Bus ir žaismių ir dovanu.

(Sk.)

Bukite užtikrinti, kad busit 
smagus.

Įžanga veltui. Rinkliavos ne
bus-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

SHADY TREE INN
DARŽO SAVININKAS

Rengia pikniką Sekmadienį ir Pirmadienį,
RUGSEJO-SEPT. 1—2, 1940

Kviečia visas gimines, draugus ir .oažįstamus atsilankyti. 
Bus gera muzika ir skanus užkandžiai veltui. Kviečia—

JUOZAS SPAITIS, SHADY TREE INN 
89th and Archer Avenue, 

Willow Springs, III. (Skersai O’Henry Park).

SUK PIKNIKAS
Rengia LDD 4 Kp. “Naujosios Gadynės” Naudai

SEKM., RUGSĖJO 1 D., 1940
Willow

2.
3.

5

d ' . 1

Liberty Grove Darže
Springs, III. Prasidės 11 vai. Ryto

PROGRAMAS
Kalba—Naujienų Redaktorius DR. P. GRIGAITIS
BIRUTES CHORAS—vadovystėj JONO BYANSKO
LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS—vadovystėj K. STEPONAVIČIAUS
NAUJOS GADYNES CHORAS—vadovystėj J. STEPONAVIČIAUS.
POVANOS PINIGAIS.

Šokiams gros STEPHENS REVELERS Orkestrą.

; Kviečia Visus LDD 4 Kuopos KOMISIJA
liii i Miii»

Naujos 1941 metų radios. 
Perkant DABAB,. duodama 
didelė nuolaida už seną ra- 
dio ant ZENITU, UNIVER
SAL radio su baterėmis ir 
elektra. Tikra kaina $29.95.

• Nuolaida $10, už tik
*19.95

Kitos clektrikines ir paneša
mos radios už

*8.95
ir aukščiau.

Jos.F.Budrik
FURNITURE 

HOUSE
3409-11 S. Halsted St.
3417-21 S. Halsted St.

Tel. YARDS 3088.

AVCFL Radio Programas 
nedėlios vakare, 9 valandą 

»..........    i i.

PATRUKUSIEJI
PASILIUOSUOKIT NUO 

PARAISTĖS.
100% garantuoti Fittings 
padaro paraistes 100% 
Apsaugančias ir 100% 
Pataisančias. Sukeliamas 
specialus stimuliantas— 
Naujų stiprių muskulų ir 
audinių sudarymui viso
se silpnose dalyse. Duo
da pakankamai pageri
nimo, kad paliuosuoti jus 
iš Paraistės Vergijos į 
Trumpą laiką.

šimtai pasveiko. Ko
dėl ne jus? Žiūrėkit į 
liudymus. Atsilankykite 
norėdami gauti DYKAI 
Fittings ir pamatyti, kaip 
jūsų paties Paraištė ar
ba nauja, taip pigiai 
kaip už $5.00, duoda 
jums nuostabius rezul

tatus. Rašykite klausdami infor
macijų.

100% RUPTURE & TRUSS 
SERVICE

Dr. Peter Schyman, Director 
1869 N. Damen Avė., Chicago, III. 

Armitage 8200
Įėjimas per krautuvę ant kampo į 

2-rą aukštą.
Mes kalbame Lietuviškai.

Naujienos 8-31-40
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Atostogos Ant Ratų
(Tęsinys)

Norėjome pamatyti advoka
tą F. J. Bagočių, bet neteko- 
Jurgis Gegužis nedaug atsi
mainęs, rodos, vis tebėra “jau
nas”. Jis pakvietė mus vaišėms 
pas p. Blinstrubą gražiai įren
gtame restorane ir kartu prs|- 
šmatnioje užeigoje, kur groja 
du orkestrai, patarnautojai vi
kriai sukinėjasi. P-no Blins- 
trubo užeiga yra viena iš did
žiausių ir gražiausių visame 
So. Bostone.

Teko pasimatyti ir su p. A. 
Ivas-Ivaškevičium, So. Bosto
no nekilojamo iurto “broke
riu”. P-as Ivas atrodo gerai, 
lyg net ir prajaunėjęs. Sako, 
biznis paskutiniu laiku rodąs 
geras žymes. Bet šiaip žmonės 
darbininkai vis dar tebesi- 
skundžia nedarbu, o jeigu ku
rie ir dirba, tai mažai uždir
ba.

Pagaliau apžiūrėjome City 
Point pajūrį, kur kadaise 
niaudydavomes. Netoli paplū
dimių, truputį į pietvakarius, 
dabar kaip grybai dygsta nau
ji, valdžios (FHA) statomi 
dpartmentai, vadinasi, darbi
ninkams gyventi namai- Tokių 
apartmentų jau labai daug 
pristatyta ir _____

kitais |y dienų draugais. Kur 
jie dabar?

O čia vėl, beveik netikėtai, 
susitinkame su pp- Yurgilais, 
t. y. su senais mano žmonos 
pažįstamais, kurie mus kvietė 
į svečius ir išvažiuojant iš 
Bostono, palydėjo. Draugės 
net apsiverkė, kad daugiau gal 
negreit teks pasimatyti. P-nai 
Yurgilai gražiai gyvena nuo
savame name Dorchester, 
Mass.

Švogerka, p-ia Jatulevičienė, 
nuvežė mus ir pas Fįev. Kubi
lių. Paiji'atėme Lietuviu žiny
čių, bet paties ministerio tuo 
metu neradome namie.

Atsiprašęs savo kompanijo
mis, nuėjau pasiteirauti į So. 
Boston School of Art mokyk
lą, kurioje mokiausi. Radau 
mokyklos perdėtinį p. Milicį. 
Pasiteiravęs apie buvusius sa
vo mokytojus prof. Brown ir 
Adelaide Pajiner, patyriau, 
kad šie mokytojai čia nebe- 
mokytojauja. Qal būt, bus mi
rę, nes tuomet buvo jau seni 
žmonės- Iš vidaus mokyklos 
beveik nė nepažinau: Kamba
riai perdirbti kitaip; balkone, 
kur seniau buvo skulptūros 
klasės, dabar yra šaltkalvys-

vis tebesta to; Tuo bylius.
Mokykla jau kitose rankose.

kyli seną bostonietę, p-nią Ja-;Seniau ją finansavo steigėjas 
u: Bostono Sveika-j p. Ho\ve. Dabar šią meno mo-kimavičienę, J 
tingumo Departamento komi-1 
sijonieriaus Dr. Povilo Jack- 
maugh-Jakimavičiaus motiną. 
Ji mėgsta senoviškas, ypačiai 
vabalninkėnų 
nuo t i. Sako:

dainuškas dai- 
Praeitą sekma- 
kad dainavau, 

tai dainavau...”
Parupo pamatyti savo laiku 

buvusią garsią socialistų salę 
South Bostone. Užėjome. Ra
dome atidaras duris, o viduje 
nieko, nebuvo. » Pianas, kuris 
kairiu sfoV&jo jlriėš^ dvidešimt 
metų, kurį vakarais p. Telžiu- 
nas skambindavo, vis tebesto
vi toj pačioj vietoje. Mano 
žmonai net kelios ašaros iš
riedėjo, kai prisiminė praei
ties dienas, kuomet ji (ir aš 
pats) čia dainuodavome “Bi
rutės Kanklių” chore. Ji daly
vaudavo vaidinime veikalų su

MAGDALENA YAKŠTIENĖ, 
po tėvais Simonaitė. 

gyveno Grovertown, Ind.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 29 d., 9:30 valandą 
ryto, 1940 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Vilkaviškio aps
krity, Alvito parap., Geikarių 
kaime. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juolapą, dukterį Annet- 
te, ir žentą Joną Yuknius, 
anūką Joną, du brolius: Anta
ną ir Kazimierą Simonaičius 
ir daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
4605 So. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks pirmad., rugsė
jo 2 d., 2 vai popiet. Iš ko.pl. 
bus nulydėta į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Magdalenos Yakš- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Duktė, žentas, Anū

kas, Broliai ir Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Eudei- 

kis, Tel. YARDS 1741
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KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

valstijų automobilių lenteles. 
Maistas čia brangus, nėrą abe
jonės, kad ir renda patalpoje 
nėra maža. Vasaros metų čia 
suvažiuoja dailininkai dirb|i. 
čia jie turi net nemažą' mp'- 
kyklą. Turi dailės parodas ir 
šiaip menininkų veikla gana 
gyva.

(Bus daugiau)

u m.. 1 Humoras.

Diena Iš Dienos
Sužieduotuvės

Monica Paulikpnis

sayo t;ik$lų. Tai ypatingai pub 
kus ir pavyzdingas pasiryži
mas, ■■ 1

Medaus mėnesiui jaunieji iš
planavo įdomią kelionę aplink 
visą Miohigan ežerą, o pakely j 
mano dar ir Kanadą aplanky
ti.

Nuo savęs linkiu jaunai po
relei didžiausios laimės nauja
me gyvejiųne ir išs pildymą vi
sų jų s'yąjbnių. Prie tų linkėr 
j imu, tįkįų, prisideda visi LUC 
klubo nariai ir visi jų pažįsta
mi, '

Bruno Rąy Mathews.

Valerija Čepukaitė
Išvažiuoją Į
Dayton, Ohio

HELP WANTED—FEMALE

NAUJAS BARGENAS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

MERGINA, ABELNAM NAMŲ 
darbui, kuri myli vaikus Nereikia 
virti. Gyvenimas vietoj. Tel. INDe- 
pendence 5152.

OPERATORS, DIRBTI dienomis 
ar naktimis, patyrusios prie single 
needle kalnierių mašinų. Mes ga
rantuojame jūsų užmokestį. Econo- 
my Products Corp., 512 So. Peo- 
ria, 2 aukštas.

MERGINA/ BŪTI. Biskį virti, at
likti namų darbą. Maža šeima. $8 
iki $10. MIDway 1790.

REIKIA SENYVOS MOTERIES 
prie namų darbo. 2 Va metų kūdikis. 
Gyvenimas vietoj. 3800 So. Ėme- 
rald, YARDS 6508.

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai^

AR TURI 3 šimtus dolerių? Kam 
molcėt rendą? Pirk naują namą, 
lengvais išmokėjimais. Ant savo lo
to statyk naują namą. Nereikia pi
nigų. Turiu visokių bargenų, dide
lių ir mažų. Irgi išmainoms. Sku
binkite!

C.
6921

P. SUROMSKIS, 
So. Western Avenue 
Republic 3713.

6 kambarių nauja rezidencija su 
vėliausios mados įrengimais Mar- 
ąuette Parke, prie vienuolyno. Kas 
nori pirkti gerą bungalow, pama
tykite šitą pirma.

Kitas didelis bargenas: štoras ir 
3 flatai. geriausioj vietoj, Mar- 
ąuette Park, kur biznis eina be su
stojimo. Biznieriai pasinaudokite 
proga, laimėsite. Rašykite ar ma-

JOE. VILIMAS
6800 SO. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. Hemlock 2323

Gerai žinoma smuikininkė 
gavo pąkvietimą vykti į Day" 
ton, Ohio, vadovauti orkestrui. 
Ji jau ir išvyko. G.

MERGINA-MOTERIS abelnam 
namų darbui. Gyvenimas vietoje. 
$7.00. CRAwford 8408.

3 KAMBARIŲ MEDINIS Cotta- 
ge. Lotas 100x125. Randasi 2627 
North Moody. $2800. Savininkas, 
6952 West Oakdale Avė.

T, žemguliui Padą 
re Operaciją

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui, Nereikia virt, nereikia skal
bti. Gyvenimas vietoj. Kūdikis. 
KEYstone 4204.

NEPAPRASTI
BARGENAI

HELP VVANTED—MALĖ

DIDELI BARGENAI
BRIDGEPORTE

2 aukštų mūrinis namas, 3 pa
gyvenimų. 2 po 4 kambarius, 1—5 
kambarių. Alyvos šiluma, 
vieta dėl Beauty Shop. 
tarpe 31 ir 35 ir Halsted. 
$6,500.

2 aukštų mūrinis namas, 2 po 5 
kambarius, su sklypu. Kaina $5,200.

7 kambarių mūrinis namas, karš
to vandens šiluma, ant 2 lotų, gra
žus

Graži 
Randasi 

Kaina

kyklą laiko So. Bostono jau
nuolių organizacija. Vadinasi, 
mokykla stovi ant žemesnio 
pagrįndo negu buvo. Mokosi 
daugiausia jaunuoliai pradedą 
mokytis menu.
. Laivu į Cape Cod.

Vieną gražų rytą švogeris 
prižadino mus anksti rytą ke
lionei laivu juromis. P-ia Ja- 
tulevičienė automobiliu nuve
žė visus į prieplauką. Išvyko
me į Cape God, .per 50 mylių 
kelionėn. Ima apie keturias 
valandas plaukti. Cape Cod 
yra siaura, bet ganą ilga (138 
mylios) sala Atlanto vandeny
ne šalia Massachusetts valsti
jos, kurion sausžemiu įvažiuo
ti galima pro Buzzards Bay. 
Sala apgyventa daugiausia

Didžiau-
Pro- 
tame

portugalais žvejais- 
sias saloje miestas yra 
vincetown. Mes kaip tik 
mieste išlipome iš laivo. Apy
gražis miestukas. Jeigu
kvepėtų” žuvimi, tai oras butų 
labai geras, nes aplinkui ju
ros, per kurias niekur nesima-

‘*ne

Tenka pasakyti, kad į Pro- 
vincetown privažiuoja labai 
daug turistų vasaroti. Yra įdo
mu matant visokių Amerikos

J. Bankevičius

Skubiai buvo nuvežtas į 
Alejęian Brothers ligoninę, kur 
sėkmingai padaryta operaciją.

T. žemgalis gyvena adresu 
4552 g. Ghri^tiana Avė. Jis 
gavo trųkuftią darbe; per savo 
neatsargumą keldamas dideli 
keną smetonos, paslydo ir ga
vo plėvės trukumą.

Draugai galį atlankyti kam- 
bąrio non). 2’25. Į dešimt die
nų išeis iš ligonines/

Du Sėkmingi Opiu
me tris t ai; 33 Metai 
Tuoj Pačioj Vietoj

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

FELDMAN PETROLEUM 
544 W. Roosevelt Rd.

par-
Gali

REIKALINGAS BLAIVUS žmo
gus ant mažos ųkės, kuris galėtų 
.pamelžti 4 karves. Geras valgis ir 
Kambarys. Peter Bernotas, Silver 
Lake, Wis. P. O. Box 77.

2 fialų, 5-4 kambarių, nauji 
mūriniai namai, įrengti su vė
liausiais pagerinimais, randa
si prie Marąuctte Parko. Labai 
prieinama kaina, cash $1500 
ar daugiau, šie namai randasi 
7235-7239

daržas ir sodas. $4,200.
BRIGHTON PARKE 

aukštų mūrinis namas, 2 po 4 
2 karų ga-

So. California.

FLJRNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, prie mažos šeimynos. Bunga- 
Jow. 7042 So. Campbell Avenue.

FOR RENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

ANT RENDOS mažas—parankus 
šforukas. Gęra vieta barberini. Bar- 
bėrne buvo per daugelį metų. Pigi 
renda. Atsišaukite: 670 W. 18th St.

turiu
namai ant vieno lo- 

fronte, ir 5-4 
Kaina tiktai 

$500 ar d a u-

Taipgi 
Cicero, 2 
to, 5-6 kamb. 
kamb. užpakly. 
$3900, įmokėti
giau. Rendų neša $74.00 į mė
nesį. 1529 So. 49th Ct., Cicero-

JOHN PAKEL

Šiurpis dienomis susižiedavo 
Jonas Bankevičius su p-le Mo
nika Paulikonyte.

Monika Paulikonyte yra bu
vusi westside’iete, kuri dabar 
gyvena Ėrighton Parke. Ji yra 
buvusi narė kelių lietuvių cho
rų.

Jonas Bankevičius-Banky yra 
jaunas automobilių salesmonas, 
kuris šiuo metu bendradar
biauja Gordon Motor Co., kur 
pardavinėja Buick’us. Jis gy
vena Į8th Street kolonijoj.

Abu jaunieji yrą gerai žino
mi lietuvių tarpe ir jau kiek 
laiko kaip kartu lanko lietu
viškus parengimus.

Jų draugas.

J > •# *

Dr. Jofyty J. Smetana ir Dr. 
J. J. Smetana, Jr., 1801 So. 
Ashland Avenue. Tai yra tė
vas ir suniks ir abudu optomet- 
ristai. £ų£į . .du moderniškai 
įrengtus . ofįsus su •> visais mo
derniškais i. įrengimais, kokie 
tik yra reikalingi akių egzą- 
minavimui ,:ir akinių pritaiky
mui. ,i

Tėvas jau 33 metai kaip 
praktikuoji* toje pačioje vietq- 
je. Turi daug užganėdintų klį- 
jentų.

Dr. J. J. Smetana, sūnūs, 
praktikuoja jau 2*/2 metų. De
vyni mėnesiai kaip yra vedęs 
T. Karvelis. Ji yra lietuvaitė 
slaugė. Reiškia, abudu profe
sionalai.

Jiems Visados 
Mitingai Bus 
Malonus

Už

vieno

ANT PARDAVIMO: 2 aukštų 
mūrinis namas, 2 flatai po 6 kamb. 
ir medinis namas užpakaly 5 kam
barių. Namas randasi ant Union 
Avė., netoli 33-Čios. Seni žmonės 
negali jo prižiūrėti ir liepė mums 
parduoti už pirmą teisingą pasiūly
mą.''Atsišaukite pas M. J. TANA- 
NEVIOJA,,t670 W. <18th St.*' •

6816 S. Western Avė.
Tel. GrovchilI 0306.

SUSIRINKIMAI

2
kambarius, su attiku, 
ražas. Kaina $4,950.

MARQUETTE PARKE
11 apartamentų 2 aukštų mūri

nis namas. 2 apartamentai po 5 
kambarius, 8 .po 4, ir vienas 3*6 
kambarių, Rendomis per metus įp
laukia $5,430. Kaina $23,000.

2 aukštų bizniškas mūrinis na
mas. <4 krautuvės, 2 pagyvenimai 
po 6 kambarius, 2 daktarams ofi- 

ią sai, 4 karų garažas, Steam šiluma. 
Rendomis į metus, $4,020. Kaina 
$20,000.

ROSELANDE
2 aukštų mūrinis namas. Steam ši

luma. Prie gražaus parko. Nori 
parduoti greitai.

WEST PULLMANE
6 kambarių medinis namas su 

sklypu, arti 124-tos ir Normai. No
ri parduoti greitai.

M. J. KIRAS
3251 So. Halsted St.

VICtory 0399.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ me
dinis, kampinis namas, grosernė. 
Kaina $3,900. Southsidėj. YARds 
0851.
___ 1 —i t——i---------——L-----

MAŽAS NAMAS pardavimui. Pi
giai. 2 karų garažas. 4240 South 
Artesian.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

ANASTAZIJA 
JAKSEVIČIENE, 

po tėvais Krikščiūnaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 30 d., 4:10 vai. ryto, 
1940 m, sulaukus pusės amž, 
gimus Lietuvoj Panevėžio ap
skrity, Krekenavos jaarap!,, 
Sambulioniškių kaime.

Amerikoj išgyveno 47 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukteris: Stellą, Oną Kasper, 
anūką Antaną, dukterį Mari
joną Janušauskienę, žentą Bo
nifacą, anukus Jerome ir Da- 
niel, dukterį Eva Churas, 
žentą Antaną, anūkę Bernice, 
dukterį Charlotte Vizgard, 
žentą Petrą, anukus Roman ir 
Charles, artimus gimines ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 817 West 
33rd St. Laidotuvės įvyks .pir
madienį, rugsėjo 2 d., 9:00 v. 
ryto iš namų į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už venio- 
nės sielą ,o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapipes.

Visi a. a Anastazijos Jakse- 
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai
Kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame:
Žentai, Anūkai ir

Laid. Direkt. S. 
ka, Tel... YARDS

Dr. John*'J. Smetana, tėvas, 
turi įsigijęs puikią farmą Ore- 
gon, III. 100 mylių į vakarus 
įjuo Chicagos. Kaip jis pradė
jo man pasakoti apie savo far- 
mą ir ką ten jis veikia liuosų 
laiku, tai net jo akis atšvito. 
Su tokiu entuzazmu kalba apie 
savo farmą, tikrai malonu klau
sytis.

nąpją 
-— ir 
jauną

Dukterys, 
Giminės
P, Mažei- 
1138

P-lė Juzčnąitė Ištekėjo 
Petrp JąsiaUs

Prieš kiek laikę, ląįkc 
LUC klubo susirinkimo, p-lė
Pearl Juzėnaitė pajuto, kad 
kažkieno akys kaitina jos spran
dą. Atsigręžus, pamatė 
klubo narį, Petrą Jasį 
kažkas pakugždeno jos 
širdelę.

Visągalinga meilė užkariavo 
juodviejų širdis ir, trečiadienio 
vakare, rugp. 28 d., Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje, p-lė Pearl Juzėnas ir Pet
ras Jasis stojo į moterystes 
stoną.

P-lė Juzenaitč — vienturtė 
dukrelė Brighton Park senų 
biznierių ir gerų naujieniečių, 
Juozo ir Pearl Juzėnų. Ji vi
siems žinoma kaipo gabi pia
nistė ir viena iš darbščiausių 
LUC klubo veikėjų. Dabartiniu 
laiku ji lanko net dvi aukštes
nes mokyklas, Chicago Teach- 
ers kolegiją įr American Cpn- 
servatory of Music.

Petras Jasis irgi yra pasitu
rinčių tėvų — iš East Chica
gos. Jis tuo pat laiku ir dir
ba, ir baigia inžinierystės mok
slą Armour Institute.

Nors jau ir apsivedė, jaunie
ji nemano liauti mokslo sieki
mą, bet tęs mokslą iki pasieks

— Mano mėgiamiausias už
siėmimas farmoje: auginti kot- 
nus ir arbūzus. Aš labai mėg
stu temyli, kaip jie auga. Ker
nus palieku ant lauko. Tai mai
stas laukinėms antims. Mat, 
čia pat ant farmos yra didelis 
pįrudas-ežerukas. Pamatytumei 
kiek ten dabar laukinių ančių 
yra, — tukst ančiai. Ir jos bu
ria čia iki pat didelių šalnų. 
Kaip prūdas pradeda užšalti, 
jos išlekia į šiltus kraštus. O 
pavasarį, kaip tik ledas prade
da nutirpti, antys jau vėl čia. 
Mat, aš joms užtektinai turiu 
maisto. Ir jos čia ramiai gy
vena.

šių optometristų skelbimas 
telpa kasdien “Naujienose”.

SLA 238 KUOPOS Brighton 
Parke susirinkimas įvyks antradie
nį, rugsėjo (Sept.) 3 d., K. Gra- 
monto svetainėje, 4535 So. Rock- 
well St., kaip 8 vai. vakaro. Visų 
narių užduotis atsilankyti ir aptar
ti naujų narių pagerbimui rengia
mą vakarą, kuris įvyks rugsėjo 23 
d., Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

F. T. Puteikis, sekr.
4629 So Washtenaw Avė.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PA
ŠALPOS KLUBO mėn. susirinki
mas įvyks rugsėjo 1 d., Hollyvvood 
svet., 2417 West 43rd St., 12 vai. 
dieną. Mėnesinės duoklės bus pri- 
imamos nuo 11 vai.

—Helen Chapas, rast.
DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS 

širdies viešpaties Jėzaus 
laidys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, rugsėjo 1 d., 1 vai. popiet, 
Chicagos Lietuvių .(Audijtorijoje, 
3133 So. Halsted St. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes randa 
daug svarbių dalykų aptarti.

—Nut. rast. Frank Bakutis.
SIMANO DAUKANTO DRAUGI

JOS mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 1 d., 12 vai. 
dienos Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėje, 3133 So. Halsted St. 
Susirinkimas svarbus, todėl kiek
vienas narys .privalo būti. Taipgi, 
kurie nariai esate pasilikę su mo- 
k-estimi pasirūpinkite apsimokėti.

—P. K. sekr.
IŠ PRIEŽĄSTIES amerikoniškos 

šventės “LABOR DAY” Draugijos 
Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks 
antradienį, rugsėjo 3 d., 7:30 valan
dą vakaro parapijos salėje. Nares 
malonėkite pribūti.

—A, Laurinaviche, rast.

2 FLATŲ PO 4 KAMBARIUS 
medinis namas, arti lietuvių moky-l 
klos ir bažnyčios, 2 karų garažas. 
Neperbrangiai. 4515 So. Talman, 
Miss. Wloch.

PARDAVIMUI 120 AKRŲ farma 
su triobomis ir gyvuliais: 8 melžia
mos karvės, 3 telyčios ir buliai. 
Visos mašinos, miškas vertas $1500. 
Rhinelander, Wis. 5 mylios" nuo 
miesto. Rašykite ANNA VIRČINS- 
KI, R. 1, Rhinelander, Wis. arba 
Peter Gacas, 2523 W. 45th Place, 
Chicago, III.

MEDINIS 6 KAMBARIŲ namas, 
arti 93-čios ir Cicero Avė. Dalinai 
pabaigtas. Pardavimui ar išmainy
mui, maži mėnesiniai mokesčiai. 
Wentwęrth 7569.

BUSINESS CHANCES

PARSIDUODA ARBA mainysiu 
Grosernę-bučernę su namu ir vi
sais įrengimais. Dėl informacijos 
šaukit Englewood 9134.

GERI BARGENAI

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restoranas. Randasi tarpe dirbtu
vių. Illinois Tavern, 6818 South 
Chicago Avenue.

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

AR JIESKAI 
DARBO?

—SKAITYK KASDIEN------------p
iNAUJIENAS L—- ■■■■IB temyk skiltis ■ ■

“REIKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

h

1133 South Bilslci Street, C8I&AG0. ILL

8606 S. Summit St. Mūrinis, 
viena krautuvė, 4 kambariai 
užpakaly, 6 'kamb. fialas ant 
antrų lubų, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų medinis ga
ražas, tik $4750. Geriausias

BRIDGEPORT
8 flatų namas, po 4 kamb. 

fialas, vanos, pečium šildomas. 
Rcndų virš $120 į mėnesį, kai
na $8500.

2 flatų namas, 6—6 kamba
rių. Pirmas aukštas karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų 
mūrinis garažas. Gerame sto
vyje, kaina $6000.

BRIGHTON PARKE
Kampinis namas, 2 flatai po 

6—6 .kambarius, pirmas aukš
tas karštu vandeniu šildomas. 
Kain $8300.

NORTH WEST SIDE
Naujas namas, 13 flatų. Ren- 

dų virš $6000 į metus. Kaina 
$23,000.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY
J. Costello ir S. Shimkus.

953 W. 31st St.
Tel. YARDS 0311.

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo, 
šiaurvakary jniesto ribų. Reikia tik 
$200 cash, kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais. Box F 92. 1739 So. 
Halsted St.

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash, $25 kas 
mėnesį. Arti mokyklos, bažnyčios. 
Gera trariapbrtacija. Box T fiO. 
1739 So Halsted St.

. --------'        /»1!i—■V"*

TAVERNAS IR NAMAS Parda
vimui. Seniai įsteigtas. Pigiai. 1926 
Canalport Avenue.

PARDAVIMUI pilnai įrengtas ta
vernas. Parsiduoda už labai neper- 
didelę kainą. 2131 So. Halsted St.

PARSIDUODA KARČIAMA su 
Fixtures ar be Fixtures. Biznis iš
dirbtas .per 20 metų. Pardavimo 
priežastis—silpna sveikata. Galima 
gauti lysą. 8462 So. Vincennes Avė. 
Chicago.

PARDAVIMUI GROSERNĖ— ice 
cream, saldainių, cigarų, cigarętų, 
sausos mėsos, visokių valgomų dai
ktų krautuvė. Naujas elektrikinis 
šaldytuvas. Gražus kambariai prie> 
štoro. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Parduosiu su namu arba vien 
biznį. 3425 South Union Avenue.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

WESTERN BEDDING QUILTS 
Pūkų patalai su jūsų plunksno- 

diena. Mes 
Siuvam ir 
1931. 5216

mis. Patarnavimas viena 
išvežame ir atvežame.
kaldras. Tel. PROspect 
So. Western Avenue.

VVHOLESALE FURNITŪRĄ 
Rakandaii irĮtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskoloe

1-MŲ IR 2-RŲ MOĘGIČIŲ PAS
KOLOS. PALUKIŲ RATA NUO 

4% NUOŠIMČIŲ.
Greitas Apsiėjimas.

PETER BROS, and CO.
S. J Mtelski, Manager

1647 W 4?th St.. 2 Aukštas 
Arti MarshfLęld gatvės.



8 NAUJIENOS; Chicago, III.
------ -•T'.

Šeštadienis, rugp. 31, 1940

Florence Korsak

Nepiliečiai Skaitlin
gai Registruojąs

Nepiliečiai registruojasi grei
čiau, negu buvo numatyta. Vi
dutiniai apie 2,500 užsiregis
travo kas dieną nuo registra
vimo pradžios. Jei ir toliau jie 
registruosis taip skaitlingai, 
tai Chicagoje visi nepiliečiai 
bus atlikę savo priedermę ankš
čiau paskutinės registracijos 
dienos, gruodžio 26 d.

Carrozzo Miręs, 
Tai Asfaltas 
Pigesnis

Tyrinėdami neseniai mirusio 
Mike Carrozzo paliktą turtą 
valstijos paveldėjimų taksų biu
ro admin'stracija rado, kad bu
vęs asfalto darbininkų uųijų 
caras buvo stambus šėrininka.s 
vienos asfalto kompanijos, iš 
kurios miestas pirkdavo asfal
tą už net padvigubintą kainą. 
Carrozzui mirus, miestas dabar 
perka asfaltą iš kitų kompa
nijų, sutaupindama nuo 15 iki 
20 nuoŠ.

Senatoriai Atsisakė
Kalbėti

šiandien, kaip žinia, Chica
goje prasideda “Rimties taikos 
mobilizacija”, kurios vyriausi Į Blanchan avė., Brookfield, ku- 
rengėjai yra Maskvos agentai. |ris pašovė pieno išvežiotąją, 
Kad nereikėtų patiems figuruo- Elmer Marousek, 23 metų am- 
ti, tai jie surado kelis įžymės- žiaus, 5910 West 26 st., Cice- 
nius taikos šalininkus ir juos ro, kada pastarasis pas jį at- 
į pryšakį stumia. Nieko blogo silankė iškolektuoti seną pieno 
nemanydami, tie žmonės pade- bilą — $3.42.

LACME-NAUJ1ENV Photo I
Edward Flynn, demokratų nacionalio komiteto pir

mininkas, ir Henry A. Wallace, demokratų kandidatas į 
vi ce-prez id en tus.

RYTOJ

NAUJIENŲ 
Radio Programas

Dainuos:

FLORENCE KORSAK

PRANEŠIMAI Iš CHICAGOS LIETUVIŲ GYVE
NIMO, IR SAVAITĖS ŽINIŲ SUTRAUKA

Iš Stoties /

W. G. E. S.
1360 KILOCYCLES

11 VALANDĄ RYTO
Maloniai kviečiam visus šio gražaus programo 

pasiklausyti!

da komunaciams visuomenę 
mulkinti.

Toje taikos “mobi.izacijoje” 
buvo pasižadėję ka bėti sena
toriai Gerald P. Nye ir I). 
Worth Clark. Tačiau kai jie 
patyrė, kas iš tiesų to judėji
mo užnugaryje stovi, tai iš
traukė savo sutikimą ka.be.i. 
Apie tai jie telegrama pranešė 
rengėjų komitetui.

Nors kalbami senatoriai yra 
dideli taikos šalininkai, tačiau 
ir jiems nėra pakeliui koope
ruoti su tokiu judėjimu, ku
riam vadovauja aiškus “penk- 
takojai”, vadinasi, Stalino klap
čiukai bei tų klapčiukų bendra
keleiviai.

Pardavinėja Pieną 
Kartonuose

Dean M ilk kompanija, nesu
laukdama iš miesto sveikatos 
departamento leidimo parduoti 
pieną popieriniuose kartonuose, 
vakar pradėjo vistiek pardavi
nėti pieną tokiuose kartonuose 
nuosavoje krautuvėje, 3819 
Southport avė. Kompanija pra
šė tokio leidimo jau prieš ke
turis metus, bet prašymo išpil
dymas vis atidėtas dėl vienos 
ar kitos priežasties. Pienas yra 
parduodamas kartonuose 45 
Chicagos priemiesčiuose.

• Brookfieldo policija ieško 
dentisto Dr. Howard Bali, 4118

Planuoja “Revoliu
ciją” Kliube

Pereitą pirmadienį susirinko 
apie 20 komunistų veikėjų “Vil
nies” pastogėje ir taręsi, kaip 
padaryti “revoliuciją”' Keistu
čio K1 ube, kuris šį Sekmadie
nį laikys savo mėnesinį susi
rinkimą.

Pereitame Kliubo susirinki
me komunistai buvo davę įne
šimą, kad Keistučio Kliubas 
siųstų delegatus į “taikos kon
gresą”, kuris įvyks š'o mėne
sio pabaigoje Chicagoje. Ta
čiau, įnešimą bediskusuojant, 
kai kurie Kliubo nariai parei
kalavo, kad tas įnešimas butų 
balsuojamas vardošaukiu (roll 
cąll). Pagal parlamentines tai
sykles šitokį reikalavimą pirmi
ninkas turi išpildyti, jeigu jį 
remia bent keletas susirinki
mo dalyvių. Bet komunistai ir 
jų klapčiukai pakėlė triukšmą, 
neš jie nenori, kad-jų vardai 
butų užrekorduoti. rfDel triukš
mo susirinkimas buvo uždary
tas, ir tokiu budu įnešimas pa
liko nebalsuotas.

Taigi dabar komu-nacių orga
no štabas sukvietė veikėjus į 
slaptą konferenciją apsvarsty
ti, ar nereikėtų antru kartu 
pakelti tą klausimą Keistuč o 
Kliubo mitinge. Konferencija 
nutarė suorganizuoti savo ša
lininkus ir ateinančio sekma
dienio susirinkime reikalauti, 
kad Kliubas iš naujo diskusuo- 
tų įnešimą apie delegatų siun
timą į “taikos kongresą”. Jie 
išdirbo tokią strategiją: Reika
lauti, kad susirinkimas “tęstų 
toliaus” diskusijas įnešimo, ku
ris buvo duotas pereitame mi
tinge, nes diskusijos buvo ne
pabaigtos; jeigu pirmininkas 
bus tam priešingas, tai jį pa
šalinti ir rinkti kitą (!) pirmi
ninką. Visi konferencijos daly
viai pasižadėjo eiti per stubas 
ir kalbinti savo vienminčius, 
kad jie ateitų į susir nkimą ir 
butų pasiruošę kovot už komu
nistų sumanymą iš paskutinų- 
jy.

Ar jiems šitas užsimojimas 
pasiseks, parodys ateitis. Bet 
yra apgailėtina, kad komunis
tai kiša savo partijos politiką 
į pašalpinę organizaciją, kurios 
narių milžiniška dauguma ne
nori turėti nieko bendro su 
Maskvos siekimais, ypač da
bartiniu laiku, kai sovietų im
perialistai pagrobė Lietuvą. Ir 
tų imperialistų klapčiukai ne- 
sisarmatija šnekėti apie “tai
kos” rėmimą!

Painformuotas.
—i— ■

• Nežinomas vyras atėjo į 
John A. Kromoney vaistinę va
kar, bet nieko nepirko. Pasė
dėjo, pasiklausė radio valandą, 
paskui grąžindamas revolveriu, 
atėmė $300 nuo krautuvės sa
vininko. Vaistinė randasi 3500 
Armitage avė.

Didelė Minia Šalti- 
miero Lietuvių Die
noj Oaks Darže

“Neleisk niekam užstoti ke
lią į šaltimiero Lietuvių Die
ną”. Toks buvo šios dienos ren
gėjų šūkis.

Iš ryto išrodė, kad Lėtus pa
kenks, — bet popiet lietus iš
nyko ir daugiau nebepasirodė.

Todėl ir praeitą sekmadienį, 
rugp. 25 d., tūkstančiai lietu
vių suplaukė j OakS daržą.

Visi turėjo gbi-us laikus ir 
tuo pačiu la ku parėmė šalti
miero ir jo štabo radio darbuo
tę. Toksai žmonių sUpludimas 
paskatins visus ir toliau dar
buotis dėlei geresnių lietuviškų 
radio programų.

Kaip buvo garsinta, progra
mas buvo įvairus ir įdomus. 
Taip buvo publika susidomėju
si, kad per visą programą Adsi 
gėrėjosi muzika ir juokais.

Kontestai visiems patiko, o 
ką bekalbėti apie radio artistų 
damas, akordeonjstų ir kitų 
muzikantų muziką.

Ir daugelis svečių parsivežė 
namo brangių dovanų.

Kurie atvyko į šį didžiulį pa
rengimą ir dar šiandien tebe
sidžiaugia — žmonių didžiule 
m.nia ir rūpestingai prirengta 
programa.

Tiktai didžiulis Oaks daržas 
pasirodė per ankštus ir dauge
lis turėjo savo aiitomobilius 
palikti ant kelio ir pėsčiais at
eiti į daržą.

žodžiu tariant, viskas kuo 
puikiausiai pasisekė. Todėl Po
vilas šaltimieras ir jo visas 
štabas nuoširdžiai dėkoja vi
siems dalyviams ir rėmėjams 
ir prižada toliau dar su dides
niu atsidėjimu darbuotis dėl 
smagių lietuviškų radio pro
gramų ir didžiulių lietuviškų 
parengimų. — Rep.
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Sekmadienį, Rugsėjo 
1 d., įvyksta “Fie!d 
Day” Piknikas

Vyručiai ir moterėlės, Field 
Day piknikas bus tai užbaiga 
visų vasaros piknikų ir pasi
linksminimų. Todėl čion bus 
sutrauktos visos linksmybių jė
gos. čia dainuos keletas musų 
mėgiamų chorų. Kalbės keletas 
kalbėtojų apie šių dienų svar
besnius įvyk us. Gros geras 
Jurgio Steponavičiau^ orkes
tras. Bus išdalinta (cash) di
delės piniginės dovanos, ir ša
lia suminėtų įvairumų ir link
smybių, bus dar daugybė kito
kių v šokiausių linksmybių ir 
malonumo.

Bukite visi šiame piknikų- 
piknike rugsėjo 1 d. LIBERTY 
GROVE, gražiojoje vadinamoje 
Dambrausko farmoje. Pikniko 
rengėjai, L.D.D. 4-tos kuopos 
nariai, užprašo visus kuo šir
dingiausia atvykti ir dalyvauti 
paskutiniame vasaros grožybių 
piknike. — L.

• *> .4

Liet. Keistučio 
Pas. Kliubas

Rytoj įvyksta Keistučio Klu
bo susirinkimas. Todėl kiek
vieno tvarką ir tiesą myl’nčio 
nario yra putina priedermė at
silankyti į šį susirinkimą, jei 
kiek rupi klubo ateitis, labas 
ir musų pomirtinių ir ligos pa
šalpos gavimas reikalui atėjus.

KeistutieČiai! Apleiskite tai 
dienai visus savo išvažiavimus, 
bet ate kitę į susirinkimą, nes 
labai svarbus reikalas yra.

— Keistutis.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“N A U.ITFNncT-”'

DIDELIS 
NAUJIENŲ 

SIURPRIZAS 
CHICAGOJ 
SPALIO 6 D. 

LAUKE

NAUJIENV-ACME THephoto
Senatorius Glaudė Pepper iš Floridos (po kairei) 

ir šen. Sherman Minton iš Indianos konferuoja.

Vakaruškos
Visi atsimenate, kaip Lietu

voj jaunimas susirinkdavo va
karais pas gerą dėdę į bakūžę 
samanotą. Kiek būdavo links
mumo: šoka, žaidžia, dainuo
ja. Tie prisiminimai net žila- 
plauk’o vaidentuvėje pribudina 
jaunystės dienas. Pasiguodžia 
atsiminimais.

Kad prisiminti tikras lietu
viško kaimo vakaruškas, Lie
tuvių Jaunimo Kultūros Rate
lio Choras šeštadenio vakare, 
rugpiučio 31 d., Liberty Grove, 
Willow Springs, III., rengia lie
tuviškas vakaruškas su viso
mis vakaruškų tradicijomis.

Seni! Jauni! Nepamirškite 
šeštadien’o vakaro. Linksmiau
siai praleisite laiką su ratelie- 
čiais.

Šokiams grieš šaunus Rate
lio orkestras.

Rengimo Komisija.

Menininkų Domei
PRANEŠIMAS CHORAMS

Dėl pasitarimo yra kviečia
mi žemiau pažymėtų Chorų 
Valdybų arba Šiaip paskirti na
riai, taipgi ir Chorų Vedėjai. 
Štai tie chorai: Pirmyn, Biru
tė, K. J. Ratelio, Naujos Gady
nės, Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras.

Susirinkimas įvyks antradie
nį, rugsėjo 3 dieną, 7:30 vaka
ro, Neffo svetainėje, 2435 S. 
Leavitt S t.

X. Shaikus.

• Rinkimų komisija perserg- 
sti jaunavedėms moterims, 
kad jeigu neužsiregistruos nau
jomis pavardėmis, joms nebus 
leista balsuoti ateinančiuose 
rinkimuose.

Garsinkitės “N-nose”

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




