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NEPARDAVINĖS JAPONAMS GELEŽIESU
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JAPONU IR VOKIEČIU KARO SUTARTIS
Labai suvėluoti Roosevelto suvaržymai

Tiktai vakar pasigirdo žinios, 
kad tokia sutartis galima skai
tyti įvykusiu faktu. Ko gero 
netrukus bus paskelbta, kad ja-

Vienas aukštas japonų valdi
ninkas vakar spaudai pareiškė, 
kad Japonija padės Vokietijai 
vesti karą, jeigu Amerika įsi-

Pasakė, kad

Greičiausia, kad šios pasku
tinės žinios privertė RooseveL 
tą sudrausti geležies pardavi
mą.

Santykiai su japonais senai 
į pablogėjo. Rooseveltas senai 
privalėjo sustabdyti geležies 
pardavimą, nes japonai, Ame
rikoje pirktu plienu ves karą 
prieš amerikiečius.

Ąmerikos ir Japonijos santy-

Vakar Rooseveltas uždraudė euzai neteko suvereninių teisių 
parduoti užsieniams Amerikoj toje kolonijoje.
gaminamą geležį ir plieną. Ge-' Hull turėjo žinių, kad vokie- 
ležies gamintojai galės vesti čių diplomatai stengiasi patrau- 
laisvą prekybą tiktai su pietų kti japonus karan prieš britus, 
ir šiaurinės Amerikos valsty
bėmis ir su Didžiąja Britani
ja. Draudimas pradės veikti nuo 
ateinančio mėnesio 16 dienos.

Daugiausia nuo šio draudimo ponai sudarė karo aliansą su vo- 
nukentės Japonija, nes ji buvo kiečiais ir italais, 
didžiausiu Amerikoj gaminamos 
geležies pirkliu.

Rooseveltas paskelbė, kad ge
ležis reikalinga Amerikos ka
riuomenės ginklavimui, tuo tar-^vels karan. 
pu visi žino, kad uždraudimas 
padarytas dėl nuolat blogėjan
čių santykių su Japonija.

Hull perspėjo japonus Indo- 
kinijos reikalu.
Amerika norėtų išlaikyti sta
tus quo francuzų kolonijose. Ja
ponai į tai neatkreipė jokio dė
mesio. Japonų generolai jėga 
įsiveržė į Indokiniją, franeuzus 
privertė pasirašyti sutartį, pa
sižadėjo respektuoti francuzų’ Ąmerikos ir Japonijos santy- 
teises, bet vėliau patys savo pa- kiai kasdien blogėja. Tolimuose 
žadus sulaužė. rytuose dirbantieji diplomatai

Indokinijon šiandien veržia- jau nori siųsti Amerikos pilie
si japoną kariuomene. Jr -fran- Čius atgal į savo kraštą.

Tikisi rusų paramos Japonai Uaiphongeo
HAIPHONG, Francuzų Indo-TOKIO, Japonija, nigs. 26 d.

— Aukštas japonų valdininkas kinija, rūgs. 26 d. — Du tuk- 
pareiškė, kad japonai tikisi su- stančiai japonų kareivių išlipo 
daryti tvirtą taikos sutartį su 
Rusija. Tokių sumetimų vedini 
japonai pakeitė savo ambasado
rių Maskvoje. Japonai yra prie
šingi komunizmui, bet jie ma
no, kad su rusais jie gali tai
kiai bendradarbiauti.

Jiems didelių vilčių sukelia 
vokiečių ir rusų praeitais me
tais sudaryta sutartis. Bušai 
nemano kištis į japonų ekspan
siją į Indokiniją ir olandų ko
lonijas, tuo tarpu Amerika ne
patenkinta šiais japonų veiks
mais.

Rengiasi grįžti
ŠANCHAJUS,“ Kinija, rūgs. 

26 d. — Pranešama, kad Ame
rikos konsuliariniai ir karo at
stovai tarėsi apie galimybes su
grąžinti Amerikon 11,000 Ame
rikos piliečių, gyvenančiu Japo
nijoj, Kinijoj ir Mandžiuko val
stybėje.

Politiniai santykiai labai 
įtempti ir krizis gali labai greL 
tai prasidėti. Ypatingai pavo
jinga padėtis pač’ame Šancha
juj, kur japonai rengiasi jėga 
užgrobti francuzų koncesijas. 
Jeigu japonams bus pasiprie
šinta, tai kautynės gali prasi
dėti visai nelauktu momentu.

Haiphong uoste. Šis japonų ka
riuomenės skaičius turėjo tei
sės išlipti, nes taip buvo suta
rę su franeuzais. Japonai, prieš 
išlipdami, pasiuntė kel s orlai
vius miestui bombarduoti. Už
mušė 15 nieko nekaltų gyven
tojų.

Vyresnieji japonų kariuome
nės karininkai nuėjo pasveikin- 
;i francuzų kariuomenės virši
ninkus. Japonai pasakė, kad 
miesto bombardavimas įvyko 
dėl klaidos, jis neprivalėjo bū
ti bombarduotas. Haiphonge 
stovinti francuzų kariuomenė 
nesipriešino japonams.

Vaikščioja vandeniu

rug- 
kad

Ciano Berlyne
BERLYNAS, Vokietija, 

sėjo 26 d. — Pranešama, 
j Berlyną atvyksta italų užsie
nių reikalų ministeris Ciano. 
Bus aptariami labai svarbus po
litikos klausimai. Pasitarimuose 
dalyvaus Berlyne belaukiąs gen. 
Franko švogeris Serrano Suner. 
Vokiečiu spauda sako, kad bus 
galutinai aptarti Ispanijos, GraL 
kijos, Turkijos ir Afrikos jrei* 
kalai. Taip pat bus kalbamą 
apie bendradarbiavimą su japo«

NAUJIENV-ACME Telephoto
Londono bombardavimas verčia vaikučius slapsty 

lis požeminių geležinkelių stotyse.
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Prašo milijonų
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

26 d. — Karo komisija šiandien 
patarė Kongresui patvirtinti 1,- 
469 milijonus dolerių kariuome
nei. 165 milijonus nori paskir
ti vien tiktai naujų orlaivių ga
mybai.

Planuoja 1942 metais paga
minti 36,000 orlaivių. Visa ki
ta prašoma suma reikalinga 1,- 
399,441 kareiviui apginkluoti, 
aprengti, išmaitinti ir algoms 
išmokėti. Komisija mano, kad 
ateinančiais metais birželio mė
nesį Amerikos kariuomenė pa
sieks minėtą vyrų skaičių. Bir
želio mėnesį nori turėti moder
niškai ginkluotą ir gerai išmuš- 
trytą kariuomenę.

Nori uždaryti 
Kongresą

MILIJONAS RUSŲ LIETUVOJE
Iš Helsinkio pranešama, kad visi rusai, kurie statė fortifi

kacijas prie naujos rusų-suomių sienos, perkelti i Lietuvą. Ru
sai Lietuvoje laiko vieną milijoną kareivių, kurie daugumoj sto
vi prie vokiečių sienos, kareiviams trūksta kareivinių. Rekvi
zavo- daugelio gyventojų namus, bet negali visų kareivių sutal
pinti. Iš Estijos ir Latvijos darbininkai važiuoja į Lietuvą dar
bams. Darbų gauna prie naujų kareivinių statybos.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

buvo išmestos miesto centre ir 
keliuose priemięšČiuoSe4 Visiš
kai sugriautos 8 didelės krau
tuvės pačiame miesto centre. 
Padegti keli priemiesčių fabri
kai.

Vokiečių patrankos šaudė be 
sustojimo, bet nepajėgė numu
šti nei vieno orlaivio. Gyvento
jai visiškai nepasitiki priešlėk
tuvine Berlyno apsauga.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 26 d. — Vokiečiai paskel
bė, kad netoli Francuzijos pa
kraščių jie turi paruošę gerai 
išmokytų ir invazijai pasiren
gusių kareivių.

Minėti kareiviai yra jauni, 
daugumoj 23 metų amžiaus vy
rukai, moka gerai plaukti ir 
pratinami vaikščioti vandens 
paviršiuje. Jie turi specialius iš 
kamščių pagamintus batus, ku
rie pakelia žmogų. Jie gali nu
eiti vandeniu 5 mylias į valan
dą. Anglai netiki šiomis vokie
čių paskelbtomis žiniomis. Tai 
yra naujas vokiečių pasigyri
mas.

Ispanams grąsina
MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 

26 d. — Aukštesni politikos 
sluoksniai labai susirūpinę poli
tine padėtimi. Serrano Suner 
iš Berlyno painformavo gen. 
Franko, kad Hitleris verčia Is
paniją dėtis karan.

“Jeigu Ispanija neleis vokie
čių karo jėgoms vykti geruoju 
per jų teritoriją, tai Hitleris 
yra pasiryžęs tatai padaryta 
jėga” — tvirtina Suner.

Ispanai karan nenori dėt:s, 
nes negali stabilizuoti viŲaus 
padėties. Bijo sukilimo. Prašė 
italų laivų pakraščiams ginti, 
bet Mussolini atsisakė savo la - 
vus duoti Ispanijai ginti. Hit
leris nori pulti Gibraltarą per 
Ispaniją.

Nacina Norvegiją

Churchill drąsus
LONDONAS, Anglija,’ rūgs. 

2*6 d. — Artimi Churchill drau
gai yra susirūpinę Churchill sa
visauga. Churchill nekreipia jo
kio dėmesio į artimiausių savo 
bendradarbių perspėjimus; nesi
leidžia j požemius ir labai daž
nai bombardavimo metu : išeina 
į miestą, pažiūrėti kaip veikia 
priešlėktuvinės patrankos, stebi 
orlaivių kovas ir nenori nei plie
ninio šalmo
vaikščioja su savo 
skrybėle.

Churchill draugai 
visai netikėtai jam
tu kokia bombos skeveldra. L-

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
26 d. — Sostinėn atvyko vice
prezidentas Garner. Jis išbuvo 
Texas valstybėje apie du mė
nesius. Atvykęs tuoj pasikalbė
jo su prezidentu, Kongreso pir
mininku ir kitais svarbesniais 
asmenimis. Garner pareiškė, 
kad jis tarėsi Kongreso užda
rymo reikalu. Garner mano, kad 
svarbesnieji reikalai yra ap
svarstyti ir šf sesija galima už
daryti. ; Garner tikisi, kad šia
me reikale jį palaikys demo
kratai.

Socialistus kiša 
kalėjiman

užsidėti. Visur
, paprasta

bijo, kad 
nepataiky-

Hitleris bailys
BERLYNAS, Vokietija, rug 

sėjo 26 d. — Oficialiai prane
šama, kad kiekvieną naktj, kai 
tiktai atskrenda anglų lėktu
vai, Hitleris leidžiasi į puošnų 
požemį, kurį turi iŠmuryjęs sa
vo rūmų rusyse. Sako, kad Hit
leris neišeina iš savo slėptu
vės, kol nepasigirsta švilpukas, 
sklebiąs aliarmo pabaigą. Gre
ta Hitlerio slėptuvės yra pa
daryta kita slėptuvė vaikams 
ir moterims. Hitleris kartais 
užeina pas’kalbėti su pasislėpu
siomis moterimis.

VICHY, Prancūzija, rūgs. 26 
d 
dien praneša, kad ji suėmusi 
ir be jokio teismo sprendimo 
internavusi pagarsėjusį senato
rių socialistą Max Dormoy, so
cialistų lyderį Vincent Auriol, 
Julės Moch ir parlamento už
sienio komisijos narį socialistą 
Solomon Grunbach.

Petain nieko primesti šiems 
asmenims negalėjo, jokios by
los jiems sudaryti nepajėgė, bet 
juos suėmė vien tiktai dėl to, 
kad jie nepritarė prohitlerinei 
Petain politikai.

Petain vyriausybė šian-

Hitlerio planai

bri- 
kad 
pa- 

ver-

—Kanados kreiseris P. Robert suėmė vokiečių prekybinį 
laivą Weser.

—Durango valstybėje Meksikos vyriausybė dar tebegaudo 
sukilėlius. Cardenas visiems sukilėliams prižadėjo amnestiją ir 
duoti darbą.

—Rumunų vyriausybė areštavo amerikietį inžinierių Free- 
man. Jis dirbo žibalo pramonėje.

—Amerikos legiono komandierium išrinktas Milo Wamer, 
Toledo, Ohio.

—Rusai atidarė konsulatą Šanchajuj, kuris buvo uždarytas 
nuo 1937.

—Anglų karo laivai labai smarkiai bombardavo Sid:-Bara- 
ni, kuriame buvo sutraukta daug italų kariuomenės.

—Rooseveltas šiandien 
paskolą Amerikos žemyno 
viršyti $500,000,000.

—Japonai pakeitė savo
-—Britai paskelbė bombarduosią Berlyną kiekvieną nakt‘. 

Dabar vartosią dar didesnius orlaivius.
—Juroje surasta 46 žmonės, kurie ištisą savaitę išbuvo van

denyje. Jie plaukė britų laivu, kurį praeitą savaitę paskandina 
vokiečiai. Surastieji buvo skaitomi žuvusais. Jucs surado or
laivis.

—Užsienyj gyvenančią francuzų tarpe didelis nepas’tenkini
mas gen. deiiGtfulle. Norėtą ji. paj^ęią|įj. kit» Jtniogpn^ bet dabar 
užsieny^ neturi patyrusio politikieriaus.

—Užmiišta 15 kareivių prie rumunų ir vengrą s’enot. Su
žeistąją skaičius žymiai didesnįs. Manoma, jog pavyks likviduoti 
konfliktą be svarbesniu paseką.

leido Amerikos bankams padaryki 
valstybėms. Paskolos suma negali

ambasadorių Italijoj.

sdinti.
Pastarasis tiek pas piktino 

konsulo raštu, kad ne tiktai at
sisakė jo nurodymų klausyti, 
bet savo laikraštyj atspaude, 
jog konsulo raštą persiusiąs fe- 
deralės valdžios agentams. Kon
sulas ji kurstęs nusižengti prieš 
Amerikos įstatymus ir nusi
žengti demokratiškiems princi
pams.

Londoną tebe- 
griauna

LONDONAS, Angliia, rūgs. 
26 d. — Dviem vokiečių orlai
vių eskadrom šiandien pavyko 
prasiskverbti į Londoną. Su
griauta keli namai, bet sužei
stų ir užmuštu skaičius laba: 
mažas. Vokiečių ilgavamzdės 
patrankos be sustojimo šaudo į 
Doverio apylinkes.

Anglai neriamais orlaiviais 
nuolat bombarduoja pakraščių 
miestus. Sugrįžusieji lakūnai 
tvirtina, kad pakraščiuose vis 
dar tebėra didelis vokiečių skai
čius ir jų bombos mėtomos ne 
be reikalo. Kiekvieną^kartą žū
va d dokas nacių skaičius.

Prižada svetimas 
žemes

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26 d. — Turima žinių, kad pa
sikalbėjimo metu Berlyne Hit
leris pažadėjo Ispanijai duoti 
daug kolonijų Maroke. Ispa
nams kolonijas žadėjo francu
zų kolonijų sąskaitom

Hitleris pažadėjo 
kariuomenės paramą 
nuo britų gintis, kad
panai paskelbtų britams karą 
ir leistų vokiečiams per jų te
ritoriją pulti Gibraltarą.

Aukštesni ispanų kariuome
nės karininkai prešingi tokiam 
pasiūlymui. Jie nenori Ispanijos 
įvelti dabartinian karan.

vokiečių 
Tspanijni 
tiktai is-

OSLO, Norvegija, rūgs. 26 d. 
— Hitlerio paskirtas komisio- 
nierius Terboven, keliais dekre
tais vakar padare dideles pa
kaitas Norvegijos visuomeni
niame gyvenime. Jis bandė pa
traukti norvegus geruoju prie 
nacių, bet visas kraštas, kuris 
yra sočiaiistiškai nusiteikęs, su 
naciais visai nenorėjo bendra
darbiauti.

Terboven uždarė politines 
partijas, atstatė karalių, palei
do parlamentą, paskyrė sau iš
tikimų žmonių tarybą ir nor-j. Dabar policija surado daug 
vegišką nacį Qui.sling - padarė j * ~ 
vien’ntėliu politiniu Norvegijos 
lyderiu. Terboven pridėjo, kad
^markiai bausiąs jo nuostatams ma, kad šįe turtai priklausė 

nes bombardavimas. Bombos pasipriešinusius norvegus.

Vokiečiams atsi 
lygina

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 26 d. — Kiekvieną kartą 
anglai bombarduoja Berlyną di- 
desn u orlaivių kiekiu.' Vakar 
Berlynas buvo bombarduotas 
penkių valandų laikotarpy j. Tai 
pats ilgiausias vokiečių sostu

Surasti turtai
TOULOUSE, Frąncuzija, rug

sėjo 26 d. — Pranešama, kac 
slapti policijos agentai surado 
didelius Maurise Rothshildo tur
tus. Paliaubų išvakąrese Roth- 
shildas atvažiavo į savo pilį, 
kurią turėjo pietų Francųzijoj. 
Negalėdamas išvežti užsienin 
savo turtų, paslėpė juos savo 
pily j. Turtus jmuryjo vienoje 

į pilies sienoje.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26 d. — Hitleris deda pastan
gas įtraukti japonus karan ir 
nori, kad Amerika įsiveltų. Vė
liau jis nori panaudoti susida
riusią padėtį ir pasiūlyti 
tams taiką. Hitleris mano, 
britai ir amerikiečiai dės 
stangas sustabdyti japonų
žimą.si į Indiją ir Indokiniją, 
tuo budu duos Hitleriui atsi
kvėpti.

Hitleris britų įveikti negali, 
mato, kad jų įveikti negales, to
dėl nori taikytis. Jo diploma
tai dabar stengiasi sudaryti to
kias sąlygas, kad britai butų 
priversti daryti su juo taiką.

Padorus vokietis
SAN ANTONIO, Texas, rug- 

sėjo 26 d. — Vokietis Neuheu- 
ser, kuris senai le’džia vokie
čių kalba laikraštį, atsisakė 
klausyti nacių. Vokiečių konsu
las Spiegei jam parbšė raštą,
kuriame davinėjo nurodymus; euzai skelbsią karą anglams, 

keliems RothshiMų broliams. ir kaiP Neuheuser turi spau- bet dabar to nemano daryti.

Incidentas baigtas
VICHY, Francuzija, rūgs. 26 

d. — Vyriausybės sluoksniai 
praneša, kad griežtas frąncuzų 
pasipriešinimas Dakare, priver
tė anglų karo laivus pasitrauk
ti iš vakarų Afrikos uosto. 
Francuzai savo keliu bombar
davo britų tvirtovę Gibraltare, 
padarydami nuostolių anglams. 
....Francuzai skaito incidentą 
likviduotu ir nemano kelti jo
kių susirašinėjimų tuo re kalu, 
jeigu aišku, britai toliau neban
dys daryti naujus užpuolimus. 
Baudouin pasakojo, kad frąn-

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26 d. — Visa anglų spauda ko
mentuoja karo operacijas Da
kare. Laikraštininkai tiki val
džios padarytu pareiškimu, bet 
pabrėžia, kad operacijas buvo 
lengvabud’škai planuotos ir bri
tams gali atnešti labai blogų 
pasekmių.

Visi žino, kad operacijose da
lyvavo britų laivynas. Visi ži
no, kad britai norėjo paimti 
Dakarą. Taip pat žino, kad be- 
g'nkliai Petain francuzai suge
bėjo atmušti de Gaulle francu- 
zus ir britus. Tatai gali labai 
pakenkti britų prestyžui Afri- 
koje. Gen. de Gaulle autorite
tas taip pat smarkiai nuken
tėjo.

aukso, auksinių pinigų ir kitų 
brangenybių. Jų vertė peršoka 
10 milijonų dolerių. Tvirtina*

Chicagai ir apylinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra-
na^auja:

Giedra ir šilta.
Saulė teka 6:42 v. r., leid

žiasi 6:41 v. v.



ISPANŲ LAISVES KOVA
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—""F1' F.'iiw

>(Tęsinys)
Nežiūrint į badą ir visišką 

izoliaciją, liepos 25 d. ispanų 
respublikonai vi# dėlto dar su
gebėjo suorganizuoti dide*iį puo?' 
hmą prieš fašistines jėgą#. Retą 
publikonišką kariupmė’flė >uge> 
bėjo nutiesti tiltus per Ebro up£ 
ir 'kiton pusėn staiga perkelti 
kėlias 'kąri’ubiliė’nės dTvitfija's.'

Mūšiai prie Ebrą.
Priešas rengėsi naujai ofen

zyvai prieš ftątaluniją ir yisąj 
nesitikėjo, kad respublikoniška

Prieš pąčią ataką atvažiavo y<)

apžiurėjo fronto linijas ir pa
tvirtino, kad ten respublikonai 
negali jokio puolimo pradėti. 0 
vis. dėlto pastarieji puolimą 
pradėjo ir *laį>ai vykusiai j| 
vykdė.

Respublikonams pateko nelai
svei! ne tiktai didelis fašistų 
skaičius, bet ir pavyko daugiau 
kaip 60 kilometrų piimyn pa
sistumti. Respublikonams pavy
ko užimti labai geras policijas. 
Franko siuntė be galo dide.ep 
jėgas atkovotoms Ebro pakraš
ty sritims užimti, bet tos sritys 
buvo smarkiai ginamos. Respu
blikonai kalnuose tiek įsistipri
no, kad nei aviacija, nei artile
rija negalėjo jų išvyti.
Ispanai apgaudinėja Vokiečius. i

Ypatingai įdomus mūšiai ėjo 
prie pačios Ebro upės. Fašistų 
karo aviacija dėjo visas pastai)-, 
gas sunaikinti per Ebro nuties-, 
tus tiltus. Nuo pat ryto, ligi vė
lyvos nakties uLsos aviacijų • 

nenuleisdavo

tattb Ebro. Bdmbarduoč|avo tas 
yiėtąjj, kur Tiktą! matydavo bet 
kokį tiltą. Respublikonai, tai 
hlimatydami iš ankšto, padare 
Tikrų# ir ąpgaulingus tiltus.. 
Ten, kur ejftą kelias per Ebro 
įr foąvp taiksčiau tiltas, nutiesė 
ąpgaplįngus, o truputį atokiau, 
Uada^ė tikptiosius. Apgaulingi 
tiltai kyšojo Vandens pąyįTšmj, 
o tikrieji buvo vandens apsem
ti, iš vįršąus visai jų nesimatė.

Lakūnai, pastebėję tiltą leis
davosi, kaip vapągai ir bombai-, 
duodavo. Tuo tarpu ant kran
tą #toyinti priešlėktuvine pa
trunka pradėdavo prįješ juųs ug
nį. jeigu b.omba kartais patai
kydavo į tįjtą, |ai prie dirbti
nojo buvo pritaisyti ąaitai, ku
rių pagalba vėl buvo to vieton 
atitraukiamas lentos šmotas, 
kuris v.čl fcuvilrodavp lakūną. 
Daug fašistiškų orlaivių žuvo 
prie Ebro, kelios dešimtys tūks
tančių kilogramų sprogstamos 
medžiagos buvo išnikvota, bet 
stisisiekirnO per upę nepajėgė 
nutraukti. Naktį buvo pergabe
nama visa reikalinga karo me
džiaga.
Ispanai atsitraukė nuo Ebro.

NAUJIENOS, Chieago, BĮ
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kos jėgos, negalėdamos toliau

trauke į kitą pusę, pasiimda
mas su savim Visą karo medžia
gą.

Ebro operacijos turėjo labai 
didelės svarbos, ųes jose prie
šas neteko labaj daug jėgų. Be 
to, jos užtruko apie du mėne
sius laiko ir dąv£ progos pa-

tus.

DR. K. NURKAT
.. •. V -^4.

Kviečia Jumis prisirinkti gerus 
akinius. Akys egzaminuojamos > 
dykai. Kalbos akibjų .prieinamos

SUDRIK
FUBMTURE HOUSI

Krautuvė Su Mėlynu Frontu A

JUDO So. IlaUted S*trėėt i
Tė!. Yards 2151

■ t .n. i i i 111 H*
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visą karo aviaciją. Vokiečiai I sikišimo politiką vykdyti lokiu’ 
taip pat sutraukė Visus savo’pat budu, kaip ją vykdė vokie

čiai ir italai, bet jis privengė 
Čemberleno, šis ligi paskutinių
jų buvo už nesikišimą respubli
konų naudai, bet jam neatrodė 
blogu kišimasis fašistų naudai.
Visuotina ispanų mobilizacija.

Negrinas, gavęs pažadėjimą 
reikalingo ginklų kiekio iš už
sienio ir tranzitą per Francuzi- 
ją, mobilizavo visus vyrus ir 
ruošė juos frontui, šios mobili
zacijos dėka visiškai buvo pa- 
raližuotos užfrontės gyvenimas. 
Nei miestuose nei kaimuose ne
liko nė vieno vyro, visi buvo 
mobilizuoti. Net karo medžiagą 
gaminantieji fabrikai nustojo 
dirbę, nes ta medžiaga privalė
jo ateiti iš užsienio. Barselonos 
gatvėse matėsi tiktai moterys, 
vaikai ir seniai.

(Bus daugiau)

<▼

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimš 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1930

t

Špecialistus jr ruošėsi pradėti < 
puolimą prieš Kalhlmiiją. 1 

RespublikonisKa vyriausybė, . 
žinodama apie į-tiošiamą vokie
čių ir italų puolimą prieš Ra- 
talumją, dėjo paskutines jėgas 
ir rengėsi gintis. Buvo paskelb
ta didelė mobilizacija, kuri prie 
ginklų pakvietė visus vyrus. 
•Buvo mobilizuoti nei ir tie, ku
rie dirbo ginklų ir amunicijos 
fabrikuose. .

Respubliką informavo
* f r Ane u žus.

Negrino vyriausybė pasisten
gę inlorMuoti kariškus prancū
zų sluoksnius apie rengiamą o- 
fenz’yvą. Daladje žifiojo kokius 
pasiruošimus italai ir vokiečiai 
darė prie Katalunijos sienų. Pa
skutinę valandą prancūzai vis 
dejto nutarė taip akyliai “nė- 
koiijtroliuoti” sienos. Ar tas jų 
jiutarinias buvo nuoširdus ar 
rife, sunku pasakyti, bet kad jis 
Jmvo labai vėlai padarytas, tai 
jau visiems buvo aišku.

Amerikos prežįdentas Roose- 
veltas, gyvendamas toliau nuo 
Europos, aiškiau mate visus rei
kalus, Jis nesupląto kokiu bū
dų Europos demokratijos pa
čios sau galėjo taip kasti duo
bę. Jam buvo keista kaip pran
cūzai ir anglai galėjo toleruoti 
nesikišimo politiką, kuri jiems 
pAtįems ėjo nenaudon. Roose- 
yeltas nutarė padėti ispanų res
publikonams leisdamas parduo
ti jiėnls ginklų, šių dalykų aki
vaizdoje Daladje ir gi šiek tiek 

jėgas. I Bąjeą^rų 3ąlas Kiilėkdmo įsidrąsino ir buvo bemanąs nė-

NADJIĘNŲ-AdfcfE Photu 
BOSTON, MASS. — “Man Mountąįn” T>ėan, Hšb- 

(su barzda) Amerikos Legijop0 koųvepcijoje eis 
maršalkos pareigas. ’'

Bą'lAn^Mo pi’i
žadėjo jtą)ą^s keiįolįką milijo 
nų svarų stėlTingib bėt sp sąr- 
lygą, kąd Mussojipi greičiau lik- 
viduosiąs fepaniį0s konfliktą., 
Oficialiap'ie dokųinente buvo 
sakomą, kąį anajai duosią pa
skalą jta’ląnis, kai šie alitFąuk- 
sią savo kaHuomėbę iš Ispani
joj, bet b* V?dni'.ir kiti manė, 
kąd kiek galima ygi’ėičiau likvi
duosią i’ėšpublikoiią pasiprięši- 
niltią. Antišką svarų vilioja- 
mas Mussolini siiWbkė į A'ra- 
goną nepaprastą!^ dideles savo

jo Segrės upę ii’ nukariavo ke-

palaiko Franko, 

nuotaika buvo i'r 
kąro tęsimui, tai

Čėm beriamas

Jeigu yiduj 
toliau palanki 
užsieny j atmpsfera ispanų karo
reikalu buvo labai smarkiai pa
sikeitusi. čembetlainas, nesu
laukęs Mussojini ir Hitlerio 
greito laimėjimo, nenorėjo to
liau nesikišimo politika dangs
tytis. Jis norėjo kiek galima 
greičiau baigti katą Franko 
naudai. Spalių 24 d. atsilankęs 
su savo užsienių reikalų minis- 
terįu lordu Halįfaksu Paryžiun 
įbąlbįnėjo Daladje ir Bone pri-K 
pažinti Franką.

Francuzų karių nuomonės.

Kol ispanai vis dar priešiųo#i 
imperialistiniams diktatoriškų 
valstybių žygiams, Čekoslpvaki-

K AT ALŲ NU A PATENKA 
i FAŠISTAMS

Nepaprastos ispanų pastangos
Per pustrečių karo metų vi

sos Europos fašistinės jėgos ne
pajėgė palaužti ispanų valios. 
Nežiūrint, kad visuose frontiių- 
še tukstanejai geriausių vyrų 
Žuvo, ne^iuymt, kad užfrontės 
sąlygos buvo tiesiog neįmano
mos, Katalmpjoj susįkaupilsios 

j respublikoniškos jėgos bųVo pa- 
Įsiryžusjos ir įoliąu laikytis. Jo r 
<ne liktąį gynėsi, bet pradėjo ir 

i į>ųolihius. spalių ir gruodžio 
'mėpęsiųis 'dvįėjpšc vietose perė-

fi, stipri tauta, be jokiu pasi
priešinimu Hitlerio buvo sudo
rota. Tai buvo padarytai* demo
kratiškoms Europp^ valstybėms1 
pritariant. Visoj Europoj buvo 
nusiminimo nuotaika ir atrodė, 
jog apie atsispyrimą fašistams 
ir kalbos negalėjo būti. Jeigu 
po Čekoslovakijos pavergimo 
diktatoriai ir toliau butų žygia
vę, niekas jiems nieko nebūtų

labai silpnas protesto balsas is
panų reikalu, tai Prancųzijpj 
tie protesto balsai vis /lėlto bu
vo stipresni. Daladje kabinetas 
lapkričio mėnesį dar nedrįsp

!

»

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

'I

LATOOTUVIV DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

\ Ambulange
DIENA IR NAKTI '

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

Telefonas I.AFAYETTE 0727

4 koplyčios visose
J—_UsZ cjL 1 Chicagos dalyse

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

-i su POVILU fiALTIMIERU.

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILLOW SPRINGS, ILL.
Spalių-Oct. 6 d. 1940

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

V

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and M1DVVIFE 
6630 S. VVestern av. 

Telefonas;
HEMLOCK 9252 

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

Akli SPECIALISTAI

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. V1RGIN1A 2421

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
, ____ y . Ištaiso
()i isas ir Akinių Dirbtuvė
756 VVEST -35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI
8

DR. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI i

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 SL, netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—1? pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefootai: 

Superior 9454 'ar Centrai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

___ Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽIS
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

9464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGQ, 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.
JPhoiie MIDWAY 2880

Laidotuvių Direktoriai

Np.

Adresas

Miestas ir valstija

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 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

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

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

*9.50.
I,„ ,1,- f 7 Im

geriausių
^,65!

YARds 1419

Pirkite tose krautuvės^, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

r Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tek—Hyde Park 3395

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

Telefonas YARDS 0813
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahh 
<631 SOUTH ASHLAND AVe.

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

Rez. Telephone PLAZA 3206

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Dl V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

TeL YARDS 0994 
Ąntrad., Ketvirtąd., Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

TcL LAFAYETTE J650

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 so. Halsted street 
Tel. CALumet 6877

Vai. 11—2 diepų ir 4—8 Vak&ro 
134 N. LA SĄLLE STREET 

Room 2014 Tel. STAte 7572 
8149 SO. HALSTED STREET

- Tel. VlCtory 2679

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

llllllllltliliuillilllllllillliiiilillilt

DALYSE

__

Ai

* v

Phone YARds 0781

Phone YARds 4908

Phone Cicero 2109

URANE COAL COMPANY 
5332 SO. Long Avenue 

Tiiefonas PORTSMDUiH 9022 
POCAKONTAS Mine Run iš 
maim), dadg dulkių išimta 
Verk Ant 5 tonus ar daugi šu. 

Srfjės Tax ’ėkštra.
BLACK UAND LUMP .1.......

Vtfiįiiii-i .ii ir.il ... Muilinu iJu.ii> 1.1...... ... ..... ..

■ COPR. IJfO,

KITCHEN tovvels PATTERN 2576
No. 2576—IšSiuviHČjiinai virtuvės aVrųSfęTiaips 

“ •— — ■*» W •
I NAUJIENOS NEEDLECRAFT
| 17M 8a. HtUM
| čia įdedu 10 centy ir pyašau? aUiųsti ihah ^aVyzdį No

I Vardas ir pavardė.

NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

I

Paguliau kai kurie prancūzų ka
ro sluoksniai įžiūrėjo pavojų, 
gręsiantį iš fašistinės Ispanijos. 
Tegu vėlai, l^et jie vis dėlto su
prato, kad Ispanija, patekusi į 
fašistų rankas, yra pavojinga 
pačiai Prancūzijai. Jie pamate, 
kad kilus karui su Vokietija, 
Ispanija eis šiai pagalbon ir 
prancūzams teks gintis ir nuo 
Pirinėjų.
Francuzų demokratai nepadeda 

ispanams. >
Daladje lapkričio mėnesį 

Erauko nepripažino, bet ir res
publikai padėti neskubėja)., Cen
tro zonoj visko truko,, bet ip 
pąčioj Katalunijoj buvo prade
damas vis smarkiau jausti “už- 
trošhiinas”.

.Tuo tai’pu fašistai rengėsi to
kioms operacijoms, kurios ligi 
taip pjetųi buvo nežinomos. Di’i 
kartu pats Mussolini jau skaitė 
viską li|<vidUota, bet kai prasi
dėdavo kovos, jo pasiųstos eks-. 
pedicijos visai n'epasiekdaVp 
tikslo. Pagaliau ir pačioj Itali
joj j pradėjo jaustis vis įsmarkeS’- 
i)is nepasįlenkirtiTnas. Kai 'ku
riuose miestuose kareiviai jau 
pra^jp kpjti riaušes, pehorėjp, 
važiuoti j Ispaniją. Karo vado
vybė juos turėjo apgaudinėt}.:' 
Pasakojo, jog juos siųnčiąnti į 
Ųįbiją, tuo tarpu veždavo į įš-r 
paųijos uostus. Pats Mussolini 
turėjo didėlio nąro kiek galima* 
greičiau baigti karą, nes jį vi
liojo senai žadėta anglų bąnki-.

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną

ir Naktį
TURIME

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

UlilipiltnillfHIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIĮI

'ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

ANTHONY b. PETKUS
Phone GROvehill 01426812 So. Westerij Avė.

1410 South 49th Court, Cicero

J< LIULEVIČIUS
4348 S. Califorma Avenue Phone LAFayefle 3572

I. J. ZOLP
1646 West'46th Street

3319 Lttuanicą Avenue
■ f

S. P. MAŽEIKA ‘ YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rfl W4ce Phone CAN
SKYRIUS: -42-44 East lOSth Street

Phone ČANal 2515
Tėl. Pullman 1270

t

..įttejjįpf.r,

ALBERT V.. PETKUS
4704 Si>, AV&iufe Phone LAFayette 8024

!«'v ‘S.-'-A’-'

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERlY 8244
Jeigu neatsįliępią, 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
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KORESPONDENCIJOS
Kaip Ringside Sėdynės

Gavimas Galerijos Kaina -
EGG ............................. $6.00
NUT ............................. $6.00
LUMP .......................... $6.00
MINE RUN .............  $5.75

STOKER Screenings $5.25
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE

Rockford, III
Vietos Lietuviai Pasmerkė 

Lietuvos Okupantus
kada gali pirkti

klauso ir Bacevičius. Kvartetas 
'sudainavo porą angliškų dai
nų.

Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, savo labai nuose-

SLA 77 kuopos iniciatyva ir klioje kalboje išdėstė *f aktus 
talkininkaujant LDD, Rockfor- apie Lietuvos okupavimą. Jis 
do Lietuvių Kultūros Draugi- įrodė, kad visi Sovietų Sąjun- 
jai ir Lietuvių Piliečių Klubui gos kaltinimai Lietuvai buvo 
rugsėjo 22 d. Griciaus svetai- lik humbugas ir labai nugudri 
nėję surengė protesto mitingą.'priekabė. Faktiškai Lietuvos li- 
Publikos buvo apypilne svetai- kimas buvo išspręstas jau tada, 
ne. |kai Stalinas su

Aleksynas, atidarydamas bučiavo. Tie du 
programą, paaiškino mitingo da susitarė dėl 
tikslą ir tuo pačiu metu pareis- biiimo.

Susirinkusieji
klausėsi prakalbos. Atsirado 
tik du vyrai, kurie ėmė mur-

Hitleriu pasi- 
gengsteriai ta- 
grobio pasida-

su atsidėjimu
leišis dėl jo žmonos ligos ne 
galėjęs atvykti- Todėl Dr. Gri
gaičiui teksią vienam apie Lie- mgti. Paaiškėjo, kad jie buvo 
tuvą kalbėti. truputį padauginę “ant drąsos”

Programa pradėta su Lietu- paimti- žinoma, nieko kito su 
vos himnu, kurį išpildė SLA jais nebuvo galima daryti, kaip 
77 kuopos kvartetas, susidedąs tik paprašyti, kad apleistų sv°- 
iš Šimaitienės, Sinkevičienės, tainę. Po to publika su atsidė- 
Bacevičiaus ir Stružo. Kadan- j>mu klausosi kalbos ir dažnai 
gi Stružas kompanijos buvo aplodismentais reiškė savo pri- 
pasiųstas į kitą miestą specia- tarimą kalbėtojui.
įiam darbui, tai iš kvarteto su-j Buvo perskaityta protesto re- 
sidare tik trio, kuriam akom- zoliticlją prieš Sovietų Sąjun- 
panavo p-le Sinkevičiūtė. Ji gos smurtiškus žygius ir jėgos 
a-kompanavo ir vyrų kvartetui pagalba okupavimą Lietuvos. 
“Cosmopolitan”, kuriam pri- Toje pat rezoliucijoje pareiš-

n it t)-A cm n Toicphnro

Frcd Snite Jr., paralyžio auka, kuris 
jau keturi metai gyvena “geležiniuose plaučiuose”. Jis 
žiuri i savo dukrelę.

CHICAGO

KAINOS
$19.50 - $29-50 $39.50 

$49.50 $59.50 
IR AUKŠČIAU

Carefree Comfort
THROtGHOUT TUK WINTER ;
Touch a mateh to KING COLE, the depend- 
able oil-burning beater and enjoy efforlleM, 
uniform heat all winter long. Its lategt type 
burner and special conatruction gives an ’ 
abundance of circulating, radiant heat that * 
keeps rooma warm and eozy. Enjoy carefree 
heating all winter! Come in and «ee the ‘

' attractively designed KING COLE modeh 
that add beauty to your home. -

LUXURIOUS COMfORT
WITH -o

COLE ’ S 
jūj&iU WlŪŪ'N G 
HEATERS

Nallonal BoarA of 
F Iro Undenorilpro 't

N’aujas Pečius Jums Sutaupys Daug Pinigų ir Sveikatos

kiamas dėkingumas Suvienytų 
Valstijų vyriausybei, kuri atsiJ 
sakė pripažinti Lietuvos oku
pavimą kaipo teisėtą žygį.

Rezoliucija buvo priimta vi
sais balsais prieš du.

Kai rezoliucija liko priimta, 
į tai vienas 'komunacis pradėjo 
reikalauti balso, žinodamas, 
kad tiem fanatikams, ne faktai 
rupi, o tik noras suirutę kelti, 
mitingos vedėjas buvo nusita
ręs komunaciui balso neduoti. 

I Tačiau kalbėtojas paprašė, kad 
;butų klausimai statomi, — bet 
Įtik klausimai, o ne kalbos sa
komos. , <

Komunacis klausia, kaip bol
ševikai galėjo nuversti teisėtą 
Lietuvos valdžią, kada per .pa
skutinius kelis metus Lietuva . . j' - .. • *'’*■ * -‘V ■teisėtos valdžios/neturėjo?

Kalbėtojas į tą klausimą taip 
vykusiai atsakė, jog publikai, 
buvo daug juoko. Po to buvo 
statomi..ir kiti klausimai, kaip 

, antai t kokiu bildu galėjo bal- 
fsavimuose dalyvauti 130 nuo- 
; šįmčįų; kas atsitiko . su į. tuo 
. ,fondu,, kuris rinko pinigus ko

vai prięš .kąrą,ir fašizmą ir t. t.
Pabaigoje trio vęl sudainavo 

^kelias lietuviškas dainas, ir tuo 
.-programa ; pasibaigė. Renginio 
komisiją įtikėjos j vėsesnio oro 
ir būvo>^nųsisamdžiusi orkes
trą šokiams. Tačiau oras pasi
laikė labai šiltas,, tad apie šo
kimą niekas nenorėjo ir galvo
ti- \ '

Daugelis prie baro vėdinosi 
■šaltu alučiu. Prie bąro padėjo 
draugas St. Petrauskas, nors ir 
nekaip tesijaute. Staiga jis su
gniužo ir drg. Šimaitienei teko 
jį vežti namo. Liko pašauktai 
gydytojas. Teko patirti, jog 
drg. Petrauskas turėjo širdies 
priepuolį;

Linkime drg. Petrauskui 
kaip galima greičiau pasveikti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Goeringas milijo

nierius
ŽENEVA, Šveicarija, rūgs. 

25 d. — Teko patirti, kad Goe
ringas į kelis metus tapo vie
nu turtingiausiu Vokietijos pi
liečiu. Šveicarijos ir Amerikos 
bankuose Goeringas tūri padė 
jęs daugiau negu; 30 milijonų 
aukso markių. Jo pinigai laiko
mi užsienio valiutoje, daugumoj 
doleriais. į

Goeringui pavyko susitarti’ 
su franeuzų plieno, pramoninin
kais. Goeringas davė prancū
zams akcijų ..vokiečių ginklų 
pramonėje: ir tuo budu patrau
kė. Prancūzų ginklų gamintojus 
bendradarbiauti sū< naciais. Goė- 
r’ngąs neužmiršo išsiderėti iš 
jų .didelių sumų Savo asmeniš- 
kon sąškaiton. ■ -U ■ š

Shaighf Bourbon 
Ufhisket] 

fetrinio Ano •orncot*

■ BE LliyE

De Loxe
BOURBON VHISKEY

už tik

15^ už Stikliuką 
Prie Daugumos 

Barų

Ši degtinė yra
4 metų senumo ... 90 proof 
Hiram Walker & Sons, Ine.

Peoria, Illinois

Ąccounts open by the 15th eam as of the lot 
.. ■ ! -.ir f

FAIRFIELD SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

2719 W. CERMAK ROAD

Išmainykite jūsų seną pečių ant ndujo, gero pečiaus, pe
čiaus padaryto vėliausio' išradimo.

Nedaro skirtumo ar jus pirksite aliejinį1 ar anglinį, 
clektrikinį, ar gasinį pečių, jus visus rasite

BUDNIKO KRAUTUVĖSE

ar

Ar jums reikia išmainyti naują radijo, n'ėują karpetą, 
naują Parlor Setą, jus rasite viską geriausią pas Budriką.

Jos. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-21 S. HALSTED STREET

Tel. YARds 3088

WCFL 970 kil. nedėlios vakare, 9 valandą, gražus programas. 
Spalio 6 dieną, naujas laikas, programas bus nedėlios vakare kaip 

5:30 valandą vakare

DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

TYPEWRITER 
Rentals 
3 MONTHS 

$5
Rentai Anplied on Purchase

WAGNER
Typevvriter Sales and Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

Bukit Malonus
SAVO AKIMS

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

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių (tempimą

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. '

QTEPHENQ
•J—M TT S I C—

4142 Archer Avė.
Tel. VIRGINIA 0396

Mokvtola^: 
PIANO—ORCHESTRA 

VISOKIEMS REIKALAMS 
Kasdien—3 vai. vak.—7 vai. vak. 
šeštadieniais—9 v. r. iki 2 p. p. 
George Stephens-Steponavičius.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dūli,o, 
kad pačios Nauji eik p 
į 0’9 n n 11H iii p’()<3 J GARSINKITES “NAUJIENOSE”

■tlMHIIIM

10c
3už25c j

KAINUOJA

MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

Gypsy
EoCRU CURTA1N DYE

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.
Saukit Tel. VICTORY 0066

Šia proga noriu pažymėti, 
jog rugpjūčio 9 d. LLD moterų 
kuopa buvo surengusi prakal
bas. Kalbėjo R. Matusevičius ir 
F- Abekas. Prakalbos buvo su
rengtos tam, kad butų galima 
pasidžiaugti Lietuvos okupavi
mu. Liko priimtą ir atitinkama 
rezoliucija, ųž kurią balsavo 
apie 30 Stalino garbiiltojų. A- 
pie tiek, o gal ir daugiau atsi
sakė už 'rezoliuciją balsuoti. 
Nežiūrint to, buvo pranešta, 
jog rezoliucija vienbalsiai liko 
priimta. —Lietuvis

■----------- 1-...-—;—__------------ .---------------------------

50CIAHBNimtom.
t7S9

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIU 
BLITZKRIEG

PIKNIKAS
LIBERTY GROVE

WILLOW SPRINGS, ILL.
. SEKMADIENY,

Spalių-Oct. 6 d. 1940

NAUJIENŲ NAMAS
Kuriame RANDASI

Loan Ass’Universal ĮSavings t
RAŠTINE

UNIVERSAL SĄVINGS and LOAN ASSOCIATION yra pasirengus priimti jūsų įdėlius, 
už kuriuos mokame 3Ms% dividendų. Įdėliai apdrausti iki $500000 per Federal Savings 
epd Lpan Insurance Corp., \yashington, D. C. Duoda paskolas lengvais išmokėjimais.

1739 SOUTH HALSTED STREET
i; ■ CANAL 8500

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St, 
Chibago, UI.

Vardas ............... ..............Z.____

Adresas ____ ___ ___________

Miestas _____________________

Valstija ___ . ______
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The Ltthvaniaa Daily New»

ĮAiblished Daily Except Sunday by
Hie Lithuanian News Pub. Co. Ine.

173S South fialsted Street
Telephone CANat 85OS

Subscription Rątes:
15.00 per year in Canada
$fi.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Ufaakyme kalnai
Chicagoj e—paštu

Metams .............
Pusei metų------------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams -..
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija __________
Savaitei_________________
Mėnesiui------- ....r.r..t—

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

Metams ________
Pusei metų ------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

_ $8.00
. 4.00
- 2.0C
- 1.5
. .75

_ 3
__  18
- 75

Enteręd as Second Clasą Matter 
Mhrch TOt 1514 at tne Post Ofpce 
of Chicago, Iii., under the act oi

15.00
2.75
L50

Telefoną* Cąnal

Naujienos einą kasdien, 
ifel I Trims męnesiaiąa Z.OŲ

Pinigus reifcią siųsti pašto įgoney 
Orderiu kartu su užsakymu.

Galų gale
Prezidentąs Roaseveltąs, galų gale, ryžosi uždėti em

bargo geležies ir plieno eksportui į Japoniją. Kad japo
nai “neįsižeistų”, tai tų karo žaliavų gabenimas yra užn 
draustas ir į kitus ne Amerikos žemyno kraštus, išimąųt 
Didžiąją Britaniją.

Bet embargo įeis į galią tiktai spalio 16 d. Kodėl M 
tuojaus? Iki spalio 16 d. Amerikos kompanijos dar gali 
nugabenti j Japoniją tūkstančius tonų geležies ir plieno, 
iš kurių bus daromi ginklai karui prieš Kiniją ir, gal būt, 
prieš pačią Ameriką.

Diena prieš tai Jungtinės Valstijos suteikė naują 25 
milionų dolerių paskolą Kinijai. Tai buvo įspėjimas Ja-? 
ponijai, kad ji stisilaikytų nuo agresijos žygių prieš Indo-

Bet atrodo, kad japonai jau nieko nepaiso, Embargo 
pąskęlbnnas juos irgi vargiai padarys sukalbamesmug, 
Per ilgai Washingtonas laukė.

1 -'"J !'■' " ■ .. I1" 1...........      "........................ ...

mija, kaipo mokslo įstaigai.
Kuomeį Lietuvos universite

tas buvo įsteigtas, jam buvo Nu
teikta teise pačiam valdytis ir 
tvarkytį savp reikalus. Univer
siteto profesoriai rinkdavo sa
vo viršinikus: rektorių (ameri
koniškai sakant, “prezidentą”), 
prorektorių, profesorių tarybos 
sekretorių, fakultetų dekanus ir 
k. Be to, profesorių taryba pri
imdavo nnujus narius, nustaty- 
dąvo iriekslo programą ir teik
davo mokslo laipsnius.

Šitai autonominei universite
to tvnrkai sudąvę skaudų smū
gį Smetonos valdžia, išleisdama 
įstatymą, kad universiteto rek
torių ir kitus viršininkus turi 
patvirtinti švietimo rpinisteris. 
Tąčiąų prie Smetonos dar visgi 
buyo palikta teise profesorių 
tnryfem siūlyti kandidatus į rek
toriaus, prorektoriaus, sekreto
riaus jr dekanų vietas. O dabar- 
tiniąi Lietuvos valdovai jau ir 
Šitą universiteto teisę panaiki- 
no.

Babąr, kąip matome iš aukš- 
Činus paduoto ^Eltos” praneši
mo, universiteto rektorių ir ki
tus universiteto viršininkus 
^pristato” Hąiidies Švietimo ko
misaras, o juos patvirtina ko
misarų taryba, Universitetas ta
po sų^iurokra tintąs.

Taigi ir mokslo srityje bol
ševikai pasirodė ątžagareivlš- 
kęsni net ir ųž Smetonos val-

KOMISARŲ MALONĖJE

Vėl nepasisekimas
Dar užvakar buvo galima manyti, kad drąsi gęn. dę 

Gaulle’o ir britų laivyno akciją prieš Dakarą bus pabaiga 
ta sėkmingai. Bet išėjo kitaip> “Laisvųjų francuaų” vai
das pasitraukė. Po jo pasitraukė ir brftų laivai,

Anglijos karo vadovybė vėl gavo “juodą akį’v Jai ną* 
pasisekė Norvegijoje, Holandijoje, Belgijoje, Franeu^ijO“ 
je, dabar franeuzų Afrikos kolonijoje. Tai skaudus 
smūgiai didelės valstybės prestyžui.

Galimas daiktas, kad išmintingiau buvo sustoti puo
lus Pakaro uostą, negu dėl jo įsivelti į kąrą su Petaifto 
Franeuzįją. Bet kam reikėjo pradėti, jeigu nebūva gera^ 
apgalvoto plano, kuris butų užtikrinęs ūmų kovos }ąi? 
męjimą? O gal būt, planas buvo, bet pervėląi imtą, jisai 
vykinti? Deja, tie pasivėlinimąi ir nepasiruošimai domo 
kratijoms iki šiol yra atnešę daug nelaimiu.

Gandai apie A» Smetonos vykimų Amerikon
Pirmiausia “Naujienose”, o paskui ir kituose laikraš

čiuose, buvo įdėta žinią, kąd Amerikon atvykstąs buv. 
Lietuvos prezidentas, Antanas Smetona. Sako, jisai ga
vęs Jungtinių Valstijų vizą ir jau išvažiavęs iš Vokieti
jos į Šveičariją.

Tqq Žinios buvo paskelbtos Berlyno“ žinių agentūros. 
Jų patvirtinimo, kol kas, mums neteka kitur matyti. Bet 
šiomis dienomis esame girdėję privačiu keliu,, kad p. Sme
tona tikrai esąs kelionėje į Ameriką,

Jeigu jisai atvyks, Amerikos lietuviai žiūrės į jį, kaip 
į vieną tų, kuriems teko bėgti nuo bolševikiško smurto. 
Bet kokių nors oficialių titulų jie jam negalės pripažinti. 
Jo “konstitucija” amerikiečiams nėra priimtina. Visiems 
bus geriau, jeigu jisai čia elgsis, kaip privatus asmuo, o 
ne kaip valstybės atstovas.

Nauja nepriklausoma Lietuva turės būti visai ne to* 
kia, kaip ta, kurioje prezidentavo p. Smetoną, Jisai alsi* 
dūrė panašioje padėtyje, kaip buv, Lenkijos prezidentą? 
Moęeįekfe.

l'D " —■ ■■■į h f ................ .

APŽVALGA-^
W!

OTET4
ž

praneša:
“Liaudies šviętimu komi

sarui pristačius ir Liaudies* 
Komisarų Tarybai patvirti
nus, Kauno universiteto rek
torium paskirtas ekstraordi
narinis profesoriąa Altana s 
Purenąs. Technologijos fa
kulteto dekanu paskirtas df> 
centasi VI. Jakovickas, ir sta
tybos fakulteto dekanu -r* 
ordinarinis profesorius Sta
nys Kolupaila.”

ku. Viena, universiteto rektorių 
ir dekanus (t. y. skyrių virši
ninkus) jau ne profesoriai ren
ka, bet skiria valdžią. Antra, 
technologijos fakulteto (sky? 
riaus) dekanu tapo paskirtas 
asmuo, kuris yra tiktai docen
tas, o ne profesorius. Tai argi 
tame fakultete nėra nė vieno 
profesoriaus? Aišku, kad tas 
docentas Jakovickas (apie ku
rį iki šiol mokąs ąebUvQ girdęs 
jęsl yrk pgskirtąs dękąuu fe** 
kiąis tąi poĮitįpiąis sumetima^r 

i *

Bet užvis svarbiausias yrą 
tas faktas, kad Lietuvos univėr-

B
kuitęto dękanu (viršminKu) y* pavergus Lietuvą, Tauro žvaigž- 
ra paskirtas kok* tep ^dočęū- dė komunistiškam horizonte 
tas’’ feavmka^ kuria M pro* kaip Ir Pabar jau
fesprfau* titulo neturi- jam neleidžia rašyti edltoriąių 

Ir pavedė vesti tik pirmąjį Lais
vės puslapį ir H po šplomsko 
griežta priežiūra ir cenzūra, nes 
nej viena nors ir pirmo pusla
pio žinia nepraeina šelomsko 
nepątilęrinta- Kadangi Tauras iš 
jų yrą tik vienas pamokintas 
vyras, tai to visko pakęsti ne
gali ypatingai matydamas, kad 
jau yra ‘ąikvidlmjamas”,
Slaptai seka vieni kitus,

Nors įvykstančiuose susirin? 
khnuose vyriausi vadai pasekė
jams stengiasi įkvėpti kaliniš
ką “ščyrumą”, kad pasekėjai 
butų ištikimi Busijai ir atsida
vusiai dirbtą, bet tas jiems 
vyksta, ypatingai dabar, kada 
Rusiją pavergė Lietuvą. Tad ne? 
žiūrint kaip susirinkimuose bų-. 
na nutariama ir susitariamą 
veikti, bet vieni kitąis nepasi
tiki ir po susirinkimo vieni ki
tus slaptai, užkampiais seką 
tikslu patirti, kur kuris po bu
vusio susirinkimo eina ir su 
kuo sueiųa ir kąlbąsr. Pastebė
ti užeinanti į vadams “nepatiki
mas” užeigas arba kalbant si 
ne komunistais, būna rekorduo- 
jami ir iš to daromas busimo 
apkaltinimo' aktas jų likvidavi
mui.
Išsigando registracijos.

Brooklyno koinunistai nepą- 
prąstai išsigando nepiliečių re
gistracijos, Jų stalyčio,j e tas 
klausimos labai gyvai diskusuo- 
jamas. Kitokių išvadų jie ne
randa kaip tik tai, kad po re
gistracijos, anksčiau ar vėliau, 
komunistai bus padėti į tam tik
ras koncentracijos stovyklas ir 
kad jų veikimas bus likviduo
tas. šį klausimą jie diskusuoją 
tik kelių vadų tarpe, nes jeigu 
eiliniai nariai tą žinotų, tai ga
li mesti komunizmą ir visiškai 
nuo ją pasitraukti.
Nežipą kas daryti • <•'.
su nepiliečiais,

Jau du mėnesiai laiko atgal, 
komunistams iš pačių aukšty
bių buvo įsakyta iš partijos 
prašąlintį visus nepiliečius, ku? 
rie, kaip virš minėta, gali būti 
uždaryti į koncentracijos sto
vyklas, kurie nepiliečiais būda
mi tarnauja Rusijai, šia klausi
mas sudarė didelį gąlvosukį ir 
liko neišspręstas, nes pasirodė, 
kad Amerikos lietuvių komu
nistų partijoje esantieji tik kas 
ketvirtas asmuo yra pilietis, o 
trys nepilieeiai. Prašalinus no- 
piliečius, veik niekas nelieką 
partijoje. Tad nusprendė tylėti 
ir nieko, nedaryti, nežiūrint ko
kis likimas ištiks jų pasėkėjus 
nepiliečius.
Ląisvę Lietuvon 
nuleidžiama.

Buvo kelis kartus 
įdėtas skelbimas raginantis A- 
merikos lietuvius, kad jie savų 
giminėms Lietuvoje užrašytų 
Laisvę. Dabar tokio raginimo 
daugiau jau nėra, nes gavo pra
nešimą,, kad Laisvė Lietuvon 
bus įleidžiama tik vienam ki
tam komisarukui, q kiti jos 
gauti negali, kaip negali gauti 
bile kurį kitą Ąrųęrikos lietuvių 
laikraštį. Šakuma prapešime 
nurodoma, kad nežiūrint tor 
kad laikraštis yra karštai ir ak? 
lai kęniunistinio nųsistątynioT 
bet jamę telpa daug visokių ži
nių ir pranešipią apie buržujiš
ką ąmerikiečįą gyvenimą, ąpic 
šąunius baliavojiinus sppry^o 
purėse, kąr būną ąpkrąųti sta
lai valgiais ir gėrimais. Bl>- 
sijos ribose skelbiama, kad tik 
Rusijoje gerląu^įąs gyvenimas,, 
o kapliąlistįnęsę valstybėse 
žmonės tiesiog badau ją, j ubą 
šunies viętdje t^įįkor Na, ir į 
ką bus pąnąšu, jęigų paprastai 
pilietis Ameriką lietuvių laik? 
raštyje skąityą žiniaą apie bą^ 
liąvojimus, pasilipksminiMąuę nr 
visokias pramogas su* ištekliai^ 
ir 6e jokių vąriĮyjni

PenkĮat, rugsėjo Į&40

fespriąus titulo neturi’

MANO PARĖK
KIMAS

•f

F. D. Roosevelto 
Kandidatūra

Nutarimai iš Centralinės . 
kuopos susirinkimo

Kuomet komisarų valdžįa pa
kišo Lietuvos ųnįvęr*itetą po 
biurokratijos padų,, tąj Stalino 
davatkos bąndo įtikinti visuo-:, 
menę, jogęį bolševikai nevaržo 
mokslo laisves. Yięname komu-, 
naęįų organe nurodoma, kad 
prof, Ą. Purėna*, naujasis uni- 
vęrsfteln profesorius esąs pa
žangus žmogus, o prof. Kolu
paila katalikas. Bet jie, girdi, 
“iŠ Liętuvęą nebėgę”; ne tiktai 
nebėgo, o dargi.mžinia viršinin-. 
ką vietas universitete,

Kad nebegO', tąį čią nieko 
nuostabaus. Juk Lietuvos sie
lio* šiandien yra taip saugoja
mos (“pasienio ruožas” m 1.1.), 
kad ir pelei sunku iš jos pą- 
spruktit Antra vertus, jeigu bu
tų pabėgę iš Lietuvos visi žmo
nės, kuriems gręsia pavojus iš 
bolševikų puses, tąi užsieniuose 
butų atsidūrę šimtai tūkstan
čių žmonių — ir kur jie butų 
pasidėję?

Pasilikusioms Lietuvoje, su
prantama, tenka kentėti po Sta
lino jungu ir kaip galint tai
kytis prie aplinkybių. Ką gi jie 
gali daugiaus daryti? Juk ir po 
1926 m. peryer§mo, kuomet 
valdžią pagrobė Smetona su 
Voldemaru, Lietuvoje buvo pri
versti gyventi po diktatūros 
priespauda tūkstančiai socialde*- 
mofe'atų, vai. liaudininkų ir ki- 

; tų įsįtįkįmmų žmonių, kuriem® 
ta dikthtura buvo nepakenčia* 
pia. Tautininkų viešpatavimo 
laikais Lietuvos universįteto 
rektorium buvo atkartoiinąį 
renkamas (ir valdžios patvirti
namas) socialdemokratas V. te 
pinskas; profesorių tarybos sek
retorium — socialdemokratas 
Purenąs; buvo paskirtas profe
sorium socialdemokratas St. 
Kairys, ir t.t.

Tai kas čia tokio, kad pfof. 
Purenąs ir prof, Kolupaila dar 
ir šiandien turi vietas universi
tete? Jeigu bolševikai išvaikytų 
iŠ universiteto tokius, kaip jie, 

■ mokslo vyrus, tai reikėtų užda
ryti patį universitetą. To dary
ti Maskva (bent tuo tarpu)> ne
drįsta.

Bet jos komisarai jau atliko 
biąurą dalyką, panaikindami 
universiteto autonomija- To- 

‘ liaus tos mokslo įstaigos lais
vė bus varžoma Vis labiau ir 
labiau. Prie kiekvieno profeso
riaus bus> veikiatisia^ paskirtus 
“pelitini® komisarės”, kuris jį 
prižiūrės, kad neiškryptų iš 
ninįzmo^taliuizmo linijos”. Ir 
atrodo, kad pradžia tain jau 
padaryta, nes tėclmblngijos fa-

PRADŽIA DALO LIETU, 
VIAMS KOMUNISTAMS

AMERIKOJE

šios savąįtfs ‘‘Tėvynėjp” įdė
ta įdomi vieno korespondento 
(“Fer Skylę Mątęs”) Žinia apįę 
tai, kas deda*! liMuv^kų 
donųjų “penktakujų” tarpe, Ka
dangi komunistai skleidžia la
bai daug melą apie savo taria
mus ^pasisekimus”, tai bus ne 
pro žalį ir musų skaitytojams 
patirtį šiek-tiek daugiau apie 
mizerną padėtį t°je Maskvos 
pakalikų Partijoje. S;LA, orga
no kuyesppdentas rašo :

Pąyiržutmįai žiūrint gal 
kam atruJu ir gal kas manu, 
kad dabartiniu Uiku> kuomet 
Rusija pavergė Lietuvą, Ame
rikos lietuviai komunistai tik 
gyvena džįaug*mu ir laimėji
mo momentą ir viskas pas 
juos tvarkoje, Tikrenybėje to 
nėra ir jie dabar turi daugiau 
velniavos, negu kada turėjo 
praeityje.
Smūgis komunistų 
ląįkraščiams.

Kaip žinome, komunistai 
turėjo daug simp atikų arba 
rėmėjų* kurie skaitė jų laik
raščius ir lankė jų parengi
mus. Tie komunistų rėmėjai 
vienok buvo tikri lietuviai, 
esanti demokratinio nusistaty
mo ir nelinkėjO' Lietuvai pra
žūties. Nors Laisvė visomis 
striunomis: grajina, kad Lietu
voje dabar prasidėjo rojiškas 
gyvenimas, bet tokiomis me
lagystėmis negali užslėpti nuo 
savo buvušių rėmėjų tą faktą, 
kad Lietuva pavergta, kad ji 
neteko nepriklausomybės, šim
tai buvusių Laisvės skaityto
jų jau pradeda atsisakyti 
Laisvę skąityti ir nors jų pre
numeratos:; užmokėtos, reika
lauja, kad ■. Laisve daugiau 
jiems nebūtų siunčiama- Taip
gi lietuviškų laikraščių pardą- 
vyklos viena po kitai atsisako 
priimti Laisvę pardavinėti.
Nuomonių skirtumas 
Lietuvos klausime.

f' , ■

Vyriausi _>( tkomunistų 
norėdami parodyti savo 
kimybę Stalinui, stengiasi įro* 
dyti, kad Lietuvos pavergimas 
yra Lietuvos žmonėms išgany
mas, bet tikrenybėje jie ką ki“ 
tą matę ir jaučia. Antraeiliai 
vadukai Lietuvos pavergimu 
nepatenkinti, nes nors jie ir 
norėjo, kad Lietuvoje butų j£O: 
munisti^ka tvąyka, bet kad 
Lietuva .butų savistovi valsty
bė, tik glaudžius santykius pa
laikant sų Rusija.
Vąržytinės už vadovybę.

Dabartinių laikų tarp Bim
bos, Mįząros ir šplomsko ei
na nemenkas trynimasis ųž 
vadovybę. Bimbą ir Miząra, 
ąbudu nori bąli vienas už kitą 
aukštesni, bet nei vienas ne
moka qruąiškąj. Tad Laisves 
pastogėje tupi Šolomskas ir tąs 
skąitydąmas Pravdą ir Izveati- 
ją nustato liniją, nes tik vienus 
Šolomskas moka rusiškai. Ka
dangi Šolomskas yra jiems ke
lio rodyklę, tai tas irgi jaučia
si ne paprastas mužikas, bet 
tinkamas būti komisaru ir turi 
nemažąs pretenzijas iškilti ąų- 
kščiaus Bimbos ir Mizaros, kas 
pastariesiems nepatinka. Jeigu 
kokio, tai bile kuris arba bile 
kurie du iš minėtų turės būti 
“likviduoti”, nes labai abejoti
na, kad vadovybės klausimas 
gražumu butų pas juos iš
spręstas.
Tauras jau likviduojamas.

■ ' . ■ < .

Tauras pirmiaus buvo žy|ųi 
figūra Laisves stalyčioje. Jis 
iraŠydhvo ėditoriata ir šį#b 
politinius str-Aipmiius. Bimba |U 
Mi^ąrą visuomet su Tauru sfei* 
tydavosi ir priimdavo jo pata
rimus bei sumanymus. Rusais

vadąi,

VIKTORAS BENDERIS
“Vilnies” Nr. 226 įdėtas kaž

kokio Meno Mylėtojo raštas art? 
trašte “Dainininkas V. Benderis 
gražiai atsiliepia apie Lietuvą”.

Tiesa, apie Lietuvą ąš gražiai 
atsiliepiu, bet ne apie dabartinę, 
kuri liko raudonosios armijos 
okupuota. Aš niekuomet nesą? 
kiąu, kad dabartinėje Lietuvoje 
įr Sovietų Sąjungoje man butų 
susidariusios labai geros per- 
«pęktyvos darbuotis. Geros per
spektyvos darbuotis man buvo 
susidariusios nepriklausomoje 
Lietuvoje. Bet kada Lietuva ne
teko nepriklausomybės, tai tos 
perspektyvos dingo.

Kad rusai turi gerų daininin
kų ir artistų, tai tas tiesa. Ta
čiau su jais aš nesikalbėjau ir 
negalėjau kalbėtis, kadangi jie 

1 kalba tik rusiškai, o aš rusų 
kalbos nemoku. Be to, daininin
kų ir artistų gerumas juk nega
lį pateisinti Lietuvos okupavi
mo!

Kokį įspūdį padarė sovietų 
filharmonijos orkestras Kaune, 
aš nežinau, nes kol gyvenau 
Lietuvoje orkestras Kauno ne
aplankė.

Baigdamas noriu griežtai pa
brėžti?. kad p. J. Tarnas visai 
tikslįąį įpasakojo pasikalbėji
mą su manim ir kelįais kitais 
iš Lietuvos atvykusiais ameri
kiečiais. A§ jam papasakojau, 
ką mačiau, ką jaučiau ir ką iš
gyvenau LMuvos okupavimo 
metu. Jis visa tai tiksliai atpą? 
šakojo. Aš jo raštų skaięiau ir 
užgiriu tai, kas ten parašyta.

VIKTORAS BENDERIS

Praėjusio penktadienio vaka
re, rugsėjo 20 d-, įvyko Lietu
vių Socialistų Sąjungos Chica- 
gos Centrąlinčs kuopos susirin
kimas “Naujienų” naujai atre
montuotame name.

Auka “Naujienoms”
Pakitėjusi namo išlaukinė 

išvaizda ir vidaus įrengimas į 
susirinkusius padarė labai ge
rų įspūdį. Kadangi remontui 
reikėjo gana didelių kaštų ir 
“Naujienos” prašo draugų pa
ramos, tad ir LSS Cent. kuo
pa jautėsi ‘‘Naujienoms” sko
linga už suteiktą patalpą susi
rinkimams veltui per daugelį 
metų, ir nutarė prisidėti kaštų 
apmokėjimui su suma $40.00.

Toliau nutarta koopęrųotį su 
pažangiomis organizacijomis, 
dirbančiomis už Roosevelto 
kandidatūrą.

Rengs vakarą
i Nutarta rengtis prie pateiki

mo kolturipio pasilinksminimo 
vakaro žiemos sezone. Nutarta 
glaudžiau kooperuoti su LSS 
Centro vadovybe. Beje, nutar 
ta surengti draugiškas išvažia
vimas į miškus ir pietums išsi
kepti aviną. —Draugas.

Užtiko Degtinės 
Varyklą South 
Chicagoj

Areštavo Tris Žmones

v

Laisvėje

Olandai prekiauja
BATĄVUA, Javą, rūgs. 25 

d. — Londone esanti OĮąpdiios 
vyriąųąybė paskyrė Vąn Mook 
vesti derybas su japonais pre
kybos reikalais. Mook lydį vi
sa eilė specialistų, kurie nusi
mano kolopialinėj prekyboj.

Japonai iš savo pusės dery
bų komisijos pirmininku pasky
rė komercijos minis terį Ęobą 
jaši.

Japonai pradžioje grąsino už
imti visas olandų kolonijas In
dijos vandenyne, bet pastaruo
ju metu, rpatyt, pakeitė savo 
nusistatymą šiuo reikalu. Gal 
todėl, kad dabar dar nesijau
čia pakankamai stiprus užpuo
limui.

Traukia Teisman
Keturis Komunistus

Kaltina Juos “Kriminaliu 
Sindikalizmu”.

Lc5vistowne, Illinois valsti
joj, apskričio graųd džhirė iš
nešė kriminalio sindikalizųio 
kaltinimus prieš keturis Chi- 
cagos komunistus.

Kaltinamieji yra, Irą I. Sil- 
bar, George Gihb$, Mąry WH- 
son ir James Curtis. Visi ketu
ri buvo suimti, kai jie nuvyko 
į Lewistowną platinti ‘komu: 
pistų partijos literatūrą.

Grandžiurė sako, kad kalti
namieji “darbuojasi organiza
cijai, kurios tikslas yra nuver
sti šios šalies valdžią”, ir todėl 
visi keturi yra traukiami atsa
komybėm

Federalio alkoholio biuro 
agentai vakar konfiskavo did
žiulę degtinės varyklų, kurią 
jie ujįttyp/adąe|^%ą244 South 
Chicago avcniio, South Chięa- 
goj. Ji buvo l,0Q0 galionų įtal
pos.

Varykloj agentai suėmė tris 
žmones, kurie esą jos sąvinįn- 
kąi.

Areštuotieji yra JI metų 
John Stąnecky, nuo 10754 Ave
li ųe F, 33 metų Niek Pctrov-. 
ich, 3654 Eust 97lh Street, iv 
27 metų Fred Babuacio, 77JA 
Greenwood avenue.

Nusižudė Ieškomas 
Už Vagystę

Puvo Policijos Serianlas
48 metų chieagietis Thad- 

deus Cullįnan, 2220 Wilson 
avenue, kiek laiko atgal buvo 
policijas seržantu. Du kartus 
gavo pažymėjimus už drąsą, 
bet sausio mėnesį buvo prašė- 
liūtas už girtuokliavimą.

Užvąkąr nąktj jis apiplėšė 
vieną James La Kanip, ties 
Francisco avenue ir Irvipg 
Park Road. Atėmė nuo jo $43.

Matydamas, kad buvę jo ko
legos, policistai iš Albany 
nuovados jį suims, Cullinan 
pasislėpė ieloj, ties 2923 Irvipg 
Park, ir ten nusišovė.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinia* Apie Paren

gusiu.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas sayo 
parengimų. Taipgi ir rengėjui, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujiena^”, 
kad nesusidurti sų kįtąb pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai. d

r

Čia įdomu pastebėti dų daly* ^au yra a^m^a au^ono
*

‘ .J-.'ii ’l.l.v.'
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Lietuvos kariuomenės panaikinimas. — Skelbia jau ko

vą savo tąvorščių tuščioms kalboms. — Akordiitfs 
darbas. — ^Draugas” Kapustipas. Nauji univer
sitete pareigūnai. — Visa eilė naujų paskyrimų 
Su žemės reforma nesiseka. — Kainos prekėms 
kilo 200—300 nuošimčių.

pa-

panaikinipio. Dar birželio 
d. buvęs Krašto apsaugos 
nįstras gen. Vitkauskas per ra
diją pasakė kalbą, kurioje pa
sirėmęs vyriausiojo ginkluotų 
pajėgų viršininko Respublikos 
prezidento (J. Paleckio) autori
tetu griežtai patvirtino, kad 
“Lietuvos kariuomenė pasilie
ka“ ir toliau, prireikus gins 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
laisvę“. Bet tautos išgamos J. 
Paleckio autoritetas nedaug 
reiškė prieš Maskvos valdovus. 
Todėl jau po dviejų dienų, t. y. 
liepos 2 d. Maskvos įsakymų, 
buvo priimtas nutarimas, ku
riuo Lietuvos kariuomenė pa
verčiama Lietuvos liaudies ka
riuomene. Tuo pat metu buvo 
įvesti politiniai vadovai, o ka
riuomenėje įsteigtas propagan
dos skyrius. Šių politinių vado
vų ir propagandos skyrių pa
stangomis kariuomenės discipli
na buvo greit sugriauta, kad 
kariai buvo vedžiojami po mi
tingus, kuriuose žydeliai švais
tėsi su raudonomis vėliavomis. 
Tuose mitinguose karių vardų 
buvo priiminėjamos politinio 
turinio rezoliucijos, su kurte 
mis Lietuvos kariai neturėjo 
nieko bendro. Nors pačioje 
Sov. Sąjungoje buvo pripažin
ta, kad vad. politiniai vadovai 
tiktai griauna kariuomenę, Ly
dė! tie “vadovai“ buvo pašalte 

okupantai lt bet Lietuvoje okupantams

30 
mi-

(BIULETENIS Nr. 10)
—•Formaliai pp jungus ne

priklausomą Lietuvos valstybę 
prie Sovietų Sąjungos, dabar 
jau oficialiniai paskelbtas nu
tarimas apie £ Lietuvos kariuo
menės panaikinimą. Pagal šį 
nutarimą, Lietuvos *’Iiaud.es 
kariuomenė** perorganizuojama 
į raudonosios armijos šaulių te
ritorinį korpusą. Lietuvos ka
riuomenė įjungiama į Pabaltijo 
ypatingosios karo apygardos 
kariuomenes sudėtį. Ligšiolinė 
karo mokykla pavergiama rau
donosios armijos pėstininkų 
mokykla. Naujokų registracijai 
vykdyti ir privalomos karo tar
nybos dalykams spręsti vietinio 
karinio valdymo organai peror
ganizuojami į karo komisaria
tus ir perduodami Pabaltijo 
ypatingosios karo apygardos ži
niai. šaulių korpuse paliekama 
Lietuvos “liaudies kariuome
nės“ uniforma, bet įvedama 
raudonosios armijos vadovybės 
laipsnių ženklai. Visi buv. Lie
tuvos kariai per du mėnesius 
prisaikdinami Sovietų Sąjungai. 
Sovietų Sąjunga pasisavina vi
są Lietuvos kariuomenės ap
ginklavimą ir turtą, trobesius, 
bylas ir archyvus, kurie per
duodami Pabaltijo ypatingajai 
karo apygardai.

Šia proga tenka prisiminti, 
kokiomis apgavikiškomis prie
monėmis Lietuvos 
ėjo prię kariuomenės tupėjo kariuomenės discipliną

sugriauti, todėl tokie “vadovai“ 
galėjo ląįsvai dirbti savo pra
gaištingą darbą. Dabar, įjungus 
Lietuvą į Soyįętų Sąjungą, kąip 
matėme, Lietuvos kariuomenė 
panaikinama. Kiek Lietuvos ka
rių įeis į steigiamą "šaulių te
ritorinį korpusą“, taip ir nepa
skelbta, Bet viena aišku, kad 
nuo šiol Lietuvos stmųs gaus 
ginti imperialistinius Maskvos 
valdovų bksNa,

—Likviduojamų žemės Ūkio 
Rūmų ^įrektoriaųa agr. Vasi
liausko pasikalbėjimas ‘‘Darbo 
Lietuvoj*” apie liūdną Lietu
vos žemės ūkio būklę iššaukė 
piktą Lietuvos komuniatų par- 
tijos centralinio komiteto že
mės nkio skyriaus vedėjo K. 
Didžiulio repliką. Pasak jo, agv. 
Vasinausko paskelbti faktai esą 
ne teisingu o jo padarytosios iš
vados esančios klaidingos. Gy
vulių skerdimas busiąs ir to
liau laikomas kenkimu. Girdi, 
agr. Vasiliauskas užmiršęs, kad 
Tarybų Lietuva esanti dabar 
nebe
kuri visų buvo išnaudojama, 
bet iš niekur negalėjo sulaukti 
pagalbos, bet dalis Galingosios 
Tarybų Sąjungos, kuri reikale 
galės jai padėti.“

Pasižiūrėsime, kaip pati skur
de paskendusioji “galingoji So
vietų Sąjunga“ padės Lietuvai! 
Tenka tik prisiminti, kad prieš 
Lietuvos 
žemės 
minti’ 
davo

kyklose — komunistiniai jau
nuoliai.

—Sovietų Lietuvoje paskelb
ta eilė naujų paskyrimų. Vals
tybinės plano komisijos pirmi
ninko pavaduotoju paskirtas 
Dzidas Budrys; finansų komi
saro pavaduotoju — Tadas Za
leskis; žemes ūkio komisaro 
pav, — Povilas Šklėrius; svei
katos komisaro pav..— Jonas 
Parųarauskas; švietimo komi
saro pav. — Liudas Gira ir 
Juozas Žiugžda; vietinės pra
monės komisaro pav. — Vladas 
Banaitis; socialinio aprūpinimo 
komisaro pav. — Valerija Nar- 
vidaitė; teisingumo komisaro 
pav. — Kęstutis Domaševičius; 
maisto pramonės kom. pav. — 
Viktoras Juozapavičius ir vals
tybės kontrolės kom.
Jonas Kalvinis.

—Visos valstybes ir
dybes įstaigose nuo rugsėjo 1 
d. įvestas darbo laikas nuo 9 
iki 16 vai.

p—Bolševikiškais metodais Lie
tuvoje vykdoma žemės peler
ina yra visiškai paraližavusi vi
są žemės ūkį. Pagal pirmuosius 
projektus, buvo nutarta visą 
"reformą“ įvykdyti “stachano- 
viškais” metodais, t. y. iki rug
sėjo 1 d. Neseniai buvo
skelbta, kad tas terminas pra
tęsiamas iki rugsėjo 15 d. Da
bar “Liaudies“ komisarų tary
ba nutarė “pasiūlyti žemės ūkio 
komisijoms visą žemės fondo 
paskirstymą mažažemiams 
bežemiams valstiečiams

i ne vėliau 
m. spalių 1 d.” Reiškia,

pav. —

savival-

‘♦mažytė senoji Lietuva,

pa-

«

Puspaint. 
Paintėms 

ir Kort.

Julius Kessler
85 metu ąmžiaus 

Degtindarių
Meistras .

[T 1' f11

MR. HIi-Aš NARDAU 
TIESIAI DĖL KESS- 
LĘR’S NES Aš GIR
DŽIU. KAD JI TURI 
PUIKŲ PASISEKIMĄ,

MR. HATT:-26 MI- 
LIONAI BONKŲ* 
PARDUOTA -TAI 
METINĖ RATA!

okupacijų, Lietuvos 
ūkis pajėgdavo priga- 

tiek gėrybių, kad užtek- 
išmaitinti ne tik 20,000 ir 

pagrin-

IfCčair i?d ’c Ju o o. JbJCi
f WHISKEY

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesal« 
<707 8. Halsted St 

TeL Boulevard 0014

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASH 
KAINOMIS

Imkite 3 metus išmokėti—reikia 
tik jūsų parašo.

Celotex Pląsterboard pėda 2c 
1x6 Lentos ................. pėda IHc
1x4 Grindims Lentos pėda l%c 
Cedriniai Postai ( 7 pėdų) 10c 
2x4 ............................. pėda IVic
VVallboard—sheet nuo 4x6 iki

4*10 .....................  pėda 2c
Albert Special Maleva gal. $1.25 

Apskaitliavimas DYKAI—
Pristatymas DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO. 

3800 Š. Western Avė.
Tel. LAFayette 2101

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

vai. dienos.

Padėti Pinigai kas Mėneaf Prieš U d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virt * •
Atsargus fondas virš - - $400,000.00
pabąr Mnkąmę Vi Pa
dėtas PinigUSv Duodam Paąko

55,500,000.00

LOAK |TOH«fChic»įo
JUSTIN Prfs.

Vai.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FKDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
’ Tel. VlRginia IMI 

wwrr

iki 12

t—t

T - 't. 1

"Ukviduojame

$45,000
VERTĘS

VISAI NAUJOS STATYMUI 
MEDŽIAGOS

SUSIDEDANČIOS IŠ 1600 DURŲ, 1975 
ROLIŲ STOGAMS PAKLOJIMO, 800 
KETVIRTAINIŲ shingles, langų ir 
RĖMŲ, GYPSUM, INSULI ACI JOS, 
WALLBOARDS, KABINETŲ, KAUNTE- 
RIŲ, IŠSTATYMUI STALŲ, PLUMBIN- 
GŲ, ELEKTROS 1R HARDWARE FIKS-

Į»parduota

COLISEUM ANNEX
1503 SO. WABASH AVĖ.
Parduosime bet ^ieJ/daU,

Sąlygos*. Vien tik cash 
Ątdarą kasdien nuo 8 vab ilįį 9' uai. itaifyrb.

Iki vuon prekįs bu* fifardutįtni.
■ ‘-r- iapardavima , •-

MR. H. TOLIN, LlkVlDATOan^ 
----------------------------------------- Tninil-LiTm i ruijiiini

rusų karių kurie apsigyveno djnaj baj 
Lietuvoje, bet dar dideli kie
kiai buvo gabenami ton pa- 
čion 
jungon“, nekalbant jau apie I Kadangi ..bolševikiški gudra- 
Lietuvos prekybos santykius su galviai sugalvojo vykdyti žemės 
kitomis valstybėmis. “reformą” kaip sykis didžiau-

—Matyti, kad dąbartiniems šioj darbymetėj, tai netenka 
Lietuvos valdovams jau n tįsi- stebėtis, kad visas žemės ūkis 
bodo amžiui mitingai, kurie da- buvo vienu mostu visiškai dis- 
bar vyksta. Tikriau pasakius, organizuotas, Tą pagaliau pa- 
okųpantams buvo svarbu su- mate ir sovietiškoji Lietuvos 
daryti vaizdą, kad Lietuvoje vyriausybė,-|kad ji paskelbė nu- 
prasideda '“laisva' gadynė“, ku- tarimą tabipadėęiai pašalinti, 
rioję kiekvienas gali-plepėti, ką Vyriausybė laiko, kad svarbiau- 
tik nori. O dabar, kai> jau oku- sias uždavihys esąs įvykdyti 
pantai formaliai atsisėdo Lic- tinkamą ir Savo laiku žiemken- 
tuvoje, tuomet galima ir nebe- cių sėją. Todėl visi kviečiami 
mitinguoti. Štai ką tuo reika- savo darbu ir asmenine in c a- 
lu rašo Lietuvos komun stų tyva siekti pavyzdingai įvykdy- 
partijos organas “Tiesa“: ti “pirmąją .žiemkenčių sėją so-

MĮvairiomis progomis, susirin- eialistiniupsą , Lietuvos lankčio- 
kiniuose, pasitarimuose, mitin- se“. Toliau seka: Tiems žemių 
girose; sakoma daugybė kalbų... savininkams,, kurie turi dau- 
Tačiau labai blogai ir labai ža- giau kaip 3.0 ha, uždedama- po
linga, kad kalbos tuščios ir reiga apsėti ne tik paliekamus 
nieko nepasakančios. Tuščioms | jiems žemės plotus, bet ir ank- 
kųlboms reikia skelbti
Neleistina, kad tuščiomis frazė-1 
nijs pasipuošę žmonės kvailin
tų darbininkus.“ O kas gi claiu. 
giausia kvailina darbininkus 
tuščiomis frazėmis, jei ne ko
munistų partiją1?'

—Į Tauragę buvo atvykęs iš į 
Kauno pramonės komisariate! 
atstovas, kurįs darbininkus pa
guodė, kad busią statomi jięms. 
specialiai skiriami namai. Tas 
atstovas vadinas “drangas” 
Ęvin Noch.

—Kauno “Maisto“ skerdyk
lose įvestas akordinis darbas. 
Tad tuo pačiu norima iš darbi
ninko daugiau išspausti,

—Sovietų LietuVos liaudies 
komisarų tarybos reikalų val
dytoju paskirtas AleksancĮtas 
Pauža, o aukščiausios tarybos 
prezidiumo reikalų vedėju — 
Jonas Karosas.

—“Tiesa” praneša, kad Pa
langoje prie gatvių tiesimo1 dar
bų dirba 60 darbininkų. Staty- 
bininkų profesinės sąjungos at
stovas “Draugas“ Kapus tinas 
nuvykęs* į darbo-vietą ir puste- 
bėjęs,, kad cĮirbę visą laikų tik 
6—7 įmones, o kiti stovėję iv 
tarp savęs kalbėjęsi. ‘'Tiesa*’ 
tuo kaitina prižiūrėtojus.

—Kauno Universiteto rėkte 
rium paskirtas ekstraodinarinis 

A-ntanas Purenąs. Tedu 
•nologijos fakulteto dekanu — 

Vii, J ako viekas, o. statybos 
[fak. dbkauu ordv bmf. 
sys Kolupaila,

|k -r-^uo' rauksiu metų 
| rfftįm Qvgįan:zuoja-Į!
i mi pionieriai. iri
I’ '‘dkteihriukai?\; o> vidurinėse mn-

Galingojon Sovietų Są- 
nekalbant jau apie

včl ati-

kovą, sčiąu jų valdytus žemės plonis. 
Jie turį savo asmenine atsako
mybe tinkamai parengti dirvą, 
įtręšti ir apsėti, kad siais me
tais žiemkenčių butų pasėta ne 
mažiau kaip 1939 m. Tačiau 
kokiu badu tai galima butų at
likti, 
Taip pat tiems, kurie 
žemę, uždedama pareiga žiurė-

nutarime nepasakyta.
gauna

įvaikių prekių atsar-

mai žiemkenčių.
—Įsigalėjus Lietuvoj bolšs- 

vikams^ gyventojai suskato su
darinėk
gas< Dabar Vilniaus miesto ir
jo srities prekybininkai Įparel- 

i gojumi pranešti apie tuos asme
nis, kurie sudarinėja atsargas. 

' Pas tokius žmones tuoj pat bu
sianti padaryta krata. Ryšimu 
su britų ir odos stoka, kai ku
ri# batsiuviai ir prekybininkai 
pakėlė kainas net 200—300%. 
Prekybos.' komisariato' atstovas 

•Vilniuje įspėja, kad už kainų 
į kėlimų bus baudžiama ne tik 
piniginėmis baudomis, bet ir 
priverstina darbo stovykla ir 

h abiem bausmėm kartu. Deja, 
istorija rodo, kad vien bausmė
mis prekių nepagaminsi. Sovie- 
lų Rusijoje bausmės vykdomos 
jau Virš 20. metų; bet prekių

f kaip nėr, taip nėr...
*

KESSLER'S PRIVATE blend-a blended VVHISKEY. 75% Neutral Spirits distilled from 
Grain. 90 Proof. Julius Kessler Distilling Ca., |ijęorporpted, Lawrenceburg, Indiana.

LINK-BELT Automatic STOKERS

iąlleng< 
$189.50 kaina, su

' I I I■■■■■I ■! II .JI UI ĮI. .. —■

Dėl inžinierystės pliano ir kainos apskaitliavimo dykai, 
šaukite REPUBLIC 6350

LINK-BELT STOKERIAI
YRA RODOMI PAS

MANOR Radio and Appliances
6322 SOUTH WESTERN AVENUE

Skersai Highvvay Teatro

Vartok Seną Anglims
Špatą Kaipo $5 Mokestį!

Jūsų anglims spatasbus daugiau nebereika 
lingas kada turėsite naują, Link-Belt “Chal- 
lenger” save-šeriantį automatišką Bin-Fed 
anglių stokerį šildant jūsų namus.

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

tinė proga gauti deluxe kokybės bin-fed 
stokerį šia žėma kaina. Rašykit mums 

dėl vardo artimiąusio pardavėjo.
LINK-BELT COMPANY 

Stoker Division
17th and Western Avė., Chicago 8245

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

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

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

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

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

3

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
įaisnįuotų Dentistų.

apskaičiavimas 
DYKAI.

ir 
aukščiau

Dentures 
užsakymą

tik 
nuo

“NAUJIENŲ” 
AUTOMOBILIŲ 

PIKNIKAS 
LIBERTY GROVE 

WILLQW SPRINGS, ILL. 
SEKMADIENY, 

Spalių-Oet. 6 d. 1940

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSIŲUS
Išima Už .............. I W.0U
SeL™“....»50.00
raudongyslių $ pc nn 
Išėmimas rr Ligon. fcw«UU 
REUMATIZMAS CO
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 fl f)
ir vaistai .................. * I -U V
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

• FOTOGRAFAS
?CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai- 
dojyis ir, ĮJpllywopd 
'šviesomis. Datbas 
garantuotas.

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

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAHGA
distributors

Parduodam geriamų if 
stipriausi

FOX HEAD ALI) 
Vynai-Likieriai-G*r1mai 

į visas mieso -ialis.

5031 W. Rooseveli Rd. 
CICERO, ILL. v

T Riimu ■ w

.............i.f ■*.. iiinu l M-

Sophie
arcus

RYTINE RAUK) 
VALANDA

— iš stoties --

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vąl. vakare.

Išgirskit v£liąus|ąs žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

JTS 0WN THAT 
MULIONS PREFER

■J2.:

Mes esame puikių dantinių pleitų 
gamintojai jau per suvirš 18 metų. 
Ateikite, leiskit mums paradyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TO su NEW HUĘ DANTIMIS.

Pataisymas $1.0Q

hmdalo Dental Uboratobei
h HEJNĄ BROS. x

Atdara iki 8:30 v. v. — Subatomis iki 5 v. vak.
I 3945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė.
i , Tel. Lawndale 2908 ___ Tel. Monroe 9251
aąa.,,

-- ------------------------ - -------------------- - —■—»

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

MIRACLE

SSįsi

Iiaud.es


r
NAUJIENOS, Chieago, 111.. • ' Penktad., rugsėje

■ i' •

>ITO LIETUV
DĖL VAIKUČIŲ CHORO
Kažkoks korespondentas iš 

Detroito rašo: “Kai pas mus at
važiavo p. Kvederas, tai atrodė, 
jog vaikučių chorelio klausimas

Toliau tas korespondentas sa
ko, jog vietoje dalykų pagerini
mo viskas aukštyn kojomis ap- 

paliko tik palaidi 
Tėvai, girdi, prašę

sivedė ir 
• barščiai.

SLA 352 kuopą, kad tą chorelį 
paimtų į savo globą. Kuopa iš
rinkusi ir komisiją, kurios na
riai negalėję susitarti tarp sa
vęs. Pagaliau komisija priėjus, 
išvadą, kad už kiekvieną vai
ką reikia iškolektuoti po vieną 
dolerį per mėnesį, čia ir vėl 
suirute kilusi, nes tėvai nenorį 
dolerio mokėti ir leisti savo vai
kus į p. Kvedero vadovaujamą

SHADY TREE INN
Daržo Savininkas rengia

PIKNIKĄ
NEDALIOJ,

Rugsėjo-Sept. 29 d.
1 vai. popiet.

Kviečia visas gimines, visus savo 
draugus ir pažįstamus atsilankyti 
Bus gera muzika ir skanus 
kandžiai veltui. Kviečia

Juozas Suaitis, 
SHADY TREE INN, 

89th and Archer Avenue, 
Willow Springs, III. skersai 

O’Henry Park.

už-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•7JATT.TTFNHSF’-

. Nežinau, apie kokį chorelį tas 
korespondentas rašo. Atrodo, 
jog kažkoks chorelis jau gyva
vo prieš p. Kvedero atvykimą. 
Tuo tarpu nieko panašaus ne
buvo. Chorelį, Dailės chorui 
pritariant, suorganizavo pats 
p. Kvederas. Išgyvavo jis aštuo
nis mėnesius ir pereitą pavasa
rį, kaip ir kiti chorai, nutraukė 
pamokas. Dabar, kai oras vėl 
atvėso, pamokos liko atnaujin
tos: jos yra laikomos šeštadie
niais ir prasideda 10 vai. ryto. 
Kai kurie tėvai pareiškė pagei
davimą, kad jų vaikučiai ne tik 
muzikos mokytųsi, bet ir lietu
vių kalbos. Mokytojas Kvederas 
sutiko, bet pareikalavo šiokio 
lokio atlyginimo. Juo labiau, 
kad pereitą žiemą jis be jokio 
atlyginimo chorelį mokino.

Kol apie atlyginimą nebuvo 
užsiminta, tai niekas ir suiru
tės nepastebėjo. Mat, kai kurie 
žmonės vis ieško bargcnų: už 
kiekvieną piršto pajudinimą jie 
reikalauja atlyginimo, bet kąi 
reikia kitam centą kitą primes
ti už darbą, tai jau ir suirutė.

Lietuvos kalbos mokyklėlės 
sumanytojai ir kreipėsi į SLA 
352 kuopą, prašydami paramos. 
Ta parama liko suteikta ir da
bar turi progos gyvuoti chore
lis ir lietuvių kalbos mokyklė
lė. Mokesčiai yra imami ne nuo 
vaiko, bet nuo šeimos: nežiū
rint; kiek šeima neleistų vaikų 
į mokyklėlę, visvien moka tik 
vieną dolerį per mėnesį. Vėliau, 
kai bus surasti* ištekliai išlai
doms padengti, tai ir to nerei
kės mokėti.

v?

iŠ?:?::;?.*

DIDISiMAISTO

NAUJ1ENŲ-ACME Telepholo
Tigers beisbolo komanda Detroite laimėjo du lošimus.

Jau dabar yra rengiamas va
karėlis su įvairia programa, ku
rią išpildys vaikučiai. Vakarė
lis įvyks spalių 19 d. Lietuvių 
svetainėje. Pradžia 7:30 vai. va
karo, o įžanga tik 25 centai. Aš 
tikiu, kad Detroito visuomene 
vaikučius parems ir tuo budu 
paskatins juos dar su didesniu 
atsidėjjnu mokytis. Visuome
nės pr jautimas užkirs kelią ir 
viems, kurie page.dauja, kad 
chorelis likviduotųsi.

Korespondentas rašo, jog kai 
kurie tėvai esą p. Kvederu ne-

jog neleisią savo vaikų moky-

pakeistas.

nias daiktas, jog tie tėvai jokia 
mokytoju nebūtų patenkinti, 
nes jie labai mandrųs, o ypač 
kai reikia vieną dolerį- mokėti.

ŽINIOS
fcsionalai rūpinasi beisbolinin- 
kais ir tuo budu juos palaiko

PARENGIMŲ KALEN
DORIUS

Dailės choro didelis vakaras 
yks lapkričio 10 d. Progra

mą pildys svečiai iš Chicagos. 
Be to, choro parengimai bu; 
gruodžio 31 d., vasario 9 ir ba-
landžio 20.

SLA 352 kuopos vakaras į 
vyks lapkričio 24 d.

rą sausio 19 d. —Rep.

Detroit, Mich

Scottville, Mich
Atvyksta Vytauto Beliajaus 

Šokėjų grupė.
Rugsėjo 27 d. turėsime dide

les iškilmes, - tai bus “Har-

važiuoja \ plautas Beliajus su

miais šokiais jis pali.tk;min. 
scotviiliečius ir aplii.kir.ius gy
ventojus.

Ponas Beliajus atliks lietuviš
kąją festivalio programos dalį. f

pamokslai, negu valstijos reika
lų tvarkymas.

Ir reikia ties og slebėt.s, kad 
Dick^uįwuuir.^vėl republikonų li
ko į gubernatorius nominuotas. 
Po nominacijų jis savo bažnyt
kaimyje Charlotte pasakė pa
mokslą, kuriame ypačiai pabrė
žė maldos galią. Girdi, karštų 
maldų pagalba gal ma viską iš 
maldauti.

Akivaizdoje to, kas dabar pa
saulyje dedasi, tiesiog kvaila y- 
ra lokį pareiškimą daryti.

De-roitietis

so klubas pasidarė grynai ko- 
munacių propagandos įrankiu. 
Daugelis narių tuo pasip k tino 
ir' palių vC^Iuokles mokėję. Jei 
reikalai eis laip ir toliau, tai 
netrukus klubas visiškai su
smuks.

KAI GĖLĖS ŽYDĖJO
Netrukus susilauksime iš

Regular 
Pečiams 
Aliejus, 
gal........

ATEIVIŲ REGISTRACI
JOS REIKALAIS

Pagal naują įstatymą v's’. at
eiviai privalo užsiregistruoti iki 
gruodžio 26 d. šių metų. Regis
truotis reikia pašto įstaigose 
ar kitose paskirtose vielose. Re
gistracijos blankos yra gauna
mos artimiausiame pašte. Blan 
koje yra 15 klausimų, j kuriuos

““Kokybės Anglys—Pigiai“
SPECIALI PASIŪLA

PEČIAMS ALIEJUS
Tik Iki Spalių 31, 1940

No. 1
Pečiams
Aliejus.
galionas
Perkant .po 150 gal.: kainos biskį 
aukštesnės mažesniais kiekiais.

Oil Drums $1.75
Cunningham & Co.
5113 S. HALSTED STREET

BOUlevard 2698-2699 ____

NELAIMĖ IŠTIKO MOR
TĄ STRAZDIENĘ

Rugsėjo 19 d. Mortą Straz
dienę patiko didelė nelaimė: 
įaugus beplaudama, ji nukrito 
ir nusilaužė koją. Dabar j. ran
dasi Carinei Mercy ligoninėje, 
kambarys 420.

Draugai ir pažįstami yra pra
šomi ją aplankyti. Lankymo va
landos: nuo 2 iki 3 vai. po pie
tų, o vakare nuo 7 iki 8.

Strazdai yra labai draugiški 
Ir veiklus žmonės. Moita labai 
daug pasidarbavo pr e Dailės 
choro. Už tai choro nariai jai

“NAUJIENŲ” 
automobilių 

PIKNIKAS

gai. Už neteisingus atsakymus, 
juos davę ateiviai, bus sunkia 
naudžiumi. Pildymas blanko, 
nėia painus, bet visgi daugumas 
ateivių nesupranta klausimų, ar 
turi abejonės bei nesugeba duo
ti tikrų atsakymų. Tokiems at
eiviams reikalinga yra pagalba 
sumaningų štame reikale pata
rėjų. Detroite randasi Lietuviš
kas Biuras Patarimų ir Susira
siu Jjimų vardu Lithuanian Con- 
jiuiation and Correspondence 
Bureau, adresu 9253 Cardoni 
Avė., near Westminsler. To

LIBERTY GROVE 
WILL0W SPRINGS, ILL. 

SEKMADIENY, 

Spalių-Oct. 6 d. 1940
čiamas atvyks Pirmyn choras ir 
pastatys scenoje “Kai gėlės žy
dėjo’’ (“Blossom Time”). Pa
rengimas įvyks lapkričio 10 d. 
Finnish Hali, 5969 7— 141h St.

k'
Pirmyn choras MĮ užima pir

mą vietą tarp Amerikos lietu
vių chorų. Savo “Kai*,gėlės žy-

MADOS

kieta.

75c bai--

ia*

CREAM of WHEAT 140

1

1500

pradės 
radijo 
prašau

24^2 s v.
maiš.

SUNACeJO
L. Klubas Jau visai

5 sv. maiš.
22c

KIAUŠINIAI No. 1 Kokybės 
Grynai švieži “MIDWEST" Kartonuose Kiaušiniai

-

PAGERBĖ LIETUVIUS 
BEISEOLININkLS

Rugsėjo 21 d/ profesionalai 
lietuviams beisbolininkams su

to, o dainų — 10:30. -
Netrukus vaikučiai 

dalyvauti Dailės choro 
programose. Dar kartą
nepamiršti, jog spalių 19 d. į- 
vyks vaikučių chorelio vakaras. 
Paremkime jį.

B. Keblaitienė,
Laikinio Komiteto narė

MES PRIIMAM ORANDŽINIŽŠ JR MĖLYNAS ŠTAMPAS 
$100 DYKAI Kas Savaitę Taupykite Musų Kuponus

KEISTAS GUBERNA
TORIUS

Michigan valstija, tųr būt, 
turi keisčiausį gubernatorių 
kuriam daugiau rupi maldos ii

IŠPARDAVIMAS
“MIDWEST STORES”

Ekstra Vertės—Pirkit Dabar—Sutaupykit Daugiau

PIRK NUO NES PIGIAU

MMESIfflSTgS

D.
gia komunaciąms pasiduoti. Kai
LSS 116 kuopa iškabino klube 
pikniko garsinimus, tai komu-
naciai tuoj juos nupiešė. Iš vi- jaukus. Labai malonu, kad pro-

IŠPARDAVIMAS—PENKT. IR ŠEST-, RŪGS. 27 IR 28
“PILLSBURY’S” GERIAUSI

MILTAI

“GERBER’S” KŪDIKIAMS VALGIAI Visų Rųšių 3 ken. 25c 
“KRE-MEL” DEZERTAI Visų Skonių 4 pak. 17c

did. būt.
Visų Skonių

“SNIDER’S” Catsup
ORANDŽINIU leibeliu 
“LIPTON’S” Arbata maž. 9c
“SPRY”

* Bihnft ii mmffiAlE

NAUJIENOS Pattem Dept. 
178$ S. Halsted St, Chleaga, DL

var- 
Fox 
pri-

___________

Rytoją pakeisti, tai komisiją tą 
^akeilimą ir padarytų. Tačiau 
nikio reikalo nėra. O šiaip juk! 
nesu paisysi, kas ką sako ir kas 
ko nori. Ypač Besupaisysi tų, 
kūne mėgsta daug kalbėti, nors 
vaikų ir neturi.

Vaikučių mokyklos adresas 
yra 2431 E. Grand Bivd. Pamo
kos, kaip jau minėjau, vyksta 
šeštadieniais. Lietuvių ka'ibos

dėjo” operetės, pąstątymu jis 
plačiai išgaisejo visoje Amen-

• *1 ■koje. Spaudos atsiliepimai buvo 
kuo geriausi. Detroito ir apy
linkės lietuviams bus puiki pro
ga pa matyti šaunią operetę.

“MIDWEST” Puikiausi Golden Santos
KAVA 3 sv. maiš 37c 1 sy. maiš. 25*

rengimu daugiausia rūpinosi 
Dr. Andrevvs, Dr. J. J. Jonikai- 
tis, Dr. Sims, advokatas A. Con- 
rad, prof. J. Bliss ir keli vadi
namieji rangovai (kontrakto- 
riai).

Pokylis buvo labai smagus ir

i4'. Mitchell eina į pagalbą lie
tuviams. Jis duoda patarimus ir 
pildo,- regis.racijos blankas ne-' 
mokamai. Taipgi jis pildo blan
kas dėl pilietybės popierių; pa
daro afidavitus užrekordavimui 
gimimo metrikų; daro vertimus 
raštu svetimomis kalbomis; pa
gamina įvairius notariškus do
kumentus ir daro visokius pa
liudijimus. Lietuviams patarti
na visais minėtais reikalais 
kreiptis į Lithuanian Consulta- 
vion and Correspondence Bure- 
au viršuje nurodytu adresu.

tuz. 24»
tuz. 31c

DAUGIAU
’A sv. pak. 230

1 sv. ken. 16c 3 sv- ^en- 43<
14 unc. ken. 3 už i9e 

14 unc. pak.
“C & H“ Rudas Cukras 1 sv. pak.__  2 už 150
“SUNSHINE” KRlSPY CRACKEftS ____ 7 unc.~pak.~10c
“MTDVVEST” OBUOLIŲ SOUSAS No. 2 ken. 3 už 25c 
“MA BR0WN” DILL PICHŲĖS kvt. džar. 19c
CJV IF. VALF.NCIA
GRANDŽIAI 288 mieros g tuz. 350
PUIKUS JONATHAN OBUOLIAI 5 sv. 19c
PUIKIOS RAUD'ONOS'PRINOKUŠIOS TOMAITĖS • S sv.' 10c 
“ARMOUR’S” Luncheon Mėsa sv. 22^
“Ivory” Muilas 2 yidut. 11c 2 did. šm. T9* ■ 1.1 ■■■! ■ ■ ■ I I ■ - I Į—II I IIII I ■ I Į !■*!»■ ■■■ MM—■ I !!■■■ H|> ■! I     • — '■ ■ »■ ■ II —
“IVORY” Muilo Trupiniai maž. 9c did. pak- 210 
“SILVER DUST’” DykaFDišiTTowel :li<l. pak. . 
“CLIMALĘNE” 2n»aži. 17c~ di<1 pak. 20< 
“BOWLENE” 2 mažM7c did." ken?
DYKAI SILVERWARE T
“MAGIC WASHER’’ __________ did, pak, 21^
“RED HEART” šunims Maisas sv. ken. 3 už 25^ 
HANDY TOWELS
“NORTHERN” 150 Rolėj 2 už 190 

_ IŠPARDAVIMAS Visi y| šm. už 4 W
C “Svveetheart” Muilas i / C

QUART F0X DELUXE' LSS 116 KUOPOS 
PIKNIKAS

LSS 116 kuopos piknikas įvy
ko rugsėjo 22 d. Beechnut dar
že. Oras pasitaikė labai gražus, 
nors ir dvelkė rudeniu. Žmonių 
juvažiavo pusėtinai. Piknikinin- 
kai daugiausia šoko ir šiaip be
sikalbėdami smagiai laiką leido.

Rengėjai* visai nešit.kėjo tiek 
daug žmonių susilaukti. Jie tik
rai patenkanti, juo labiau, kad 
.r keli doleriai pelno liko.

SUSIRŪPINKIME
Wayne kauntės darbininkų 

atstovai deda visas pastangas 
Kad nebūtų nubalsuotas pasiū
lymas Nr. 3. Tas pasiulyma> 
susiveda prie to, kad valstijos 
misai ir karai butų privatinių 
Kompanijų operuojami.

Jei pasiūlymas butų priimtas, 
lai labai skaudžiai paliestų De
troito priemiesčius, kur priva- 
tiški busai važinėtų, o miestas 
butų priverstas su jais koope
ruoti.

Balsuotojai yra raginami at
mesti tą pasiūlymą.

oe lu#

UŽ JŪSŲ PINIGUS!
PILNI STIKLAI ŠIOJE 
EKONOMINĖJ BONKOJ

Gamintas Is Importuotų 
BOHEMIAN APYNIŲ

Nežiūrint karo iškeltų kliūčių, mes visgi 
toijame puikiausius importuotus apynius 
De Luxe Alaus gaminime. Jie mums 
siunčiami užplumbuotuose, cinku išmuštuo
se talpiniuose, kurie užlaiko skonį, kvaps
nį ir šviežumą ilgus metus. Todėl Bohe- 
mian apynių kaina yra žymiai pakilus . . . 
bet ne kaina Fox De Luxe. Duokite jūsų dy- 
leriui užsakymą dėl kiekio Fox De Luxe 
ekonomiškose kvortos bonkose šiandien!

No. 4576—Jaunoms panelėms suk
nelė. Sukirptos mieros 11, 12, 13, 14, 
15, 16 ir 17.

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
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chieago, IU.

FOX DE LUXE BEER
Delicious Balanced Flavor

atsiųsti maa pavysd) No.

(Vardas Ir prrardi)

(Adresas)
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Privalomas Kareiviavimas Jaunuoliu 
Chorų Darbuotę Pakirs

Akimirksnyj prabėgo vasara, 
jau ruduo, ir vėl artinasi šal< 
ta žiemužė. tJžsibaigė visokio' 
smagumai ir dainos po lapuo
tais žaliais medžiais, ir vėl rei
kia kraustytis į šiltas ir erd
vias svetaines. Po vasaros vėl: 
visi grįžta prie savo darbų.

Taigi ir Chicagos Lietuvių 
Vyrų Čhoras, kuris susideda iš 
senųjų “granadierių”, vėl grįžo 
prie darbo — dainų.

Iš musų tėvynės Lietuvos 
kaskart ateina liūdnesnės ži
nios, kad jau ir lietuviu liau
dies dainas užgiria. Gali būti, 
kad kas gal ir turės dainuoti, 
bet ne iš smagumo, bet iš prie
vartos, Mes gi laimingi koikas 
esame šioj laisvoj rr demokra
tiškoj šalyj galime 
skleisti savo liaudies dainas, 
tik jauni, bet ir seni.

Su juo auga kultūra
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho

ras, kuris yra seniausias ir su 
kuriuo augo lietuvių pažangus 
ir kukurinis gyvenimas, kviečia 
į darbą visus dainų mylėtojus 
tęsti nenuilstančiai tą kultūrinį 
darbą. Daugelis buvusių veikė
jų daug veikė, bet dabar ap
snūdo, arba jų šeimyninis gy
venimas juos sutrukdė. Betgi

laisvai
ne

JONAS KANAUSKAS 
gyv. 4016 W. Coinrtland St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 25 d., 4:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet.: Raseinių apskr., 
Kauno rėd., Vainuto parėp.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko didęlianre nuliudin^e

kienę ir jos šeimyną ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas kopi., 1735 
W. Wabansia Avė. Laidotuvės 
įvyks subatoj, rugsėjo 28 d., 
10:00 v. ryto iš kopi. į šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jono Kajiausko 
giminės, draugai ir pažįstąmi 
esat rttJOŠftdžiai kviečiami dar 
lyvaftftį lėidotuvėąe ir suteikti 
jam pąskųtinį patarnavimą ir i 
atsisVeikjnifną. Nuliūdę Įteka:

Mtotiėris, ftesfio Ir Grimrnės.
Lėid.’ dtrekt. Antanas B. 

Petkus, tel. CICero 2109 arba 
BRUnswick 2535.

JONAS KRUŠAiTtS 
gyveno 8031 Drexel AVe, 
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

rugsėjo 25 d., 11:30 v. ryto, 
1940 m., sulaukęs 54 m. amž., 
gimęs Lietuvpj, Tauragės ap
skrity. Amerikoj išgyveno 38 
metuą.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Rozaliją po tėvais^ 
Paulauskaitę, dukterį Ellą 
StaTsis. žentą Vincą ir 2 anū
kus, 2 posūnius Ediyard ir jo 
žmoną ir Juozapą; brolį P'St- 
rą, seserį Oną Dagienę ir 
šeimą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koply
čioj, 44 E. 108th St.

Laidotuvės Įvyks šeštdd., 
rugsėjo 28 d., 1:30 vai. popiet. 
Iš kopi, bus nulydėtas į Beth- 
ania kapines.

Visi a. 
giminės, dra 
esat nt 
dalyvauti 
teikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Duktė, žentas. Anūkai, Posū
niai, Brolis, Sesuo ir Giminės 

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sūnus, Tel. PULlman 1270 ar
ba CANal 2515.

a. Jono Krušaičio 
►ažįstami 
viečiami 

laidotuvėse ir su-

loveikiSvkS:
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

dabar reikia tikėtis, kad visų 
šeimynos jau išauklėtos ir vėl; 
bus galima pašVęšti porą valau-' 
dų dailei ir kultūrai, o spėkų 
ir laiko yra, tik reikalinga ge-’ 
rų florų.

■ ' ■ i
Pamokos sekmadieniais į

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ro dainų pamokos įvyksta kas: 
Sekmadienį, kaip PO vai. ryto, 
Neffo svetainėje, 2435 Soūtfht 
Leavitt St. Duoklių nei įžangos'

(I.IA IJ. S. VYRIAUSYBEI^miimi y ui! ■»—

Sidabriniai varpai
Skambėjo m>. Grj

tedSELASO. — 1
tadienf p.p. 'Gailėvtfeų namop-1 trečiadienio, vakare, rugsėjo 25 d. Originalas buvo pasiųstas 

i se, 76 'E, 101 PJ. -buvo suruoM'l®*®*® ®ęp®rtariiėntni, -o kopijos Lietuvos ir Sovietų Rusijos at- 
tte pakilūs 'paminėti Jnozp YVas'lmgtcme.)
Jadvygos Grybų 25 metų ve
dybų ^katortvęs, Subrinko gb- Ariimčan-muhiiian organizations of the City
rokas buį-ys jų artimiausiti1 Ohicagb, tlhnOis and Viciniity, and representatives cf Lith- 
draugų, 'J&rie dar pamena jų uaniatl ianguagė new^ąpėrš, gąthered at a jpipt meeting, held 
vedybas jr per dagelį mėtų 25th Septėmber, 1940, af thė Darius-Čirėnas
darbavosi su jais įvairiose drartJ Ahierican Eėgioh Membrial Hali, in Chicago, unanimously adopt 
oų;n<1p : the foDdwirtg resotution:
■puKtMk W WHBft»AS tire Repu^ie of Lithuania was occupied by thc
■- - - Soviet Uftitfri 'on Jtme 15, 1940, and

4W—r*

am (ši tbžoHuėija buvo priimta pažangių Veikėją konferenci- 
Perci^tą kuri Įvyko Dariaiis-Gfrėno salėje, 4416 So. Western Avė.,

trečiadienio v vakare, rugsėjo 25 d. Originalas buvo pasiųstas

nereikia mokėti. Taigi stokimėi Grybų vedybose,
- x-. .. __ i Buvo dhug kalbų ir įyairiah-1

šių hnkėjimy. buvo linkima sū-l 
laukti ir auksine^ sukaktuves.

tokiUs buvo tikrai smagus ir 
užsitęsė toli iki po gaidgysčių.

(įaspadinės tikrai pasižymė
jo paruošdamos nepaprastai 
skanią Vakariėhę. Jūė buvo KųJ 
ČJns’kiėfiė, V. PųčkoTienė, Gai- 
•levičienė, ii. SaArtlienė, ir 'k. J

vėl į eilės, padidinkime Vytų 
Chorą nors iki 100 narių.

Choro istorija yra graži, ir' 
niekas negali prisilyginti. Kel- 
kim lietuvių vardą, o ypač da-’ 
bar, kada tūrhne energingą ii' 
gabų mokytoją, K. Steponą vi*, 
čių. Gali būt, kad dabartiniai; 
karo dalykai pakirs jaunuolių 
chorus, tad,mums seniams rei-: 
kės stoti jiems į pagalbą.

Dainų Mylėtojas.

Pranešimas SLA 
Seimo Rengimo 
Komiteto Nariams

Gausus Vaisių Ir 
Daržovių Derlius

WHKREAS the Kepųb'k of Lithuahia was occupied by the

Svarbus susirinkimas 
sekmadienį

SLA Šešto Apskričio Seimo 
Komiteto narių (iš kiekvienos 
■kuopos po du) bendras posėdis 
įvyksta šį sekmadienį, rugsėjo; 
29 d., p. Gramonto salėje, 4535 
So. Rockwell, kampas 45th Pl.„ 
2 vai. po pietų. *

Pikniko, koncerto ir banketo 
komisijos būtinai lūkite turėti 
viską tvėrkojei nes šiame; ben
drame posėdyje turi būti visų, 
pramogų raportai priimti. Nuo 
seimo laiko buvo 'daug iki šiol,} 
tad jokio p a siteisinimo rtebirė-; 
tų būti komisijoms už liepid-į 
rengimą sąskaitų.

Todėl atstovai, kurie esate, 
išrinkti po du nuo kuopų, bū* 
'tufai daiyvaukit šiame pOsėdy-j 
j e, nes išgirsi t pasekmes SL A; 
seimo rengimo pramogų.

K. 3. '
SLA 6-to Apksr, Sėky.

24d8 W. 45tb St, /:

šįmet vaisių ir daržovių der
lius yra nepaprastai gatis'us ir 
ypatingai geros kokybės, Tai 
yra gerk žinia Šeimininkėms, 
kurios mėgsta •konsė'rVdoti agur
kus, tomaites, pasigaminti įvai
rių prieskanių ir t.t. Ž/ijiofaia, 
joms rupi, kad konservavimas 
butų Sėkmingas ir kainuotų, 
kuomažiausiai.

Reikia tik įžengti į Midtvest 
krautuvę, kad pamačius kokia 
ten tų vaisių ir daržovių gau
sybė. Visos tos prekės yra ge
riausios kokybės ir, kadangi 
Mid^vest organizacija turi tam1 
dalykui nuosavą departamentą, 
pirkėjos gali būti tikros, kad j 
gauna tik šviežiausius produk-J 
tus.

lienę Skaiestrką Kaczyriekius,

JUOZAPAS KACZYNSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 25 d., 8:30 Vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 63 m. afnž., 
gimęs Liet?: Raseinių aSpąkr., 
Kelmės parap., Svironių Km. 
Amerikoj išgyveno 35 rrtetUš.

Paliko dideliame nuliūdima
> moterį Marijoną, pd tėvais 
/ Daujoįaitę, brolį :Joną ji bro

lienę Skalėstiką Kaczyriškįus, 
tfnuką Joną, šyogerį Antaną 
ir švOgerką Kazimierą Ka
reivius, 2 švogerius: Bronis
lovą ir Stanislovą Dafujotus ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
10834 S. Michigan Av. Laido
tuvės įvyks šeštad., rugsėjo 
28 d., 8:30 v. ryto, iš kopi, 
į Visų šventų .parap. bažny
čią, kurioje atsibus (gedulin
gos pamaldos už velionio šiėr 
lą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Juozapo^ Mlcfcyhs- 
kid giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai 'kidė- 
čiami dalyvauti iaidotuVėdė ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikihimą.

Nuliūdę liekame: teTOteris, 
Ęrolfe; Anubis, šVdgeriai, 
ŠVogerkos ir Giminė?.

Laid. direkt. J. F. Ęūdėikis, 
Tel. YARds 1741.

■y* ■" ■——> "H. —   ■ ■ ..jyi.,.. I

tmn*Gilžs Mylintiems11 M U A Vestuvėms, Ban- 4 
UllD/>kletams’ * 

vėms, Papuoši-
GĖLININKAS taams 
4180 Archer Avenue

Phone J.AFAYETTE 6800

PERSONAL 
Asmenų Ieško , .

PAIEŠKAU MERGINOS AR 
našlės, kuri mylėtų šejmynišką gy
venimą. Aš esu našlys, turiu gerą 
darbą ir savo namą. Box 2410, 1739 
So. Halsted St.
.................... ................................ ....... ... 'iiii ||>‘|| ■■ »«■■' III

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
RESTORANO IR TAVERNO fik- 

čeriai parsiduoda. 3241 So. Halsted 
Street.

PATYRUSI DRAPERY OPERA
TORĖ, taipgi Louis Blind Stitching 
mašinų operatorė. 307 W. Van 
Buren, 3 aukštas.

REIKIA GASPADINĖS, nevedu- 
sios, užlaikyti namus tėvui ir 2 
vaikams. Gyvenimas ant vietos 
nuolatinis. Volkmann, 5748 South 
Green St.

BUSINESS CHANCES 
Progos .

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
restaurano įrengimais, labai geroje 
vietoje, priešais teatrą ir bizniška- 
me aistrikte. Labai pigiai. 11344 S. 
Michigan Avė. po 7 vakaro.

PARDAVIMUI PASITIKĖJIMO 
vertas tavernas, 1401 W. 47th St. 
Daro gerą biznį. Neperdidelė kaina. 
Geroj vietoj.

tHs seizure, with all subsėduėnt ac’ts by the 
Soviet tJnion aTe tmlawfui frnd against inteinatiohai Iaw, as 
well as contrary to all existing trėatiės betweėn the Republic 
of Lithuania and thė Soviet Union, and

"(VftteitĖAS the Soviet Union has forced upon the Republic 
cf Lithnania cbmmunistic “doetrines and poiiciės which are re- 
pugnaht ’to Urthuanian pėopje, and

WHEREAS the šaid Soviet Union through its army, con- 
sisting of Severai hnndred thousand ihėn, and its political agents 
compejled the resignation of the govėrnmerit of Lithuania and 
appėinted a puppet regime, whic!h undėr the direction c< the 
Soviet Union paššed a resolutidn whereby Lithuania presuniably 
'disčlsfmėd its independėnce ahd “heggėd” to be absorbed into 
the Soviet Union, arid

AyHEREAS all theSe ac’ts are not the expression of the 
will Jof thė Lifhuahian nation and its people, būt ts that of the 
SOviėt Uniort,

BE IT, THEREFOflE, ĖES0LVED that we condemn all 
theše ignoblė acts of the Soviet Union, and that we express our 
gratitude to the Govėrnmėnt of the United States of America 
Toj- not recognižing tire setzure and absorption ‘of Lithuania, for 
pperrtiittihfe’ the Ministėr ahd consuls of Lithuania to perform 
their appointed duties as heretofore, and for its strong support 
of the tigli t of Lithuahia to maintain its independence;

BE IT FURTHER RĖSOLVED that we condemn ccm- 
mūntetic propagandą and subveršive activities of others in this 
country, and assure the Government of the United States of 
our assiStanėe ih safegua'rding the principles bf deniocracy and 
fre'edom in this Republic.

PATYRĖ HAND EMBROIDERS 
ant geresnės rųšies dresių. Turi 
mokėti kaip dirbti su rėmais. Krei
pkitės: Jacques, 545 N. Michigan 
Avenue.

HELP VVANTED—MALĖ 
. Reikte_______

PATYRŲ VAIKAI DIRBTUVĖMS 
SHOPBOYS 

JAUNI SHOPMEN 
DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 

AMATININKAI 
L O O P 

EMPLOYMENT AGENCY 
28 E. JACKSON BLVD.

PAIEŠKAU DŽENITORIAUS ne 
girtuoklio. 1606 So. Halsted.

REIKALINGAS patyręs KRIAU
ČIUS prie taisymo senų rūbų ir 
furkočių. Gera alga ir nuolatinis 
darbas. Kreipkitės: Peter Vilutis, 
3608 So. Halsted, Yards 4891.

PARDAVIMUI BUčERNfi ir gro- 
sernė, gerai aprūpinta pirkiniais. 
Su šaldytuvu. Damauskas, 653 W. 
18th St., CANal 2356.

PARSIDUODA TAVERNAS. Vie
ta gera, biznis gerai išdirbtas, 5 
kambariai gyvenimui užpakaly. Pi- 
fi renda. Prašome atvažiuoti ir ap- 
iurėti vietą. 3245 West 63rd St.

REIKIA PATYRUSIO barten- 
derio, tarp 25 ir 35 metų amžiaus. 
Rašykite laišką, Box 2411, 1739 So. 
Halsted St.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, ku
ris moka dirbti ant furkaučių, 

2857 West 40th St.

FOR KENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

PARDAVIMUI GROSERNĖ, su 6 
kambariais užpakalyje. 2454 West 
47th St.

PILNAI ĮRENGTAS TAVERNAS 
pardavimui. Columbus Tavern, §9th 
ir Southvvest Highway, Oak Lawn, 
III. Turi būti greitai parduota. Kam 
reikalinga atsišaukite. Gera vieta. 
Tel. Oak Lawn 119.

RENDON OFISAS SU kambariu, 
geroj vietoj, .pigi renda, 3255 So. 
Halsted St. Atsišaukite: 3236 South 
Halsted St.

ČEVERYKŲ PATAISYMO krau
tuvė parsiduoda, su visomis maši
nomis. 614 W. 18th St.

REAL ESTATE FOK SALE 
N amai-Žemė Pantoyimud

6 KAMBARIŲ NAMAS ant grįs
to kelio, netoli kar-lainės galo. 
Šiaurvakary miesto ribų. Reikia tik 
$200 cash, kitus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais. Box E5, 1739 South 
Halsted St.

Aukos “Naujienų” 
Namo Remontui

VVHOLESALE FURNI^URE 
Rakandai ir Įtaisai Pardayjmui

Midvvest patarna'ūja ir kitOH 
j e srityje. Suprasdami, kad Šei'j 
mi’ninkėms konsėtvuoj-ąnt rei-j 
kaimai “mason” stikliniai, prie
skoniai ir t.t., krautuvių savi- 
nibkai ’fi'U’Dif'kd 'didelius kičkius* 
tokių TOikme’nų tiesiai iš išdir
bėję ir to pasėdoje, gali įr tol 

’me reikale sutaupyti šėlminih ; 
toms pfrHgų. J

<1

Kadangi karas sustabdė Amą-! 
jdkos pTekiavimą sd Emopod 
Wfmis mūsų 'ukTh’fiikAi dabar I 
turi savo auginių perviršį. Šei
mininkės gali padaryti ifc šAti 
•gėrę i-r ūkininkams ‘nutardamosl 
šįmet konservuoti daugiau vai
sių it daržovių. (Sp.)'

Mil da Aito Šates

(l'ęšihys 'iš vakar ’iįienos “Naujienų”) 
J. ŽUKAS ............................. ...............................

PĖTER RAUDONIS ....................................... .
A. SIRATAVICH .............................................. .
'PETRAI VAITKUS . ........... .................... .......
jos. Tumėnas ................................ .........
VINCENT M. STULPINAS .................................
STANLEY BALMAN .........................................
JOHN GAURAS ..................... ......... .................
R. G. KISSEL .............................. :...... .... .........
S. DOMBRO  ................................:....................
M. TITIŠKIS ...................................................... ...
VINCAS MANIKAS .............................................
MR, Ir MBS. K. BUOŽIS .......................................
J. RAILA '.... .................................. ........................
J. MAČIULIS, Waukegan, III................................
B, šHnOKas ...... ................................... .
BuV0 PASKELBTA .............................................

MOKYDAMAS CASH už ^rakėn- 

rašykite*- dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS. 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi 
cago, III. Phone Republic 6051.

6 KAMBARIŲ NAMAS ANT 
gražaus loto tik trumpą kelią nuo 
Oak Park. Imsiu $300 cash. $25 kas 
mėnesį.? Arti mokyklos, bažnyčios.

. t^n|portącįją. „.Box D346,

VlS'0

$2.00 
1.00 
5.00 
1.0C
2.00 
2.03 
2,00’ 
1.00! 
LOT)
2.00.
1.00 
1.00 
1.00 
2.00

2.03
938.25

$966.25
; (Btis dangalu)

(KtAibV ATITAISYMAI: '‘Naūj'iėnų” Nhmo Fondo airkų. 
I).j ats!kaitoSė, 'ktirios buvo 'pa'sk’elbtos “N-oše”, įsibrovė kelios ne- 

malonias k’iajdbs, kūDas šiubmi atitaisome: rūgs, 17., atskaitoj
‘I .7. 4 . ‘ i ... . • .

jau buvo rašyta, kad b 
to^tls, Milda Auto Halės ¥W,.,;r --------- ,
jėjas, saVo įstaigą pėi'krausto- $2.75 auka vieloj HSt. BalrtfieF’ turėjo būti nuo St. Balman; 
į mbją Vietą, babar tikrai te-jPDgs. j'S & atslcaitoj ^5.00 auka turėjo būti nuo K. Walanchuno, 
to 'patirti, jog kitą ąntVadfėnL 6 ^alanctolio”; rtigs. 23 atskaitoj $5.00 auka buvo
^palįų i 'd., Mildą Abto SalesĘįnma Ascilla ir Mrs. Ascilla, o ne nuo “Mrs Emma 
jįart bus fta'ujoj'ė vietoje, buttotd Aseiba”; tos pačios dienos atskaitoje $10.00 turėjo būti nuo I. 
adresą '007 W, 3»th St. į lįė nuo “Pechuko”; rūgs. 25 atskaitos legionierių

ib r- u. h i sąrašė toSjo 'būti pasakyta, kad $2.00 davė A. Einikis, o ne “A.
Naujoji Vieta yra daug Cinito’’'; toj pačioj atskaitoj $1.00 auka davė Airtoh Blasky, o 

Vėshė ir p^ahkėsrtČ, negu bu? «Ahton Blasby”; rugsėju 26 d., atskaitoj $3.00 auka buVo 
Vo sėrtčji, Tačiau taikia pąžy- ,ntT0 o ne “Mrs, Czepakas^.).
t’hčfį, jog p, Kuraitis šehošiosiį, ____ X- \... .........
Vietos (806 W. '31s’t St,) y -•’*—*
bkVitortja : ten bus - wii..l-J.,rj-N!il

vainoti fthatrtrnobtltaL I 1MUSŲ

Wera 007 W. $5Th St.

va^tdti ah’to^ubiDai.
įMs Kuraitis, toip žibia, par-T 

davinėja Buiek’us, i
Wi. rrtėdėįiąi jau yra ižd 

tyę, Waflų 1 4. mtVytoe j mų-’ . 41 
te Milda Auto saies bust^ Dovanų

rtauj^ Būiek v
’Hų- O $0 'modeliai yra •graž'ų$!| 150 Svarų Paršą? 
ir patrauklus. \ ____ j

lei vartotą artfortio- Jei ėsi lėrtningas tai gai
bilį tai a^lankyki’te 806 siseks ^g&rtti paršą V. Kubai- 
W. Šlst 8t Ten p. Kuraičių Ipo Su^t F#k daržo są^nin- 
įstaigbje rasite didžiausį pasl- ko rengiamo sezono uždarymo 
rinkimą įvairią yaftotų apto'mG^Jp'ihnito.
bįlįą. I Tas ptos seĮkmadie

>»!■ ** i ■ iruflis> II' i lijiT. m |-y 'Wii!■ n

nį, rugsėjo 29 d. Didysis prizas; 
Mis paršas, o po to dar Imsi 
dovanų 25 sv. paršiukas, 10 
sv. suris it kėisas Schljtr 
alaus. Tekėtai dalinami dykai.; 
Kas dar negavo, gaus atvažia
vęs į Sunset *Paik. šokiains> 
gries Petro Piktuiaios orkestrą. ( 
Tad neužmirškite užsukti į 
Sujiget Park, 135th St. ir AV-- 
cher avė. šį sekmadienį, rugsė-' 
jo 29 d. —XX.

Rem kitę Iuof. kuine 
yarsiaąsi 

“NAUJIENOSE"

SUSIRINKIMAI
CHIC. LIETUVIŲ VYRŲ CHORO 

dainų pamokos jau prasidėjo, tad 
visi choro nariai malonėkite susi
rinkti laiku nes turime rengtis prie 
savo metinio parengimo, kuris 
įvyks lapkričio 3 d. Taipgi dainų 
mylinčių prašome prisidėti prie 
choro. Dainų pamokos atsibuna kas 
sekmadienį, kaip 10 yal- ryto, Nef- 
fo svetainėje, 2435 S. Leavitt St. 
Jokio įstojimo nei duoklių nerei
kia mokėti—tik dainuoti. .

— Valdyba.

PARENGIMAI
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

Polit. Kl. rudeninis išvažiavimas 
įvyks nedėlioj, rūgs. 29 d. Taipgi 
bus ir avinas iškeptas apie antrą 
vai. popiet. Vieta yra gerai žinoma, 
—Jefferson miške prie Elston ir 
Central avė., prie vandens pompos.

Kviečia Komitetas.

Mes Užauginome, 
O Jus Suvalgykit

Ūkininkai Antanas ir Edmun
das Buteliai priauginome daug 
Visokių paukščių ir gyvulių, 
kaiį) tai kalakutų, žąsų, ančių 
ir mažų paršukų. Tai ta pro
ga Neilgiame bazarą. Visus nuo
širdžiai prašome atsilankyti ir 
.savo laimę išmėginti.

•Lietui pasitaikius 
vistiek įvyks. Vieta, 
West daržas, Willow
III., sekmadienį, rugs.-Sept. 29 
d. Būs išdalintos dovanos.

(Sk.)

bazaras
Willow

Springs,

Skaudžiai Apdegė 
Sprogime

Bekurdama anglinį pečių, 62 
metų chicagietė Anna Dufek, 
ant Anglių užpylė kerosino- 
Įvyko sprogimas, kuriame mo
teriškė buvo skaudžiai apde
ginta ir dabar guli beveik prie 
mirties apskričio ligoninėje. 
Ji gyveno adresu 1714 S. Clin- 
ton avenue.

BIZNIŠKA PROGA
Kampinis Mūrinis namas, du Sto

rai, šokiams salė ir 9 flatai po 4 
kambarius. Pilna kaina tik $5000. 
cash. Turi būti parduota šį mėnesį! 
4400 So. Honore St., VIRginia 0075.

. SAVININKAS PARDUODA 2 
flatų mūrinį, 5 ir 5 kambarių, su 
miegojimui porčiu. Seklyčia 16x15. 
Per šoną įvažiuojamas lotas, 37%x- 
125. 2 karų garažas. Arti mokyklų 
ir bažnyčių. 4638 Schubert Avė.

SAVININKAS PARDUODA 2 
flatų namą, 5 ir 6 kamb., karšto 
vandens šiluma, 2 karų garažas. 
2447 N. Bernard, CAPitol 0665.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ na
mas, 2 karų garažas, ant didelio 
kampinio loto, greitai augančioj 
apylinkėj. Tik* 2^ mylių pietvaka
riuose nuo miesto. Pamatykite Šį 
bargeną, kurį savininkas parduoda 
tik už $3300. 8100 So. Nashvillė, 
Summit 885W2.

KAS KĄ TURITE MAINYTI.
Namas su .taverno bizniu,—tinka

mas ir valgyklai,„randasi tarp , di
delių dirbtuvių. Kaina $3700. Ims 
mainais ką jus turite. Taipgi turi
me visokių bargenų: mažų ir didė
lių, pardavimui ar tnainymui.

C. P. SUROMSK1S, 
6921 So. Western. Republic 8713 

Vakarais Prospect 0176.

FARMS FOR SALE 
Ukiąj Pardavimui '

FARMĄ PARDUODU arba mai
nau ant Chicagos namo. Farma ran
dasi ant gero kelio tarpe dviejų 
miestelių, su mašinomis ir gyvu
liais. ( Prašome atsišaukti laiški. 
Duosiu atsakymą laišku. Pardavinio 
priežastį patirsite ant vietos. Chas 
Kavalauskas, B 5, Daggett, Mich.

80 AKRŲ ARTI HART, Michi
gan, neišdirbta žemė bet puiki 
ukiui. Tik $1500 cash. A. G. Stahl 
and Co., 2737 Devon, HOLlycourt 
1500.

BU1LDERS AND CONTRACT0RS 
Stoty ir

C. J. ZELVIS
BUILDING KONTRAKTORIAI *
Statom naujus, ir taisom senus 

namus. Muro, cemento ir karpehte- 
rystės darbus atliekam prieinama 
lotina. Lengvais išmokėjimais arba 
cash nupiginta kaina dabar. Taipgi 
apskaičiuojame ugnies nuostolius fr 
pa tarnaujam apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nd St. Lafayette 033Į

NAMAS REIKALINGAS TAISY
MO. Mes dirbame visokius darbus. 
Fundamentus, Stogus, kaminus ir 
taip toliau, šaukite PORtsmouth 
6663.
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CHICAGIECIA1 ĮSTEIGS “DEMOKRATIJOS 
IR LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES

SĄJUNG.Į”
Visuomenės Veikėjai Perorganizavo Ko

mitetą Vilniaus Kraštui Šelpti f
• Kovos Už Demokratiją Čia ir Lietuvoj, ir už į 

Lietuvos Nepriklausomybę ;
Užvakar skaitlingoj pažang ų Koriferencija taipgi priėmė- 

visuomenės veikėjų konferenci- plačią rezoliuciją anglų kalboj 
joj buvo perorganizuotas Ko- kurioje pasmerkia Lietuvos lai- 

jnitetas Vilniaus Kraštui šelp-’svės panaikinimą, ir reiškia pa
ti. kuris per metus ar daugiąu dėką Jungtinių Valstijų vyriau- 
laiko aktyviai darbavosi Vil-jsybei už visokeriopą pararpą 
niaus krašto lietuvių šelpimo’VT ‘ T
Teikalais. , ; >

Lietuvai praradus ^ne tik Vil
nių, bet ir visą savo nepriklau
somybę,' Komiteto valdyba sa-

• vo posėdyje, rugsėjo 8 d., nu- 
tarė darbą užbaigti, ir sušaukė 
džvakarykščią ■_ veikėjų konfe- 

'tenciją, kurioje Komitetas bu- 
yo perorganizuotas po nauju • 

’ &rdu, “DEMOKRATIJOS IR 
:įlETirVOŠ NEPRIKLAUSO 
“MYBfiS SĄJUNGA”.

Tikslai
' Naujosios organizacijas tiks
lams apibudinti susirinkę vei
kėjai vienbalsiai priėmė dekla
raciją visuomenei, kurioj pa
reiškia, kad gins demokratines 
teises ir įstaigas Amerikoj; aiš
kins miniose laisvės ir žmo
gaus te:sių idėjas; ves griež
čiausią kovą prieš totalitarinių 
diktatūrų propagandą; rems vi
sais galimais budais Lietuvos 
žmonių pastangas atsteigti Lię* 
tyvos nepriklausomybę, ir skleis periodinėse konferencijose Vyk- 
visuomenėj įsitikinimą, kad dpmasis Komitetas raportuos 
“demokratija, kurią šiandien savo darbuotę ir kuri nušta- 
daugelyj šalių yra sunaikinu
sios reakcijos jėgos, turės būti 
atsteigta ir sudarys pagrindą 
musų civilizacijos ateičiai”.

į * ................ • • ............. ’ ’ -1 ’ • ' ' Y
.davė visą savo iždą,’ kuriama jŽhjįjrk TrVC 
yra, $505.7$, tąippi perdavė. vb .ĄllVv. <
sus raštus, dokumentus, i® 
užbaigė savo trumpą, bet našią | 
darbuotę. ;

Komiteto valdybę sudarė se-A^omobiltų -
kąmi asmenys: G, J. Stungis, Vakar aitĮdmofeiliai Chica-

— T: goję užmušė tris žmones, žu
vo: . ■■■ ;

, 76 metų
nuo 930 North Ldvetgne avė.;

3 metų George Kornorous,
1900 Marshall bulvaras, ir

67 metų Ąnna Scoų)in$9 nuo
4516 Kennicott avenue- '

Kamradt buvo užmuštas
Ash-

pa-

T

VAKAR CHICAGOJE Pareiškimas Visuomenei

Nepr klausomai Lietuvai, taip
gi teisę Lietuvos ministrui ir 
konsulatams toliau tęsti • savo 
legales pareigas šioje šalyje.. . ... •

Sąjungos Valdyba
Į Vykdomą Sąjungos komi

tetą konferencija išrinko ; sep
tynis asmenis, kurie pasisk’r- 
stę pareigomis išdirbs viso vei- 

1 kimo ir platesnio susiorganiza- 
vimo planus. Sąjunga darbą va
rys nąėionaliu maštabu ir į vei
kimą stengsis įtraukti visas lie
tuvių kolonijas Amerikoje.

Į Vykdomą komitetą buvo iš- 
rinkti sekami asmenys: Dr. P 
Grigaitis, G. J. Stung’s, P. Mil- 
įeris, . A. Ambrozevičius, \ K. 
Liutkus, K. Kriščiūnas ir An
tanas jZymontas.

A* ♦ ' t

Konferencijos dalyviai, taip
gi tie asmenys, kurie pareiškė 
pageidavimą dalyvauti, bet dėl 
vienos ar kitos priežasties ne
galėjo tai padaryti, sudarys vi
suotiną Sąjungos tarybą,, kuriai

pirmininkas; Ji Knndroška 
yice-pirm.A. Vaivada- ~ sek- 
retorinė;, A. Ambro?eyįčius ■— 
fim sekretorius; P. Mlllėris 
iždin'ąkas, it J,y Orkaitė, J„ 
Thomas su A. Zymontu iždo 
globėjai, a • . \

■■ <'■' ' ■ t -

Komiteto' va’dybos nariai’ 
konferencijai raportavo, • kad 
per jo . iždą > viso perėjo $1',- 
053.17; $465.37 pasiuntė vilnie
čiams į šelpti; •<( kabeliai s gruod
žio ir sausio, menesį), $82.07 
išleido spaudai, laiškams ir įvai
riems propagandos reikalams, 
ir buvo besiusčiąs $500.00 į Lie
tuvą' Bet pasirodžius, kad so
vietų Rusija Lietuvą okupuos, 
tie pinigai buvo sustabdyti* Nąu 
joji Sąjunga turės nemažą iž-. 
dą darbo pradžiai ir kovaJ^-Už; 
Lietuvos ‘ nepriklausomybę, ku1- 
rią ji žada varyti visoje Ame
rikoje ir v’sais galimais bu
dais.

ši veikėjų konferencija įvyko 
Dariaus-Girėno salėje, adresu 
,4416 South Wėstern avė., ku
rią Dariaus-Girėpo Legiono Po
stas mielai suteikė šitam tik
slui nemokam ai. į V Rs. :

Karo Kontr aktai
Chicagai

Mrs.

ties Roosevelt Road ir 
land, mažasis berniukas 
kliuvo po trOku išbėgęs į 
vę netoli savo naipų, o
Scowins žuvo kai išėjo į gat
vę, nepastebėjusi, kad automo
bilis atvažiuoja. ;

■ ' - . ■ ' ‘A -

Jau Užsiregistravo

Ateiviai
DienaDegistrdcijos Paskuline 

Gruodžio 26.
Chicagos pašto viršininkas 

Ernest J. Kriietgen skelbia, 
kųd per pirmą ateivių regis
tracijos nięnesi Chicagoj užsi
registravo 71,639 nepiliečiai, 
beveik pusė ^isų Chicųgos gy
ventojų, neturinčių pilietybės.

Paskutine registracijos die
ni' Chicagoj, kaip it Visoj ’A-’ 
merikoj, yra gruodžio 26 d-

tys visos Sąjungos veikimo gai
res, . . J;../ :

Vilniaus Komiteto Darbuotė
(pilnas deklaracijos tekstas tel- Naujajai Sąjungai Vįjniaus
pa kitoje vietoje.), v. Kraštui šelpti Komitetą per- 

t (/.<..•■ ~-i t * . -><
" *    11 >1 , . ...I—  i

• Ties Oakley ir Lawrence 
avenue automobilis labai sun
kiai sužeidė 20 metų dviratinin
ką Edward DUcoff, nuo 4844 
North Oakley avenue. Guli Swę- 
dish Covenant ligoninėje.

* - • >? *
• Bevalydamas šautuvą ran

ką sunkiai pasišovė William 
Blodgett, Crane and Company 
privatinės policijos viršininko 
padėjėjas. Jis. yra 39 metų am
žiaus ir gyvena ftdresu 1807 
Lincoln Bark West.

• Draugai sako, kad 48 me
tų siuvėjas Max Marcus, 4131 
Sheridan Road, be pertraukos 
rūpinosi apie savo gimines, gy
venančius vokiečių valdomoj 
Lenkijoj. Besirūpindamas jis 
buk išėjo iš lygsvaros ir todėl 
vakar skustuvu mirtinai persi- 
kirto sau gerklę. Kūnas buvo 
atrastas 
ad. 4142

• Du
gesindami 
Evanston Saddle Club arklidė
je, prie Harms Road ir Golf 
Boad, netoli Morton Grove. Gai
sras padarė apie $5,000 nuosto
lių. Visi arkliai, 30, buvo išgel
bėti.

• Nuo 1 iki 15 metų kalė
jimo gavo Ingleside, Lake ap
skričio gyventojas Howard J. 
Davis. Jis buvo apkaltintas iš
eikvojimu $5,955, kurie priklau
sė apskričio apšvietos tarybai. 
Jis buvo apšvietos distrikto Nr. 
44 iždininkas.

viešbučio kambaryj, 
West Roosevelt Road.
ugniagesiai apdegė be- 

gaisrą, kuris kilo

Demokratijos Ir Lietuvos Nepriklausomy 
Sąjunga

Kas tai pašaukė Rridgeporto 
(I)eering) policijos nuovadą, 

. . skundu, kad “baisus žvęris”
gavo naujus karo kontraktus: Hįginja po kiemą adresu 1054 
Western Felt Wouks 4115 W. West • 32nd street.
Ogden avenue, pagamins amu-. Nuskubėjo paduotu adresu 
nicijos .reikmenų už $1,035, o du policistaį. Kieme rado ne- 
Telėtype Corporation, 1400(kaltą ir visai nebaisų gyvūną 
,WrigIitwo>0'd avęnue , gavo— paprastai vadinamą “possu- 
$49,386 Užsakymą susisiekimo inu”. Tai antras toks gyvūnas 
aparatų stjątytL užtiktas Bridgęp^t^ šį mėnesį.

■ .v- :* ~ • d : • " ''r

Dvi Chicagos firmos vakar Užsimušė Stalius

Amerikos lietuviai, kuriems yra brangi šio krašto laisvė ir 
kurie geidžia, kad butų išvaduota nuo Sovietų Rusijos jungo 
jų senoji tėvynė Lietuva, steigia šiaurės Amerikoje organiza
ciją — DEMOKRATIJOS IR LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS SĄJUNGĄ. Jos uždaviniai, trumpai suglaudus, yra tokie:

1. Ginti demokratinės teises ir įstaigas Amerikoje, šituo 
tikslu, kur galima, kooperuojant su kitomis tokio pat nusista
tymo organizacijomis.

2. Aiškinti ir populiarizuoti miniose didžiąsias laisvės ir 
žmogaus teisių idėjas, pareikštas Amerikos Nepriklausomybės 
Deklaracijoje ir Jungtinių Valstijų Konstitucijoje.

3. Vesti griežčiausią kovą prieš totalitarinių diktatūrų pro
pagandą ir jų agentus — nacius, komunistus ir fašistus; kelti 
aikštėn visokiomis skraistėmis prisidengusių “penktosios kolo
nos” elementų veikimą ir įspėti visuomenę, kad ji nuo jų ap
sisaugotų.

4. Remti visais galimais budais Lietuvos žmonių pastan
gas atsteigti Nepriklausomą Lietuvos Valstybę su demokratine 
santvarka, kurioje butų užtikrintos lygios pilietines teisės, as
mens ir sąžinės laisvė visiems žmonėms ir socialinė apsauga dir
bančiąja! liaudžiai.

5. Skleisti tą įsitikinimą visuomenėje, kad demokratija, ku
rią šiandien daugelyje šalių yra sunaikinusios reakcijos jėgos, 
turės būti atsteigta ir sudarys pagrindą musų civilizacijoj atei
čiai. Vadovaujantis šituo įsitikinimu, remti Amerikos valdžios 
politiką, kuri siekia šito tikslo, padėdama diktatūrų priešams 
ir užtardama pavergtas tautas.

Jie Norėjo Būti 
Kareiviais

$1,695 Palto 
Misterija ,

Goldwateryje, Michiganc, 
policija nuo autobuso nuėmė 
du jaunus chicagiečius, 11 me
tų Allen Rafkin, 901 Ainslie 
slrecl, ir 12 metų Francis Den- 
liam, 855 Lawrcnce avenue.

Užvakar abu pabėgo iš na-

Nukritęs kopėčiomis mirti
nai susižeidė 53 metų stalius 
Frank Sandeliu, gyvenęs adre
su 5805 Princeton avenue. Ne- mų ir sėdo į autobusą važiuo- 
laimė įvyko adresu 11620 N.ir-^i į Kanadą. Jie buvo pasiryžę 
mal avenue, kur Sandeliu tai- stoti savanoriais į armiją ir 
sč namą.*i . eiti vokiečius mušti.

Iš Leschin, Ine., moteriškų 
rūbų krautuvės, prie So. Michi- 
gan Avė,, vakar dingo ūdrinis 
paltas, 'vertas apie $1,695.50. 
Pirmadienį gi dingo ir kitas 
paltas, vertas apie $600.

Sandėlis, kuriame paltai bu
vo laikomi, buvo užrakintas, 
bet paltų nebėra. Krautuvės ve
dėjai nežino — ar įtarti tar
nautojus ar ieškoti apsukrios 
klijentės, kuri ..paltus pasivo 
gė. • ‘

VAŽIUOJAM I NAUJIENŲ
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DALYVAUS: PIR M YN — IURI ITfiS NAUJOS GADYNES - KULTŪROS RATELIO IR VYRU CHORAI

Spaliu-Oct 
6-tą D 
1940 m. * * •

Jeigu pasitaikytų lietus, Blitzkriegas 
bus atkeltas kitai savaitei 
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T TD17DTV LUdeja 1 I
GROVE
WILL0W SPRINGS, ILL. ■J •■> '■: :" :J>-
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Bus Duodamos
DOVANOS
KUR GALIMA GAUTI TIKIETUS?

JOS. F. BUDRIK,
• 3409 So. Halsted St.

GEORGE NORBUT,
35th ir Emerald Avenue 

NEW CITY FURNITURE MART, 
1646-48 West 47th St.

PAUL SMITH’S PALM GARDENS, 
4177 Archer Avenue

: ĮŽANGĄ TIK : 25 CENTAI! Drąsuolis Vairuotojas Su Masina Nuverčia Degančią Sieną

“NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St.

Ir nuo kiekvieno musų choristų.




