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NORI SUSTABDYTI STREIKUS KARO PRAMONĖJ.e

KARO GAMYBOS ATSTOVŲ POSĖDIS TEXAS VALSTYBĖJ DIDELIS TVANAS

Kongresas ruošia įstatymą prieš “penkta 
kojų” vedamus streikus

WASHINGTON, D. C., lapk. Kongreso teisių komisijoj 
26 d. — Prezidentas Roosevelt buvo aptartas įstatymo projek- 
šiandien pakvietė posėdiri ka- ’ tas, kuris dabartiniu metu vi
ro, laivyno ir darbo depąrta- siškai uždraustų daryti strei- 
mento sekretorius, kad galėtų kus karo medžiagą gaminan- 
aptarti kaip išvengti streikų, čiųose fabrikuose, 
kurie kenkia karo pramonei.

Posėdyj dalyvaus Apsaugos 
komisijos darbo atstovas Sid- 
ney Hillman, valstybės gynėjas 
Jackson ir kiti administracijos 
nariai.

Bus visapusiškai aptartos ga
limybės kaip išvengti streikų 
karo medžiagos gamyboje ir 
bus visiškai užkirstas kelias vi
sokiems 
svetimų 
kurstyti 
ti.

Kongreso nariai taip pat su
sirūpino streikų banga. Kongre
so teisių komitetas susirinko 
posėdi n ir svarstė reikalą pa
ruošti tuo tikslu naują įstaty
mą. Komiteto pirmininkas Sum-^ 
ners pasiuntė valstybės gynė
jui raštą, kuriame sako, kad 
kongresas šiuo atveju .glaudžiai _________ _ <=,--- __
bendradarbiaus s^**#Tridettti|. macija apie tikruosius streikų

Kongreso narių tarpą, kilo instigatorius ir patarta vyriais 
mintis visiškai pakeisti jstaty- sybei imtis ^labąF griežtų -prię-

sabotažininkams ir 
valstybių agentams 

darbininkus streikuo-

Manoma smarkiai pakelti bau
smes už visokius sabotažo ak
tus karo pramonėje.

Labai galimas daiktas, kad 
bus priimtas įstatymas, kuris 
privers pasitraukti iš užimamų 
vietų visus komunistus ir vd- 
kiečių bundo narius.

Kongrese vakar buvo pasa
kytos kelios kalbos streikų rei
kalu. Kai kurie kongreso na
riai labai griežtai pasisakė prieš 
karo pramonėj pradedamus 
streikus. Visi siūlo vyriausybei 
imtis griežtų priemonių suvar
žyti streikus, nes antraip karo 
pramonė bus visiškai sustabdy
ta. Ypatingai griežtą kalbą pa
sakė Sumners. 

f

Buvo nuodugniai nagrinėja
mi streikai, kurie dabar vyksta 
Kalifornijoj, gauta gera infor-
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Mineralinio aliejaus laukai netoli Kilgore, Texas4! liko vandens apsemti. Dau
gelyje vietų Texas valstijoje lijo ir šalo. Dėlei to viskas liko ledo padengta.
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SPROGO PABĖGĖLIŲ ŽYDŲ LAIVAS
Daug žmonių neteko 

gyvybės Mobilizuoti vyrai tu 
rėš daug dirbti

HAIFA, Palestina, lapkr. 26 
d. — Vakar Haifa uoste spro
go laivas Patria, kuriame bu
vo 1771 žydų pabėgėlis.

Dalis laive buvusių žmonių 
sugebėjo išplaukti j krantą, bet 
manoma, ] 
sprogimo metu. Laive buvo ke
li ligoniai ir keletas senių, ku
rie negalėjo plaukti.

Uostos sargybos ir policija 
jau ištraukė keliolika lavonų. 
Sprogimo priežastys neišaiškin
tos.

WASHINGTON, D. C., lapk. 
26 d. — Karo departamento at
stovai paskelbė, kad mobilizuo
tieji turės labai daug dirbti ka
riuomenėje. Vienų metų laiko-

kad daugelis žuvo.tarPyj jie privalės išmokti tri- 
letu. Laive buvo ke- metų muštrą.

Laive buvo nacių 
persekiojamie

ji žydai

Kareiviai privalės keltis 6-tą 
valandą, ryto ir galės eiti gul
ti tiktai 11 valandą vakaro.

Kareiviai bus apmokami pie
tų valstybėse, ten daug šilčiau 
ir nereikės tiek daug išleisti 
kurui.

Pasitarimai užsienio 
politikos reikalais

mą, kuris reguliuoja streikus ir 
juos skaito legalia darbininkų 
kovos priemone.

valstybiųmonių, kad svetimų 
agentai nepalaužtų Amerikos

1 karo pramonės.

JAPONAI NENORI KARO SŲ U.S.A.
Admirolas Nomura 

paskirtas amba
sadorium

Amerika gali su
stabdyti karus

26
TOKIO, Japonija, lapkr. 26 

d. .— Japonų vyriausybė pasky
rė admirolą Kičisaburo Nolnu- 
ra savo krašto ambasadorium 
Amerikoje. Ateinančio mėnesio 
pradžioje Nomura mano išva
žiuoti į Washingtoną.

Nomura pareiškė, kad nėra 
jokios problemos tarp Japoni
jos ir Suvienytų Amerikos Val
stybių, kurios negalėtum iš
spręsti taikos budu.

Naujas ambasadorius kalba 
labai gerai angliškai.

TOKIO, Japonija, lapkr.
d. — Naujai paskirtas ambasa
dorius Amerikai pareiškė, kad 
visa dabartinė civilizacija nueis 

bus

Dideli potvyniai Tek
sas valstybėje

<DALLĄ$, Teksas, lapkr. 26 
d. Didelį . pot^ųiav nunešė 
du gyvi'namus namus pietų 
Tėksašė. Nesurasta 7' žmonės.. z.
Manoma, kad jie žuvo audro
je.^’

Galveston apylinkėj ištisas 
24 valandas lyjo labai smarkus 
lietus. Upių ir pakraščių sar
gai, Raudonojo Kryžiaus’ atsto- ■/ .‘l
vų padedami, išgelbėjo kelis 
šimtite pakilusio vandens ne
šamus gyventojus.

Tvanas buvo labai didelis ir 
nuostoliai padaryti labai dide-

Aki. I ' ' - ■ '
HITLERIS NEPADĖS ITAUJAI ALBANIJOJ

Italai vieni kovos

niekais, jeigu Amerika
Streikai Amerikoj 
naudingi Hitleriui

ROMA, Italija, lapkr. 26 d. 
— Gerai informuoti italų šluok, 
sniai praneša, kad Vokietija 
tuo tarpu nedarys jokio spau
dimo į turkus ir italams nepa
dės vesti kovos Albanijoj.

Vokiečiai paveda vieniems 
italams vesti ir baigti karą su 
graikais. Vokiečių . diplomatai 
dės pastangas neleisti Turkijai 
įsivelti’karau prieš Italiją.

Buvo pasakojama, kad vokie
čiai siųs kariuomenę Bulgari
jon, . bet visi Šie gandai neata- 

; tinka tikrenybę. ’ ' ,' • -

Vokiečių moterys pa
deda graikams

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 2*6 
d. — Vokiečių ambasaodriau^ 
Graikijoj žmona suorganizavo 
visas ambasados tarnautojų 
žmonas ir mezga šiltus drabu
žius graikų kareiviams.

Ponia Schoenberg jau perda
vė graikų princesei 800 įvairios 
rųšięs Vokietaičių gamintų dra
bužių, kad persiųstų graikų ka
reiviams į frontą. '

HAIFA, Palestina, lapkr.
i. — Susprogdintame laive dau
giausia buvo nacių persekioja
mieji žydai. Jie buvo išvyti "iš 
Austrijos, Slovakijos, Čekoslo
vakijos, Vengrijos ir Rumuni
jos.

žydai norėjo be valdžios ži
nios išlipti Palestinoje, nes val
džia jiems nedavė leidimo.

šie žydai iš Rumunijos at
plaukė dviem laivais. Laivai bu
vo labai silpni ir britai juos 
persodino j stipresni laivą.

Laukė kol pasitaikys galimy
bė pervežti j kitą britų kolo
niją, bet kažkas laivą susprog
dino.

26

Naciai pešasi su ita 
lais nelaisvėj

Britai neteko
17 laivų

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
26 d. — Britų admiralitetas 
skelbia, kad praeitos savaitės 
bėgyje britai neteko 17 preky
binių laivų.

Nuskandintųjų tarpe yra ke
letas ir neutraliems kraštams 
priklausančių laivų.

Bombos taikiklio iš
radėjas pavojuj

WASHINGT0N, D. C., lapk. 
26 d. — Senatorius George 
šiandien turėjo ilgą pasitarimą 
su Rooseveltu ir sekretorium 
Cordell Hull.

George nesenai tapo išrink
tas senato užsienio komisijos 
pirmininku ir padarė pirmą sa
vo * oficialų vizitą.

Rytoj senato komisija svar
stys King pasiūlymą pakeisti 
Jackson įstatymą apie paskolas 
užsienio valstybėms ir nesenai 
įneštą Nye pasiūlymą ištirti 
užsienio valstybių turtus Ame-

Paragvajuj pakeis
tas ministerių 

kabinetas

Jeigu Amerika atsisako 
duoti japonams benziną, 
žį ir kitas prekes, privalome jas 
kitur įsigyti, bet neskelbti ka
ro.

Nomura nemano, kad japo
nai nori visai išstumti Ameri
kos prekybą iš Azijos. Jo nuo
mone tai yra negalimas daly
kas.

par- 
gele-

valstybių agentai dėjo pastan
gas tai išaiškinti, bet jiems ne
pavyko. Manoma, kad atskiros 
dalys gaminamos įvairiose vie
tose. c

Pasakojama, kad bombos tai
kiklį išrado ne kariškis. Ame
rikos taikiklis gali nutaikyti 
bombą 2 jardų ketvirtainin iš 
20,000 pėdų aukštumos.

NEW ORLEANS, lapkr. 26 
d. — Anglijos darbininkų uni
jų lyderis Walter Citrine pa
reiškė, kad Amerikos darbinin
kų streikai karo pramonėj ga
li labai daug pakenkti britams, 
tuo pačiu metu būti labai nau
dingi Hitleriui.

Britų darbininkai bijo, kad 
sabotažininkai Amerikoj nepa
kenktų karo pramonei ir tuo 
budu sutrukdytų Anglijos dar
bininkijai laimėti karą prieš na
cizmą ir fašizmą.

Graikai sumušė nau
jai atvežtus italus
ATĖNAI, Graikija, lapkr. 26 

d. — Italai pasiuntė į pirmas 
linijas naujai atvežtas kariuo
menės dalis. Jie manė, kad nau
joms fašistiškoms divizijoms 
pavyks sulaikyti graikų puoli
mą, bet visos jų pastangos nu
ėjo niekais.

42-as italų pulkas buvo vi
siškai sumuštas ir jis dabar 
bėga kartu su kitomis italų da
limis.

42-as pulkas skaitėsi nenu
galimu romėnų pulku, beveik 
visi karininkai bti'vo seni fašis
tai, bet jie buvo priversti bėg
ti arba pasiduoti nelaisvėn.

Nacius muša Bul
garijoj

WASHINGT0N, D. C., lapk. 
26 d. — Geriausio pasaulyj 
bombų . taikiklio išradėjo var
das laikomas didžiausioje pa
slapty]. Svetimų valstybių 
agentai jį senai butų pavogę ir 
privertę išaiškinti išradimo pa
slaptis.

Niekas Amerikoje nežino ku
riam fabrike yra gaminami ka
riuomenės taikikliai. Svetimų

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 26 
d. — Sofijos universitete šian
dien įvyko labai smarkios muš
tynės tarp Bulgarijos studen
tų.

Muštynės prasidėjo po vienos 
paskaitas, kai nacių studentai 
pradėjo dalinti specialiai at
spaustas brošiūrėles.

Nacius puolė visi kairiai nu
sistatę studentai, kurie daugu
moj yra demokratai. Studentai 
sako, kad jie nieko nenori ži
noti apie nkcizmą.

Suvaržyta prekybi
nės aviacijos ga

myba
WASHINGTON, ,D. G., lapk. 

2'6 d. — Karo departamento se
kretorius Stimson šiandien pa
reiškė, kad prekybinių orlaivių 
gamyba žymiai suvaržyta.

Amerikos kariuomenės ir 
britų reikalavimai yra toki di
deli, kad vyriausybė / yra pri
versta imtis tokių priemonių. 
Prekybos aviacijai gaminami 
orlaivių motorai būtinai yra 
reikalingi kariuomenei. į/,

Douglas bendrovė kiekvieną 
mėnesį pagamina 12; didėlių 
prekybinių orlaivių, o karino- 
menės užsakymo laiku negali^ pranešimas sMft,
atlikti. Dabar pirmon vieton tu- 
rSš bųti atliktas kariuomenės 
užsakymas. v<- Ą x-* '

Graikai užėmė Po- 
gradec miestą

KORICA, Albanija, lapkr. 26 
d. — Graikų kariuomenė va
kar užėmė Pogradec miestą, 
kuris randasi 25 mylių atstu
mo] nuo Koricos.

Italai siuntė 350 sunkvežimių 
su kareiviais, bet jie nespėjo 
laiku sustiprinti besitraukian
čios ir sumuštos italų kariuo
menės. Britų ir graikų orlai
viai bombardavo prie fronto li
nijų artėjančius italus.

Iš Jugoslavijos ateinančios ži
nios sako, kad Pogradec jau 
yra graikų rankose. Italai sprog
dina tiltus ir dinamituoja 
nūs, kad sulaikytų graikų 
ką.

ST. JOHNS, Newfoundland, 
lapkr. 26 d. — Vietos valdžia 
buvo priversta atskirti vokie
čių ir italų belaisvius dėl nuo
latinių tarpsavių peštynių.

Naciai visą laiką juokiasi iš 
italų, nes jie nemoka kovoti 
Graikijoj, juokiasi iš katalikiš
kos jų tikybos. Įžeisti italai 
pradeda peštis ir anglų karei
viai turi juos skirti.

Vyriausybė nutarė visus ita
lus perkelti į Kanados koncen
tracijos stovyklas, antraip vo
kiečiai juos gali visai užmuš
ti.

ASUNCION, Paragvajus, lap
kričio 26 d.
prezidentas Morinigo pakeitė 
ministerių kabinetą. Ministerių 
tarpe nebuvo sutarimo kai ku
riais krašto politikos reikalais.

Atsistatydinęs karo ministe- 
ris Antola pasislėpė Argentinos 
ambasadoj, todėl pasakojama, 
kad įvyko kelios labai karštos 
scenos ministerių keitimo mo
mentu.

Morinigo žada tęsti krašto at
statymo politiką.

Respublikos

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

y

kal- 
ata-

BRITŲ
NO

AVIACIJA SUNAIKI- 
JTALŲ KOLONĄ

Graikai užėmė italų 
užfrontę

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 26 
d. — Graikų kato laivynas, tiri 
tų padedamas, išlaipdino ka
riuomenės jėgas Adriatikos ju
ros pakraštyj ir atkirto ita
lams kelią traukti^ atgal.

Graikai užėmė kelias italų 
užfrontės pozicijas ir mano vi
sai pakirsti italų kariuomenės 
atsparumą.

KAIRAS, Egyptas, lapkr. 26 
d. — Karo vyriausybės skelbi
mas sako, kad britų aviacija 
visiškai sunaikino vieną italų 
koloną, kuri iš Tiranos skubė
jo Į frontą.

Britai pirma numetė Rom
bas, o vėliau nusileido ir kul
kosvaidžiais mušė italus,

kad jų kariuųmenė visiškai su 
naikino išlaip^intlis graikų ką 
riuomenės burius. .

H, O R H SŽ
Iškris lengvas sniegas ir bus 

vėsu.
Saulė tėka6:53 y; rM teįd-

žiasi 4:22 v. v.

z— Pranešama, kad aviacijos darbininkų streikas Vultee fa
brike, Downey, Cal. jau baigtas. Sutartos sąlygos dar nepa
skelbtos. Darbininkai gaus 61’/z cento į valandą.

— Graikai išlipo italų užnugaryj Botronto apylinkėj, su
sprogdino kelis tiltus ir vėl sugrįžo į savo bazę Korfu saloje.

— 4 Amerikos destrojėriai saugo Martiniką. Pasakojami, 
kad Puerto Rico vandenyse šiandien pasirodė vokiečių piratas.

— Italai pranašauja, kad ateinančią savaitę Bulgarijoj bus 
kabineto krizis. Užsienio reikalų ministeriją paims naciams 
artimas žmogus.

— Churchill pasakė, kad negali būti kalbos apie jokį karo 
nutraukimą žiemos švenčių proga. Juo galėtų pasinaudoti tik
tai vokiečiai.

— Henry Wallace džiaugsmingai sveikinamas Meksikos mie
stuose. Jis vykstą į naujo prezidento inauguracijos šventę. Rin
kimus pralaimėjęs gen. Almazan sugrįžo į Meksiką ir pareiš
kė, kad politikoj nedalyvausiąs.

— Vokiečiai uždarė Delft universitetą Olandijoj. Studen
tai protestavo dėl vieno žydo profesoriaus prašalinimo, tai vo
kiečiai visą universitetą uždarė.

— Bermuda salose mirė lordas Rothermere, reakcinės an
glų spaudos magnatas.

— Anglai smarkiai bombardavo Hamburgą, Kielį ir Bre
meną,

; ? '• ■ .« k ' n V i *’
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NAUJIENOS, Chicago, III

— 1 — ADede Amerikonas

—Taip tai jau ne \isai pato* 
gU, |arė pirtys, — jeigu jau

įstatą

daug, galima iš pradžios siu 
trumiy.nti iš dvįęjų į $iU’ 
yaitę, bet ne į jtyiį dienai 

žiiioipą, žl^iupia
še Nemėkša, — jėų;ų jau pavp
ge ąrkų, lai rę^ia ir 
nų. Tokios vestuvės žemina mu
sų v.sų gim nę. Man rotlosi, kad f 
iv aš jų^ žentę, turite gali
mybes pa dar b v žmon 
vestuves, — tojkuz^ kokias 
ro visi musų giminės ir pažįs
tami.

—Aą lųanau, kad Antanas 
kalba labai teisingai, — tarė 
Barbora, — vestuvės turi būti

“jįlEHAMUTĖ”
M. Petrausko ir P. Sar- 

paliaus Operetė

LIETUVIU AUDl^OĘ.
* 3133 S Halsted St.

t t ' v • »» t• • • • '

I SEKM. GRUODŽIO 8
6 Valandą Vakare 

šokiai Po Vaidinimo 
IZANQA 65c

----------- STATO -----------
BIRUTĖS Choras

M~-tė
pe gyvenimo sųnkinhnaįs, bet 
lungsipirnas ir gęrįiųma^. Įsi- 

, varduokite dvi savaites gyven
ti nehormal šku gyvenimu, tai 
jau visai nepakenčiamas daly-

NĄUJIEN V-ĄCIAB Tęhinnou.
NprlliNveslern universitetų futbolo komaųda skaudžiai supliekė Notrė D,ame 

fų(bo]įist|ųs (2Q—(X).

yąžįs<ąmų,: pmtPįhti ‘jjiems vi- 
sięms pąkvynęsj, pa^ųpinti jų 

pašą^Oį ir pastogę, tai 
tąbąi didelis ir sunkus darbas.

jau peęįąųg 
pradėjai kištis į vyrų reikalus, 

tarę motiną, —esi moteris, 
t v jį

rų reikalavimų.
—Reikia aiškiai nusistatyti, 

kadą lųęįinę praęlėti ne tik tai 
visas iškilrųes, bęt iv patį pri
sirengimų, — tarė Antanas, — 
laiko turime nedaug, o darbo 
tai jau labati daug. Manau, kad 
dar šį sekmadienį turime va
žiuoti poterių, sekmadienį pir
mieji užsakai ir po trijų savai
čių visas pasirengimas bus jau 
baigtas.

-ČJcigu jus abu taip jau no- 
’rite, —- tarė tėvas, — su to-; 
kiais jūsų reikalavimais mes 
turime sutikti, nes tikrenybėje 

r vestuvės ne musų, bet jūsų.
• Svečiai baigė girkšnoti, jauį 
buvo vėlybas ir laikas, nes irį

TreČiad., lapkričio 27, 1940
si, arba dauguma musu kaimo' TAT) C'T’DTirAT’TC 
gyventojų mes jau negalime. ~
Jeigu tasai priklausytų vien tik-, TVdyt(MHS ir < hinirtra.* 
tai nuo manęs, tai dar butų ga
lima kalbėti, bet kadangi tasai 
jau yra ne mano vieno žinioje, 

į tai padaryti nieko nebus gali- 
■ nia.

—Toks jau čionai ir gyveni
mas, jeigu jau žmogus negali 
savo vestuvėse tinkamai paba- 
liavoti, — aiškino Onutė.

(Bus daugiau)

GERB, Naujienų skaityto- 
jot ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti f 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVt
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki f 

vak Npdėlioi paeal susitariu*
Offeę Tel.: YARDS 4787

Namų Tci: PROSPECT

DENTISTAS
4645 So. Ashland A ve 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS ??<6 

Valandos nuo 9 iki 8 vukari- 
Serėdoj pagal sutarti

SUDRIKO. RADIO PROGRAMAI
C. F*. L. 970 k. nedėlios va

kare, 5:30 iki 6:30 P- M. ,
W. H. F. C. 1420 k. ketvergo va

kare, 7 valandą. ' ‘
W. A. A. F. 920 k. kanarkos, 

nedėlios ryt^, 9:30 A- M. 
------------ -----------—------ -----------

-jį

*

laikrodis tai jau senokai išmu
šė dvjJiktų valandij nakties. 
Piršliai pradėjo rengtis į na
mus. Viskas sutarta, viskas nu
matyta. šeštadienio pavakaryje 
Antanas turėjo atvažiuoti pas 
Neiųėkšus ir su Barbora va
žiuoti į Šimkaičius pas klebonų 
poterių. Šimkaičių klebonas bū
vu, labai griežtas ir jaunuosius 
labai čiupdavo.

Antanas tų vakarų grįžo la
bai vėlai, todėl nebuvo galimy
bės pamiškiams papasakoti, 
kad piršlybos nusisekė geriau
siai sir kad prieš adventus bus 
jąu Jvestuvęs. Antųnas žinojo, 
jog: jo tėvai bus patenkinti tuo,

Rytojaus dįę1.1^ l^vai ir Onu
tė laukę atsikeliant Antano, nes 
jie norėjo, žinoti, kaip $erąi pą- 
vyko jam W
lį Neniėkšąi skiria, savo dykte- 
rei Bąrįiorąi.. Labai ilgai ląųkįį 
ir ncreįkėj;o, uęs Aniąnąs 
jau nįekuomjęį ilgai nemiegod^t 
v o, nežiūrint, kad kalmarą ię lą- 
bai volai ęidavo giilG. To^ą jau 
buvo jo gą^ądoriškąs. nusista
tymas ir Įpratimas.

—Ną, sakyk, Antanėli, kaip, 
gerai nusįąėkė pipržlybos, — pe- 
kantrąądW.ą kiąųsinęjo moti
na.

—Viskas pĮąs,įsękę ko puikiau
siai, — tarė Antanas, ■— kaip 
numačiau, taip įę išėjo.

—Tuksiantį rublių duoda, — 
tciravųąį tęvąs.

—Taip, ir ne tiktai vienų 
tūkstantį, bet dar duoda judė
jų veislinę kumelę, dveigį kume
lį, porų gerų melžiamų karvių, 
naujuosius pavienius ratukus, 
dvi kiaules ir kitų ūkiškų smul-

suvežti i§ taip toli javus, šienų, 
lai ir pats ims i kamuoji ir gy
vulius nuvargini.

’ - Noriu ‘ jumis supažindinli
•dar su vieną naujenybe, --- ta- 
Įrę Antanas, __ vestuves nųtarė- 
: me (Įarytį ne tokias, kokias da- 
iįo. kiti ūkininkai, j bęt labą! 
Ltjęiinxpn§.j Žrinomę, kad beveik 
vįęi 4ąrQ vestuves po,
dvi tris, savaites, o męs nusistu- 
tęmę dąryti vestuves tiktai dvi 
dienas, f '- . g-’

Čia, vaikeli, lai jau negera j 
darote, —- tarė motina, —- su
važiuos visi giminės, ątvažiuos 
ir žentas Vailionis ir ta kelionė 
tiktąi dviem dienom; taip tai 
jąų negerai ir negražu.

—Nieko nepadarysi, mamyte, 
taip jau nutarėme, taip jąu ir

t

i

JOM

luošo,

DIDELES PASIRINKIMAS 
LAIKRODĖLIŲ

po *9.95
50c įmokėti

RADIOS ; $Q QE ir 
po aukščiau

Išmokėjimais.
Rašomos Mašinėles, Elektrikines
Lcdaųnės, Skalbyklos, Rakandai, 

Pečiai, Karpėtai.
Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATĘD

3409-21 S. Halsted St
Dėl jūsų radio pataisymo, 

šaukite 
YARDS 3088

žentui Vailioniui galės atiduoti 
skolų. Naručiai noęs buvo ir se
ni žmonės, bet jie norėjo, kad t J ‘jiems gyviems dar tebesant bu
tų pastatyta nauja gyvenamoji 
troba, nes senoji buvo jau labai 
senų ir turėjo labai blogų iš- 

‘vaizdų; teisybę pasakius, toji jų 
troba buvo statyta jau labai sėt 
niai. Antanas lai irgi gerai ma
tę ir žinoję, bet jisai iš ^įpras
tų ūkio pajamų tokių išlaidų 
daryti negalėjo. 

t į - t /

—Na, Antanai, tau ir sekasų 
— įsikišo Onutė, jeigu aš 
tokių pasogų turėčiau,ytai ,par- 
duočiau viskų' .........
Amerika. Tok^psdį.
kaip musų, tai gyVęniriias- labai 
sunkus. 1

—Sakyk, - Antanai, paklauso 
tėvas, -- dabar iš gaunamos pa- 
sogos ir dalies galėsi pastatyti 
ir naujų gyvenamųjų trobų. Ma
tai, vaikelį, kad ši troba labai 
blogą ir būtinai reikia statyti 
jau naujų.

i vykdysime. Turite žinoti, kad 
tas dalykas pas senius Nemėk- 
šus irgi labai sunkiai praėjo; 
sunkiau, negu tuksiantis rublių 
pąsogos. Nemėkša greičiau suti
ko savo Barbutei duoti tūkstan
tį rublių pąsogos, negu daryt: 
tokias trumpas, tlvięjų dienų 
vestuves.

—^Galį būti, kad ir negerai 
darote, — tvirtino Onute, — ži
note, kad visi žmones į vestu
ves išsirengia ilgesniam laikui, 
;jąs jūsų tiktai dviem ęlienom, 
dvaro kumečiai ir tie daro ii 
gesnęs vestuves.

—Nieko nepadarysi, Onute, 
tau patinka ar nepatinka, bei 
kas musų nusistatyta, tai jau 
taisyti negalima. Pasilikti prie 
tokių vestuvių, kurias daro vi-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

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

AKIU SPECIALISTAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIĄ^lA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

" IOmbulance 
NAKTĮ

va’teefonai YARDS 1741-1742 

 

4605-07 So. Hermitage Are.

4447 South Fairfield Avenue

DR. BRUNO I 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
2R08 Wes1 63rg SL 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7-0 
vakaro, trečiadieniais ir Sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų TėL VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI pAKTARA!

Tel Hemlock 5849

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

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

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

vaL vakaro ir pagal sutarti 
TeL PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.
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4
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$9.50

Onc."'” •

CUDDLE TOYS ’ 7 PATTĘRN 2669
No 2669— Ząislai kudikiaųis. Tinkama Kalėdų dovana:

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas pORTSftfOUTH 902Ž' 

POCĄHOjN^AŠ Mine RUn iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *745 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Sales Tax ekstra.
BLACK IJAND LUMP .

aš nemanau kaime visuomet gy
venti. Taigi butų labai gerai, jei 
naujų gyvenamųjų trobų butų 
galima jau statyti savo koloni
joje. Tiktai tasai klausimas la
bai sunkiai duodasi įkalbamas, 
ir gali būti, kad. reikės dar ii- 
gokąi pąląukti.

—Ąr, tų manai, vaikeli, kad 
.kada nors ateis laikai, kada Ąl- 
sos kaimo nebu^ ir jos gyven- 
tojai Usiskirslys į vienkiemius, 
kaiųių išardys ir paliks, o patys 
išeis gyvenai į laukus ir; pąmi'š- 
1p.ųs, kąip pustęlninkai. To tai 
jau nię^UOine.l nebus, — tvię- 
tin.ų lųoliųa.

—Mamyte, lų ęsi, jau per se
na ir tokių dalykų suprasti ne
gali. Kitų^e valstybėse jau se
niai ūkininkai gyvena vienkic- 
ųųuęse ir tepą i n,era jokių kal
nių. Vienkiemiuose gyvenimas

I NAUJIENOS NE^D^EęRĄET D^ĘT.>
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė

t
DR. Margeris

3325 So. Halsted St.
Valandos- nuo 10 r. iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus 

Phone YARDS 7299

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.
> Phone YARDS 1373

Tel. Officę Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

koplyčios visose

»tu«yMte 
»«* * 1A MA f

j-r,. įįjf tALTIMlERU.

..'M/
t- •

vimas daug pelningesnis. Jeigu 
kolonijoje mes turėtumėm ii< ‘ r *' • % ’ - J- • • * I • ' - »

dešįųį.tinių žemes, tai turėtu-; 
mėm kelis kartus daugiau nau
dos. .

' —Aš tai galimai greičiau uo
rių išvažiuoti į Aųierikų, — įa- 
rę'Onute, Čjųnąii ir, dabar jąu 
ųųoliodus gyvenimas, o kaip iš 
eisime į kolonijas, ss^vų sklypą 
gaųsiiųc kur iioųs pamiškyj^ 
tai jau tuomet yįsų ĮMnįių rei-

No. 2669

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

Miestas ir valstija

—Aš teisybę pasakius, neką 
jau suprantu apie tas kolonijai, 
— tarė senis Narutis, bet 
man rodosi, kad gyvenimas ir 
ukiniiikąvįpias.. kolonijoje butų 
daug genesnis ir patogesnis, nes 
viskas vietoje, o dabar, kai ręi- 

Lokių dvier 
kai teikiu

kia•* 
b ■ iiu viorstĮl

4 T

c v 4 V/ A VV’ r

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yard 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN į

IŠ RUSIJOS O
Gerai lietuviams žinomas per' 38 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
Laidotuvių Direktoriai

YARds 1119<4'
’Z

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

(itlIHIlIKIIIIIMIIIHIlilKOllllKI..

NARIAJ
Chicagos/ 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijįos ;
.............................

IIIIHIItlIlIC'lllllllltlIUIHIIIIIIIIIIU

Ąmbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOŠE MIESTO 
DALYSE».. . * 4 a - 4 4 4

>)l«i nuliu tliiil t IHII liti I iiliiiiillill

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
O 1*1 A s* ' '

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

/ V.' , LANTANAS . M. PHILLIPS
3307 Lituąnica Avenūe Phone YARds 4908

ĄNTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
144.0 South 49t|i Čour^, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVlČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Pi J. RIDIKAS
3354 Sp. Halsted Street

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

S, P. MAŽEIKA.....YĄfe H38
^319 1/ituanica Av^riųe ' YARds 1139

11 1 i..—........... ..........  . ...... ...

LACHAWICZ IR SUNVS.
2314 Węst 23rd P^ęePhone CĄNąl 2515 
SKYRIUS:W

■ tkuS? .
fe? 89244704 So, AY^erij A

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12
DU. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko* 

\ 3343 S; HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI ~
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn SL
Room 1230

Ofiso tek CENTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Park 3395

VYTAUTAS TARUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HALSTED STREET 
' Tet CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
3149 SO, HALSTED STREET 

Tel. VlCtory 2679

Pirkite tose krautuvėse* ku
rios garsinąs! “NAUJIENOSE”
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Treęiad., lapkričio 27, 1,940 NAUJIENOS, Chicago, III

GYVENTOJU PERTEKLIUS IR POLITIKA

ENT ALPIA
MOKI

Kiti

are u s

fBff

A LED^jZ
4515 PATTERN BOOK

K«X<W

Vardas

Adresas

Miestas

apsup- 
karas 
vertus

, nelaiko 
pertekus, 
tirštumas

SFECIAL
GRAžtfS 

EXCELITE 
FLEITAS j

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St, 
Chicago, HL

RYTINE RADIO 
VALANDA

turi biiti 
realiomis 

pirma, kol 
iš valio

jo gyventojų (veikliųjų ir ne 
veikliųjų) ir jo išteklių visu
mos.

SPECIALI

Pasiūla

No. 4515—Mergaitės suknelė. Mie- 
ros 2, 4, 6, 8, 10 metų.

Norint gauti vieną ar (lan
giau virš nurodytų pavyzdžių

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

LOAN ASSOC1ATION of Chicago

JUSTIN MACKIEWICH, Eres.
Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

mokslinių 
gyventųjų 

san-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

'aivos našumas yra ilgę daugiau nuo tarptautinių mąi- 
kraštų, kurie 

kraštų demagoginei tvirtina esą gyventojų pertekę, 
polinkiams. Krašto Pagaliau ji; neturi mažiau gy?

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYVVOOD INN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parėms, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III.

^9 ii n. nj- -'R1 i‘i< . .. ..............

Tel. VICTORT 1ST2
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

gyventojų skaičių, kurio 
pasiekti, 

tradicinio eko- 
nąšumOi Ekonominis

Aritmetiniu tirštumų su
prantamas vidutinis skaičius 
asmenų, kurie gyvena pavir
šiaus vienete tam tikroje teri
torijoje. Jei paimsime gyvento
jų skaičių ketvirtainiame ki
lometre maždaug apie 1934 
melus, gausime šią ejlę: Bęl-

Gyventojų “perteklius” yra 
labai dažnai įvairių vyriau
sybių vartojamas argumentu 
jų politikai pateisinti. Kas yra 
gyventojų “perteklius?” Ar 
yra mokslinis kriterijus, ku
ris leistų pripažinti valstybę 
gyventojų pertekus?

1937 metais spalių mėnesy
je Tautų Sąjungos pilnatis pa
prašė Tarybą “imtis priemo
nių, reikalingų .sudaryti pro
gramai demografiniij proble
mų studijų, kurias turėtų at
likti ekonominė ir finansinė 
organizacija, glaudžiai bend
radarbiaudama su tarptauti
niu darbo biuru.’* Per savo 
paskutinę sesiją ekonominių 
komitetas pasiūlė netrukus su-

1111, .nei 
net to

juose kraštuose, o 
liti 'gyvenimų lygis 
labai skirtingas.

Pagaliau yra 
bandymų žymėti 
perteklių ar nepriteklių 
tykyje su sociališkai ekonomi
niu optimumu, kuris turėtų 
tarnauti tikslu visų valstybių 
politikai ir jų tarptautiniam 
bendradarbiavimui. Tam tik
slui siūloma vartoti labai iš
tobulintus statistinius metodus 
(šeiminius biudžetus) ir kitas 
priemones. Tačiau dinaminis

FLEITAI 
TAISOMI 

Taip $ f .00 
lemai * 
kaip
Pleita3 gami
nami nuo 
Įspaudų Kau
tų nuo lais- 
niuotų dan
tistų.

— iš stoties — 

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

iki. 9 i 15 vai/ ryto.
Šubatomis nuo 8:30.iki 9:15 

vai. ryto. ■ 
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus, Įdomius 

.. - pranešimus. , .

NAUJIENŲ-ACM K Telepboto
CHAMPAIGN, ILL. —May 

Catherine Eilioti, kuri buvo 
užpulta ir mirtinai sumušta.

Atsižvelgiant į tą ekonomihį 
tirštumą^ absoliutus gyventojų 
skaičiaus perteklius ar nepri
teklius rodo padėtį, kur bend
ras tam tikros teritorijos na
šumas nepatikrina net fizinės 
gyventojų būties) nei būties 
tokio vaikų skaičiaus, kurio 
pakaktų palaikyti esamam gyr 
vonioj ų skaičiui. Palinkimas 
į tokį stovį reiškia absoliutaus 
gyventųjų perteklių ar nepri
teklių pavojų. Priešingai, lyg- 
stamas gyventojų perteklius įtr 
nepriteklius visų pirma reiškia 
maksimalinį tam tikros terito
rijos 
negalima pranešti 
nesumažinant 
nominio 
našumas gali taip pat eiti kri
terijumi, kad ir gana grubių, 
sprendžiant apie tautos padė
tį santykyje su padėtimi kitos 
tautos, kuri gyvena toje pa
čioje civilizacijos srityje.

Belgija, pavyzdžiu 
gyventojų 

nors jos fiziloginis 
yra dukart didesnis už Vokie
tijos ir Italijos tirštumą. Ji 
taip pat nesiskundžia gyven
tojų pertekliumi, nors jos eko
nominis našumas priklauso

Ar jus, lietuviai biznieriai, pilnai išnaudoja
te progas patraukti tų lietuvių biznį pas save.

Lietuviai daug mieliau eitų pirkti pas savo 
žmogų, bet jie nori žinoti ką jus galite jiems 
pasiūlyti.

beužtenka duoti jiems žinoti, kad jus esate 
bizny-

Duokite jiems žinoti, ką ir už kaip pigiai ir 
kaip patogiai jus galite jiems parduoti.

Pirmiau lietuviai eidavo pas savus dėlto, kad 
ąnglĮŠkąi negalėdavo susikalbėti.

Dąbar jie jau, kad nori susikalba ir svetim
taučio biznieriaus kalba.

Dar liko laiko iki Kalėdų. Išnaudokite jį 
pilnai. Gaukite stambią dalį lietuvių biznio.

ĮDEKITE SAVO SKELBIMĄ Į NAUJIENAS. 
Plačiausiai skaitomą lietuvių dienraštį—ir pasie
kite didžiumą Chlcfcgos lietuvių.

CHICAGOJE yra netoli 100,000 lietuvių. Tai 
imant pagal statistines skaitlines, reiškia 
mažiausia 20,000 šeimų.
Ir tas 20,000 šeimų dabar kartu su visa Chi- 

caga ruošiasi prie Kalėdų Švenčių.
Jie pirks Kalėdinės Dovanas. Jie pirks ra

kandus. Jie pirks drabužius, brangenybes.
Jie pirks 20,000 eglučių.
Tie lietuviai praleis gana daug pinigų.
Sakysime, jei kiekvienas žmogus išleis tik po 

$3. tai jau susidarys $300,000.
Bet mes žinome gerai, kad bus praleista žy

miai daugiau. Juk dovanos vienam asmeniui pa
prastai pasiekia 10—15 dolerių.

Visai neperdedant galima sakyti, kad Chica- 
gos lietuviai šiemetinių Kalėdų proga išleis mili
joną, o gal ir daugiau dolerių.

Svetimtautes firmos deda dideles pastangas 
išsigarsinti ir pagauti ktek galint didesnę dalį to 
biznio.

socialinis optimizmas 
keičiamas dviem 
kryptimis: visų 
tautybė lieka viena 
vaujamųjų žmonijos idėjų, rei
kia atsižvelgti į valstybės sau
gumo kiekybinius reikalavi
mus. Be to, visados reikės de
rinti gyventojų kiekį prie ko
kio, kuris pageidaujamas de
mografijos, biologijos ir eu
genikos mokslų.

Kriterijai ir metodai, ku
riuos tenka taikyti nustatyti į- 
takai, kurią demografinis ju
dėjimas turi ar turės ateityje 
gyventojų gyvenimo budui, ne
seniai buvo nuodugniai išstu
dijuoti. Bet, kad butų galima 
įgyvendinti tuos metodus ir 
kriterijus ir kad valstybes ga
lėtų konkrečiai įsikišti tauti
niu ar tarptautiniu mastu, dar 
reikia atlikti svarbių studijų 
ir tyrinėjimų.

Dr. II. Ferenchi.

PASIŪLOS ŽIEMAI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Čia Nereikia Cash
Rolė—100 ket. pėdų ........ $1.00
Skystas Stogams Cemen- 35« 

tas. (5 gal. ken.) gal
Wallboard-dideli šmotai, pd 2c 
Plasterboard, pėda ............ 2c
Maliava, reg. $1.95, spec $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3 *4 c
Cedriniai Postai (7 pėdų) .. 10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

kaip yra, ....... .....
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO.

3800 S. Western Avė.
- Tel. LAFAYETTE 2101

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

vai. dienos.

9antiniip^®y
FLEITŲ Garantuoti arba

10 mėnesi/ pini«ai 
užmokėti

VULCANITE FLEITAI $|| R H 
Apribotam Laikui Tik U ,JU

• Drūti ir Gyvi ■ I u.z
• Ruž.avi Gumai V# v*c
• Išrodo Natūralus n4

Be stoęiuko, permatomi ir dali 
niai pleitai—Ateikite apskaicia 

vimui DYKAI.

Idai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1798 
So. Halsted SU Chicago, IU-

Padėti Piuigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš- - - - - - -  $5,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $400,000.00
Dabar* Mokame Už Pa- 
lėtus Pinigus. Duodam Pasko- ' ■ 
las Ant Namų 1 Iki 20

NAUJIENOS
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

1739 South Halsted Street Tel. CANAL 8500

Skirtumas tarp metropolinio 
Įv “imperinio” tirštumo sočia* 
tihiu požiūriu neturi pagrindo, 
nes,; apskritai “kolonijos” tei
kia baltiesiems gyventęjams 
dcl jų klimatologinių ir kito
kių sąlygų labai apribotų ga
limybių “duoną pelnyti.”

Priešingai, ekonominis na
šumas ar net vidutinės paja- 

|mos gali būti vienodos dvie- 
individua- 
gali būti

gija, 2/o; Didžioji Britanija ir 
šiaurės Airija,“ 192; Japonija, 
179; Vokietija. 141; Italija, 
139; Prancūzija, 76. Atsižvel
giant i tai, kad vienas ketvir
ta dalis žemes rutulio vra dy
kas ar pusiau dykas, vidutinis 
aritmetinis krašto\ tirštumas 
negali būti laikomas budingu 
nei jo mitybiniam l; 
ekonominei pozicijai 
dėl. jo politinei ir’karinei ga
lybei.

Gyventojų skaičius našios 
žemės paviršiaus vienete, ro
dydamas fiziologinį tirštumą, 
leidžia bent spręsti apie mity
binę uždaro žemės ūkio kraš
to padėtį, kaip kad, pavyzd
žiui, kąi kurių Kinijos sričių 
ar primityvių čiabuvių gyve
namų kolonijų. Tiesą pasa
kius. tose teritorijose badas 
dažnai esti endeminis dcl su
sisiekimo kelių stokos ir dažnų 
kataklizmų. Bet, pritaikytas 
kraštams, kurie gali naudotis 
darbo paskirstymu ir tarptautL 
niais mainais, fiziologinis tirš
tumas neturi savo senos svar
bos, išskyrus tuos atvejus, ka
da kraštai esti visiškai 
ti ar kyla visuotinis 
Tas trištumas, antra 
apie 1925 metus buvo šitoks: 
Japonija, 993; Ddižioji Brita
nija, 800; Belgija, 640; Italija 
307; Vokietija, 305; Prancūzi
ja, 178. .

Klasifikacija visiškai pakin
ta, jei atsižvelgiama į žemėjį 
ūkio tirštumą, tariant, į žemės 
ūkio gyventojų skaičių dirba
mosios žemes vienete. Tada 
ketvirtainiame kilometre gau
namas toks vaizdas (apie 1930 
metus): Japonija, 524; Italija, 
90; Belgija, 72; Vokietija, 48; 
Prancūzija, 45; Didžioji Brita
nija, 19. Tačiau normaliai tie 
kraštai nebegyvena, didžiąją 
dalimi, iš tautinio žemės ūkio, 
bet turi pasirūpinti iš kitų sri
čių mažesnę ar didesnę dalį 
produktų ir žaliavų, kurių yra 
reikalingi.

Tačiau per didelis žemės 
ūkio gyventojų tirštumas gali 
būti dar ir dabar laikomas 
pirmu apsunkinimo pažymiu 
ten, kur žemės ūkio darbinin
kai sudaro didelę gyventojų 
dalį, kur mažų ūkių skaičius 
yra didelis ir kur žemės ūkio 
technika ir indvstrijalįizacija 
nėra toli pažengusios (Lenki? 
joje, Vęjjgrljpje ir tt). ?

■ Palygindami veikliojo am ‘

šaukti specialistų demografų 
komitetą, kuriam butų pavesta 
išnagrinėti ekonominę gyven
tojų pertekliaus pusę.

Moderniosios valstybes yra 
sau užsibrežusios tikslą pakel
ti savo gyventojų (gyvenimo 
lygį, todėl jos negali nesido
mėti jų tarpusavyje priklau
somų demografinių pozicijų ir 
polinkių įtaka. Svarstant val
stybės demognnįfinę padėtį 
būtent, gyventojų pertekliaus 
požiūriu, paprastai imamasi 
netiesioginių kriterijų, įvairių 
“tirštumų”’—aritmetinių, fiizo- 
loginių, argrarinių, ekonomi
nių ir tt. Tačiau tokia kriterijai 
nėra užtektinai budingi socia
linei gyventojų padėčiai. Tad 
vienas iš svarbiausių mokslo 
uždavinių yra sugriauti neti
kruosius ir išaiškinti teisinguo
sius demografinius kriterijus.

Jei visų pirma bus imtas su- 
rušiuoti kraštus pagal įvai
rius “tirštumus”, bus prieita 
’abai skirtinga ir prieštaringi

Excel Dental Lab
32 W. WASHINGTON ST. 

Tel. DEArborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
TeL VIRjrinia 1141

vairius ^alyk us

žiaus (nuo 15 iki 65 metų) 
amžiaus gyventojus su teritori
ja, randame, kad santykis tarp 
“veikliųjų gyventojų tirštumo” 
ketvirtainiame kilometre apie’savęs 
1930 metus buvo šitoks: Japo 
nija 
134; Vokietija, 98; Italija, 84 
Lenkija, 54; Prancūzija, 51.

Tiesa pasakius, visiškas tau 
tinis našumas ar vienos gyven 
tojų
laiką tarnavęs empiriškai a.pi- nų, kaip kitų 
brėžti 
pozicijai ir
ekonominio suimlumo pajėgu-'ventojų todėl, kad valdo Koz
mui nustatyti reikia visų pir- gą, kur baltų gyventojų yra 
nia nustatyti proporciją tarp tik 18,000. '•

VIRAI BCZ.
Neaunaiklna- 

hami po

•12“
$35.00 

Atainrikit R| skelbimą! 
Jis $200 Pe,kant 
Vertas “ nanjos pleltoa.

Valstija m
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MIMNOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu* 

Metams _______   $8.00
Pusei metų ..........    4.00
Trims mėnesiams ______....L 2.00
Dviem mėnesiams ___   1.50
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagoj per išsiuntinė tojus:
Viena kopija __ __ ______.... 8c
Savaitei ........................  18c
Mėnesiui   ........................ 75c

jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ____ ______ _____  $5.00
Pusei metų    ................. 2.75
Trims mėnesiams ................. 1.50
Dviem mėnesiams _____— 1.00
Vienam mėnesiui ...... ;.......— .75

SUGRIAUTOS 32 DAŽNY 
čtOS LONDONE

>
Lietuva pasaulio valstybių aikštėje

Rašo bh I RANAS ŠACIKAUSKAS

tymas savo padėties — geriau
sias kelias kiekvienu sunkiu 
momentu, kiekvienam sunkiam 
sprendimui.

(Bus daugiau)

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.. 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams  ............... ......... - $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams  ....... — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Streiku laisvė
Darbininkų streikas didelėse Vultee lėktuvų dirbtu

vėse Californijoje iššaukė daug nepasitenkinimo visuo
menėje ir kongrese. Spauda ir Dies komitetas iškėlė aikš
tėn tą faktą, kad to streiko vadovybė yra komunistų ran
kose. Vienas streiko vadų yra Wyndham Mortimer, ant
ras — Loo Michener. Abudu yra žinomi, kaipo komunis
tų agitatoriai.

Amerikos visuomenė komunistais nebepasitiki. Ji ži
no, kad jiems rupi ne darbininkų gerovė, bet Stalino po
litika. Nuo to laiko, kai Maskva padarė sutartį su Hit
leriu, Stalinas visose šalyse stengiasi per savo agentus 
sudemoralizuoti darbininkus, padaryti suirutę pramonė
je ir sutrukdyti apsigynimo darbus. Šitokia komunistų 
taktika daug prisidėjo prie Francuzijos žlugimo. Ameri
ka nenori susilaukti tokio paties, likimo.

Todėl vis garsiau kyla balsai kongrese, kad turi būt 
išleistas įstatymas, kuris uždraustų streikus pramonėse, 
dirbančiose krašto apsaugos reikalams. Vakar šitą klau
simą jau svarstė ir prezidentas Rooseveltas kartu su kai 
kuriais savo kabineto nariais ir patarėjais. Galima lauk
ti, kad administracija rekomenduos kongresui padaryti 
privaloma arbitraciją ginčams spręsti tarpe darbininkų 
ir darbdavių karo pabūklų įmonėse.

Tokiu budu gali būt suvaržyta viena iš pagrindinių 
darbininkų laisvių. Bet diktatoriškose šalyse darbininkai 
neturi jokių laisvių, o betgi atsiranda žmonių Amerikoje, 
kurie stengiasi patarnauti Europos diktatoriams, panau-< 
dodami šios šalies demokratinę santvarką. Jeigu organi
zuoti darbininkai hžpa^irupina' tų parsidavėlių nusikra- 
lyitL tai valdžia yra priversta imtis priemonių kraštui 
apsaugdtf^* - ** ’ * "

Iki lapkričio 1 d. vokiečių 
bombos sugriovė Londone 32 
bažnyčias. Be to, 47 bažny
čioms padaryta daug žalos.

Apie tai raportavo Londono 
diecezijos konferenbijai Londo
no (anglikonų bažnyčios) vys
kupas, Dr. 0. Fisher. Jjsai pra
nešė taip pat, kad nukentėjo 
tarp 450 ir 500 trobų, priklau
sančių parapijoms.

Kai Ispanijoje ėjo pilietinis 
karas, tai fašistų ir klerikalų 
spauda kėlė labai didelį triukš
mą, kad respublikos* gynėjai 
griauja bažnyčias ir vienuoly
nus (nors iš tų trobų sukilėliai 
dažnai šaudydavo į vyriausybi* 
niukiis). Dabar fašistų talkinin
kai, naciai, sugriovė viename 
tiktai Londone daugiau bažny
čių, negu jų buvo sugriauta vi
soje Ispanijoje.

jd,sė anglų lakūnai? Anglai ypa
tingu uolumu ieško vokiečių 
aliejaus rezervuarų ir stengiasi 
juos susprogdinti arba padegti. 
Jie griayja vokiečių dirbtuves, 
kuriose yra gaminamas sinteti
nis (dirbtinis) aliejus; daužo 
geležinkelius ir traukinius, ku
riais yra gabenamas aliejus, ir 
puolą aerodromus.
v Šitos anglų atakos neabejoti
nai duoda rezultatų, bet kiek — 
sunku pasakyti. Todėl perą bu 
do atspėti, ar aliejaus truku- 
irias galės žymiai sutrukdyti 
Hitlerio karo žygius, ar ne.

Kai dėl Mussolinio, tai jo pa
dėtis šituo atžvilgiu yra daugdėiis šituo atžvilgiu yra 
blogesne.

BE PAGRINDO

bu-

KIEK IR Iš KUR VOKIE
TIJA GAUNA ALIEJAUS?

Nudegė nagus
Hitleris prirašė prie “ašies” Vengriją, Rumuniją ir 

Slovakiją. Buvo skleidžiami gandai, kad po jų prisirašys 
Bulgarija, o paskui Jugoslavija ir Ispanija. Bet šita di
plomatinių užkariavimų procesija staiga sustojo.

Užvakar atėjo iš Berlyno žinia, kad Bulgarija tuo 
tarpu dar bus palikta ramybėje. Gandai apie Jugoslavi
jos ir Ispanijos dėjimąsi prie “ašies” nutilo visiškai.

Matyt, Hitleris pabūgo. Jisai apsimeta neturįs nie
ko bendro ir su italų-graikų karu. Mussolinis gavo lupti 
Graikijoje, tai dabar jo partneris sakosi nieko nežinojęs 
apie tai, kad fašistai rengėsi užpulti graikus. Kas juo 
tikės? Jeigu juodmarškiniams butų pavykę Graikiją 
urnai užkariauti, tai abudu diktatoriai dabar staipytųsi 
prieš publiką, atstatę krutinės, ir girtųsi savo “ašies” ga
lybe.

Mussolinio pulkams gavus i kailį Graikijos ir Alba
nijos kalnuose, atgijo drąsa visose šalyse, kurias Hitleris 
ir Mussolini dar nėra prariję, žmonių simpatijos tose 
šalyse visuomet buvo palinkusios į demokratijų pusę. O 
pastaruoju laiku, kai paaiškėjo, kad nacių “blitzkriegas” 
prieš Angliją nesiseka, tų šalių nuotaika pakrypo dar 
griežčiau prieš Hitlerį. Siųsti vokiečių kariuomenę į Bul
gariją arba Jugoslaviją tokiose aplinkybėse gali būt la
bai neišmintinga. . '

O jeigu tos tautos griebtų ginklą, ir, pasikvietusios 
į talką turkus, imtų vokiečius mušti? Balkanų gyvento* 
jai yra geri kovotojai. Turėdami Anglijos laivyno ir avia
cijos paramą, jie galėtų padaryti daug žalos naciams. 
Reikia, be to, neužmiršti, kad jau prasidėjo žiema, ir vo
kiečiams, atėjusiems iš lygumų į Balkanų;kalnus, nebū
tų lengva kariauti.

Tai dėl to Hitleris buvo priverstas sustoti. Graiki
joje agresoriai nudegė nagus.

Galimas daiktas, kad juodu vistiek nenurims, kol ne
suras vieno ar kito kelio prasimušti į rytinio Viduržemio 
juros sritį. Bet problema jiems nebus lengva.

Įtraukdami į karą Graikiją, italai atliko didelį pa
tarnavimą Anglijai. Anglų lėktuvai dabar turi bazes 
graikų žemėje, netoli nuo Italijos, ir anglų karo laivynas 
gali naudotis patogiais graikų uostais. O Italų, susisieki
mas su Lybija ir kitomis kolonijomis Afrikoje yra beveik 
visai nukirstas, čia nė Hitleris negali Mussoliniui padėtį.

Laikraštyje “The Manchester 
Guardian” Harold Moore rašo 
apie Vokietijos aliejaus resur
sus.

Prieš karą Vokietija suvar
todavo per metus tarp 6,000,000 
ir 7,000,000 tonų aliejaus ir a- 
liejaus produktų (gasolino ir 
t.t.). Mr. Moore mano, kad ka
ro metu vokiečiams gali užtek
ti to paties kiekio, nes, kad ir 
aviacijos ir armijos reikalams 
gasolino vartojimas labai padi
dėjo, bet valdžia beveik visai 
uždraudė gasoliną vartoti pri- 
vatiniems tikslams.

šita nuomonė griežtai skiria
si nuo pirmiaus pareikštos A- 
merikos aliejaus ekspertų nuo
monės, kurie sakė, kad karo 
metu ^’Vokietijąi^ireikės; -keturis 
arba penkis kartus daugiau 
aliejaus, negu taikos metu; •

Iš kur vokiečiai gauna tuos 
6 ar 7 m i bonus tonų ąlįėjAus, 
kuriuos ji per metus suvartoja? 
Iš savo versmių (daugiausia 
Hanovere) vokiečiai gavo 1938 
m. apie 650,000 tonų. Šitų ver
smių gamyba dabar veikiausia 
tyra padidinta, bet kiek — ne
žinia.

Lenkija prieš kąrą pagamin
davo apie 500,000 tonų per me- 

| tus. Austrija — apie 100,000, 
Albanija — 200,000. Albanijos 
aliejų, kuris yra žembs rųšjes, 
veikiausia pasiima italai.

Taigi didžiausiąją dalį alie
jaus, kurią vokiečiai suvartoja, 
jie tui’i importuoti iš kitų šą 
lių. Pagrindinis jų importo šal
tinis yra Rumunija, kuri 1938 
m. pagamino virs 0,000,000 to
nų aliejaus. Aliejaus gamyba 
Rumunijoje eina žemyn.

Reikia dar pridurti, kad Vo
kietija pasigamina ir dirbtinio 
aliejaus — iš anglių. Tai labai 
brangiai kainuojąs procesas, 
bet bėdoje ir šituo budu paga
mintas aliejus pagelbsti; Dirb
tinio aliejaus vokiečiai gali pa
sigaminti per metus milioną 
arba daugiau tonų.

Todėl, jeigu Hitleris paimtų 
visą aliejų iš Rumunijos, Len
kijos ir Austrijos, tai skystojo 
kuro jam pakaktų. Pirihiėms 
karo metams jisai, tur būt, bu
vo dar sukrovęs aliejaus atsar
gą iš anksto.

Beje, yra dar ir sovietų Ru
sija, kuri pagamina apie 30,- 

1600,000 tonų aliejaus per me
tus. Visą šitą aliejų Rusija su
vartoja savo reikalams. Bėt jei
gu draugas Stalinas susispaus 
tų, norėdamas padėti savo 
draugui Hitleriui, tai naciai ga
lėtų dar ir iš bolševikų gauti 
milioną, kitą tunų aliejaus.

Tačiau yra klausimas, kiek 
Į vokiečių aliejaus siinaikiho ir 
I sunaikina bombos, kurias nuo
liams mėto Vokietijos miestuose 
ir vokiečių okupuotose tęrjtori-

Dėl to, kad “Naujienose” 
vb įdėta žinia apie “Amerikos 
Katalikų Bažnyčios” sinodo nu- 
tdrimtiSį tai Brooklyno “Ame
rika” prikaišioja mums nelo
giškumą, nes, esą, tos bažny
čios vadai buvo sušaukę mitin
gą, “kuriame plūdo laisvą Lie
tuvą ir sveikino Lietuvos už
grobimą”.

Kiek mums teko girdėti, to 
mitingo kalbėtojai Lietuvos už
grobimo nesveikino, bet apgai
lestavo, kad Lietuva pateko po 
svetimu jungu, kritikuodami 
kartu ir senąją tvarką, kuri bu
vo Lietuvoje per paskutinius 13

Musų nuomone, “Am.” klys
ta, manydama, jogei tikri Lie
tuvos patriotai yra tiktai tie, 
kurie neužsimena apie praeities 
blogumus.

Smerkdami bolševikiškus Lie
tuvos okupantus, mes negalime 
neigti to fakto, kad pirmą skau
dų smūgį Lietuvos laisvei su
davė tie^ kurie 1926 m. nakties 
‘‘puču*’ nuvertė jos demokrati
niu bildu išrinktą valdžią. Dau
gelis piičios^ “Amerikos” vien
minčių ir bendradarbių tą “pu
čą” rėmė ir jo vaišiais naudo
josi per i3-r414 metų. Todėl jai 
šiahdien vargiai pritinka rodyti 
tiek daug jautrumo, kuomet ei
na kalba apie Lietuvos laisvės 
pratadimą.

O daryti* priekaištus “Naujie
noms” ji visai neturi pagrindo.

COUGllLINAS IR KOMU
NISTAI Už LEWISĄ

Akivaizdoj vis bėaštrėjančios 
tautų kovos dėl būvio, aki va z 
doj viš daugiau besitrišktaiič.os 
jėgos teisės, kuri ir musų kra
štą skaudžiai palietė, natūraliai 
kyla mumyse sltširilpihitttas sd- 
vd atfeidmli sAvo snukiai iško
votos laisvės likimu ir atvadfį- 
Viittli: kyla lie tik sUsirupini- 
Įdas, bet ir uusimiiiUtiAs. o tai 
jau yra labai pavojinga, nes 
dvasiais silgnju žirnis iė’Škia 
pralaimėjimą bė koVOs, nUme- 
Hfttas ginklų dar karo nepradė
ję

Kartais atrodo, kad palyginę 
Nepriklausomybės kovų laikus 
su dabartimi, musų entuzias- 
mas, dvasinis pakilimas, ryžtin
gumas yra mažesnis, negu tada 
buvo. Tatai visai suprantama; 
įvykiai ištiko mus staiga, besi
rūpinančius kasdieniniais savo 
reikalais, o staigumas visuomet 
pradžioje sukelia nesusiorrenta
vimą-, iš karto nesušigriebimą 
kas įvyko, kokios to įvykio 
priežastys, ir kaip reaguoti. Be
sirūpindami , kasdieniškumais 
buvome užmiršę, kad laisvei iš
saugoti taip pat reikia ryžtumo 
ir aukų, kaip ir jai iškovoti. 
Tik kilęs pavojus prisiminė, 
kad ir nepriklausomai gyvenant 
reikia nemažesnės dvasios di
dybės, sugebėjimo aukotis, jei
gu Tėvyne to reikalauja, šitai 
niekad negali būti užmiršta.

Realizmas nustelbia kovos 
instinktus.

Ramus taikos meto gyveni
mas natūraliai visuomet turi 
ryškesnį materializmo bei kas
dieniškumo atspalvį. Taikos 
metu mažiau įkvėpimo, jausmo, 
entuziazmo, negu kovos laikais. 
Po Nepriklausomybės kovų, be
sirūpindami kasdieniniais rei
kalais, pripratome į viską žiū
rėti realiai apskaičiuodami, pa
sverdami. Civilizacijos laimėji
mai; spauda, radijas, organiza
cijos, bendras musų kultūrinis 
pakilimas įgalino mus daugiau 
suprasti, pląčiau pažinti pasau
lio įvykius. Paprastai daugiau 
dbmėjbmės didžiosiomis valsty
bėmis, sekėme galingųjų politi
nę raidą, nes iš tikrųjų jie va
dovavo pasaulinei politikai ir 
nuo jų daugiau ar mažiau pri
klausė ir mažųjų valstybių sau
gumas. Būdami keleriopai ma
žesni už galinguosius, nenoro
mis jautėme savo kiekinį men-

Fašistuoj^ntis Detroito kuni
gas Goughlin gyrė Lewisą, kuo
met pastarasis pasakė per radio 
kalbą, agituodamas už repUbli- 
konų kandidatą į prėzideutiis, 
AVendell Willkie.

Po rinkimų, kuriuos Wi(lkie 
pralaimėjo^ komunistai pradėjo 
vesti kampaniją spaudoje ir 
darbininkų unijose, kad John 
L. Lewis bųtų “draftuotas” ir 
toliaus pasilikti CIO vadu, nors 
jisai buvo žadėjęs pasitraukti, 
jeigu, bus išrinktas Rooseveltas. 
Kim. Coughlin stojo komunis
tams į talką. Savo laikraštyje 
“Sočiai Justiče”, lapkričio 11 d., 
jisai rašė:

, i
“Amerika yra reikalinga 

Lewiso dabar labiau, negu 
kada nors. Organizuotasai 
darbininkų judėjimas ir jo 
vadai privalo užmiršti visą 
kartumą ir mes turime ra
ginti Lewisą palikti vadii.”
Coughlinas žino puikiai, kad 

uoliausi Lewisp, rėmėjai CIO li
nijose yra komunistai. Nor& ta
sai kunigas komunistus laiko 
pavojingais “krikščioniškai ci
vilizacijai”, bet jisai stojo, su 
jąis į “bendirą frontą”, agituo
damas Už I^ewi$ą,

Viši demagogai ir demokrati
jos priedai, galų galę, susijun
gia į daiktą.

Pirkite tose 
pos

krautuvėse, ku
“NAUJIENOSE’

Laisvės ir Nepriklaušomylės. 
kai buvojus betarpiškai prade
da grėsti, dingsta svyrav.mai, 
instinktyviai griebiamasi vada
vimo, pakyla ryžtumas, vienin
gi! mak.

Koks dalykas bedui
nu vedybose yra Įdo

miausias?
Beduinų vedybose Palestino

je patiekiama svečiams keptas 
kupranugai is. Jame yra dvi 
keptos avys; avyse yi*a po ke
letą keptų \iš inkų; kiek vien i- 

viščiuke yra kepta žuvis;

Gyvenime amžinai verda kova.
SUsiHipinimas savo dvasinių 

pagrindu tvirtumu, susirūpini
mas basti savo egzistencijai at- me
rgniOs tašką, yra hatųralus ir keptoje žuvyje yra keptas kiau- 
sVeikAs reiškinys. Vieton bai- šinis... Be tokio kepsn-o bedid
inus drebėjimo, šaltas apsvars- no vedybos nebūtų vedybos!

KAS, KUR IR KAIP
ii i i i ■ lU

KAS IŠGELBĖJO 
FAŠIZMĄ?

The S a t u r d a y E v c n i n g 
Post savaitraštis įdėjo visą se
riją labai įdomių straipsnių a- 
pie prieškarinę Europą. Tų 
straipsnių autorius — tai išgar
sėjęs prancūzų rašytojas Julės 
Romains.

Julės Romains dalyvavo pir
mame pasauliniame kare. Su 
karo baisenybėmis jis turėjo 
progos labai gerai susipažinti. 
Štai kodėl jo romanas “Vcr- 
dun” yra nepaprastai realisti
nis, jo vaizduojamos scenos 
klaikios ir šiurpios.

Apleidęs armiją, Julės Ro
mains pasiryžo atsiduoti dar
bui, kuris galėtų išgelbėti žmo
niją nuo kito tokio pragaro, 
kaip pasaulinis karas. Kaip ma
tote, tai buvo tuščios pastangos. 
Tačiau besidarbuodamas taikos 
labui, Romains patyrė daug da
lykų, kurie paprastiems pilie
čiams nebuvo žinomi. Jis turė
jo progos stebėti tai, kas vyko

mus ir nuteikė slegiamai, nes 
realizmas nustelbia kovos in
stinktus, žlugdo savigarbą.

betCivilizacijoje pakilome, 
dvasinėje kultūroje 

atsitikome.
Nepriklausomybės gi 

laikais taip realiai negalvota, 
neturėta tokio ryškaus palygi
nimo savo ir priešo pajėgume). 
Tada neklausta, kiek priešo, bet 
kur jis. Entuziazmas, užsidegi
mas tada, atrodo, buvo dides
nis. Išeitų, kad suprasti išmo
kome daugiau, civilizacija mu
sų pakilo, bet dvasinėje kultū
roje atsitikome, dvasinio pa
grindo ateities kovoms sau lyg 
ir nesusidarėme. Iškovotai lais
vei išlaikyti lyg butume pritru
kę jėgų. O kylant bendrajam 
žmogaus gyvenimo kultūriniam 
lygiui, neturėtų atsilikti ir dva-r 
siųes kultūros pažanga. Tik
riausiai ir neątsiliko; susvyra
vome dvasiškai tik todėl, kad 
Buvome užklupti besirausią kas
dieniškumuose, staiga. Bailu
mas ir drebėjimas, paprastai, 
esti didesnis ligi tol, kol nesusi- 
dūri su pačiu pavojumi; tai pa
prastai psichologinis reiškinys; 
jaučiamas ir laukiamas pavo
jus visuomet daugiau veikia 
žmogaus dvasia, negu tada, kai 
su juo susiduri. Kad tikrojo 
pavojaus akivaizdoje vėl paky
la įkvėpimas, entuziazmas, ryš
kiai parodo neseniai išgyventas 
skaudus smūgis

kovų

- uętę^imąs

ir Etiopijos žygis, nes italų ka
riuomenė ten butų buvusi vi
siškai izoliuota.

Julės Romains sako, jog Tau
tų Sąjungos delegatų tarpe vy
ravo nuomonė, kad Mutsalimo 
susmukimas yra tik kelių savai
čių klausimas.

Vėliau paaiškėjo, jog tą su
smukimą numatė ir pats Mus- 
solini, kuris (taip bent tvirtina 
tuo laiku buvęs Japonijos am
basadorius Italijai) buvo pasi
rengęs sau galą padaryti. Pran
cūzų vyriausybė buvo gavusi is 
Mussolini slaptą prašymą, kad 
sankcijose ypačiai butų pabrėž
tas gazolinas. Vadinasi, kad 
tų griežtai pasisakyta prieš 
žolino pardavimą Italijai!

Toks patvarkymas butų 
ir palengvinęs Mussolini’ui 
sitraukti iš kelio ir užleisti 
tą naujam režimui.

Bet kas atsitiko? Kodėl prieš 
Italiją nebuvo panaudotos sank
cijos, už kurių priėmimą pasi
sakė beveik visos Tautų Sąjun
gai priklausančios valstybės?

Į tuos klausimus labai įdomų 
atsakymą duoda Julės Romains. 
Jis sako, jog dar 1935 ; metų 
pradžioje Pierrc Lavai buvo nu
vykęs į Romą ir faktiškai už
tikrino Mussolini, jog Prancū
zija žiuiės pro pirštus Į italų 
pasimojimę pasigrobti Etiopiją.

bu- 
ga~

pa- 
vie-

Briuselyje, Berlyne ir kitų vals
tybių sostinėse.

Savo straipsniuose Romains 
ii’ atidengia tą užkulisinį vei
kimą, kuris vyko diplomatiniuo
se bei militariniuose rateliuose.

Septintame ir paskutiniame 
savo straipsnyje Romains kal
ba apie tuos asmenis, 
gelbėjo fašizmą nuo 
susmukimo.

Paprastai manoma, 
dabartinio karo privedė Miun
chenas. O didžiausias Miunche
no įvykių kaltininkas, žinoma, 
buvo šiomis dienomis miręs 
Chamberlain’as.

Visi juk žino, kad Chamber
lain’as buvo didžiausias ramdy- 
tojas (“appeaser”). Visais gali
mais budais jis stengėsi nuram
dyti Hitlerį ir karo išvengti. 
Miunchenas buvo tos ramdymo 
politikos padarinys.

Bet ar Anglija Miuncheno lai
kais galėjo, kaip sakoma, pasta-

kurie iš-

kad prie

draugui (grįžęs iš Romos, La
vai gerų bičiulių tarpe nesidro
vėjo prisipažinti, jog jis su 
Mussolini užmezgęs draugiškus

Romains sako, kad ne. Ang
lija tuo laiku buvo tiek nepasi
ruošusi, tiek silpna, kad Hitle
rio bombonešiai hutų galėję 
Londoną ir kitus miestus dau
žyti be jokio pasipriešinimo.

O vienok buvo nepaprastai 
patogus momentas, kada Euro
pa ir pasaulis turėjo auksinę 
progą atsikratyti tiek nuo Mus
solini, liek nuo Hitlerio. Vadi
nasi, buvo momentas, kada fa
šizmui ir nacizmui butų buvęs 
užduotas mirtinas smūgis.

Tai buvo i 935 m., kai Mus
solini įsivėlė į Etiopijos karą.

Tautų Sąjungoje buvo pakel
tas sankcijų kftbusimas. Visos 
Tautų Sąjungai priklausančios 
valstybės prisakė už priėmimą 
sankcijų prieš Italiją. Vadinasi, 
buvo nutarta nutraukti su Ita
lija prekybą, parduoti jai tokią 
medžiagą, kuri reikalinga karo 
vedimui. Anglija planavo net 
uždaryti Sucž kanalą.

Jei tos Salikei jos prieš Italiją 
tikrai butų buvusios panaudo
tos, tai Mussolinio režimas bu* 
tų Lsusmilkęs, kaip lepšė.

Butų pegarbingai susmukęs

goję visokiausiomis intrigomis 
stengėsi priimtas sankcijas nie
kais paversti.

Ir jam tatai pasisekė, kai jį 
parėmė Hoare, buvęs Anglijos 
užsienių reikalų ministras. Bu
vo paskelbtas Laval-Hoare’o su
sitarimas, kuris faktiškai neu
tralizavo Tautų Sąjungos priim
tas sankcijas. To dėka Mussoli- 
ni’o kailis liko išgelbėtas. Jis 
vargais negalais pajėgė pradė
tą Etiopijos nukariavimą liaigti, 
ir jo režimas išsilaikė.

Julės Romains sako, jog prie 
Mussolini’o išgelbėjimo nema
žai prisidėjo ir Belgijos • kara
lius Leopoldas, kuris kelis kar
tus aplankęs Angliją ir ten ve
dęs visokius pasitarimus, ypa
čiai su sosto įpėdiniu Edvar
du. Nealsilikę ir kiti karaliai.

O dalykas buvo tekis, kad vi
si suprato, jog, Mussolini’ui su
smukus, vargu galės atsilaikyti 
ir Italijos karalius. Italijoje bu
vo numatomas didelis sąjūdis ir 
sukrėtimas, kuris neišvengia
mai butų persimetęs į Vokieti
ją. O tai reiškia, kad tiek Mus
solini’o fašizmas, tiek Hitlerio 
nacizmas butų susmukę.

Pierrc Lavai pasirūpino, kad 
to neįvyktų. Jam tai pasisekė 
padaryti dėl to, kad kai kurie 
Anglijos konservatoriai jam 
pritarė, nes jie bijojosi Europo
je didelių sukrėtimų, juo la
biau, kad tie politiniai sukrėti
mai galėjo ir juos pačius pa
liesti.

Tai tokia yra fašizmo išgel
bėjimo misterija, kaip ją vaiz
duoja kalbamame straipsnyje 
Julės Romains.. —Auguras
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SAPNAVAI?

■agaag, PASKOLOS

Spausdinam Lengvais

Išmokėjimais
Perkant

Taisant
i

vals Re
aktyvas 
gi tokio 
ukinin- 

savo te-

Jau kalba apie kenkėjus. — Komisaro įsakymas. — 
Darbininkų išnaudojimas

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

■ ■ ' '/>!(• ' ■[ ■ r 1 1 1

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gaut’’ už $1.00. Per paštą 
siur iant kainuoja $1.10

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR U2KABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

UOSAVAS NAMAS . . > kur nieko ne
kliudomi galite su šeimyna linksmai, 

laimingai gyventi . . . Moderniškas namas... 
pastatytas tiktai jums, taip kaip jaunose die
nose jį sapnavote . . .

• FONOGRAFAS

TONSH.US

■

iii

linikas

»13.50
PRABUViMAS $EQ nn
RaUDO^GYSLIU $,25100
TUmimn. to Lirom

...... M.00
IRK fcOBPltAL 
Avk CMcago

mm

.....................B M. II. II <B I ......................B M.

Remkite Lietuviški,
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUOR
CO. — Wholesale

4707 S. Halsted St
Tel Boulevard 0014

Ligon.

KAIP

2.95
1.95
1.95

BOLŠEVIKU VALDOMOJE LIETUVOJE 
VIEŠPATAUJA DEZORGANIZACIJA

—Oficiozinė sovietų Lietuvos Tuo tarini “Tarybų Lietuva” 
vyriausybės “Tarybų Lietuva” tam klausimui pavedė net ve- 
vedamajame straipsnyje kelia damą j į straipsnį. Autorius iš- 
problemą, kuri geriausiai, negu drožia visą pamokslą apie tai, 
bet kokia propaganda, parodo, 
kokia visuotinė dezorganizacija 
viešpatauja bolševikų valdomo
je Lietuvoje. Nepriklausomoji 
Lietuvos valstybė išbuvo dau
giau kaip 20 metų. • Per tuos 
metus spaudoje ir kitur buvo 
keliamos įvairios problemos, 
liečiančios žemės ūkį. Ūkinin
kas buvo mokomas ūkininkau
ti, jam buvo patariama kreipti 
daugiau dėmesio į vieną ar ki
tą ūkio šaką. Bet per visą Lie
tuvos Nepriklausomybės laiką 
niekuomet nebuvo vedama ak
cijos už tai, kad ūkininkas —• 
nuimtų jo paties pasodintus 
šakniavaisius! .

kad “bet koks apsileidimas dir
bant, nerūpestingumas nuimant 
derlių, yra kenkimas ne tik sau, 
bet ir visai socialistinei visuo
menei, nes jei kuris valstietis 
paliks laukuose puti javą ar 
bulvę, vadinasi, to javo ar bul
vės truks ne tik jam, bet ir vi
sai visuomenei. Dėl to ir visa 
darbo visuomenė turi susirūpin
ti, kad likusioje derliaus nuė
mimas butų kuo tobuliausias”. 
I derliaus nuėmimo darbą tu
rinti įsikinkyti visa visuomenė, 
ypač vietinės profesinės orga
nizacijos provincijoje, 
čių komitetai, partijos 
ir komjaunuoliai. Kas 
atsitiko, kad Lietuvos 
kas, taip prisirišęs prie
vų žemelės, tiek daug prakaito 
įdėjęs į tos žemelės tinkamą į- 
dirbimą, staiga net nebesirūpi
na nuimti jo paties pasodintų 
šakniavaisių? Atsakymas labai 
paprastas: bolševikai savo eks
perimentais pasiekė to, kad ūki
ninkas nebemato jokio tikslo 
dirbti, nes vis vien iš to nieko 
gero neišeis. Ūkininkas yra pa
verstas žemės ūkyje tarnaujan
čiu valdininku, tad ir šioje ga
mybos srityje įsigali ta baisio
ji biurokratija, kuria pasižymi 
visa sovietų santvarka.

/t#
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BRfDGEPORT ROOFING AND 
SUEET MĖTAU CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

<a. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Derliaus nuėmimo reikalu 
profesinių sąjungų organizaci
nio centro biuro pirmininkas 
“draugas” Stimbirys paskelbė 
net specialų atsišaukimą, kuria
me jis nusiskundžia, kad “jei
gu matome šiuo metu dar ne
nuvalytų laukų, ųenuimto der
liaus, visi turime tuo susirūpin
ti — ne tik vdlstiečiai, bet ir 
darbininkai”. Pasak jo, “dar 
yra nekasių bulvių laukų, nenu
imtų runkelių ir kitų gėrybių”. 
Todėl, girdi, reikia mobilizuoti 
visas jėgas: čia ir profesinių są
jungų bedarbiai, čia ir komu
nistų partija, čia ir komunisti 
niai jaunuoliai. Bet, kaip žino
me, komunistų partijos ir kom
jaunuolių dauguma yra žydai, 
tai kokia nauda ūkininkui, jei 
gu jam tokią gaują atvežtų i 
“pagalbą”? Reiktų tiktai mai
tinti, o naudos iš šių “pagelbi- 
ninkų” jokios. “Draugas” Stim
birys reikalauja net, kad fabii- 
kų darbininkai nuo šeštadienio 
popiet iki sekmadienio va'karo 

įeitų į laukus dirbti. Štai dar

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS ' 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Strc<3 

CHICAGO. ILLINOIS 
til. Ganai 8500

rllOUi

NEW YORK. — Lew Jenkins technišku “knockaU- 
t’u” laimėjo bokso rungtynes iš Pete Lėlio.

vienas pavyzdys, kaip komunis
tai “rūpinasi” darbininkų rei
kalais. Darbininkas paverstas 
automatu, kuris net šeštadienio 
pavakarės ir sekmadienio poil
sį turi dirbti, nes “genialieji’' 
Kremlio valdovai per kelis mė
nesius suardė visą Lietuvos gy
venimą 1

Tai netenka stebėtis, kad pa
skutiniuoju laiku į Vokietiją 
vis daugiau atbėga lietuvių dar
bininkų, kurie, nebegalėdami 
pakęsti bolševikiškos eksploata
cijos sprunka per sieną, kad 
tiktai išbėgus iš Stalino sukur
to “rojaus”!

Dieną prieš tai, (kaip paskelb
tas atsišaukimas dėl “derliaus 
nuėmimo”, žemės ūkio komisa
ras dar kartą išleido įsakymą, 
kuris tik patvirtina žinias apie 
visišką dezorganizaciją Lietu
vos žemės ūkyje. Pagal šį įsa
kymą, tie asmenys, iš kūnų at
imta žemė, bet kuriems palikta 
numatytoji .norma, turi savo 
arkliais, inventoriumi ir darbi
ninkais suarti laukus, ne tik 
jiems paliktoje 30 ha normoje, 
bet ir toje žemėje, kuri iš jų 
atimta.

Specialiai paraginami visiškai 
nusavintų ūkių administrato
riai, ūkvedžiai ir komisarai, 
kad jų priežiūrai pavesti ūkiai 
butų laiku suarti. Šis nutarimas 
turįs būti “neatidėliojant pilnai 
įvykdytas”. Aišku, jeigu bolše
vikų eksperimentais suardyto 
ūkio negalima bus tinkamai 
vesti, tai lokio ūkio adminis
tratorius bus paskaitytas “sa- 
botažninku”, o koks likimas jo 
laukia, visi gerai žino.-

—Lietuvos- okupantai viso
mis priemonėmis stengiasi į- 
kinkyti darbininką į vis sunkes
nį darbą ir iš jo muskulų kuo 
daugiausia išspausti. Organi
zuojamos įvairios “socialisti
nes” lenktynes, dirbama kator
giniais stachanoviškais “meto
dais” ir 1.1. Bet Lietuvos dar
bininkas puikiai supranta, kad 
jis baisiausiai išnaudojamas, 
nors tas išnaudojimas ir priden
giamas įvairiais skambiais Šu
kiais. Todėl visos tos priemonės 
neduoda bolševikų norimų re
zultatų. Dabai* sugalvotas nau
jas dalykas: duoti pinigines 
premijas tiems, kurio pasižy
mėsią darbo našumo kėlimu. 
Tas klausimas vietinės pramo
nės komisariate esąs svarsto
mas.

Aišku, kiekvienoje kitojb ša
lyje darbininkai mažiausiai pa
skelbtų streiką prieš tokią ne
gailestingą eksploataciją. Bet 
sovietų darbininkų- “rojuje” 
streikai yra griežtai uždrausti, 
tlž tai gręsia net minties baus-

Kas yra bersag- į» ’ •«» lienai?
Bėrsag’aeriais vadinami lėiig* 

vi italų pėstininkų pulkai — 
jie nešioja ant kepurių puokš
tes plunksnų. Pirmą bersaglie- 
rių pulką suorganizavo 183'3
metais Sardihijos saloje, ir jie 
daug padėjo kovoje už Italijos 
nepriklausomybę, šiandien ber- 
saglieriai laikomi geriausiais 
italų armijos kariais. Pats var
das reiškia “taikius”. Panašiai 
jiems yra kalnėnų šaulių or
ganizacija “Alpini”, įsteigta 
1876 metais

^59.50

žavinga S ninlKUUS. 
Tinkantis ,,

»’* t%) 1U4r. S99 M

»’ < o ln nvenųr
Chieago Kvcnuc

2.95
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Jaunųjų Svajone... Senųjų Viltis
Nuosavas NAMAS! ......

Svajonės Išsipildys Jei Kreip 
sitės Į Universal Savings ir 

Loan Association!

galba Universal Savings and Loan Ass’n. 
galite lengvai atsiekti. Pradekite taupyti 
šiandien! Nbrs dalėte jūsų sunkiai uždirbtos 

x algos priguli jums—-ir jūsų svajonėms!

Remontuojant
stumt

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASS N.
Tel. CA17AL 85001139 SO. HALSTED STREEt

("NauJieNV” NAme) .
įdėliai apdrausti iki $5,000. per Fedėral ŠaVingsahd Loan tnsUrancfc ddtp.į Washington, f>. C.

.................. • ■ ...... ■ . . . ' >

b

Bukit Malonų^
SAVO AKIMS

lik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzeminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo m n ksIrk 

gali suteikti
82 METAI PATYRIMO 

pritinkime akinių, kurie pašalint 
visą akių įtempimą

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

OPTOMETRISTA1
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 16-tos
Telefonas C A N AL 0528—Chickgn 

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

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

JAU IŠLEISTA KNYGUTR

“PILIETYBES 
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO
Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimo pilnų Amerikoniškų 

popiet ų arba pilitybę
Kaina 35c

Joseph J. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chieago, Illinois
Fhone: YARDS 1001

Visi Lietuviai 
Reikalaują

PLEITIĮ
Ateikite į Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT 
FLEITAI

Lab. kaina
$9-50 
ir aukšč.

GARANTUOTA MEDŽIAGA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
plėitus viena .... $1-00.

ena ir aukš.
PHILLIP’S DENTAL 

LABORATORY 
2458 WEST 63rd STREET 

Frospeet 2174
Lietuvis Laboratorijos Technikas 

D. MASKALA
Valandos huo 10 iki 9, seredomis 
pagal sutartį. Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisnluotų dentistų. 
.... ... ... ........ ................ ... -

. ......... ........ ... ,
VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG D1STANCK 

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

3212 Sb. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY

C0NRAD 
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir
mos rųšies sU mo
derniškomis užlab 
domis Ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

W< 63rd St 
TeL ENG. 5883-5840

Ištmima 
RfcUMA

t^bitnai Naujienose 
oda nauda dėlto.
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KANADOS LU u P ”įį ■’ UVIŲ ŽINIOS :-:j
KOVAI UŽ NEPRIKLAUSOMI LIETUVA 

MITINGAS
(Istoriška diena lietuviškame Montreale)

žiūrint srovių įsitikinimų skur
li! mo. stoti į vieningą kovą 
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės atvadavimo. O ka^ tas 
darbas butų lengvesnis ir sėk
mingesnis, kalbėtojai nušvietė

Toronto lietuviai vi 
suomeninį darbą 

dirba išsijuosę

LIETUVIŠKAME 
MONTREALE

Lapkričio 3-ji, sekmadienis, vietinis kalbėtojas Plačenis. Po 
Montrealo lietuviams tikrai bu- to sekė gen. kons. p. Grant-Su- 
vo sensacingas. Ketvirtą vai. 
po pietų V. D. Klubas lietuviš
kos visuomenės visiškai jau bu
vo “okupuotas”, šio masinio 
sąskrydžio priežastimi buvo 
gerb. Kanados Lietuvių Gen. 
Konsulo p. Grant-Suttie ir 
gerb. Čikagos Konsulo p. Dauž- 
vardžio atsilankymas. Ir kaip
gi nenorės tautiškai susipratęs 
lietuvis, kurio siela šiandien 
skausmo grandinėmis sukausty? 
ta, išvysti tą simpatingą gerb. 
gen. kons. Grant-Suttie 
ir išgirsti jo nuoširdžios 
jautos bei suraminimo
Taipgi visi laukė valandos iš
girsti pirmą kartą Montreąlan 
atvykusio lietuvybės skleidėjo 
p. Daužvardžio kalbą. Tik gai
la, kad neužtektinai didelė V. 
Klubo salė tepajėgė sutalpinti 
tik apie 700 žmonių, o apie 100 
asmenų, kiek vėliau atėjusių,! 1* • £ • 1 £ • V £ • L

vų sudaryti fedcralinį v-iene-
• > • « z

užuo- 
žodi.

gal tikslo nepasiekę.
Laikrodžio rodyklei pasiekus 

septintą, ir savo gerb. svečius 
p. gen. kons. Grant-Suttie ir p. 
kons. Daužvardį salėje išvy
dom, kuriuos publika su ovaci
jomis pasitiko.

Mitingą atidarė programos 
vedėjas J. Yla ir pasakė įžan
ginę kalbą, apibudindamas mi
tingo tikslą ir svarbumą. Pro
grama pradėta Kanados himnu, 
kurį sugiedojo parapijos vyrų 
choras. Po to vyrų choras ir 
V.’ 1). Klubo choras kartu su
giedojo Lietuvos himną. Vė
liau minėti choras sudainavo 
po keletą patriotiškų dainų.

P-lė Dvaranauskaitė ir p-lė 
Pa u lyte padainavo solo po dai
nelę. Jaunametis Norušis pa
deklamavo patriotinio turinio

• ttie kalba, kurioje gerb. kalbė
tojas pabrėžė, kad Lietuvos ne
priklausomybė nėra žuvusi -- 
tik laikinai pavergta. Ir kad 
Lietuvos likimą, pasibaigus ka
rui, išspręs trys valstybės: Ang
lija, Amerika ir Vokietija. Kal
bėtojas pareiškė vilties, kad 
Lietuvos likimas bus išspręstas 
teigiamai — ir Lietuvos trispal
vė suplevėsuos laisvai. Pagaliau 
p. kons. Daužvardis savo turi
ningoje kalboje sistematiškai 
nupasakojo Lietuvos nepriklau
somybes žuvimo eigą ir ryškiai 
apibudino terorizuojamos Lie
tuvos dabartinę skaudžią būk
lę, ragindamas pamiršti tarpu
savio srovines intrigas ir vi
siems vieningai stoti į griežtą 
kovą už tėvynės atvadavimą.

Publika susikaupusi 
gerbiamų pp. konsulų 
visų dalyvių veiduose 
dėjo širdies skausmas
gaujančios tėvynės, taipgi pa
siryžimas kovoti su raudonai
siais Lietuvos engėjais ir vieti
niais raudonojo teroro garbin
tojais — komunistais. Ir tik 
mažas būrelis penktakolonistų, 
kurie toj minioj buvo tiktai 
kaip lašas juroje, nerimo kai-

pinke, kooperuodama su visoj 
mis lietuviškomis draugijomis 
vestų ryžtingą kovą už Nepri
klausomą Lietuvą, teikiant pa
tui

Kad Toronto kėlusiai nėra 
tinginiai, tą parodo jų darbai, 
štai lapkričio mėn. 2 d. š. m. 
Kanados Lietuvių Taryb.i su
rengė masini mitingą, kuria
me kalbėjo ChLagos lietuvių

ilbą. .kokią jai bus reikąlin-l k°nsu*as P; Daužvardis. Mitin
io Taipgi viet. kalbėtojai pa- &as» nežiūrint blogo oro, pasi-

reiškė, kad įstodami į Lietu
vių Tarybų, greta kovos už 
Nepriklausomą Lietuvą ir vie
tos komitetus, jie taip pat pa
siima sau už pareigą ugdyti

kulturą Montreale.
Aptarus Lietuvių Tarybos

klausėsi 
kalbų ir

dėl ver-

diskredituojama jų “motutės” 
Rusijos, “ginančios” silpnesnių
jų ir mažųjų valstybių laisvę 
ir demokratiją, agresingas žy-

likos buvo iki 400 žmonių. Kad 
Toronto ir apylinkių lietuviai 
įvertina Kanados Lietuvių Tu-

Pasibaigus meninei progra
mai, A. Navickas anglų kalba 
pasveikino gerb. gen. kons. p. 
Grant-Suttie ir gerb. kons. p. 
Daužvardį. Paskiau kalbėjo

buvo nemalonu, kad iškelta 
aikštėn smurtiškas visų sutar
čių sulaužymas ir briitališkos 
jėgos pavartojimas prieš Lie
tuvos ir visos Pabaltijos nepri
klausomybę. Taipgi jiems dūrė 
į akis numask'uotas, raudonų
jų “geradarių” tragikomediškas 
pasityčiojimas iš lietuvių tau
tos, neteisėtų, tiesiog komiškų 
seimo rinkimų, priverstinos 
Stalinui padėkos ir eibės kito
kių šlukų formoje.

Tačiau musų komunistukai

Kautynės tarp ahgltį ir vokięČių /lėktuvų ^kažkur”
Anglijoje. /

PARTNERS WANTED 
Reikia Partneriu

PAIEŠKAU PARTNERIO dėl 
moteriškų rūbų prekybos, kuri ran
dasi 35 Colbourne St., Brantford. 
Ont, Canada. Partnerys reikalingas 
pasiturintis, nes noriu didinti krau
tuvę. Užinteresuoti asmenys gali 
kreiptis asmeniškai arba laiškais 
sulig aukščiau paduotu antrašu.

MRS. A. KUTIS.

tų šviesoje, matyti, nesurado 
žodžių, kaip apginti Lietuvos 
“geradarių” bolševikų a u tori te-

lapai, tiktai dantimis kaleno. 
Rodos, kai kurie iš jų buvo vy
rukai iš “stuomens ir iš lie
mens”, vienok toji “drugio”

Gruodžio-December 1 d. sekmadienį 2 vai. po pietų, 62 
Claremont St., Lenkų Salėje rengiamos svarbios

PRAKALBOS
Kalbės “Naujosios Gadynės” redaktorius drg. J. V. Stilso- 
nas iš Brooklyn, New York, temoje: “Pabaltijos valstybių 
okupacija” ir “Kas yra darbininkų draugai ir priešai”. Ei
namojo momento aktualiais klausimais kalbės: 
Gillis, C. C. F. frakcijos parlamento narys iš 
kiti.

Toronto ir apylinkės lietuviai nepraleiskite
išgirdę šių prakalbų. Bukime visi. Bukime laiku. Gruodžio 
1 d. sekmadienį, 2 vai. po piet, 62 Claremont St. Laisva 
įžanga. Rengia Toronto Socialistų Kuopa.

drg. Clarie
Ottavvos ir

progos ne-

liga ir jų neaplęnkc. Gaila vy
rų, kuriiios ištiko ta ^nelaimę; 
bet užtatai gal-kai kuriš gydy
tojas apsidžiaugs, sulaukęs vie
ną kitą naują pacientą'! ;Z-

Pasibaigus programai, gerb. 
svečiai gen< kons. Grant-Sn- 
l tie, ‘p, ,kons.; Paųžvardiš ir,daH 
lis publikos, kiek buvo galima 
prie .stalų sutilpti, ■susiriiiko 
klubo užkahdineri bendrai?yar< 
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karionei. Vakarienė ' praleista 
linksmoj ir jaukioj nuotaikoj. 
Grakščios khibietės prie stalų 
gražiai patarnavo.

Po vakarienės visi dalyviai 
dar ilgai nenorėjo su gerb. pp. 
konsulais atsiskirti. Kiekvienas 
norėjo iš malonių svečių lupų 
išgirsti dar vieną kitą svarų 
žodį, gauti dar vieną kitą prak
tišką patarimą.

Vienok, laikrodžio rodyklei 
prašokus vienuoliką, buvo lai
kas skirstytis namo, nes rytui 
išaušus visų kasdieniniai dar
bai laukė. Tad visi iš eilės 
spaudom musų gerbiamiesiems 
konsulams dešines, linkėdami 
laimingos kelionės ir prašyda
mi, kad ateityje nepamirštų 
vėl pas mus atsilankyti. Ir jų- 
mašinoms pradėjus riedėti gat
vės grindiniu, visi skirstėlnės 
kas sau. —Lauky Remūnė.

Montreal.Kanada

JACKSWIFF
THEY SEEM HARMLE55! NO—BY JOVĖ-
THOSE JJLGNDER POD5 MUŠT BE WEAPONS —
RAY 0UN5Į WE ARE PRISONERSf

*polar gjants 
WHO ARE LIKĘ 
HUG>E PENC5UINS 

IN FORM, 
RISE FROM THE 
ICY CREVA55ES 
AND 5URROUND 
JACK ANO JOAN

kad labiau užakcentavus Ta
rybos įsteigimą, p. gen. konsu
lo Grant-Suttie sekretorė 
(kurios pavardė man nežino
ma) surinko visų dalyvių pa
rašus. Tik keletas penktako- 
lonistų, atsisakė pasirašyti
leido salę. Po to eita prie Ta-

ap-

nc-daugi daugumas delegatų 
buvę draugijų susirinkimų 
rinkti atstovai, nes iki šiol 
Tarybos reikalas nebuvo vie
šai iškeltas, tai renkamoji val
dyba nutarta skaityti tiktai 
laikina. O kiekviena draugija

rinkimą turi teisę ir pareigą 
atstovą, kuris išrinktas stei
giamojo Tarybos susirinkimo 
melu, užtvirtinti arba įgalioti 
kita.

J laikiną Tarybos valdybą

kas- M. Pjljičęnis, S. Pųndzim 
vienė, A. Šakalas, Pr.- Tautkus 
ir P’r^Vai^nbra. Po' fo pįAimta 
protesto 
Lietuvos 
agresiją.

rezoliucijos prieš

V. D. Klubo patalpoj, lap
kričio 12 d. 8 vai. 30 min. va
karo, susirinko Montrealo Lie
tuviu 1'arvbos valdvba ir žv- 
mesnieji vielos veikėjai, pir- 
mąjam posėdžiui. Posėdyje 
dalyvavo šie asmenys: p. Šar
kis, Pr. Tautkus, .1. Paznokai-

'• ’/'L ' i / J /'■C A £ t f j.1* . P. ‘

į^tery^
^ryb^s^įčyįį^^^ ?

LApkrięi^'' T'-d? vakarę; V., D. 
Klubo salėje įvyko.;štęigĮąma- 
sįsiLietįiyiųįT
n i a s, į 1< iH’į a I si 1 a nkė p. gcn. 
konsulas / (JraiiLSų’fttė / • įi;/ p. 
konsulas : J^aiMYąrkĮis? ? taipgi 
visų' Montrealo. r i lietuviškų 
draugijų delegatai. Per susi
rinkimą kalbėjo gerbiamieji 
svečiai—p. kons. Daužvardis 
ir p. gen. kons. Grant-Suttie, 
taipgi visų draugijų atstovai. 
Kalbėtojai išreiškę savo nuo
mones, kad reikalinga yisoms 
lietuviškoms draugijoms ne-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ilgų 
rnetų. ■ '■ ?' ’

1739 So. Halsted St
CHICAGO. ILL,

susirinkimą vedė 
A. Sakalas, sekretoriavo Pr. 
Toufkuši \ " ,

Šios Lietuvių Tarybos įstei
gimas turi istorinės reikšmės 
Monlrealio lietuvių visuome
nes gyvenime? Reikia tikėtis, 
kad Tarybai ryžtingai darbuo
jantis, prablaivės paskendusi 
tarpusavio intrigose montrea- 
liečių' padangė ir lietuviška 
veikla bus daug nešesnė, o ko
va už Nepriklausomą Lietuvą 
•—daug Sėkmingesnė. Todėl 
didelė padėka tenka išreikšti 
atsįlankiusiem į Montrealą 
gen. kons. p. Grant-Suttie ir 
Čikagos konsului P. Daužvard- 
žiui, kurie padėdami kertinį 
akmenį Tarybos įsteigimui pa
liks mums neišdildomą atmi
nimą.* Taipgi didelis kreditas 
tenka ir Toronto kolonijos 
Lietuvių Tarybai, kuri davė 
impulsą tokį pat Tarybos sky
rių steigti ir Montreale. Taip 
pat nuoširdus ačiū tenka Mon
trealo Tarybos steigimo ko? 
miteliu, kuris ėmėsi iniciaty
vos sušaukti masinį mitingą 
ir pranešti Lietuvių Tarybos 
steigimą, širdingai ačiū ir vi
siems kitiems, kuo nors tą 
darbą parginusiems.

surinktų aukų suma, kuri vir
šija .$151. Gi lapkričio mėn 16 
d. Kanados Lietuvių Tarybos 
moterų sekcija surengė kaukių 
balių, o lapkričio 30 d. SLA 
236 kuopa rengia vakarą su 
vaidinimu ir šokiais. Veikalas 
yra labai įdomus, o kuomet pa
rengimas įvyks 404 Bathurst 
SI., kur svetainė yra viena iš 
geriausių kaip šokiams, taip ir 
vaidinimui, tai reikia manyti, 
kad publika tikrai bus paten
kinta. Taigi patartina visiems 
įsidėmėti lapkričio 30 d.; pra
džia 7:30, vieta — 404 Bat
hurst S t.

Bet tai toli gražu dar nevis
kas, ką Toronto lietuviai mano 
veikti, štai gruodžio mėn. 1 
sekmadienį, 2 v. p. p., 62 Cle- 
remont St. vėl rengiamas ma
sinis milingas, kuriame kalbės 
net keturi geri kalbėtojai. Trys 
iš jų bus C. C. F. įžymesni vei
kiai kaip antai: drg. Clarie 
Gillis, Kanados parlamento na
rys; drg. C. H. Millard, (2. C. 
F., Ontario prov. pirmininkas 
ir C. I. O. Kanados sekretorius 
drg. B. E. Leavens, Ontario 
prov. generalis sekretorius, ir 
svarbiausias kalbėtojas lietu
viškai kalbės drg. J. V. Stilso- 
nas, “Naujosios Gadynės” re
daktorius, lema; “Pabaltijo Val
stybių Okupacija” ir “Kas Yra 
Darbininkų Draugai ir jų Prie
šai”. Bet ir tai dar neviskas,

P. Vaišnora, M. Plačenis, J. 
Yla. Valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: A. Navic
kas — pirmininku, M. Plače
nis — vicepirmininku, Pr. Taut
kus—sekretorium, P. Vaišno
ra—iždininku ir A. Sakalas— 
valdybos nariu. O vėliau, kai

tatų ir konstitucijos pagrindų 
ir pradės darbuotis platesniu 
mastu, numatyta Tarybos val
dybos sąstatas dar papildyti. 
J. Paznokaitis, Tarybos Stei
gimo Komiteto iždininkas, tam 
komitetui likviduojantis, refe
ravo ir lapkričio 3 d. įvykusio 
masinio mitingo piniginę at
skaitą, kuri atrodo taip: už 
ženklelius surinkta 23 dol. 50c.

96c. Viso pajamų -sukelta 77 
dol 46c. Vakarienei ir kitiems 
smulkesniems i 
leista 63 dol. 19c 
liko 14 dol. 27c, 
teikti Tarvbos v 
Vaišnorai.

Posėdis nutarė 
kalbas; kalbėtoju numatyta 
pakviesti S. L. A. prezidentą 
adv. Bagočių. Taipgi disku- 
suota ir kitais tolimesnio vei
kimo klausimais. Posėdžius 
šaukti nutarta kas menesis, lo 
esant aktualesnių reikalų/tai ir 
dažniau.

Posėdžiui pasibaigus visi iš- 
pasiryžę pradėtąją 
Lietuvos Nepriklau- 

atvadavimo cnergin- 
loliau.

reikalams iš- 
:. Gryno pelno 
Šie pinigai į- 
išdininkui p.

somybės
gai tęsti
v.Valio Lietuvių Tarybos Val-

dvba!

Tarybos Narys

Y ES, ALIEN5, RESISTANCE 15 USELESS
YOU ARE MY CAPTIVES I '

404 Balhurst st., 8 v. v. taipgi 
rengiamos drg. J. V. Slilsonui 
prakalbos antrosios su diskusi
jomis ir paklausimais, kur yra 

kad jie 
sumeti-

kviečiami komunistai, 
pasiaiškintų, kokiais 
mais jie remia Hitlerio ir Mus- 
solinio partnerį J. Staliną, ku
ris yra tolygus agresorius su 
pirmaisiais.

Reikia manyti, kad publikai 
bus įdomu girdėti tokias disku
sijas, nes Toronto lietuvių isto
rijoje jos bus pirmos. Taigi 
visi Toronto ir apylinkių lietu
viai esate kviečiami kuo skait
lingiausiai atsilankyti. - Įžanga 
į abejas prakalbas bus laisvas 
aukojimas.

Toronto Liet. C. C. F. kuopa

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai jgyja naudin
gu žinių ir gerų pa-

—Laukų llemune.

AR JIESKAI 
DARBO?

.---------------SKUTYK KASDIEN-------------:

NAUJIENĄ^
I ■ IB TEMYK SKILTIS------------ 1

"REIKIA DARBININKU"
ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

nu Snll lilslii Slml. tiltui, al

INSURANCE
(APDRAUDA)

• HLNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namu savi-

ninku. kurioje randasi ta
vernai nuo Public LUbl- 
Htlee,

NAUJIENŲ 
RaštinBJe per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

Baltini atdara kai vakarai 
Ud i vai. Bekmadienlato •• 
nne • ryto Iki 1 vaL popiet



Trečiad., lapkričio 2?, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.

ŠAUKIA VĖ| ŠIA. 0RGANBĄCIJ4
KOVOTI Už LIETUVOS LAISVĘ

Apskritis Siūlo Protestuoti Prieš Anglijos 
Pasiūlymas Pripažinti Lietuvos Užgrobimą

S.L.Ą. G-to Apskričio Valdy
ba vakar puiunlč Pildomąją! 
raiybai New Yvyke, pareiški
mą, su raginimu Centrui ir 
kuopoms, protestuoti prieš An
glijos pasiūlymais Busi tai, ku
riuose ji žatįa pripažinti Lietu
vos užgrobimo de faclo.

Apskritis, taipgi priėmė kita 
rezulivciią, k;nio e. šaukia visa 
S.L.Ą. organizaciją, Ctn rą, ap- 
skričius įję kuoP08* sugrusti ir 

. dirbti Lietuvos nepriklausomy
bei ats teigti.

Apskritis pąsmerkė s,vietų 
Rusijos šeimininkavimą Lietu
voje ir pakartojo prezidento 
Rcosevęjto pareikštų viltį, kad

Lietuvos (ąisvę. nutruk j s vėl 
bus a Įsteigta, jeigu lietuviai tų 
klausinių nuolat keis ir tai|. 
tikslui nuoširdžiai darbuosis.

Del Protesto Anglijai.
TekąVvt pareiškimo Angį j<K 

reikalu skamba sekamai:

ANTANAS WINSKUNAS
Mirė lapkr-- 24, 1940 m.,

8:17 v. vak., sulaukęs senat
vės. Gimęs Lietuvoje, Pane
vėžio parap. ir apskr., Bludžių 
kaime. Amerikoje išgyveno 
50 metų,

Paliko dideliame nubudime 
moterį Uršulę (po tėvais Sa- 
lučkaitė); dukterį Adelę; tris 
sūnūs: . Alfonsą ir marčią 
Ruth, Dr. Feliksą ir marčią 
Aldoną ir anūką Philypą, ir 
Albiną; Thorp, Wisc. gyve
nančią seserį Domicėlę Pulo
kienę ir jos šeimą; Kenosha, 
Wis. brolį Juozapą ir jo šei
mą; švęferį Kazimierą Saluč- 
ką; .pusseseres Petronėlę Tar
vainienę ir Oną Intienę; mi
rusios sesers Kotrynos Ulkie- 
nės šeimą Chicago, III. ir 
Thorp, Wis-; Lietuvoje švo- 
gerius Valkūną ir jo šeimą ir 
Mykalojų Salučką ir jo šeb 
mą ir daug kitų 
draugų ir pažįstamų-

Kūnas pašarvotas 
wicz’iaus koplyčioje, 
23rd Place. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., lapkr. 28 d. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus nuly
dėtas į Aušros Vartų par. ba
žnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie- 
4ią. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazintfero kapines-,i

■ • Nut»žitužiai kviėčiafnii' visus 
gimines, draugus ir .pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Moteris. Duktė, Su- 
nal, Marčios, Anūkas, Sesuo, 
Brolis, . švogeriai, Pusseserys 
ir Giminu.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, tel. CANAL 2515.

giminių,

Lacha-
2314 W.

DOMICĖLĖ ŠMUK$TIĘN£ 
(po tėvais Puplauskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
I lapkr. '24 d., 10:10 vai. ryto, 
• 1940 m., sulaukus 48 m. amž., 

gimus Girkalnių parap., Ra
seinių apskr.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Viktorą, 3 sūnūs, Bruno, 
marčią Mary, Antaną ir Jo
ną, pusbroliui Tiškius, Keno- 
sha, V/is., giminaičius Kons
tantą ir Juozapą Smukštus, 
švogerį Pranciškų Musui Ir 
kitas gimines ir draugus. Lie
tuvoje brolį Pranciškų ir gim- 

Priklausė prie Sus. Brolių 
ir Seserų Lietuvių.

Kūnas pašarvota^ namuose 
1949 Canalport Avė.

Laid. įvyks penkt. lapkr. 
^ 29 d., 8:00 vai. ryto iš namų į 

Dievo Apveizdos parap. baž
nyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A- A. Domicėlės Šmukš- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstam i esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

t Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnus, marti, pus

broliai ir giminės
Laid Dir. 9. M. Skudas, tek 

Monroe 3377.

vj konleręnęijdje, laikytoj 
lapkričio 24 cL, 1940 m., Lįe: 
tuvių Auditorium, Chicagty 
Ilk, pareiškia pageidavimu, 
kad S.L.A. Pildomoji Taryba 
išneštų tinkamą protestų prieš 
Anglijos valdžios pareiškimų, 
kad jinai sutinka pripažinti, 

. de facto, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užgrobimą Rusi
jai.

“Šitokį protestą SLA. Pil
domoji Taryba turėtų pasių
sti Anglijos 'valdžios ambasa
doriui \Vashingtone ir Jung
tinių Valstijų Prezidentui; 
taipgi tokio protesto tekstą 
turėtų paskelbti angliškoje ir 
lietuviškoje spaudoje.

“Viršminėta rezoliucija bu
vo vienbalsiai priimla.

“SLA. 6-lo Apsk 
liucijų Komisija,

K. čepukas, 
M. Vaidyla, 
V. M. Stulpinas.”

Atstovavo 20 Kuopų
Šis pareiškimas ir rezoliuci

ja Lietuvos reikalu buvo pri
imti SLA 6-to apskričio kon
ferencijoje, kuri įvyko sekma
dienį, Chicagos Lietuvių Audi
torijoje.

Dalyvavo viij-š 50 delegatų, 
kurie atstovavo apie 20 apskri
čio kuopų. Buvo ir keli svečiai, 
būtent SLA Pildomosios Tary
bos nariai, tarp jų ir Dr. M. 

' J'.“ Vinikaš^'SL'Ą1 Centro sekre-. 
torius. Iš vietinių dalyvavo adv. 
K. P. Gtigis, '■ Gentrė “iždininkas, 
p-le E. Mikužiute, Centro iždo 
globėja, ir Dr. S. Biežis, nau
jasis daktaras-kvotėjas.

Kiekvienas jų pasakė, delega
tams po kalbą, kuriose gvilde
no įvairius SLA reikalus. Sekr. 
Vinikas, taipgi ižd. Gugis kėlė 
investmentų reikalą, skųsda
mies, kad SLA Centras turi ne
mažai pinigų, bet dabartinėse, 
ekonominėse aplinkybėse neži
nia kur juos saugiai ir pelnin
gai investuoti.

Padidėjo Mintingumas
Dr. Vinikaą ir Dr. Biežis 

taipgi kalbėjo apie nemažą SLA 
narių mirtingumą, dėlei kurio

organizacijai tenka išmokėti gj- 
na dau$ pinigų poiįn/i^hięmis. 
Padėtis toli gražu nėra bloga, 
kaip komunijai hf kilį Są-A 
priešai bando atvaizduoti savą 
spaudoje, b,ę,t jį nądpoda. pro
gos organizacijai tiek didėti n - 
Kįų skaięįurpir kfek ji, tąretų 
atši^yęlgiąnt j vąįus.

Dr. Biežis pareiškė, kad jis 
bandys SLA narius ateityje 
daugiau mokinti sveikatingum , 
jrošiurimiis, paskaitomi?, ,.p..u-■ 
da ir kitokiomis prieinonėmi?. ;

Pą^ęn^i^i lįą.ė Re ne
Nors SLA Seimo parengimų 

sąskaitos dar nėra pip.hu .>< 
vestos, apskritis tiki tuiė J a. i 
$200 pelno, ši.s apskritis jU>. 
nosi visais šeiminiais, n^j- kaip 
žinia, seimas šįmet įvyko jo dis- 
trikte — Cliicagoje.

Konferencijai pirmininkavę 
apskričio, prezidentas, Dr. A. 
Mon tvidas. \ Dek

Šįvakar SLA Kuopą 
Veikėjams Kalbės
Dr. M. J. Vinikas

Rezo-

Kuopų valei ynų ą organizatorių 
susirinkimas

Šį vakarų, trečiadieni, įvyks
ta svarbus susirinkimas visų 
Chicagos SLA kuopų valdybų

$

O

3

■
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Tom Harmori i$ Michigan iiiiiversiletd, vienas ge
riausių f'idbcilistų Amerikoje.

Op

M# *s$ S
s

ditorijoj, 3133 S. Halsted st., 
7:30 vai. vakare.

Jeigu kai kurie ir negautų 
oficiąlio užkvietimo, tai žinokit, 
jog apskričio valdyba hęįuri 
visų antrašų, šie vieši pakvieti
mai yra taip pat oficialus, to
dėl visi, būtinai atvykit ir da
lyvauki t šiame posėdy.

Dr. Vinikas, SLA centro sęk- 
rętorius, turi svarbių praneši
mų organizacijos reikalais. Bu
kime visi. —K. J. Semaška,

Apskr. Sekr.

Staigiai Susirgo
EIv. Kaz laiiskaitė / ’

— 1 I

Tik Minutėmis Buvo Išgelbėta
Nuq Mirties Pavojaus

Užvakar vakare visai netikė
tai sunkiai apendiksu susirgo 
15 įnetų Elyira Ka-zlauskaite. 
Už valandos laiko ji jau gulėjo 
ant operacinio stalo Southtown 
ligoninėje. Daktarai tuojau su
skubo daryti operaciją, ir tik 
minutėmis išvengė paprastai 
pragaištingo apendikso trūki
mo.

Pavojus jaunas ligonės gy
vybei yra praėję,? ir, ji dabar 
ilsisi ligoninėje, kuri randasi 
ties 57 th ir Wood.

P-Įę ĘĮvira Kazlauskaitė yrą 
dutytę. pp, Julius Kazlauskų, gy
venančių Brighton Parke, 2542 
West 45th Place, ir sesuo 1938 
metų “Miss Lithuania”, p-lės 
Julijos Kazlauskaitės. Ji lauko 
Kelly Hig;h mękyklų.

įąnkyjM bus lęfdžiaini tik 
į Šios savaites pabaidų. Drg^

i

Budriko Radio 
Programa#

/Skąįpbi^^fc dainos Birutes 
(; I) t > n >, M a k: d 11 : i r I i s t i :s k; i s loši
mas ir didžiiiiė Budriko Rhdio 
Orkestrą pereitų sekmadienį 
linksmino radijo klausytojus iš 
galingos WCFL radijo stoties, 
nuo 5:30 iki 6:30 vak.

Sekančios įdainos tikrai ža
vėjo; kiausyt^jus ir nors valan- 
dęįeį neštč-gėšč į senąją tė
vynę: Jaunw?^Dhipa, Šią Nak- 
tęię}r*iCuF' tąypt.Winą, Aš lau
kiu Bernyčių, Kaip darželyje 
rožė, Paląnkej, Palaukėj, ir Ža
lioj Girelėj. Jas puikiai dai
navo Birulės Choras, Petrui 
Sarpaltui diriguojant.

Ligonis Laimėjo Dovaną
» T ' ?

Buvo pranešta, 'kad pirmą 
prizą už laiškus, puikų radio, 
laimėjo ligonis Jankauskas, 
kuris randasi Chicago Munici- 
pal Sanitarium, o kilų laimėto
jų vardai bus paskelbti kitą 
sekmadienį.

šiuos programų s leidžia Juo
zo Budriko radijo ir rakandų 
krautuvė, 3409 S. Halsted Si., 
Čhicagoje, kurioje dabar eina 
didelis išpardavimas minint 
Budriko 29 melų biznio sukak
tuves. Dovahos su kas pirki
niu ir suvehirai atsilankiu
siems į . krautuvę. Ketvirtadie
niais programai būna iš Cice
rų stoties \VHFC nuo 7 
vak. . k.

vai.

Diena Iš Dienos
him . ........................ i i u i i —

LOVĖIKISSS
Dalis

• KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietoms

Ir Pag ra b a ms
3316 So. Halsted Street

Tel YARDS 7308

MAGDALENA 
ZILIAVICIENė; • ’po tėvais 

Kareritoitė. 1 .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 24 d., 4:30 vai. pę- 
pietf, 1940 m , sulaukus 44 
mėtų amžiaus, gimus Chieago:

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Edwąrdą, mafrčią He- 
Len, dukterį Gertrūdą, motihą 
Magdaleną Kareckienę, cįoęes 
Kotriną Pracukevičierię, Bar
borą Kripas, ir Veroniką Skač- 
kauskienę ir jų šeimas, dėdę 
Mateušą Palionį, pussešętę . 
Elzbietą Gobis, ir jų šeimas,, 
ir daug-kitų giminią ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 12209 Emerald Ąve. West 
Pullman, III. namų tel. Pųl- 
Iman 2448. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, lapkr.1 28 a., > 
8:30 vai. ryto iš namų ‘į ŠV. 
Petro ir Povilo parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedųliu- 

»gos pamaldos už Velionfiš sie
lą, o iš ten bus nulydėta1. į

į šv- Kazimiero kapihes.
Visi a. a. Magdalerips 2i- 

i levičienės giminės, "draugai ir 
1 pažįstami esat huoširdzial da

lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį pafarriąvim.ą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie-

| ka: Sūnus, Ma^b Pukt#,lJIo- 
■ tina ir Giminės.

Laid. Direkt. Ą. Laehawįęz 
ir Sūnus.’ Tėl. CANĄŲ 2515.

į!

I

Valio, Chicagos 
Vyrą Choras!

(Skaitytoją. ba^ąį),

^rįąųčių, paręų^imę lapkričio 

Clųęagos i Vyru Choras.

^ią^ytojų &dysę. Nę. 
yięjiam 0 silkelę

j#• P.^įiį a^ię
pąyęrgU Lietuvą, tam

SUSIRINKIMAI
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POL. KLIUBO susirinkimas įvyks 
lapkr. 28 d. 8 vai. vak., svetainėje 
3600 W. North AVe- KliubieČiai ne
pamirškite būti, turėsime svarbių 
pasitarimų. —Valdyba.

LIET- MOT. PILIEČIŲ LYGOS 
susirinkimas įvyks trečiadienį, lap
kričio 27 d., Sandaros salėję, 840 
W. 3§rd St., 8:00 vai. vak. visos na
rės malonėkite atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, nes išgirsite daug 
įdomių žinių. Taipgi atsiveskite ir 
naujų nanų. —Valdyba.

CHICAGOS LIETUVIŲ SŲVAL- 
K1ECIŲ DR-JOS susirinkimas įvyks 
ketvirtadjęnį, lapkr. 28 d., 8 vai. 
vak. Danaus-Girėno svęt., 4416 S. 
Western avė. Prašom visus klubo 
narius atsilankyti.

—A. Gataatienė. sekr,
BINGO LOŠIMO vakaras įvyks 

ketvęrgo vakare, 814 W- 33rd St. 
Visi dalyviai bus širdingai sutikti 
ir aprūpinti maistu ir sąskoniai$. 
Visi Bingo laimėtojai gaus cash 
prizus. Šis parengimo pelnas bus 
sunaudotas vaikų Kalėdų eglaitės 
parengimui, širdingai visus užpra
šo komhetas jr Kun. E. R. Maską- 
liunas.

Susilaukė Sunąus
18-tą APYLINKĖ — čia ne- 

taip seniai du jauni žmonės, 
būtent, Juozapas ir Anastazi
ja Navickai, 716 W. 21 St., 
susilaukė sūnaus, kuriam duo-

ŽynięŲna, kad Juozapas iš 
profesijos yra elektros inži
nierius, ir yra biznierės p. Mil- 
lericnės (Navickienės sūnūs).

• y Kaimynas

Pagražino Namą
T0WN OF LAKE Prauąs 

Rumšas, 4509, So. Paulina S L, 
neseniai iš lauko pusės pagrą
žino savo namą. Dabar jis at
rodo kaip naujas.

Kaip teko pastebeli Pranas 
ir Ęlena Rumšai sekančiais 
metais minės 25 metų ženy- 
binio gyvenimo • sukaktuves, 
kurios, sako, prideramoj for
moj bus atžymėtos.

—Frantas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
John Karceski, 21, su

line Rauch, 19
Ernest Gibas, 26,

MacDonald, 18
Bruno Radek, 25,

Shimkus, 24
Emil Boik, 21,

Wirkus, 19

Reikalauja
Perskirų

Margaret Skobia
Skobia

Nettie Zakes nuo 
kės

su

su

Ade-

Mollie

Anne

su Evelyn

nuo John

Martin Za-

Gąyo ;
Persįdrąs ''
i W» 4lexan-
i dęr Markug

Paul

> jtįi, to tęnąįs ęĮįinęljį / 
W.» Pra.uXtp,i? ■ - , 

If? $$$!& ; iš gi-mMĮ wiest0

[ČlftŠSIHEP APS, j
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKIA MOTERIES sortuoti se

nas popieras. Turi būti patyrusi. 
Kreipkitės Thomas Paper Stock 
Cd.. 860 W. Evergreen, arti Hals
ted ir Division.

VISUR PATYRĘ OPERATORĖS 
isiuvinėti rankoves, kišenes, pamu
šalus vyrų paltuose. Gera mokestis. 
Bruno Brothers, 517 N. Wells St. 
Atsišaukite tuojaus.

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
už v.rėją ta Verne ir prigelbėti už 
jaro. Darbas vakarais. 1248 West 
jOth St.

MERGINA AR MOTERIS, kurį 
myli kūdikius, kad pavyzdingai 
prižiūrėtų du kūdikius. Box 2439, 
1739 So. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS prida
boti 16 mėnesių kūdikį, gera alga, 
ant vietos gyventi. 
0452.

Tel. Stewart

Demokratijos K-tas 
įsteigė “Lietuvos 
Laisvės Fondą”

MERGINA PRIŽIŪRĖTI KŪDI
KĮ, lengvam namų darbui, neneik 
skalbti. Gyvenimas vietoj, šaukite 
SEEley 6677.

Gruodžio 16 šauks Visuotiną 
Veikėjų Konferenciją

Demokratijos ir Lietuvos Ne
priklausomybės Sąjungos ko
miteto paskutiniame susirinki
me, buvo įsteigtas LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAS, kuris'ne
tolimoj ateityj pradės darbuo
tis Lietuvos Laisvės reikalais.

K-to pirmininkas Dr. P. Gri
gaitis raportavo apie lietuvių 
delegacijos važiavimą į Wash- 
ingtoną. Nuo musų Sąjungos 
važiavo du atstovai: Dr. P. 
Grigaitis ir P. Miller. Smulk
menos apie audienciją jau bu
vo plačiai minėtos spaudoje, tad 
nėra reikalo ją čia kartoti.

Iš raporto pasirodė, kad ten 
pat Washingtone delegatai su
tvėrė Tarybą Lietuvai Gelbėti. 
I ją Įeina visos lietuvių sriovės. 
Pažangiosios lietuvių vifeuorne- 
nės'atštOvJi šioj''Taryboj bus: 
Dr. P. Grigaitis iš Chicagos, 
J. V. Stilsonas iš New Yorko 
ir St. Michelsonas 
Tai “NAUJIENŲ”, 
GADYNĖS” ir “ 
redaktoriai.

Vasario 16 Minėjimas

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

P.EIKALINGAS GERAS bučeris. 
Atsišaukite tuojaus- 4928 West 14 
Streėt, Cicero.

usirinkime kalbė-Komiteto 
ta apie vasario 16 dienos ap- 
vaikšęiojimą. Tai Lietuvos ne
priklausomybės šventė. Išreik
šta pageidavimas, kad toks ap- 
vaikščiojimas butų 
bendromis jėgomis, 
prakalbų surengimo
musu komiteto Veiklos 
sija.

Yra nutarta gruodžio 
sušaukti visuotina
veikėjų konferenciją.

— A. žymontas.

na, 
gos

rengiamas
Prie šių v 
prisidės 

Komi-

16 die-
Chica-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Šauniai Atžymėjo 
Gimtadienj

14-tos GATVĖS APYLINKĖ 
— Šiemet biznierės p. Mortos 
Millerienės (Navickienės), ku
ri su vyru Antanu užlaiko val
gyklų ir alinę ties 666 W. 14 
St., gimtadięnis supuolė su 
Dėkingumo Dięna. Tuo budu 
jį minėjo vienkart kaip ir dve
jas sukaktuves, kurios tęsęsi 
net per 3 dienas.

Susirinkusioji kompanija pa
sveikinti asmeniai p-nią Mille- 
rienę buvo linksminama sma
gia muziką ir vaišinamą jos 
pačios gaminta kalakutiena.

—Kostumeris

GERIAUSI DARBAI VYRAMS 
ir moterims visokiuose departamen
tuose, viešbučiuose, restoranuose ir 
institucijose. Kreipkitės:

MODERN HOTEL BUREAU, 
879 N. State St.

REIKIA JAUNUOLIŲ su dvira
čiais, pristatymams vidurmiesty. 
Pastovus darbas- ACE BONDED 
CARRIERS, 80 E. South Water St. 
(Lower lovel).

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

ANT RENDOS BATŲ TAISYMO 
štoras. 3934 So. California Avė. 
Atsišaukite 4352 So. Talman Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNO fikče- 
riai. Kas norės gali renduoti ir 
vietą. Viskas gerai įtaisyta, kamba
riai gyvenimui, renda pigi, parduo
siu pigiai iš priežasties mirties.

^OŲ^p^Leąvitt St. ,

iš Bostono. I
“NAUJOS 

KELEIVIO”
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žeme Pardavimui
4 KAMBARIŲ, 1 Meto senumo 

namas, reikia biskį darbo viduj, 
įmokėti $100, likusią dalį mažais 
mėnesiniais mokėjimais. Box 2437, 
1739 So. Halsted St.

3 APARTMENTŲ NAMAS, ką 
pasiūlysite? 1-as 2 kambarių, 2 po 
4. Įplaukos $100 mėnesiui- Savinin
kas serga. 3357 W. 60th St.

5 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuojau užimti. $300 įmokėti, liku
sią dalį mokėti kaip rendą. Trupu
tį už miesto ribų, arti Elmhurst, 
mokykla, bažnyčia, prekiavimui 
distnktas ir gera transportacija- 
Box F86, 1739 So. Halsted St.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BVILD1NG AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.

VVHOLESALE FUMNUTJRE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago. III. Phone Renublic 8051

W. 45th St. P-lė Danauskas 
tarnauja Pcoplcs valgykloje, 
1628 W. 47th St. Vidinis

Chicagos Firma Ga
vo Didelį Statybos 
Kontraktą

John Griffiths and Son Con- 
struction Company of Chicago 
vakar gavo $8,808,725 kontrak
tą iš karo departamento karei
vinėms it kitiems triobėriams 
statyti Camp Grant stovykloje, 
prie Rockfordo, BĮ.

Darbas turi būti pradėta^ 
tuojau. ....... •

Kily, Giintadįei/jai
Gimtadienius pereitų savai

tę taipgi minėjo p-lė Sofija 
Danuuskaitė, 4621 S. Paulina 
S L, kirviai suėjo 18 metų am
žiaus ir brjghtoiipark 
Kotryna Kazlauskiene

,"-MI

,5
r

vinisj 4>alj?giiičiau ’ I>riė Lietuvo» 
beižiį ai<,1p, » »1.okylojiį;, R 
ųžuolo. —Girdėjusi.

BRUNO, Jųdith, 5134 South 
Keeler avcntie, gimė lapkričio 
10,-.tėvai: .Pęler ir J’osephine.

4180 Archer Avenuę 
R Pbone LAFAYETTE 5809

kietoms, Laidota- 
vims, Papaoši-

J___  ... ., MM

ijios:iitraįn| 
ta
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NAUJIENOS. Chicago, UI.

ŠĮVAKAR SULSONAS IR DR. GRIGAITIS 
ROSELANDUI PARODYS “ANTRA 

MEDALIAUS PUSE”
Stančiko Salėje Įvyksta Įdomios Ir 

Svarbios Prakalbos
Roselando kolonija, kur ko-Į™ . • ~ 1 • •

jnunistų agitatoriai be palio-' iFŽlUKinyS clUlKlSl • 
vos spyčius drožia ,“1 
bus tiesiog nespėja 
vakar išgirs antrąją 
pusę.”

O roselandiečių, kurie nori 
išgirsti tą antrąją pusę yra 
turbūt labai daug. Nežiūrint 
visų komunistų dedamų pas
tangų, ir nežiūrint kokius di
delius vardus jie importavo-* 
si prakalboms sakyti. (Pame
nat Matusevičių? — kažin kas 
su juo atsitiko. Visai i 
niai buvo ir Bimba), jų pra-^y Shainbaris, nuo 6500 So. 
kalbos būdavo labai 
nos.

Kaip Ištikro Budo.

Kartą jie gyrėsi “Vilnyje”, 
kad Matusevičiaus I 
nes tiesiog netilpo į Darbiniu- |<įnvs vilko ir troką ir jo šo

i
■ j

oflsr’“
< -'s <' n - •' ž’■

ir prakal- 
rengti, šį- 
medaliaus

Sužeidė Marąuette 
Parko Lietuvį
Pirma Sniego Pūga Chicagoje.

Dėl vakarykščio sniego, ku
ris užvertė visas Chicagos gat
ves, keli žmonės buvo sunkiai 
sužeisti. Pirmas ir sunkiausiai 
sužeistas buvo 31 metų lietu*

i

------- -- ------------ -----------c 
nc.se- vis iš Marąuette Parko, Stan- 
_ I------------------------ mm 65(10 Stn 

niizjer- Tahnan avenue.
Dėl blogo matomumo—snie

gas buvo užvertęs priekinį lan
gą—jis pakliuvo su troku po 
Rock Island traukiniu, ties 

kalbai ž.ino-Street ir Vincennes. Trau- 
• kinys vilko ir troką ir jo šo

kų salę, bet faktas yra, kad ferį apjc bloką pirm negu su- 
žinonės salės viduj buvo ga- sį()j0 
Įima pirštais suskaityti.

“Antrąją medaliaus pusę” 
Roselandiečiains šįvakar pa
rodys “Naujos Gadynės” re
daktorius J. V. Stilsonas, kuris 
važinėja, su prakalbomis, pa
likes savo redakcijos stalą

“Naujienų” redaktorius.

Jis Žino Komunistu

jisai

5
apie 
gat-

Roselandiečiai, kartą 
Stilsoną jau girdėjo, tad žino, 
kad iš jo galima tikėtis ne

<lrg.

Shamberis buvo paguldytas 
Roseland Community ligoni
nėje, bet abejojama ar 
išliks gyvas.

Sniego Labai Daug.

Sniego vakar nukrito 
coliai. Kaip paprastai,

vekarių susisiekimas tuojau 
ištižo. Stambesnėse gatvėse jų 
nebuvo pusvalandžiais, bet 
kai pagaliau atėjo, tai atėjo 
grupėmis, vietomis po 10 ir 
12 gatvekarių vienoj grupėj.

Automobilių gatvėse buvo
smarkios, gyvai
kalbos. Jis žino, kur yra ko
munistų silpnosios vietos, ir 
jis moka smarkiai juos pake
denti.

0 Dr. Grigaitį roselandiečiai

visi kiti chicagiečiai, ir žino, 
kad yra ko pasiklausyti kai 
jis kalba.

pasakytos dau^ mažiau ne8u paprastai, 
bet susisikiinšiinas- visur buvo 
užtektinai didelis. Vidurmies- 

•tyje 400 darbininkų skubiai 
apvalė didespeu gatves* bet į 
pakraščius tai reikėjo gumi
nių balų per sniegą bristi..

Dėl blogo matomumo įvyko 
kelios nelaimės su automobi
liais, kuriuose buvo sunkiai 
sužeisti šie chicagiečiai:

Šio' vakaro prakalbos įvyks 25 metų Frank Thaliere, 615 
Stančiko salėje, adresu 205 E. 
115th st. Prasidės 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga nemokama.
Pyto j Stilsonas ir Montiridas 

Marguette Parke.

Drg. Stilsoną rytoj turės 
progą išgirsti ir Marųnette Par
kas. Jis kalbės prakalbose, ku
rios yra rengiamos Marąuet- 
te Hali salėje, 6908 S. Western 
avenue, 7:30 vai. vakare. Ir 
čia įžanga buse nemokama.

Antras kalbėtojas bus Dr. 
A. Montvidas. (Dr. Grigaitis 
Marųuette Parko prakalbose 
nedalyvaus). Kv.

fObmis St., ir 
Elsie Galantiere, 

615 Jarvis avenue.
nuo

nežinomas, nes policija neturi 
visus susikulimus ir visus 
žeistuosius užrekordavlisi.

Oras Šiandien.

Atrodo, kad šiandien t 
sime dar daugiau sniego. Oro 
pranašas sako, kad snigs 
pietų ir bus kiek šalčiau.

su

po

Nuteisė Policista 
Kalėjiman

Bet Taip Medžioti 
Visgi Nelabai 
Praktiška

Kemžura Stirną nukovė, 
kainavo $45

bet

Musų Chicagos lietuviški 
strielčiai ištisais valandas moki 
naši Šaudyti, nuvykę į šiaurinį 
Michiganą ar Wisconsiną daug 
vargsta, šimtus kulkų išeikvo
ja, ir kurtais parvažiuoja visai 
be grobio.

Bet ne Stasys Kemžura (?— 
pavardė neaiškiai paduota). 
Jam nei šaudyti mokintis ne
reikia, nereikia nei šautuvo.

Aną dieną bevažiuojant au
tomobiliu netoli Green Bay, 
Wisconslne, ant kelio jam pa
simaišė apie 160 svarų sverian
tis patinas, ir dabar Kemžura 
turi 160 svarų geros, skanios 
stirnienos.

Bet toks medžiojimo būdas 
pasirodė nelabai praktiškas. 
Kemžurai reikėjo išleisti apie 
$45 automobili sutaisyti.

Užmušė du žmones

Trėeifid,. lapkričio 27, 1940

VAKAR CHICAGOJEStreikieriai Smar 
kiai Kovoja Gold- 
blatt Bendrove

Drafto Apeliacinės, 
arybos Atidaro

Raštinę Mieste
Svarstys Nepatenkintų Draf- 

tuotų Vyrų Prašymus
Penktadienį Chicagoje pra

dės veikti aštuonios <Drafto Ape^ 
liacinės Taryboj, kurių pareiga 
bus spręsti prašymus kąro am
žiaus vyrų, kurie nėra paten
kinti savo lokalių tarybų spren
dimais. : :. ■%

Pavyzdžiui, jeigu lokali tapy
ba atsisako laikinai pajiuosuo- 
ti draftuojamą vyrą nuo karo 
tarnybos, 6'jią/ jaučia, ^kad jis 
turėtų būti paliuįsuotas,. tai jis 
gali kreiptu .^ų. sa^O reikalu į 
apeliacijos tarybą.

Tekių tarybų Chicagai ir apy
linkei bus aštuonios. Jos turės 
vieną bendrą raštinę vidurmies- 
tyje, adresu 105 West Monroe 
street, ketvirtame aukšte.

Apeliacinių Tarybų Distriktai
Tos aštuonios tarybos apims 

sekamus lokalius drafto dis- 
triktus:

BOARD OF APPEAL NO. 1 
apima Chicagos tarybas. No. 1-2- 
3,ė4-5-6-7-8-9 -10-11-12-80-81-82 • 
83-84-85-86-87-88-89.

BOARD OF APPEAL NO. 2 
apima Chicagos tarybas No. 13- 
14-15-16-18-19-20-23-24-25-26-90 

r98-99 U101-102- 
103. .

BOARD OF APPEAL NO. 3 
apima Chicagos tarybas No. 27- 
28-29-30 -31-34-35 -36^-37 -38-39- 
104-105,107-108409-110-111-113 
-114 ir Cicero tarybas 1-2*3.

BOARD OF APPEAL NO. 4 
apima Chicagos tarybas No. 40- 
41-42-43-44-45-46-47-115-116-117 
-118419 -1JJ -121 -122-123 -124- 
125 126-127-128-129.

BOARD OF APPEAL NO. 5
stotyje ties 4401. Clifton,.. ave- apima Chicagos tarybas 48-49- 
nuc du darbininkai buvo už- 50-51.-53-55-57-59 l-Sl-Od-GS-iSO-

Si»

.

* ■ ’• • , ■
štai smagi žinia p. Anelės Steponavičienės mokiniams ir jos 

skaitlingiems draugams.
Laimingai pergyvenusi nepaprastai sunkią operaciją-, kuri 

ne vieną paklupdė, p. Steponavičienė ateinahtį pirmadienį 
grįžta prie darbo. : . . ....

Pradedant ateinančią savaitę, ji vėl pradės duoti dainavimo 
pamokas savo mokiniams, studijoje 508, Fine Arts rūmuose, 
kurie randasi adresu 410 South Michigan avėriue,

Pamokų valandos, kaip ir pirmiau, bus kas pitmadienis, tre-

Pamokų reikalais buvę ir nauji mokiniai gali susižinoti *su p. 
Steponavičiene tel. Virginia 1710. Jos adresas yra 5012 South 
Kenneth Avenue. ' x > J •'•'.L..'.’

— ■> ■■■■■ Į ■■ j.Į

Vyras Padegė Dėžę
Rūbų, o Žmona

Tragingai Pasibaigė Šeimyni
nis Ginčas

Gary, Indianą gyventojų,

Užmušė Du
.. ■ : ? r • .. :T ■ ■ ‘ ■

Elektros Stotyje

Edison bendrovės elektros

Nuo 1 iki 14 metų kalėjimo 
gavo buvęs Hazelcrest prie
miesčio policistas Frank Han- 
sėri, šių metų pradžioje suim
tas už neatsargų važiavimų.

Vasario 21, dumdamas apie 
75 mylių į valandą policijos 
skvadkaryje jis prie 95-tos ir 
Halsted street, įvažiavo į kitą 
automobilį ir užmušė du žmo
nes, o kelis kitus sužeidė.

Bausmę jam paskyrė Supe- 
rior teismo teisėjas J. P. Mc- 
Goorty.

Už Skrybėlę 
Užmokėjo Gyvybe

Reikalauja žmoniškų Darbo 
Sąlygų, Pripažinimo

Jau kelintą dieną kaip strei
kuoja keli šimtai darbininkų, 
kurie dirba Goldblatt bendrovės 
departamentinių krautuvių san
dėliuose. Jie pikietuoja visas 
firmos krautuves, vartoja radio 
savo poziciją išaiškinti visuo
menei, ir vakar po visą mieštą 
paskleidė atsišaukimus į šeimi
ninkes.

Lapeliuose .streikieriai kvie
čia šeimininkes juos paremti 
siunčiant ąr telefonuojant pro
testus firmos viršininkams.

Streikui vadovauja C.I.O. 
Warehouse and Distribution 
Workers lokalas 2—8. Jis da
lyką aiškina sekamai. Per ilgą 
laiką firma mokėjo .sandėlių 
darbininkams tik $14 savaitei. 
Nepatenkinti alga ir darbo są
lygomis (turi 
das savaitėje) 
organizavo, ir 
reikalavimus:

Nori 55 Centu Valandaic

1. Pakelti algas iki 55 centų 
valandai;

2. Sumažinti valandų skaičių 
iki 40, su padidintu atlyginimu 
už viršlaikį;

3. Pripažinti uniją, ir
4. Suteikti jiems senioriteto 

teises.
Firma tuos reikalavimus at

metė, ir po nepasekmingo ban
dymo suteikti su jos viršinin
kais į derybas, unija paskelbė 
streiką.

dirbti 47 valan- 
darbininkai susi- 
įteikė bendrovei

• Iš visų Amerikos dalių į 
Chicago dabar yra vežami įvai
rus ūkio produktai ir premijuo
ti galvijai. Tai dalis eksponatų, 
kuriuos chicagiečiai galės pa
matyti metinėje Žemės Ūkio 
Parodoje, kuri bus atidaryta šį 
šeštadienį Tarptautiniame am
fiteatre.

■■ > Vakar Chicagoje buvo 
pradetds viešas tardymas ryšy 
su lėktuvo nelaime, kuri įvyko 
prie Olivet, Mich., spalių 9 d. 
žuv<j kėturi čhicagiečiai, kurie 
skrido į politinį mitingą Mi- 
chlgane, republikono Willkie 
kandidatūros naudai. Federalis 
aviacijos biuras, kuris tardymą 
veda, bando patirti tragedijos 
priežastį.

• Chicagoje dabar yra 8,617 
'egalių ir laisniuotų alinių. To
kiam skaičiui miestas turi iš
davęs leidimus operuoti.

• šis incidentas parodo, kad 
radio yra naudingas ne vien 
programams trans iuoti. Ant 
prekinio laivo “Fred Green” 
gana toli nuo Chicagos, MiJii- 
gan ežere, 50 pėdų ant denio 
nukrito ir sunkiai susižeidė ju
rininkas, John Borkc. Laive ne
buvo kas jam pagalbos duoda, 
bet kapitonas davė radio pra-

A........... uu vuvv ( 50-51-^3-55-57-59 j-bl-b4-'b5-130-
Onos ir Stepoiio Leppų ve^y^ mušti, o trečias gaudžiai ap- 131_132-183-134-135-136-137-138 
binis gyvenimas nepuvo labai įdegintas, > kai ne|jkętai sugedo *.|89«{4V142.

board of APPEAL NO. 6 
apima Chicagos tarybas No. 17- 
21-22-92-94-100-106-112. Berly
no 1 ir 2. Calumet City—Chi- 
ęago Heights—Qook Conuty ta
rybas 8-9-10-11-12-13-14-15.

BOARD OF APPEAL NO. 7 
į apima Chicagos tarybas No. 66- 
i 67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77 
j-78Į-79-143-144-145<146-147-148- 
149450-151.' ‘ ; -

BOARD OF’ APPEAL NO. 8 
apima. Chicagos tarybas No. 52- 
54-56-57-60-62-68-Į40./ .Evansto- 
no .1-2-3. Mąywood—Oak Pąrk 
tarybas 1*2-3. ir C,ook Couhty 
tarybas No. l-2’-3-4-5-6-7.

Pradėjo Kalėdinių 
Ženklų Pardavi
nėjimas

• . •

Iki Kalėdų belikus nepilnai 
mėnesiui vakar Chicagoj ir po 
visą Ameriką prasidėjo kalėdi
nių /ženklelių laiškams parda
vinėjimas. Pinigai surinkti už 
juos eina kovai su tuberkulio- 
zu. ,

i mėnesiai atgal 'vienas didelis,, sębvė.s kabelis 
i, po to sugrįžo !'>• įvyko sinaį-kuJj, bet tik sc- 

kundę užtrukęs sprogimas.
Užmuštieji ir sužeistasis dir

bo prie stoties remonto.

sklandus. Keli 
jie persiskyrė, 
kartu gyventi, vėl persiskyrė 
ir dar kartą susitaikė.

Bet užvakar jie ir vėl susi
barė. šį kartą Mrs. Leppienė 
nutarė dalyką baigti.. Susikrovė 
savo rubus ir kitus daiktus į 
dėžę ir ruošėsi išvykti kitur ap
sigyventi.

Vyras tam smarkiai pasi
priešino, ir argumentais nelai
mėdamas, jis nulaistė dėžę gą- 
solinu ir ją padegė. Kilo dide
lis gaisras, kuris ne vien su
naikino dalį jų buto, bet ir 
mirtinai apdegino Leppo žmo
ną.

Policijos suimtas Leppas aiš
kinosi, kad žmona į dėžę įsi
dėjo ne vien savo bet ir jo rū
bų, tad jis nutarė jai atker
šyti-

Jie gyveno adresu 1908 Ca- 
rolina .street, Gary. Leppas 
yra 64 metų amžiaus, WPA 
darbininkas, o jo žmona buvo 
65 metų.

! nuo 5445 Parker avenue, \ ir 
Jotfaph -F.Ernyt, ,>47; nuo 2435 
Ndrth Drake avenue. Apdegin
tasis yra George’Oary, stoties 
.formalias. .

• .. 1 . ■ • ■ ..

Du Lietuviai Naują 
Rekrutą Tarpe

? ~~r‘. —
Vakar metus privalomos ka

ro tarnybos pradėjo šie du 
draftuoti jauni Chicagos ir apy
linkes lietuviai:

' John Nemcdvsky, 11250 So. 
Fairfield avenue;

Edwin Zabloskis, 24, 5825 
South Taltnan avenue.

Nemcovsky ir Zabloskis yra 
po 24 metų amžiaus 
tarnavo vienos firmos 
ję, o j antrasis huvo ... ,•

Pirmas 
sandėly-' 
statybos

VIDUS
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Platakis ir Vėl 
Laimėjo

21

Juozu Platakiu galima 
tikėti. Kuomet jis nelošia, tai 
visuomet laimi. Jis, kaip žinote, 
yra Amerikos handball sporto 
čampionas, ir tuo titulu didžiuo
jasi, rodos, jau treti metai.

Užvakar vakare jam teko su 
Herb Jensen’u apginti Illinois 
valstijos handball dvejukių ti
tulą Midwest Athletic Kliube.

Platakis ir jo partneris dve
jukė j e nepaliko abejonės, kad 
jie tebėra čampionais.’ Oponen
tus Frantzen’ą ir Baier’į suplie
kė 21—1 ir 21—1.

Nemokamai Pamatė 
Visą Ameriką

Ir Atostogavo Floridoje.

Vakar Chicagoje buvo su
imti du ypatingi keliautojai, 
“Profesorius” Harold Hennes- 
sy ir 38 metų moteriškė, Ber- 
nadine Marshall.

Jie keliavimą pradėjo iš 
Cambridge, Mass., penki mė
nesiai ptgal, ten pasivogę au
tomobilį. Per visą tą laiką jie 
važinėjo po Ameriką, septynias 
savaites praleido net Florido
je—ir pelnė sau pragyvenimą 
plėšinėdami ir dalindami ne
tikusius čekius.

bai. 'Toji skubiai atsiuntė am- 
bulansinį laiveli, sužeistąjį nu
ėmė ir atgabeno į Chicago. Jis 
guli Marine ligoninėje.

• Chicagos Operos vedėjas 
džiaugiasi labai pasekmingu se
zonu. šįmet turi apie 19% dau
giau įplaukų, negu pernai ir 
tikisi pabaigti sezoną be defici
to. O tai yra nepaprastas daly
kas. Paprastai po sezono rei
kia pridėti apie $30,000 ar dau
giau.

• Majoras Edward J. Kelly 
vakar įteikė pasiūlymą m: ės to 
tarybai pravesti (stą/Ą^ą, lega
lizuojantį muzikos mašinas 
Chicagos alinėse ir kitokiose 
biznio įstaigose. Jis paaiškino, 
kad areštai dėl tų muzikos ma
šinų prasidėjo per nuomonių 
pasidalinimą pollc jos departa
mente apie jų legalizavimą, ir 
kad jis kaip tik tuo laiku bu
vo išvykęs iš Chicagos.

• Vakar išsiaiškino, kad 
piktadaris, kuris buvo nušautas 
gasolino stotyje ties 2401 Cot- 
tage Grove avenue, buvo 25 
metų AVilliam Armstrong iš 
Hobart, Indiana. Jis apiplėšė 
Chicagoj ir apylinkėse apie 15 
vietų. Jo specialybė buvo ga
solino stotys.

• Tylus, bet apsukrus vagia 
vakar ir užvakar naktį aplankė 
penkias krautuves, daugiausiai 
alines ir susirinko $175 grobio. 
Apiplėšė krautuves adresu 617 
North Cicero, 1115 N. Pulaski 
Road, 2561 North Cicero, 4400 
Fullerton ir 3451 Walnut str.

$3,300,000 Karo 
Kontraktų Per 
Savaitę

Prie 22-tros ir Wabash ave
nue eleveiterių linijos trauki
nys vakar mirtinai sutrynė 55 
metų chicagiėtį, Spence Horn, 
gyvenusi 1126 Wenonah avė. 
Jis pakliuvo po traukiniu be
sivydamas skrybėlę, kurią vė
jas pradėjo nešti. Reikėjo ug
niagesių jo kūną iŠ po trauki
nio ištraukti.

Instrumentų lentelės naujuose 1941 Oldsmobilruosę yra visiškai naujo sti
liaus ir daug priduoda tų karų vidaus grožiui. Visos rodyklės yra patogiai jren- 
gtos kairėje, kur vairuotojas -jas lengvai galį tėmyti. Radiją galima instuliuoti pa
čiam vidury, kur irgi patogioj vietoj r ari Jusi peleninė. Dešinėje randasi didelis 
kompartmentas, kurio duryse galima gauti arba elektrikinį arba mechanišką 
laikrodį.
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Automobiliai Užmu
šė Keturis Žmones

Vienas žuvo Įvažiavęs
Į Traukinį

Automobilių nelaimėse vakar 
ir užvakar vakare žuvo keturi 
žmonės:

Walter McCowan, 45 metų 
ūkininkas iš Fairmount, III.;

Spyridon Lyras, 47 metų 
graikai nuo 823 Cabrini street;

63 metų Katherine Abramo- 
wicz, nuo 2041 South Washte- 
naw, ir

27 metų Henry Minors, Zion, 
gyventojas.

Jis žuvo su automobiliu įva
žiavęs į traukini prie Eden avė. 
ir 25th Street, Žione.

Illinois valstijos pramoninin
kų sąjuhga, Manufacturers 
Association praneša, kad per 
savaitę, pasibaigusią lapkričio 
16, valstijos 
$3,327,629
daugiausiai amunicijos ir ka
ro pabūklų dalims.

pramonės gavo 
karo kontraktų,

Chicago, Illinois 
Keliai Užversti 
Sniegu

Jeigu rengiatės važiuoti au
tomobiliu iš Chicagos — atidė
kite kelionę.

Kaip Chicagoj, taip ir kitur 
vakaV labai prisnigo, ir valsti
jos vieškeliai yra gana pavo
jingi automobiliams — vieto
mis sniegas dar nenuvalytas, 
kitur jie labai slidus.

Taip fyent prtmeša Chicago 
Motor Club.




