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J.V. KONGRESAS PASKELBĖ KARA JAPONIJAI
1,500 ASMENŲ UŽMUŠTA HAVAJUOSE, 

SUŽEISTU SKAIČIUS YRĄ DIDESNIS
Rooseveltas pasirašė kongreso priimtą 

nutarimą, Įsakė kariuomenei gintis
WASHINGTON, D. C., gruodž. 8 d. — Jungtinių Valsty

bių kongresas šiandien formaliai paskelbė karą Japonijai.' Ke
turioms valandoms praėjus po kongreso nutarimo, prezidentas 
jau pasirašė šį atstovų aktą.

Senatas pasisakė vienbalsiai už karo paskelbimą. Už karą 
balsavo 82 atstovai, prieš karą nė vieno.,

Atstovų rūmuose už karą buvo atiduoti 383 balsai, prieš 
karą — 1 balsas. Prieš balsavo republikonė Jean’ette Rankin 
kuri yra pacifiste ir atstovauja Morttana valstiją.

Prezidento sekretorius Early šiandien pareiškė, kad Hava
jų sąlose nukentėjo daugiau negu 3,000 asmenų. Užmuštųjų 
skaičius siekia 1,500, o sužeistųjų skaičius yra kiek didesnis.

^KpngręsM. priėmė karo pa
skelbimo nutarimą, kai senato 
ir atstovų rūmai išklausė pre
zidento Roosevelto pranešimą 

ap’e susidariusią padėtį.
Trumpoje kalboje Roosevel

tas informavo kongresą apie 
Vestas derybas su japonais ir 
pabrėžė,- kad japonų karo jė
gos užpuolė J.V. teritoriją be 
jokio karo paskelb’mo. Japonų 
atstovai vedė derybas, tuo tar- 
pu japonų kariuomenė plana
vo užpuolimą. 7

Havajų salose pįtfTaTVfb uf- 
puolimo metu ' Amerikos .karo
jėgos ir gyventojai smarkiai du- plojo prezidentui i^ opoz cij. 
kentėjo. Amerikos laivai buvo pasižadėjo glaudžiai bendradai 
torpeduoti tarp San Francisco blauti su valdžia.

ir Hęnolulu..,., Japoną^, užpuoli 
Guam, Filipinų salas, Hongkon- 
gą ir Malają. *.

Praėjus dvidešimč ai minųči’ 
po Boosevelto kalbos, senatą 
priėmė vienbalsę rezoliuciją 
kurioje skelbiamas karas Japo- 
nijaį

Netrukus kongresas prieini 
nutarimą skelbti karą Japoni 
jai r įgaliojo prezidentą Roo 
seveltą naudoti . visas karo i. 
laivyno jėgas karui vesti ko 
bus pasiekta pasekminga pabai 
ga.

- Visas kongresas smarki

BRITAI PASKELBĖ KARA JAPONIJAI, 
JAPONAI UŽPUOLĖ BRITU MALAJĄ

Britai veda kovą dėl parlamentarinės 
sistemos, pareiškė premjeras Churchill 

\ •

LONDONAS, gruodž. 8 d. — 
Britų premjeras Churchill pa
sakė kalbą parlamente ir išdė
stė priežastis, kurios privertė 
britus skelbti karą Japonijai.

Britų
Churchill
Churchill 
bėjosi su
paskelbimo japonams.

Rooseveltas pasakė, jog tai 
priklauso nuo kongreso, tada 
britų valdžia pirma, paskelbė 
karą, negu amerikiečiai.

nuojami. ’• f •
Kolonijos gubernatorius pa

skelbė, kad japonai užpuolė J 
V. iii britus derybų eigoje.

parlamentas pritarė 
pasakytai kalbai.

pasakė, kad jis kai- 
Rooseveltu dėl karo

Tai valstybė pasi
duoda japonams

Japonų kariuomenė 
skelbia karą

LONDONAS, gruodž. 8 d.— 
Churchill pareiškė parlamen
tui, kad britams karą paskel
bė japonų karo vadovybė, bet 
ne jaaonų valdžia.

Be to, japonų karo jėgos už 
puolė britų Malają ir pradėjo 
kelti savo kariuomenę į kran
tus. ' ♦

Britų valdžia įpareigojo sa 
vo ambasadorių paskelbti japo 
nams ksrą ir paprašyti, kad ja
ponai atiduotų pasus ambasa
doriui ir tarnautojams. ’

BANGKOK, Tai, gr. 8 d. —. 
Tai kariuomenė priešinęsi japo
nų karo jėgoms, bet šiandien 
valdžia įsakė kariuomenei nu
stoti šaudyti.

Valdžios atstovai pradėjo de
rybas su užpuolikais. Japonai 
veržiasi per ‘Pračagirichandą. 
Singorą ir Patani provincijas.

Manoma, jog japonai veržia 
į Siamo įlanką, kad galeli, 

engviau pasiekti britų Malają 
Tai valstybės kariuomenė yra 
•^er silnna, kad galėtų ilgia*: 
priešintis, sako valdžios prane 
Simas.

Malaja pakraščiuo
se dideli mūšiai

Rytų Indija kariau
ja prieš japonus

B AT A VI A, olandu Indija, gr.
8 d. —r Olandų Ind jos valdžia 
šiandien paskelbė karą Japoni
jai ir įvedė pavojaus stovį vi
same krašte. J

Visi saloje gyvenusieji 
nai yra areštuojami ir

SINGAPŪRAS, gr. 8: d. - 
P/ritų karo .vadovybė šiand er 
paskelbė, kad Malajų pakraš
čiuose eina smarkus mūšiai.

Japonai iškėlė didoką kariuo
menės skaičių, bet britai sumu 
še išlipus us japonus.

Japonų karo laivai buvo pri
versti bėgti. -
■V. """

japo- 
inter-

ORAS
Giedras, šaltas.
Saulė teka 

4:19.
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žemėlapis parodo J? V.^Britanijos ir Jaįyonijoš bazes Ramiajam vahdėnync

KARO VEIKSMĄ! Į

- Japonų

Ma

TOKIO,; gruodž. 8 d. — Ja
ponų karo y aivai ^visiškai apsu
ko Guam salą. Viąi didesni pa
latai saloje Tiępšnojat'

BERLYNAS, gr. 8 d. — Iš 
Tokio atėję pranešimai tvirti-' 
na, kad japonų karb laivai pa
skandino Manilos vandenyse 
Amerikos keleivinį laivą, kuria
me žuvo 350 asmenys.

HONOLVLU, gr. 8 d.—Jung
tinių Valstybių karo laivynas 
veda mūšį su Japonų karo lai
vais, kurie atplaukė į Havaiu 
salas. Visi Amerikos laivai iš
plaukė į. jurą. Tolumoje mato
si stiprios liepsnos, eina mū
šiai.

TOKIO, gr. 8 d
karo vadovybė paskelbė, kad 
oirmą mūšio dieną japonų karo 
jėgos paskandino , du J.V. ka
ro laivus ir vieną lėktuvnešį. 
Tuo pačiu metu sužeidė ketu
ris karo laivus ir šešis krei
serius Havajų ir Filipinų van
denyse. t *

TOKIO, gr. 8 d. — Japonų 
parašiutininkai nesileido IVli- 
pinų salose. Havajų salose ja
ponai sunaikino 100 Amerikos 
karo lėktuvų.

TOKIO, gr. 8 d. — Japonų 
karo valdžia / skelbia, kad . Ha
vajų salose jiems pavyko pa
skandinti Oklahoiha, 29,000. to
nų karo laivą ir West Virginia, 
31,000 tonų karo laiVą.

ŠANCHAJUS, gr. 8 d.
žas Jungtinių Valstybių garni
zonas Tientsin mieste japonii 
buvo apsuptas ir nuginkluotas* 
Japonai -pagrobė Amerikos ka
ro laivą' Wake, < kuris stovėjo 
Šanchajaus uoste.

■’ N t X ' '* • ' •

' TOKIO, g r. 8 d. —- Japonų 
karo jėgos pradėjo Tai valsty
bės inyažiją. Karo aviaci »a 
smarkiai bombardavo Jai sosti
nę Bangkok.

LONDONAS,, gr. 8 d. — Ju
nonų karo aviaciją antrą kartą 
bombardavo Hongkongą. Japo
nu karo jėgos norėjo įsiveržti 
4 koloniją, bet britų kariai hi-, 
ku nuvertė tiltus.

NEW YORK, gr. 8 d. — Ja- 
porių orlaiviai sužeidė 290 as
menų Filipinų- salose.'

NACIAI RUOŠIA JAUNIMĄ OKUPUOTAI 
LIETUVAI VALDYTI IR PAVERGTI
Hitlerio valdžia ruošia studentams 
specialius kursus Pabalčiūi pažinti

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
“Svenska Dagbladet” rašo, kad Berlyne esą gamina

mos knygos įvairiomis “Ostlando” tautų kalbomis^
Kaip kultūriniame, taip ir prakt\škame darbe rytuose vo

kiečiai tikisi aktyvaus dalyvavimo ir kitų germanų tautų. Esą, 
ten galinčios būti panaudotos visos jėgos.

Žemės ūkyje vokiečiai pageidauja jaunuomenės iš Dani
jos ir O’andijos.

Vokietijoje, studentų ir studenčių tarpe, jau dabar orga
nizuojami spec’aliniai “rytų” kursai. Anksčiau tuos kursus 
baigusieji buvę siunčiami į Lenkiją, bet dabar jau siunčiami 
ir “Ostlandą”.

Pastaraisiais mėnes'ais į tuos vokiečių valdžios kursus įsi
registravę 2,000 vokiečių studentų.

Vokiečiai atiminėja 
visus kailius

VOKIEČIŲ KARO VADOVYBĖ NUSTOJO 
VILTIES PAIMTI MASKVĄ ŠIĄ ŽIEMĄ

Sovietų .frontuose net aliejus šąla < 
vokiečių tankuose, skelbią naciai

- ./v ' . > • ’ ■ P - s .i. .. .. i —. i

BERLYNAS, gr. 8 d’. — Vo
kiečių karo' vadovybė nesitiki 
šią žiemą paimti Maskvą, pa
skelbė vok e$ių štabo - atsto
vas.

Vokiečiai, pripažįsta,, kad rau 
donoji armija ir toliau tęsia 
puolimą centro fronte. (Tolimes
nės vokiečių operacijos rusų, 
fronte priklausys nuo žiemos 
šalč ų.

Dabartiniu metu šalčiai yra 
toki dideli, kad net aliejus su
šąla vokiečių tankuose. Vokie
čių kariuomenė traukiama į pa
stoges.

Prezidento kanceliarija gaunr 
šimtus pareiškimų, kuriuose ly
deriai pasįžada d rbti, kad ka
ras butų laimėtas.

Green pataria baig 
ti streikus

Vokiečiai skelbs 
karą Amerikai

\ BERLYNAS, gr. 8 d. — Vo
kiečių spauda sako, kad Vok’e- 
tijos valdžia, gali paskelbti ka 
rą Jungt. Valstybėms.

Spauda primena, kad japonai, 
vokiečiai ir italai pasirašė pak 
tą, kuriame v eni kitiems pasi
žada padėti.

Užsienio mipisterija išleido 
pranešimą, bet iš jo neaišku ar 
vokiečiai skelbs karą Ameri
kai.

WASHINQTON, D. C., gr. 8 
d. — W. Green, AFL’ preziden- 

» I i v

tas, šiandien patarė visiem- 
unijų darbininkams baigti strei
kus karo ■ pramonėje.

Išdavik škas japonų užpuoli
mas įpareigoja Amerikos dar
bininkus gamjnti kariuomenei 
reikalingus ginklus.

Green tvirtina, kad nėra jo
kio reikalo pr imti naujų įsta
tymu streikams varžyti. Gree?i 
tiki, kad darbininkai pakanka
mai vertina susidariusią buk 
ię-

Nežinia kaip laiky 
, sis Rusija

Opozicija reikalauja 
vienybės

WASHlNGTON, D. C., gr. 8 
d. ~ Daugelis žymių visuome
nės veikėjų, kurie stovėjo griež
toje opozicijoj prieš RooseveHe 
Politiką, dabar reikalauja dide 
lės vienybės visame krašte.

Buvęs prezidentas Hoover pa - 
re škė, kad Amerika buvo už 
pulta ir privalome kovoti viso
mis savo jėgomis. ' ?

li

ŠANCHAJUS, gruodi. 8 d. 
— Japonų agentūra Domei pa
skelbė, kaį japonų aviacija iš
sprogdino kelis J.V. benzinų ttt* 
sargos rezervuarus Filipinų sa
lose. Bombardavo Manilą. Gy
ventojai, panikos apimti, bėga 
iš miesto.

Paskelbtas 'vokiečių komisaro 
’sakymas, pagal kuri visos ža
lios ir sudytčs. odos bei kailiai 
turi būti pristatyti akcinei b?n 
drovei “Maistas”.

Vėliau vokiečiai iš šios ben 
dtovės pas ima kailius.

- Komisaras sako, kad kSiilK
M................... !. »|'| .. ............ . ■■■

ne tiktai negalima niekam par
davinėti, išskyrus “Maistą”, bet 
net ir negalima jų duoti ber
nams ar kumečiams. Ukin'nkai 
neprivalo klausyti ir pildyti pa
darytos su kumečiais sutarties 
šiame punkte.

Nacių laikraštinin
kai lankėsi Vilniuje

Įvesta cenzura 
karo žinioms

WASHINGTON, D. C., gr. <\ 
d. — Generolas A. Sūri-s p*’ 

• eiškė, kad Amerikoj įvesta k 
ro cenzūra visoms žiniom^, kr 
rios lieč a kariuomenės judė* 
mą ir kitus karo dalykus.

Karo sekretorius Stimson p- 
sirašė įsakymą cenzūrai įvesti.

Valdžia uždraudė visų rad 
jo mėgėjų veikimą. Galės veik 

>ti t ktai valdžios legalizuotos, 
radijo stotys.

STOCKHOLM, Švedija, gr. 8 
d. -^- Sovietu Rus ja galėtų Ja
ponijai suduoti labai stiprių 
smagių/ bet nežinia kaip ji lai 
kyšis šio karo metu. ..

Sovietų .Ęus ja laiko dide’e: 
aviacijos jėgas Tolimuose Ry 
tuose ir fųri artimas bazes.

Vokiečiai, kai tvirtina atūj t 
pranešimai,z nepatenkirit i j apc 
nų pradėtais karo veiksmais

Japonai užpuolė Au 
stralijos salas t

MELBOURNE, gr. 8 d. — 
Australijos kabinetas šiAndier 
paskelbė karą Japonijai, ka’ 
patyręĮ, kad j apoųų kariuomenė 
užpuolė retati apgyventas'Nau
ru salas. 1 _ „

Australijos premjeras Curt n 
padarys viešą pranešimą šiuo 
reikalu.

Japonai užpuolė ir kitas Au
stralijos salas. ,, r

— Laisvų, prancūzų valdžic 
šiandien paskelbė karą Japon 
jai.

—- Kinija, Haiti, Hondūras. 
Naujoji Ze1andija, Nicaragua 
Kanadą ir Costa Rica paskel
bė karą Japonijai.

— Lindbergh' atsisakė dary
ti > bet kokius komentarus dė.i 
japonų užpuolimo ir liepė ne 
prileisti, žmonių artyn prie jo.

—■ Egyptas nutraukė dip’o 
matinius., santykius su Japoni
ja.

— Braziluos kabinetas nuta- 
,rė veikti solidariai su Jungti
nėmis Valstybėmis.

redakto- 
r ai, pakviesti generalinio ko
misaro, lankėsi Vilniuje.

Vokiečiu kariuomenės kari
ninkas Zehnpfennig aprodęs 
atvykusioms Vilniaus miestą 
r supažind nęs su įvairiais sta
tybos paminklais.

Zehnpfennig surado ir tokių 
paminklų, kurie “rodo vokiški 

žmogaus statybą Vilniaus mie
ste”.
H. Lohse draugauja 
su A. Rosenbergu
“Ostlando” komisaras H. Loh- 

-.e “dvasiškai ’r žmoniškai” yra 
vrtimas Alfredui Rosenbergui.

Lohse vadovavo vokiečių 
“Šiaurės Draugijai”, kurios tik
slas esą nutiesti tiltus į Skan
dinaviją.

Lohse fiureriui užkariavęs 
visą šlezvig-Holšteino provinci
ją. Kalbėjo įvairiuose mitinguo
se ir dalyvavo nacių gatv ų ko
vose.

— Japonų premjeras Tojo 
pasakė kalbą savo krašto gy
ventojams, primindamas, kad 
karas bus ilgas. Japonai jį lai
mės, nes japonai niekad karo 
neprala^mėjo, baigė Tojo.

Japonų radijas giriasi, kad jų karo jėgos paėmė Guam 
jj Wake salas be Amerikos -kariuomenės pasipriešinimo.

— Japonai iškėlė kareivius Lubang saloje, kuri randasi 
60 mylių nuo Manilos.

— Japonų karo laivai/ bombarduoja Louzon salą, o orlai
viai puola Manilos miestą.

— Japonai skelbia,- kad Filipinuose sunaikino 90 J.A.V. 
orlaivių.

— Britų jr japonų kariuomenės susitiko Tai valstybės 
teritorijoj ir pradėjo karo veiksmus. Tai valdžia nutarė nesi
priešinti japonų invazijai. \

.—r Havajų gubernatorius paskelbė, kad pirmadienį buvo 
ramu salose.

— šiandien vakare /prezidentas Rooseveltas pasakys kal
bą per radiją ir išdėstys santykių raidą su japonais.

— Lybijoj britų kariuomenė labai smarkiai puo’a vokie
čius ir paėmė didoką jų skaičių nelaisvėn.

— Morgenthau įsakė paimti visus Japonijos piliečių in
dėlius.

— Litvinov įteikė Rooseveltui savo kredencialus.
7:06; leidžias
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K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkaš
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Paraginimas Į 
Chicagos Lietuvių 
Draugijos Skyrių

Sekmadien’’, gruodžio 14 
1941 m., Dariaus-Girėno sve
tainėje įvyks Demokratijos ir 
Lietuvos Nepriklausomybės Są
jungos konferencij'a; nuo Chi
cagos Lietuvių Draugijos dele
gatais yra išrinkti, sekantįs na
riai: J. .Stasiūnas, J. Sholteman, 
X. Saikus, F. Prusis ir J. Ba- 
čiunas.

Aukščiau minėti delegatai 
malonėkite būtinai konferenci 
joje dalyvauti.

Sekr. VV. V. Mankus.

KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Kitą sekmadienį, gruodžio 14 
d., įvyks kultūros draugijų kon
ferencija. įvyks Chicagoje, p.

kad butų galima karą laimėti 
Kiekvieno piliečio pareiga bus 
viciiOkiu af kiloki u būdu prisi
dėti prie karo laimejinfo.

Pasirinkiihds ghli buŲ tik 
vienas: gintis nuo priešo. Ir ne 
tik gintis, bet ir sunaikinti tą 
priešą, kad jis daugiau nebega
lėtų pasaulio ramybę drumsti.

Karas yra baisus dalykas. Ta
tai mes visi žinome. .Bet juk ir 
ramiausias bei taikiausias žmo
gus priverstas yra griebtis gink
lo, kai jį banditai užpuola.

Taip lyginai atsiliko ir su A- 
merika. Ji karo nenorėjo, bėt 
dabar priversta yra kariauti, 
nes liko užpulta.

Kitokio pasirinkimo ji netu
rėjo. ......

Niekas negali tikrai pasakytu 
kaip ilgai šis karas tęsis. Gal 
metus, gal dvejus, o gal ir il
giau.

Reiškiamos yra įvairios nuo
monės, bet daugumas • vadina
mųjų ekspertų mano, jog karas 
nebus lengvas ir greit nepasi-

• , NA’UJlENU-Z^'METeleųHoui
Japonijos ambasados Washingtonę 4bi miPojafi degina tūkstančius tariamų 

slapių dokiiiūenttj ambasados: kieme tit po to, kai šią šalį pasiekė žinia apie 
Japonijos ataką ant Pearl Harbor.

' K) Į I ■ •
-į.,- ’ , y ............ - , , , .M*.!, ui ......................................‘ ... ■ . ■

Tai daiopiū dėl to, kad po Pirmą Karo Dieną*—pietų prasidės kita labai svarbi J - , v
' Chicagoj Sužibokonferėiiėija Dariauš-Gifėiio 

svetainėje, Kalbamą konferen
ciją šaukia\Den!iokrštijOs ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Sąjun
ga.

Kai kurie musų delegatai pS- 
reiškė norą dalyvauti ir kitoje 
konferencijoje. Kad , jie galėtų 
tai padaryti, tad ir liko nutarta 
konferenciją laikyti prieš piėt.

Taikos žvaigžde
Ironiškas įvykių supuolimas 

sekmadienį įvyko Chicagoj.
Jungtines Valstijos tik vakar

________ . "r . ; __________ :

paskelbė karą Japonijai, bet 
amerikiečių kraujas Hawa i sa
lose pasipylė apie 2-trą valan
dą po pietų Chicagos laiku, 
sekmadienį.

Apie tą laiką Palmolive rū
muose, prie Michigan ir Oak, 
sekmad enį sužibėjo tradicinė

vyksta labai nepal nkiose sąly
gose.

Amerikos žmonėms karas li
ko tiesiog varu primestas. Be 
jokio įspėjimo, be diplomatinių 
ryšių nutraukimo japomlt? 
di tiška i puolė Amerikos terift)-* 
riją. Puolė t( kiu laiku, 
mažiausiai buvo tikėtasi atakos.

’■? derybas.

\cnimas lieka išmestas iš į ras
tu vėžiu.€ C .

Daugelis a įsimeni pereitą ka
rą. Al- ime.na tas permainas, 
kurios įvyko ir paliete visų gy-

O jei taip bus, tsi ir musų 
yvenimas per kelis metus ei 

.isai kitokiomis vėžėmis. Tuiė 
imc kitokias sąlygas ir prie 

tų sąlygų noromis nenoromis 
turėsime prisitaikyti.

Musų organizacijų veikimas 
irgi žymiai pakitęs.

> ^Galima iš anksto sakyti, jog 
vįnųkįu ar kitokįu būdu kiek-' 
v įma’ organizacijajjb$ karo pa
ilsta. Vienos Ųi;gąųikaęijcs bus 

daugiiu palieptos, Uifbs:^ ma
žiau. Bet paliestos bus viso .

Kultūros draugijos nesudarys 
išimties.

Butų getai, kad kultūros 
draugijų konferencijoje mes 
nors paviršutiniai galėtumėme 
nors tiek aptarti susidėjusią

mu-naują padėlį, kiek ji liečia
vemmą.

Nėra abejonės, kad ir šį kar-

nų. Viso krašto pastangos pii 
minusi i nukreiptos į ta

I lelegatai, pagalvok i te 
tai.

Konferenciją pradėsime

apie

10
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Kalėdų “Taikos žvaigždė”^ kuri 
ten uždegama kiekvienų Kalė
dų ‘metu. ■. į

Ji apie 16-kos namo aukštui 
ctidumė ir matosi^ iš viso phi- 
cagos vidurmiesčip. " \

Mirė Bešokdamas 
Sii Sesere

PASILIUUSUUK nuo 
MUSKULU SKAUSMO 

NUO NUGAROS 
IR STRĖNŲ 

. SKAUDĖJIMO

Bešokdąfftp.s dti Olga Janik, 
Ūvo šešere, sta.giai'mirė 41 

Alėtų Lco Janik, 4114 Cullerton 
štrect. Abu buvo salejė, ties 

12459 South Homan avenue.

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skausmus Pain- 
Expė!lėrls, kuris yra stebėtinu linimentu ir 
kurj naudoją tūkstančiai žmonių." Viri 18 
milijdnų bonkučių parduota, kas liudija jo 
naudingumą. Reikalaukit tikrojo 
Pain-Expėllerio su Inkaru ant 
dėžutės. L į«|. 1 >
P A T N - E^X P E L L E R

PARUOŠKIT NAMA 
ŽIEMAI

Insuliuokit, apsaugdkit nuo šiur
pių vėjų, sutaupykit kurą.

ŽIEMINIAI LANGAI ir DURYS
Palaiko šilimą viduj, gerina 

namo išvaizdą. r
Lengvi išmokėjimai—Apskaičia

vimas dykai.
Lietuvis Sėlsmanas.

CARR-MOODY
. LUMBER ČO.

STANLEY LITWINAS— 
GeneralB Vedėjas. .

3039 S. Halsted VICtory 1272

k .1

JOHNSON’S

RED CROSS
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRS 60 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE 

(joli4wcii<ujduiįviv

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS 
LIETUVIU 
BALSAS”

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di 
džiausią lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoj^. Tai lietuviu 
brolybės fratėrnalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais Vienon didelėn ir gtažion šeimy- 
non. Dabar ėina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedalo sau/ pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu ajidraudą. Susivienijimas' veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais. , .. < z

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilahkys | jūsų filmus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo sU visa 
savo šeimyna. > ' ?

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS VAKARAS
Chicagos Lietuvių Drauguos 

metinis vakaras įvyks, sausio 18 
J. Amalgamated svetainėje, 333 
3. Ashland Bivd.

Visiems nariams bus išsiun
tinėti specialus kuponai, ku
riuos koncerto dienoje kasoj 
bus galima į bilietus išmainyti.

ROCKFŲR.D; ILU
Rockfordo* U

Draugija gana gčraggj’vudja ne 
tik h^rity skaičiumi, bet ir fi
nansiškai stovi snt tvirtų pa
matų. Todė butų geistina, kad 
Jr kitų miestų kulturiečiai ga
ilėtų pasekti rockfordiečių pa
vyzdį ir pasistengiu atsistoti 
ant tvirto pamato finansiškai.

*»
Rockfordo Lietuvių Kultūros 

Draugija nuo pat savo įsikūri
mo dienos smarkiai darbavos 
sporto srityje,“ ir jų beisbolo 
komanda ir moterų bėlininkių 
komandos yra laimėję net mie- 

/sto čempijonatą. Bet visų šitų 
sportininkų užlaikymas kainuo
ja nemažai pinigų, todėl kul-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

. ■ * / .t

pirmai ir didžiausias Lietuvių Dien
rašti* Amerikoj.
turi savo korespondentu* visuose 
Amerikos miestuose ir kituos* pasau
lio kraštuos*.
paduoda valiausias pasauline* žinias.

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS
NAUJIENOSE raalte necehturuotų žinių 1Ž Lietuvo*. 
N A U JTENŲ prenumerata Amerikoj (b* Chicagos) 

kainuoja $600, Chicagoj ir Europoje! 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigu* siųskite liuo ahtratui 

“NAUJIENOS” ’ 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

butų galima uždirbti pinigų ne 
tik sporto komandoms palaiky
ti, bėt ir kad pddhrius pinigų 
slYo namui įsisteigti, čia vėl 
kulturiečiai dilba išsijuosę die
nomis ir naktimis.

Jie sumanė sąvo klubą atida
ryti, pasįrendavojo seną namą, 
ir kas reikėjo dėl klubo patys 
pdsidarė? Tik materijdlą tūrėjo 
supirkti. Ir ve su pirma diena 
gegužės 1940 kulturiečiai atsi
daro savo klubą. Vieta dėl klu
bo yla patogi ir erdvi. Klubię- 
įčiai; pasidarė ir skolos apie 
$1,600.00 šį klubą atidarydami. 
Ir štai prabėgi tik vieni metai 
ir pusė, kai klubas įsistėiget ir 
ne tik kad jau Visos skolos yra 
atmokėtos, bet. i r banke jdū tū
rį pasidėję $1,000.00 kaš pini
gų. Kiek pinigų., randasi ant 
rankų, d už įkituš taydro yra 
nupirkta (viskas yraviŠniokėta) 
ir*būtų galima priskaiiyti prie 
kilš .pinigų. Tai taip fockfordie- 
či&i gyvuoja. -^Vąlūhgfe

i—

i-r

Kiek lietuviai biznieriai

žmonės mėgsta

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina

z
Ii

ii 
parapi- 
rankas

£

pasislėpę
savo
ii i

“A. L Balsas

k >

proga išleis milijoną, o gal ir daugiau

deda dideles pą- 
pagauti kiek ga-

•, r ■ /

■ 

i •

CUlGAGOJE yra netoli 100,000 lietuvių. 
Tai mažiausia 20,000 šeinių.

Ir tas 100,000 lietuvių dabar kartu su 
visa Chicaga ruošiasi prie Kalėdų Šven
čių. . ■

gaus biznio prieš šias 
.KALĖDAS?

Jie pirks Kalėdines Dovanas. Jie 
pirks rakandus. Jie pirks drabužius, 
brangenybes. P

Jie pirks ŽOįOOO eglučių.
Tie lietuviai praleis gana daug pinigų.
$akysiinę,j<iei kiekvienas žmogus iš

leis tik po $3, tai jau susidarys $300,- 
000.00. .

Bet mės žhlOhie gerai, kad bus pra
leista žymiai daugiau. Juk dovanos 
vfehani ašftiiettiUi paprastai pasiekia 
10—15 dolfeHų. :

Visai hėperilėdafit galima sakyti,vkad

Svetini tauiėš firmos 
stangas išsigarsinti ir 
lint didesnę dalį to biznio.

Ar jus, lietuviai biznieriai, pilnai iš
naudojate progas patraukti tų lietuvių 
biznį pas savė.

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

Dar liko laiko iki Kalėdų. Išnaudoki
te jį pilnai. Gaukite stambią dalį lietu
vių BIZNIO!
ĮDĖKITE SAVO SKELBIMĄ Į NAUJIE
NAS. Plačiausiai skaitomą lietuvių 
dienrdštį—ir pasiekite didžiumą Chica-

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai-, 

adresuojant:

AR i ŽINOTE KA 
RAŠO

KELEIVIS”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgs
ta jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimti.

“Keleivį
dėl to, kad jis niekam nėpa- 
taikauja ir- nesibijo teisybę 
skelbti.

Žmonių mulkintojus ir ap
gavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir ži
nių iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

‘KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS;

Chicagos lietuviai šiemetinių Kalėdų gos lietuvių

k

Chi

1739 South Halsted StHet

Ginklu Pramohėš 
Dirbs 24-ias 
Valandas ■ 

• . . \ (
■ ■ . i', ---------- ,* '*!'•* ' / >• A** 'f "■

Visoš girtklū p r hm Oh ė s
ea^oie ir apylirikė&£i ; tW-

fvfesti tris darbu 
ir dirbti 24-ias valaūdus, 
traukos. Armija 
ti 24*iį valahdų darbų ginklu

A

- -

Cper-1 
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7>iDžiAUŠiAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
Tel. CANAL 8500
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KRAFT FRENCH 
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Išrinko Vietą SLA. Seimui; Kiti Tarimai DVIGUBAI-TURTINGAM
ŠVENČIŲ MALONUMUI * DUOK

and

Pinigus

4927

(Adresą*)

Mat, pas mus Pittsburghe tai

“MES AMERIKOS LIETUVIAI KIEKVIENAS 
ATLIKSIM SAVO PAREIGA J. VALSTIJOM”

Atenos.

BUY 
UNITED 
STATES 
SAVINOS 

^SONDS 
andstamps

a tyPenvriter
Makes and Ideal X-mas Gift!

Cash or Easy
Terms ****^Ki>® 

3 MONTH^ KENTAL SS 
W A G N E R

Tvpewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

—PROOF- STRAIGHT BOURBON VVHISKFY crutKu
-i--------------- ------------------- . '• HISKEY SchENLEYDISTILLERSCORP.. NEW YORK CITY

niai 
ti ir
galę visam

Virš

cheese 
food t h a f t digeslible 

as mflk ittelf!

Iš Kazimiero Lazirisko ir Prano Nagreckio 
Pagerbtuvių

savo vardą pa* 
ą. Kiekvieno pa

vyzdžio kaina 15 centų. Gali** 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

IŠ PITTSBURGHO SLA 3-čio APSKRIČIO 
METINIO SUVAŽIAVIMO

Darysim Viską Kas -Galima, Kad Agreso 
riai Butų Sutriuškinti”

Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddeoed membranes caused 
by hcad colds, driving, winds, movics, 
close work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

Sekmadienio vakare lietuviai 
darbininkai, kartu su Amalga- 
mated Clothing Workers unija, 
pagerbė du savo kolegas, Ka
zimierą Lazinską ir Praną Na- 
greckį, kurie žuvo 1910 metų 
Streike.

Minėjime kalbėjo Dr. P. Gri 
gaitiš, “Naujienų” redaktorius.

Kur Lietuviai -Stovi

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St» Chicago, DL

CU {deda 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavysdį Nn
lOsros . per krutiną

• Už 17 metų mergaitės už
puolimą policija suėmė 25 me
tu Robert 4. Fidler, nuo 6318 
Kenwood avenue.

dainavo P- Romanas 
girdas Brazis. Abiems 
pabado p-a Brazis.

Ovacijos 
pare škimą 
virš 
kitataučių, 
kai, žydai ir 
nes. Lietuvių buvo nepilna- 200

Fo šios įžangos Dr. Grigai

SPREADSI SLICES! TOASTSI 
MĘLTS PtRPtCHYI 

mrtiffiMhiiimiim Wimn Wm~ Tu

> ’t/ubnv

WRINE> 
&EYES

kurių kovoja 
srity j yrą daug 

būti iškovota 
demokratijos są*

dailus 15 Akmenų poniom Elgin 
.10K rausvo arba natūralaus au
kso rolled plate. Nerūdijančio 
plieno nugara. Pirkite Kreditu.

IŠMOKĖJIMAI
Kainon Įeina Feder. Taksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki 

Kalėdų. ,______

Dr. P. Grigą čiui bžbąigųš 
kalbėjo S. Levinė, > apie žuvų 
sius , du lietuvius ir visus kitus 
darbininkus, kurie* savo pąe. 
..aukojimu veikė. organizac joje 
Jis pasakė, kad industrinė d<i

sutiko šį kalbėtoje 
Paminėjime buvę 

500 publikos, didžiumoj’e 
italai, lenkai^ če- 
kitu tautu žmo-

(Tęsinys)
Kuopų Delegatų Pranešimai.
Pas mus metiniuose kuopų 

suvažiavimuose dažnai yra die
notvarkėje paprotys iššaukti de
legatus, padaryti trumpus pra
nešimus iš savo kuopų darbuo
tės bei stovio. Tas buvo pada
ryta ir šiame suvažiavime. Kuo
pų delegatų pranešimai parodo 
kaip katros kuopos darbuojasi. 
Narių skaitlingumu 40 kp. di
džiausia visoje Pittsburgho apy
linkėje. Turtu tai 192 kp. New 
Kensington, Pa., turbūt yra tur
tingiausia. 169 kp., iš Ainb- 
ridge, Pa., irgi yra turtinga ir 
dalį savo turto jau yra investa
vus į Suvienytų Valstijų saugu
mo Fonus.

UOAN ASSOCIATIONScG—’■

Archer Avem>« 
, J VlK'f'nia 11įt 11 ®

Tai tuomi ir baigėsi visos šio 
suvažiavimo iškilmės.

• —S. Bakanas

No. 4927—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20; 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį paf—*41 -1“
kiai paraš 
varde ir a<

tis kalbėj'o lietuviškai apie žu
vusius lietuvius Lazinską ir Na- 
greckį. 'Jis pažymėjo, kad jų 
pasiaukojimas nenuėjo niekais; 
kad darbinipkų judėjimas Ame
rikoje, ypatingai ta, jo dalis, kb-T 
riai vadovauja Amalgamaėed 
C. W., padarė didįeję pažangą 
industrinės demokrąt jos kryp
tim. Išvada iš to, kad “organi-į 
zacija ir darbininkų vienybė: 
yrą stipriausi jų ginklai dėl ge-; 
resnio jų buvo iškovojimo”. 
Bet organizuotis ir ginti savoi 
teises bendromis jėgomis darbi-; 
ninkai gali tiktai demokratijo j 
j e. Todėl, tęsė Dr. Čr. gaitiš,; 
“pagerbdami žuvusiųjų atminti,; 
pasižadam tęsti kovą už dar
bininkų reikalus, o visųpirma; 
stengsimės, kad butų apgintai 
ir apsaugota demokratija šiame' 
krašte ir pasaulyje.”

Tvarką Vedę Č. Kailis ?
Paminėjimas prasidėjo laba ’ 

’spudingai 7-tą^ valandą vakare, 
didžiojo Amalgameitų. salėje. ’■

C. Kairio, unijos perdętinio, 
ir lietuvių lokalo pirmininko bn. 
Černausko vedami, minėjimo 
svečiai sudėjo po rožę prie La- 
zinsko ir Nagreckio; pave ikslu, 
kurie buvo pastatyti specialią^; 
išpuoštoj scenoj. Mrs. S. Hill 
man, A.CW prezidento S. ilill- 
mano žmona, ir Mrs. S. Levine 
Chicagos ACW virš pinko S- 
Levine žmona, padėjo prie pa J 
veikslų po rožių pintinę. p0 te? 
C. Kairis atidarė ir vedė pami
nėjimo programa. /- ;.

Vakariene

Jis turėjo kalbėti 1 etuviškai, 
bet atsiprašė, kad atsižvelgiant 
į paskutinių valandų įvykius 
tolimuose rytuose,” norėtų pa
reikšti lietuvių nusistatymą an
gliškai, kad v.’siems butų aiš
ku kur lietuviai stovi.

“Japonija staigiai, ir be per
spėjimo užpuolė Hawaii salas,” 
jisai pare škė. “Mes visi žinom, 
kad tai reiškia karą. Preziden
tas Rooseveltas šioje valarido- z
ie ruošia pranešimą kongresui, 
ir eis Į kongresą, be abejo, su 
tikslu padaryti karo pasiūlymą.

“Taig’, šioje valandoje mes 
visi Amerikos lietuviai, ypatin
gai Amalgamated Ctothing Wor- 
kers unijos nariai, remiam J. 
V. valdžią ir prezidentą Roo- 
sevelta. Kiekvienas iš mus at
liks savo pareigą, kaipo pilie
čiai šio krašto, ir padarys vis
ką, kas galima, kad totai.tari- 

•gresoriai butų sutriuškin- 
demokratijos laimėtų per- 

pasaulyje.”
500 Publikos

Prieinama ir prie valdybe1 
rinkimų. Pirmiausiai pradeda 
ma nuo prezidento. Nominuo

Naujų narių prirašinėjime 
turbūt pirmutines vietas užimi 
195 kp., Pittsburgh, Pa., ir 192 
kp., ’Nevv Kensington, Pa. Ra
dosi kuopų, kurios jokiame vei- 
kimb ilaug kuomi negali ..pasi
girti. Dėl neveikimo nusiskun
dė stoka veikėjų, nepalankio
mis aplinkybėmis ir panašiai.

Valdybos ir Komisijų 
Rinkimai.

RED-ITCHY-SCALY 

ECZEMA
Sėkmingas Gydymas N a m i e 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! A
Visose vaisti- 2 
nėse ............

jama viešai, renkama slaptai. 
Nominuojama: esantis Povilas 
Dargis ir naujas S. Rupšlaukis. 
Rinkimuš laimi Povilas Dargis. 
Vice prezidento urėdui nomi
nuojama j. P. Milleris ir J. Ži
linskas, abudu nauji. Esantis 
Vytautas Virbickas visai neda
lyvavo suvažiavime. Rinkimus 
laimi J. P. Milleris.

Sekretoriaus urėdan esantis 
S. Bakanas atsisakė palaikyti 
kandidatūrą. Nominuojama: J. 
K. Mažukna ir J. Žilinskas. Rin
kimus laimi J. K. Mažukna/. 
Tuf-to raštininko pareigoms no
minuojama esančioji M. Zdan- 
kienė ir vienbalsiai išrenkama 
be jokios opozicijos. Iždininko 
urėdan esantis Juozas Virbic
kas- dėl darbo negali dalyvauti 
suvažiavime. Prisiųstame savo 
raporte sako, kad- jisai negalįs 
dalyvauti “nes turįs dirbti, kad 
pagelbėjus sumušti Hitlerį, bet. 
jei suvažiavimas norėtų, tai j.s 
apsiimąs dar ir vėl patarnauti”, 
reiškia, jis palaiko kandidatūrą. 
Tačiau kyla klausimas ar gali 
kandidatas palaikyti kndidatu- 
rą nedalyvaudamas suvažiavi
me? Praeitais metais irgi buvo 
kilęs panašus klausimas dėl ap
skričio pirmininko kandidatū
ros. Pirmininkas J. P. Milleris 
dėl ligos negalėjo dalyvauti su- 
vąžiavime, bet prisiųstam pa
reiškime pasakė, kad jis palai
ko kandidatūrą. Balsavimu pri
dėjo rišti klausimo lega išku
rnąs. Buvo nubalsuota, kad ne
gali. Tai ir šiame suvažiavime 
buvo balsuota Virbickb kandi
datūros klausimu, bet buvo nu
balsuota, kad Virbickas gali bū
ti kandidatu, nors ir nedaly
vaudamas suvažiavime.

Nominuojami iždininko urė
dan V. J. Količienė ir J. Virbic
kas. Rinkimus laimi Količienė 
Organizatoriaus urėdan nomi
nuojama S. Bakanas, esantis 
organizatorius C. K. Pikelis ne
palaiko kandidatūros, tad Ba
kanas vienbalsiai išrenkamas 
organizatorium.

Turto kontrolierių pareigoms 
esantieji: Gertrūdą Dargienė, 
Olga Sandaitė ir Julija. Bikinai- 
tė lieka ir vėl vienbalsiai išren
kamos.

Nutariama Parengimų Komi
siją padidinti nuo 5 iki 10 na
rių, nes numatoma daug darbo 
su Seimu.

Nominuojama: Sofija Karso- 
kienė, Jurgis Žilinskas, Juozas 
Virbickas, Elena Saveikiene, 
Marijona Bartkiutė, Stasys 
<Rupšlaukis, Liudvisė šaboniutė, 
lūgnes Kuizinaitė, Kastantas 
Šinkūnas, Ona Triška, Ona E- 
valgiutė, Jonas Sabonaą ir Juo
zapas Kauspadas, viso net 13.

Nubalsuojama vienbalsiai, 
:ad visi nominuoti kandidatai 
:asi’.iktų parengimų Komisijoj.

Dėl Amerikos Lietuvių 
Visuotino Seimo.

Buvo pakeltas klausimas ir 
l.ėl sumanymo šaukti Amerikos 
Lietuvių Visuotiną Seimą, kaip 
kad buvo per laikraščius atsi
šaukta Detroito Lietuvių Drau
gijų Komiteto. Tačiau, dėl sto
kos laiko, po trumpų diskusijų 
buvo nutarta pavesti apskričio 
Komitetui šį klausimą plačiai 
šdiskusuoti ir pateikti reko
mendacijas Draugijų suvažiavi
mui, kuris yra kaukiamas gruo
džio 21 dieną.

Sekantis Savažia vimas *New 
Kensingtone, Pa.

Kuone visais balsais nubal
suota sekantis apskričio pusme
tinis suvažiavimas laikyti New 
Kensingtone, Pa. Jis turi įvykti 
balandžio paskutinį sekmadie-

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

■ GREITAI pagalbai vartokft Mušt/*- 
| r lęi Masažas %u<> nuostabiu ‘ prieA- 
R erzintoju" aktualiai atvaro Šviežio
■ Oitp kraujo nkaudantienia tnaskn-
■ 'an,s R Padeda paSajinli lokalini su-
■ sikopinia. Geresnis nei tnust a r d plas- 
H ter! Padarytas .3 stipnimų

TurtasViršS6,50ū.0ū0.0g

dienomis 9 A. M i?? ? 1 TauPYmo Pinigų
M. iki 12

Naujienos, dhieago, ftik. —
mokratija, už 
AČW, ir kurios 
laiiheta, tegali 
tiktai bendros 
lygose. .

Apie 8-tą, prasidėjo Atmi
nimo Vakariene”, kurios metu 
trumpas kalbas pasakė brol. 
ftissthafi, ACW centro viršinin
kas, ir Mrs. Hillman. Progralme

jau toks paprotis, kad metiniai 
apskričio suvažiavimai yra lai- 
<oini Pittsburghe, o pusmeti-; 
niai tai katrame nors iš Pitts- j 
burgho a py. in kės miestelių.
Reiškia, važiuojama į svečiui 1

Atsistojimu ; buvo pagerbia J 
mirusieji SLA 3-čio apskričio 
nariai. Tuomi ir baigėsi šuva- | 
žiavimas. , .. 7 «

Įspūdžiai. .c,Į
šio suvažiavimo bendras į- | 

spūdis buvo geras. Nors buvo ; 
gana karštų diskusijų, ypatin- < 
gai Seimo vietos klausimu, bet J 
buvo išvengta susipykimo ir ne
buvo iškrypta iš tvarkos.

Nuomonių skirtumas tol bū
davo iki prieidavo prie balsavi
mo, Balsavimo pasekmės visus 
nuomonių skirtumus išlyginda
vo. Reiškia, visi pilniausiai su
tikdavo su balsavimo nuospran- 
džiu.

Už suvažiavimo tvarkos pa
laikymą didžiausias kreditas 
priklauso apskričio prezidentui 
Povilui Dargini, kuris gabiai 
tvaiką vedė ir tokiuose klausi-, 
muose, kur buvo nuomonių 
skirtumas, pats laikėsi bešališ
kai, kaipo tvarkos vedėjas.

Tarpe delegatų visą laiką 
viešpątavo draugiška nuotaika, 
ir tai turbūt dėl tas priežasties, 
kad suvažiavimo dalyviai gerbė 
^avo organizaciją ir SLA rei
kalus statė pirmoje vietoje.

\
Vakąrienė.

Suvažiavimui pasibaigus vie
tinė SLA 40 kp. buvo surengus 
vakarienę delegatų ir svečių pa
gerbimui. Vakarienės programo 
vedėjų Jjuvo Povilas Marmokas, 
kuris perstatė visą eilę žymes-1 
nių SLA. darbuotojų tara po i 
keletą žodžių.

Po vakarienės buvo šokiai?- 
Mylintieji pasišoko kiek tik no-
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Amerikos Jungtinės Valstybės yra karo stovyje su 
Japoniją. Nė vienas žmogus Jungtinėse Valstybėse ne
galėjo manyti, kad bus kitaip, kuomet atėjo žinios apie 
žiaurų ir besąžinišką japonų laivyno ir aviacijos puoli
mą prieš Amerikos valdomas salas Ramiajame vande
nyne. ’ J

Karą Japonijai J. V. kongresas paskelbė mažįąu kaip 
už pusės valandos po to, kai prezidentas Ro.oseveltas pa
darė trumpą, bet labai įspūdingą pranešimą atstovams 
ir senatoriams. , ;

Jungtinės Valstybės šioje rimties valandoje rodo ne
paprastą vieningumą savo pasiryžime kovoti prieš nuož
mius agresorius, iki bus laimėta pilna pergalė. Dar nie
kuomet prezidentas Rooseveltas neturėjo tokios tvirtos 
ir entuziastingos paramos kongrese ir visuomenėje, kaip 
dabar.

“Naujienos” neabejoja, kad šito' pasiryžimo dvasia 
viešpatauja ir tarpe Amerikos piliečių lietuvių kilmės. 
Jie atliks savo pareigą, prisidėdami kuo kas išgali prie 
to, kąd Jungtinių Valstybių priešai butų sutrempti — ir 
kad visame pasaulyje laimėtų laisvės, teisingumo ir der 
mokratybės principai. ’

Britanija musų sąjungininkė
» """

Didžioji Britanija vakar taip pat paskelbė karą Ja
ponijai. * ♦

Iki šiol Jungtinės Valstybės teikė visokią pagalbą 
Britanijai, bet jos karo veiksmuose nedalyvavo. Dabar 
šios' dvi didžiėsioš1 -6e|nokratijos kariaują prieš bendrą 
priešą, ir tuo budu jiedvi patapo tikromis įaro sąjungi
ninkėmis.

Mes sveikiname Britanijos demokratiją, kaipo Jung
tinių Valstybių ginklo draugą, ir pareiškiame tvirtą vil
tį, kad jos žygiai visuose frorftuose bus sėkmingi!

“Naujienoms” nereikia keisti savo nusistatymo. Jau 
su viršum dveji metai laiko, .kai šis dienraštis nesiliauja 
aiškinęs savo skaitytojams, kad civilizuotojo pasaulio at
eitis priklauso nuo glaudaus kooperavimo tarp Jungti
nių Valstybių ir britų imperijos. Nuo vakar dienos tas 
kooperavimas pasidarė pilnas, aiškus ir atviras.

Šioje valandoje galima tiktai palinkėti, kad tos bend
ros pastangos nepasibaigtų, sumušus totalitarinius ag
resorius. Jos turi tęstis, ir atėjus taikai, kad naujais pa
grindais galėtų būti pertvarkytas visas pasaulis.

Kova bus sunki

s-APŽVALGA-55
VERČIASI RAGC

Beveik visi žymesnieji “ižo-' 
lįacininkąi” jau apsivertė rago- 
žiųm. Sękmądięnp. kai įįk atė
jo žinios apie japonų atakas! 
prieš Jungtines Valstybės, se-; 
liktorius BųrtonjK. yVherięy Pa“ 
sisakė už karo paskelbimą Ja
ponijai.

, America First komiteto pir
mininkas, gen. Ttobert Ę. Wpod, 
padarė pareišjųipą ^pandoje, 
kad Jungtinės Valstybės priva-’ 
lo paskelbti karą ppieš Japoni
ją, ir atsišaukė į visus komite
to narius, ragindamas.remti ka-! 
rę pastangas iki galutinos per
galės ir remti prezidentą B.dose- 
veltą.

“šitame kare”, salio gen. 
Wood, “Ąmerica jFįįst komi- 

, tetas pasižąda padėtį prezi-j 
don t ui, kaipo vyriausiam 
Jungtinių Valstybių ginlduo-t 
tų jėgų vadui.”
Panašiai kalbą senatoriai 

Vandenberg ii; Brooks, .kongres- 
manas Hąmilton Fish ir dau
gelis kitų asmenų, kurie visą! 
laiką ątkakliaį kovojo prieš 
prezidento Roosevelto užsienių 
politiką.

Tik senatorius Gerald Nyc 
sekmadienį burbtelėjo, kad Ja
ponijos ataka prieš Jungtines 
Valstybes įvykdė tai, ko seniai 
norėjusi Britanija. Bet ir sena
torius Nye vakar balsavo už1 
karo paskelbimą Japonijai.

to politikų, “Fi^ljt for Free.doin, 
Ine.”, daug kartų įspėjo .ąąyp 
skyrius įvairiuose miestuose* 
kad jie nęsidė.tų su kokiais nors 
komunistų “frontais”.

Komunistai yra visiems žino
mi mekleriai. Jie nuolatos sten
giasi prisiplakti prie .to arba ki
to .populiaraus judėjimo. O ikad| 
publiką j.ų ; nepažintų, tai jie su-! 
daro įvairias .orgąmzącijas ,ne-| 
kaltais yąrdąis ir iP^tąĮo jų 
pliekyje ą^męnįs, • kurie ųęrą 
susikompromitavę atviru bolše-! 
vizmo\garbinimu. Tai yra kp- 
mupistų ‘Tron.tai”. Per juos* 
Stalino klapčiukai bando niiž-i 
mėgsti ryšius su platesne visuo
mene.

Daug kartų tos komuųislų: 
kontroliuojamos “nekaltos” or
ganizacijos siūlėsi į talką komį- : 
tetui “Fight fpr Freedųm”, bet 
šis atsisukę turėti su jomis ką i 
nors bendro. Jo valdybos pjr-i 
minįnkas, Ulric Bell, pareiškė: '

“Męs neturime .daug pa-; 
garbos gaujai, kuri nebuvo 
musų pusėje tol, kol jie ne
buvo priversti kariauti.

“Mes su pasibjaurėjimu 
žiūrime į komunizmą, bet, 
neveizint to, mes laikome 
Rusijos kovą dalim musų ko
vos dėl musų pačių ir dėl ei-

tai yra tikrų demokratijos

VĖLIAVA IR PĄTRIOTI
NIS OBALSIS

no, jogei vilkas, kai) ir prisi
dengęs avies kailiu, vistiejc yra 
plėšrus žvėris.

To privalo neužmiršti ir lie
tuviai.

KAUJ1KNV-ACME Telcpholo fi.
Gerokai po vidurnakčio, kiųla daugelis piliečių .sugulė, Baltuosiuose Rumuų- 

s,e dar žibėjo žiburiai. Prezidentas Įloosevcltas ruošė pranešimą apie Japonijoj 
atąką kongresui, šis vakar Prezidento pranešimą išklausęs paskelbė Japonija) 
<kąrą.

DR. JOSEPHGOEBBELS-
NACltl PKOEAf,ANUOS ItlNISTESIS

Hitleris nešaliną javo 
. ministerio./• I* • . •' - ■-

Nereikia ąpsigaudinėti. Kova su agreso.riąis bus ne
lengva.

Japonai užpuolė Jungtines Valstybes, rūpestingai su
planavę kiekvieną savo kruvinos kampanijos žingsnį. Jie 
turi milžinįšką kariuomenę ir galingą kUro 'laivyną. Jie 
yra užėmę daug svarbių strateginių pozicijų Azijos kon
tinente ir Pacifiko salose.

Be tp, Japonija yra susitarusi su Hitleriu, kurio sub- 
marinos siautėja visuose vandenyse, kurio armijos Rusi
joje slenka Azijos link, o kitos armijos yra įsiveržusios 
į Afriką. Ar Rusija stos į talką Juiįgtiųėms Valstybėms 
prieš Japoniją, dar nėra žinios. Iš Vladivostoko ir kitų 
Sibiro Pajūrio punktų bombonešiai galėtų pulti Japoni
jos miestus ir pramonės centrus. O be šitų -bja^iu Ame-’ 
rikos ginkluotoms jėgoms pasiekti Jąpoųįįą bus ^unku.

Kai kurioms Jungtinių Valstybių saloms 
vandenyne gręsia pavojus pątekti į japonų FįĮLj 
pinų gynimas taip pat sudaro keblų uždavinį į

Jungtinių Valstybių apsigynimo pramonė dar ne 
sose srityse yra pasiekusi masinės produkcijos ilajpsĮriįj 
O tuo tarpu daugelis šalių laukia pągaftos dš Amerikęą^ 
Todėl reikės milžiniško jėgų įtempimo, kad priešas hųtį* 
atmuštas.

Yra neišvengiami skaudus nuostoliai .-gyvastimis ir 
turtu. Jau pusantro tūkstančio žmonių žuvo 
Hawajų salose, pirmą karo dieną. Amerikos žmopės turi| 
būti pasiruošę atnešti didelių aukų gavo krašto žmoni
jos labui. Bet kitokios išeities nėra.

Amerika nenorėjo kąro. ,Jos valdžįa dąrė ką įgalė
dama, kad musų jaunimui nereikėtų guldyti šavo gal
vas musių laukuose. Tačįau pikti grobuoniai, kuriems 
nėra nieko švento pasaulyje, neleido šiam kraštui gyven

Labiausiai publikos pastebė-! 
tas apsivertimas įvyko Chicagos! 
laikraštyje “Tribūne”. Atkaklus! 
intervencijos priešas staiga iš
ėjo griežčiausiu budu prieš “Ja-į 
ponijps mįįįtąrrilU kliką” ir 
pripažino, atėjo “ne
kurio pors Ąmerįkos žmogaus 
noru” ir kad dabar visas kraš
tas privalo kovoti už savo lais
vę.

Pirmas “Tribūne” puslapis 
tapo papuoštas vėliava, o redak
cinių straipsnių puslapyje vėl 
pasirodė žinomi Stephen’o De- 
catur’o žodžiai:

“Our country! In her in- 
tercourse with foreign na- 
tions may she always be įn 
the right; bu t our country, 
right or wrong.”
Tai reiškia: Musų šalis! San

tykiaudama su kitomis šalimis, 
tegu ji būna visuomet tįcįąį;,.bet 
ji yra n^usų šalis, nežiųrįnt 
ji ateisi, ,ar ;ne. >

Tie žodžiai buvo- išnykę iš 
“Tribūne” skilčių įPCr kukius,- 
dvejetą metų. Dabar jie vėl ąt-J 
sįrado. į i

Jie išreiškiu siauro iiącioną- 
lizmo dvasią. “My couptry,; 
right or wrong” reiškia, kad sa
vo krašto užsienių politikai ne
galima priešintis, nors ji butų 
ii| visai neteisinga. Tuo gi Tar
pu “izolįacininkai” priešinosi. 
Roosevelto .politikai, kurią Jie-’ 
mė kongresas, net ir . tuose ątsi-i 
tikimuose/ kuomet ji buvp tei
singa. O dabar jie nudardėjo į 
visai priešingą kraštutinybę.

Jeigu reikėtų visuomet rem-; 
4i sąvo krašto žingsnius santy-. 
kiliose .su svetimomis valstybė
mis, neatsižvelgiant ar tie žing
sniai teisiųgi, ar neteisingi, tai

^oKiečių ^pareiga šiandien 
visų italų — 

.$usšstj|įjiĮi, jvjsų i^paiuj — 
remti gen. Eraneo, visų francii-

K<Bmw . .i
/ :---- nEte“'".—

jįįg|j<Įi
šiai remia prezitjęųto ;iĘQ0S<iwl-

KARAS ATĖJO — Iš 
AZIJOS

Jau seniai buvo nuomauti, 
kad Jungtines f Valstybes įvels į 
karą greičiausia Azijos, agreso
riai, japonaį.

Daugiau kaip pusantrų metų 
laiko atgal tatai nurodė “Nau
jienos”. Pavyzdžiui, 1940 metų 
balandžio 19 dieną šiame dien
raštyje buvo įdėtas edilorialas, 
po antrašte: “Ar Amerika gali 
įsivelti į karą?” Jame štai kaip 
redakcija atsakė į klausimą:

“Į šitą klausimą šiandien 
jau galima atsakyti, visai ne- 

< ąbejojąut: taip, gali. Šiandien! 
jau aiškiai matyt, .{ir iš ku-Į 
rios pusės tas pavojus gręsia^

“bįe aš ‘Europos,’ ,bet iš A-- 
i riibsj

^tBįąi įtik pasklido gandai; 
kad Hitleris .ų^pųįs Holandi- 
ją, 5) japonai, tuo pasinaudo- 

rdąiPi, Šoks -pagrobti turtin-į 
,gąs (HOlandijos .kolonijas A-! 
zijoje,«tupjąus J. V. valstybės 
sekretorius Hull padarė viešą 
pąreįškįiųą, Spėdamas visą 
pasaulį, kad Amerika turi gyn 
vybinių prekybos ' interesą 
Pacifiko vandenynu, kurių jį 
neleis nė vienai vąįįtybei pa-i 
žeisti! Jr nė vienas Roosevefcį 
■to administracijoj priešas nėJ 
parodė -jiiLęprilariĮųo šitiems

“Europoje Amerikos! 
simpatijos, bęt Azijoje (u! 
Pietų Amerįkoje) yra svar
bus Amerikos •<įptqresai’. Jeį- • • M ’l • • ■ • A 'pą-Ųe^įi, Ameriką,'gu jįc bus .
kariaus.”
Tai buvę įprašytą Juo metui

kai įHitleįis t 
riavęs Npj^pęę, 
ir Belgijos Jr . 
euzijos.

^įugus {F.rai įcuzįjos armijaiį

'Tr pusės. A-į
W daugiau 

Jr .tĮągyįįąų p^ggjbos įteikti bri-į 
?įms,' fed Hitleris neįsigalėtjį 
Atją.nto ^ųdęuyne. j

Bet ir posl^ąęyzijos kapitu-j 
įiaąyos An^ęrįka jautė, kad ti©J

ar ^talvo užkaj 
, >^olandij<ri 

’įpakLupjlęs Fran-į

Vals-’

ti ramybėje. .. z
x Karas jgįaru die tiktai iš var-j

dp, bet ir tikrovėje, Jisai nulems visų ša ltį ir visų žma-

jeigu anksčiau net kuris is 
vokiečių ministeris butų taip 
skandalingai apdaužytas, kaip 
Froehlich apdaužė ‘niiijislerį 
Goebbels, lai tas ministeris bu
tų priverstas pasitraukti.

Visai kitaip ręikąlai eina na
cių Vokietijoj. Nacių partijos 
lyderiai pripažino, kad Goeb
bels kišosi į svetimos šeimynos 
reikalus, jie pripažino, kad 
Froehlich turėjo pilniausią tej- 
sę ginti savo šeimynos garbę, 
bet jie ne Goebbelsą baudė.

Goėbbelso priešai nacių par
tijoje patarė Hitleriui panaudo
ti progą ir išmesti didžiausią 
partijos demagogą, bet Hitleris 
griežčiausiai ‘ atsisakė tatai pa*- 
daryti. Hitleris žinojo Goebbel- 
so vertę, todėl ir nekreipė dė
mesio-į visuomenės ir kai ku
rių partijos narių opiniją.

Hitleris paliko Goebbelsą pro
pagandos ministerijoj, o gešta- 
po agentams įsakė sudoroti 
Fijbehlichą, kad šis “nedrumstų 
visuomenės ramybės”.
Goebbels bando rašyti romanus.

Minėjome, kad nacių propa
gandos ministeris demokratiš
kos Vokietijos laikais bandė 
gauti darbą, “Berliner Tage- 
blatt” redakcijoj, bet jo negavo. 
Redaktoriai neskaitė .iGųebbelso 
tįpįęanųi tokiam darbui.

. Gpędbeįs, nepajėgęs prąsi- 
skįnti į^elįo žurnalistikoje, ban
dė prasiskinti kelią literatūroje. 
Gopbbels parašė rpnianą iš vo- 
kięčių gyvenimo. Tą savo ro
maną kelis kurtus perrašė, da
vė pažįstamiems pataisyti ir. 
pradėjo siuntinėti vokiškoms 
knygų leidykloms.

Goebbels buvo tikras, (kad jo 
kūrinys bus pripažintas tinka
mu spaudui įr .sekančios laidos 
jam atneš .didokas pinigų su- 
mąs.

Neilgai Goebbels gyveno všip" 
mis yįltiinis, nes .netrukus ‘vo
kiški įeįdėjaį jam sugrąžino iš
siųstu8 nuorašus su.pąstąboįmis, 
kad jįe negąli rizikuoti tokį ra
šinį jSpąųąU

‘ .Goębbels tdąr Jkgrtą .išsiunti
nėjo .nuovaŠĮįč kitoms leidyk
loms, -bet ^įl .sųsiląųlcė. tokio 
paties ą Įsakymo.. Kol Vųkigtijoį

buvo demokratiška santvarka 
ir leidėjai turėjo teisę pasirink
ti spaudžiamits rankščius, nė 
vienas jų nesutiko spausti 
Goėbbelso paruošto romano.
Prievarta atspaude savo romaną

Goėbbelso parašytas romanas 
pasiekė skaitytoją tiktai,, na
ciams pagrobus valdžią. Pir- 
mon eilėn Goebbels pasirūpino, 
kad visi tie leidėjai, kurie anks
čiau atsisakė spausti Goebbelso 
“kurinį”, butų tinkamai nubau
sti. Goebbels išleido visą eilę 
nuostatų, kurie visiškai suvaržė 
'ei dėjus. Vokiečių leidėjai dabą r 
neturi teisės spausti jokio rašto, 
jeigu jis nėra nacių pastatytų 
cenzorių aprobuojamas. Vokie-

bandydavo 
kariškį.
ir šios

kius darbus, kurie yra nacių ly

Goebbels, atsidūręs minisle- 
rio kėdėn, vėl bandė spausti sa
vo romaną, šį kartą, aišku, lei-

Nprs Goebbels negalėjo eiti 
dalinių prj’šakyje, jis neapleis- 
davo nė vienos priimti marguo
jančių nacių rikiuočių. Ne vieną 
kartą Goebbels stovėjo šalia 
Hitlerio, kai pro juos maršavo 
šimtai išmuštruotų nacių.

Nacių paradų proga Goebbels 
apsirėdydavo nacių partijos pil
kais drabužiais ir
nuduoti disciplinuotą 
Bet paskutiniu metu 
Goėbbelso pozos dingo iš ilius
truotos nacių spaudos. Patys 
naciai pastebėjo, kad Goebbels 
netinka ne tiktai’ rykiuotės pry- 
šakyje eiti, bet ir paradą priim
ti.

Goebbels yra mažas, sausas, 
žmogus beveik be raumenų. 
Nors ir geriausias Berlyno siu
vėjas jam pritaikydavo nacių 
partijos karišką uniformą, joje 
Goebbels atrodydavo laĄtuia 
kokiame maiše, ši Goebbels ka
riška poza tapo visų vokiečių 
pasityčiojimo objektu.

GoebLclš metė nacišką mun- 
•<howų»su kryžium ant •rankovės 
ir pradėjo dėvėti paprastų div-

Goebbels romanas vadinasi 
“Michael”. Jame vokiškas dak
taras stengiasi dienoraščio for
moje atvaizduoti kovojančio 
Vokietijos jaunuolio išgyveni
mus.

Vokiečių inteligentai tvirtina, 
kad GGoėbbels nebūtų pajėgęs 
atspausti savo romano, jeigu jis 
nebūtų priėjęs ministerio kėdę. 
Skaičiusieji tvirtina, kati litera-

Visus šiuos plačių sluoksnių 
pasityčiojimus Goebbels labai 
skaudžiai išgyveno. Goebbels 
niekad nenori nusileisti kitieins, 
jis nori kitus įtikinti ir privers
ti kitus “savaip padaryti*, bet 
šiame dalyke ji» buvo privers
tas nusileisti vokiečiams. Vokie
čių pasityčiojimai išvilko Goeb- 
belsą iš nacių mundyriaus, bet

kakliausiu naciu.
(Bus tąsa)

Stasys Dobilinis

sioginė agresija jai gręsia'grei 
čiau iš Azijos pusės,( negu iš 
Europos, šis jausmąs ypatingai 
sustiprėjo po to, kai Japonija 
pasirąšė sptąrtį su “ąšįęs” vąls- 
I y be mis, t. y. Vokietija ir Itali
ją, ir sųsid^rii “agresorių tri
kampis”.

Šiandien ąiąkų, kąd Japonija 
tą sutartį pasirašę, jau planuo
dama kąrą prieš Jungtines Val
stybes. «

Karas atėjo, ir dėl to, kad ?ji- 
sąi nfąjo iš ^ijps, įaį J. 'V. 
kongresas Įjeyeįk vieplpąįsiai ,re- 
min prezidentą Rooseveltą.

ri jokios vertės. Visi pripažįs
ta, kad Goebbels yra geras de
magogas, gabus propagandistas, 
bet ne literatas. Goėbbelso ro
mane yra vien tiktai propagan
da.
Goebbels norėtų būti kariškiu.

Arčiau Goebbelsą pažįstantie- 
ji naciai tvirtina, kad jis visą' 
laiką pageidautų būti vokišku 
kariškiu, bet fiziški trukumai 
jam neleidžia patenkinti šių sa
vo ambicijų. Goebbels kiekvie
na proga bandė rengtis pusiau 
kariška nacių uniforma, bet ge
riausieji jo draugai patarė to 
nedaryti, nes jis kariškam mun- 
dyriuje labai juokingai atrodo.

Goebbels butų < norėjęs mar- 
šuoti didelių nacių gaujų pry- 
šakyje, kaip tai darė Rochm, 
Baldur .voii Schirach ir pats 
Hitleris. ^Goebbels butų norėjęs 
būti tiesioginiu nacių divizijos 
viršininku, kaip Heincr, Bohle 
ir daugelis kitų.

Šitie Goėbbelso pageidavimai 
negalėjo būti patenkinti dėl nu
sususios jo kojos.

Pačių nacių išdirbtos taisyk
lės sako, kad nacių partijos da
linių ir smogikų viršininkais 
gali būti tiktai fiziškai sveiki 
asmenys. Pats Goebbels .kelis 
kartys skelbė, kad Vokietiją 
laįniįngon ateitin nuves,.tįktai
ką ro mankštos išmokęs sveikas 
Vokietijos jaunimas, todėl ir 
nyo .pačių dalipių vadovybės 
Goebbels buvo priverstas 
sakyti.

SMULKIOS ŽINJOS
— Visuose vakarų pakraš

čiuose daromi parengiamieji 
darbai, kad galėtų apsiginti tin
kamai nuo priešo Amerikos gy
ventoją!.

— Meksikos 
akyliai sąugoti 
bendradarbiaus 
Valstybėmis.

yaldžia nutarė 
pakraščius ir 

su Jungtinėmis

INSURANCE
(APDRAUDA)

APDRAUDĄ RAKANDŲ.

• SPRAUDĄ JiJJO VAŲIŲ.
• AJFtPRAUDĄ JANGŲ 

TAVERNŲ Ir

NAUJIENŲ
Raštinėje per

1739 j. Halsted St

RaštlnS atdara kas valyki

atsi- nuo 9 ryto

>

i

vai. popiet
** *
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ŽMONIŲ GYVENIMAS PĘIĘŠ ,DŲ TUĘSTANčIUS 
METŲ'. ŽUVUSIU MIESTŲ

.§VE_NTpVfS. MIESTO 
SENOVĖS BOElTl- 

- SUKRBTL

— fHOMEBO vila.
ROTUŠĖ IR TEATRAI.
ETERIAI. - ŲElt^ULAMEUMAS 
MAI AMERIKOS KONTINENTE

miestai, apie kurių žuvimą kal
bėjau pereitą kartą, suteikė 
mpksįįmnkams daugiau me
džiagos apie gyvgnjmą pirma-. 
jame šimtmetyje, .negu iš tų 
Įaikų užsilikę jraštai. ,

Koks buvo gyyepimas prieš 
du tūkstančius metų?

Yra užsilikusių raštų, kurie 
vaizduoja tą gyvenimą. Tačiau 
tie raštai toli grąžų perą tiį:s- 
lųą. ęe tų, Ąedaug jų ir .užli
ko.

AnhjeęĮogpms (seųpvės tyri
nėtojams) ir istorikams tenka 
spręsti apie senovės gyvenimą 
iš šiokių tokių užsilikusių re
kordų bei iškasenų. Vadinasi, 
daiktų, kurie išliko £emeje per 
daugelį Šimtmečių. Tai visokie 
ginklaį, įrankiai ir napių apyr 
vokos daiktai. įš jų apytikriai 
galima spręsti, kaip tada žmo
nės gyveno.

Pompejaus ir Herculaneum 

KODĖL KENTĖTI DĖL KQ,JŲ,
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, pėrdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos,' iššaukiančios 
atleto'koją. BOROCYL skystis lepgvęiųs žaizdomis, nup pęrštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir yisękjų odįįs Ilgų. ’
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Ay, BRUNS. 7209 |

jf
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TR1AHGLE.
RANGE

Ph. .CANal 2020
R J M i R IJIU U

.....       i

CRĄNE COĄL COMPANY .
5332 So. Long Ayenu.c i 

Telefonas POUTSMOtMl '9#Ž2 -
yVEST VIRGINIA Pocahontas Mine' 

• * • f- M <*• *< ’ i*.

R.un iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išimtą ..............................

PERKANT 5 ,TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK' BĄND LUMP ....... $1 Q.25
Sales taksai ..ekstrą.

*Y.

Milda Buick Balas

No. IQ11

Miestas ir valstija

to iki ^8 vai. vakaro; šeštadieniais iki
■ suk «».<-*-». -f •«/*w

6 vai. vakaro.

Vardas ir pavardė

Adresas

ir 
„ __ _ Jonis.

dip-bas 
aipgi pristatom 
iesto dalis."

VĮjĘN^TgLĖ I^TŲ.VI^J ĘUICK^O AGENTŪRA
907 Weįt 85th Street, Ųhicago,'M 

JCeleApnas LAFĄ^E^E 2022 ‘ Ręz. ^Tęl? VICTORY g$9.

NAUJIENOS NEEDLECRĄI? ^PT
1739 So. H^10ęd SL. ^hicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.
< — - • • - r

DOMINYKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas, 
.11. Rąįejvski t Shąjty”

Su Herculaneumo atkasinėji- 
piu reilfajai daug prastesni. Tas

COPR. NKDLGCRAFT SERVICE, INC.

EMBROIDERED CLOTH PATTĘRN -1O1t
No. 1011—I^siuyineta ^staltiesė.

miestai y irto §ąyp rųįįięs mu
ziejais, kur liko išsaugoti tro
besiai, namų apyyokpš daiktai, 
drabužiai, viešos įstaigos, šven
tovės, kareivinės, tų laikų pini
gai ir net kai kurie dokumen
tai. <

Kai kalbam/ (miestąi, taip sa
kant, “paskendo” lavoje ir pe
lenuose, jai tper ^aug^lį .i^eįų 
Žmonės baimingai apie juos 
prisimindavo. yJie lenkęsi jų,

* PINIGUS’
S.U

Triangle Melsvos s
Šviėsęę Aliejum ( 

r DEG-'*4--'-4-•”

Du~ Kartu Apsivedė.'

I

Sergt. Qenp Buękley įr jo žmona po jungtuvių Mia-

— Stimson įsakė visiems ka
rininkams darban vykti karo 
.uniformoj. \

— Amerikos valdž’.a ąręštųo-

vorsą, kad jis galėtų įstoti Armijom Dabar jiedu iš 
nąujo apsivedė.

nes ąapiprųtavo, .kąd ,jįe pelny
tai tokius bausmės užsitarna
vo.
<71

žodžiu, jie žiurėjo į tuos 
pranykusius miestus taip, kaip 
į Sodomą ir Gomorą, kurie, 
ąnot biblijoj dėl gyventojų į£- 
tvirkimo iįųyo sųnaįkįptį.

Paguliau .1748 pi. prpsįdčjo 
ątkasinėjimas Pompejaus mies
to. Darbas ėjo labui Įėtai. Tais 
laikais nebuvo reikalingų įran- 
įcių, kuriais buįų galima nukas
ti gijų slųokspį i sukietėjusių 
peįenų. Ųe to, pępiažaį buvo ir 
lay,qs, išvirtųsjos akp\enįu. Pa
prastomis lopetomis tokį dprba 
atlikti buvo tiesiog jieįinąno- 
ina.

Štąi k.odėl reikėjo keliolikos 
metų darbo, kol buvo atkasti 
keli namai. Tie namai stebėti
nai gerai išsilaikė. Ypačiai bu
vo įdomi vųcjinaip.oji Diomedo 
yila. Ji buvp atkasta visai gera
me stovyje: Viduje surasta dvi
dešimt trijų žmonių liekanos. 
Surasti buvo auskarai ir kiti 
moterų papuošalai. Pats Dio- 
meda"š, vilos savininkas, suras
tas buvo kieme su pinigų mai
šu. Rankoje jis laikė raktą, ku
riuo, matyti, norėjo atidaryti 
vartus, šalia jo gulėjo palaikai 
vergo, kuris, matyti, nešė si
dabrinius daiktus.

Spėjama, kad Diomedas ban
dė pabėgti, palikęs savo namiš-

pėję bent dųlį s^vų turto pąsi- 
Įmti. pinigus jis spėjo su
rinkti, bet pabėgti jau nebepa- 
yyko. *

Nuo to laiko liko atkasta 
flaug Jdtų -trobesių, kąįp antai: 
Jupiterio ir Ąpollo šventovės, 
įnies-to rotušė, miesto ąil<,štė ir 
keli teatrai.

Ąpįc mięsjto didumą gąįima 
Spręsti iš to, kad viename te- 
ąįi’ė galėjo tilpti apie 6,000 
^nųn-įy.

įįko iškasti daugelio karei- 
vių palaikai; Ypačiai įdomioje 
pozoje buvo surastas . vienas 
jvąęęivjs: jįs ląikė jcąrdą raųJkOY 
j e Mry tumei .norėjo nuo kažko 
gintis. Tokioje pozoje jis ir žu- 
v;o, ,pempėj ęs (net .sudribti aųį 
ąut žemes. Matyti, .pelenai jį 
taip ^ųiąrjtjąi užųešė, ,kad jis įr 
jpįas.UiKo pbestoyįs. ' t

Iš apkastų vietų šiandien gą- 
Įima spręsti, jog Pompejus bu
vo biznio miestas. Turėjo daug 
krautuvių jr jkįtojdų įstaigų.

Prieš fetastrofos įvykimą, 
matyti, turėjb įvykti kažkokie 
rįųĮcįiuai ir buvo varomas poli
tinis vajus. Ant sienų surasti 
Šūkiai liudija, kad ir tais lai
kais vadinamieji politiniai va
jai buyp .pusėtinai smarkiai va
romi.

Tai reiškia, katį politikierių 
ir tada netruko, ir jie mokėjo 
save .gy^ti, p sąvo, oponentus yį- 
sokiąis bųdąįs nįękinti.

Liko iškastos įr kelios pir
tys. Iš to numanu, kąjį -:to .J$ięs.- 
to gyyęįntojąi bųvp p^§ętįųąi 
aukštą kultūros laipsnį pąsie-

NAUJIENOS, Chjcago, III.

ųiiestas vyriausiai liko lavos 
užlietus.4 Lava sukietėjo ir ajk- 
ųieniu išvirto. Pelei to ir ątka- 
sinėjima^ eina labai įėtai, p,es 
reikia tam dąrbui specialių ma
šinų, kurios labai brangiai at
sieina.

Įr vis dęlto nemažai jau pa
daryta ir Herculaneumo atką- 
sinėjiino srityje. Pavyzdžiui, 
c|abar tikrai yra nustatyta, kad 
tai buyo lyg ir rezidepciųis 
įpiestas. Ten gražiose vilose, 
matyti, gyveno turtingesni 
žmoųės. Krautuvių ir kitokių 
įstaigų mieste buvo mažai.

Tai tiek, trumpai kalbant, 
apie viępą baisiausių pasaulio 
katasfrof.ų, kurį įvyko dėl Ve- 
suvius ugniakąlnio išsiveržimo 
79 m. r» .

Vi^ai galimas daiktą^, 
AmęrilšPS koiirtiriente yr# J?ųvę 
tiek ;/ąu baisių sukrėtimų, kai j) 
ir V^suyįųg ^niajlcalpįo i^Įs/- 
veržį^s.A<įp>t? ' tai gal įyyįm 
prieš daug tuksiančių melų, 
kada prie veikiančių ugnia,k ai
nių „lik .Žvėrys .tegyyeijo.

(P9S ^M.8iaų)

šįv^ar 
Rą^jo
prapūs,

ka, Įvairenybės, t,t.
Peoples .Krautuve kviečia .ra-, 

dio klausytojus užsis,ta,lyti savo 
radio šiandie, antradienį, 7-tą 
valandą vakare, ir pasiklausy
ti tiarai gražaus ir pą^lųų^us 
radio programų įš stotįes

Pęogranųas bus (labai .įyųįrųs, 
gražus # — -$W9S’
piu^įka, .jųOjkąi, F
tokie Įvairumai. Tarp regulia- 
riM .»^s
praųęų^jįčs >sų #nkinįų .^gra- 

t.t. Prie to viso, Kalėdinių da
lykų pirkėjai girdės naudingų 
patarimų kaip ir kur sėkmin
giausiai atlikti Kalėdų “Shop-t 
ping.” Malonėkite pasiklausyti

Kep. xxx

SMąrkįaį tPąšokę 
Savanorių Skaičius

U.S. kariuomenės ir laivyno 
relu’utavimo stotis užvakar 
užgulė šimtai .jaunų vyrų, no-j; 
rinčių stoti savanoriais ir “su
triuškinti tuos — ibiaųrybes’ 
— japonus.” .-

Abi stotys, taipgi marinų re- 
Įkrutayimo ęeųtįras bus atdari 
įkąs rytą nuo 8-įų.

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

įvairios pasaulinės žinios 
Ęritąr skęlįrią inobį- 
ližaciją Hongkonge
» HONGKONG,: Kinija, gruodž.

7 d. — *Britų valdžia vakar pa- 
; skelbė visuotiną mobilizaciją
il,ongkongo kolonijoj. ( /

Britų aviacija, jruri patruliuo
ja Kinijos yandenįs pastebėjo 
didelį japonų karo jėgų trans
portą. Japonai buvo vežami į 
praųcuzų Jpd°Wn^-

Dabar japonai turi 125,000
Jūreivius įdųkipijųj, ^upįe yra 
pasiruošę pulti Tai valstybę ar 
ba Byrmą /vieškelį. ,

|a visus japonus Panamos ika- 
palo zonoj. * -

Amerikos žemyfląs 
glaudžiai dirbs '

« • ji. m Ja 4 • !

MEJiĘŲĮA, uostinę, gruųdžįo 
y d. — Meksikos visuomenė pu- 
stebusi japonų padarytu užpuo
limu ir valdžia rengiasi bendra
darbiauti su Jungtinėmis Ame- 
riįųs -Va/stybėmįs žemynai .aP’

Brazilija yra pasiryžusi ak
tyviai padėti apsaugos darbuo
se.

Gilęs valdžią yra susirupinų- 
si savo pakraščių apsaugomis. 
Bijo, .kad japonai ųeužputtų 
silpnai .apmigo j amu „Čilės pa
kraščių. , !

TSTYTiT

Furrier

IĘ, VISADA K

ŠIAI' IR 
N(GIAI.

T

OVANA KALĖDOMS 
friSIT VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ
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" J^*^^ZIKĄįriS, Sav. ■' 

M# .40 LĄFayetįe 3516

PRADEK TAUPYTI 
ŠIANDIE

Ateičiai U į tikrinti!
Taupykite d^ar, kad, bedarbei už
ėjus, nereilp^ dejuoti. Taupykite 
^ąugįpįe įstaigoje, kaip dJNIVERSAL 
SAVINOS and įoAN ASSOCIAT4ON.

Čia jūsų ih
.ųupšįj^čip. $ra apdrausti iii $5,OQQ 
per T.eder.al J^dngs and Loand Insu
rance Corpor^Įįbn, Washington, fC.

U n i ve r s a I Savi ngsi 
AND LOAN ASgOCIATlON Į

1739 SO. HALSTgD .SJJĮEEJ

Garankites^L-aose’’

I S

x •“ Žyduką, v
NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLESALE

4707 £#. ąai^ tft.
Tel. Boutev&rd 0014

T ROOFING ANIT ’ *»nfr * ir ’ • - 1 • -' 1

Stogus, rynas, stoglangius ir 
‘ ' sienų apmušimus.

’ ElilPiRjE MOTOR j 
SALES, Ine.

EVVING AVĖ.
CHfcYSLEĮį-PXMQUT£ 

Tiesioginis Fabriko Dyleris
Kai norjtę naujo ąrbą gero Var
toto pertaisytd 'Automobilio, tai 
^?kykite Empire Motųr S^lęs. 
čia galite pAsirinktl gerą karą, 
htHinkantį jūsų4 piniginę,*' ir čia 
jums “bus suteiktu rnandagįau-,

UODGES StaTToh VVagop
* Nuo 1942 Tąlyn Xkl 1934 * 
ĄUil^nkyjęite ir i|siripkjtc bęt 
kurį, kqi dar galima gauti. Ne-. 
u£rrilrškite; kad' ‘ :aut6'tnč6flių kai-' 
uos /tylą. p^abarVyra JAik.ąs piAi- - 
gus taupyti. Jus aalitė sutaupyti 
ndo $50' iki $3(J0; pirk’daAii iš 
musų dabar. Musų karus' gąlirria 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra gęrąs. Ką mės prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės; ' geriausias

E^piRĘ MOTOR

-Thone" So.’ Chgd. '4904-4905

N epriklau^pmyge 
yra' brangiausias \aųjtos turtus. 
Atskiras * žmogus " Nepriklauso
mybę gaji atsiekti tik budaųaąs 
finansiniai apsinipinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na-' 
mus pagal musų iįgąpieęjo iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas jiphkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. UŽ apdr. F. S. 
Ilgi mokame 3te%.
KEIST ŪTO SAVINGS 

ąpį faOĄjį ASįiOCIATION 
Jos M. Mozeris,

3236 ’8. Halstpd JCAL. 4118 
m—U

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONUT D1STANCJ: 

MOVING 
Perklaustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vėžąm į farnias 'ir kitus toies- 
tuš. žertia kąiha. ’ Musų darbas 
garadtuotas. Taipgi pristatom 
anglis į yisąs jmiesto dhlis." 
,3212 So. Halstęd St. 

Saukit Tel. VICTORJt 0j»66

• FOTOGgAF 
OTBAD 
VčtoGrafas 

Stifdlja' įfėHgla" pir
mos rųšies ~ su mo
derniškomis užląjdo- 
inis ir /Mytopod 
Švięsortus. 4) a r b

420 3V7A3rd fit. 
et ENG. 5883-5840

re radio 1
VALANDA

M » v AZU A X

—IS STOTIES—

,Jjki ,9;į5 ,vąl. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15

- ’ ’,Jval. ryto.' ‘
/ Pirmadieniais -taipgi ,7:00 ?

-YA&tre.
jas žinias
i įdomius
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NAUJIENOS, Chicago, Iii.

CHICAGOS MIESTAS JAU TVARKOMAS 
KARIŠKAIS PAGRINDAIS

Moterys Ir Vyrai Raginami Stoti Savano- 
: riais Civilėn Apsaugon

Ugniagesiams, Policistams įvede 24 Valandų Pavojaus 
Stovį; Patroliuoja Visas Dirbtuves, Saugo Nuo 

Sabotažo

derybas su šia šalim, gali būti 
taip žemai nupuolęs, kad iš pa
salų suvarė Amerikai peilį į nu
garą. Iš giedro dangaus užpuo
lė šią šalį ir atėmė gyvybėj ii 
sužalojo tūkstančius.

Nori Keršto.
Japonai studentai Chicagos 

universitete vienbalsiai pasmer
kė savq šalį už tokį begėdišką 
žingsnį. Kiniečiai Chicagoję nu
džiugo, kad galiau ir Jungtinės 
Valstijos ateis į talką jų karoĮ 24-ias valandas po jjirmų 

žinių apie japonų užpuolimų 
ant Hawaii salos, visas Chica- 
gos miestas persiorganizavo 
kariškais pamatais.

• Tuojau buvo išleistas specia
lus patvarkymas, suvaržantis 
japonus ir jų įstaigas.

Saugo Japonijos konsu'a'ą
Policija pastatė sargybų prie 

Japonijos konsulato rūmų, 435 
North Michigan avenue. Sek
madienį ten pradėjo rinktis 
pikta minia chicagiečių. Poli
cija ją išsklaidė.

Majoras Kelly įvedė policijos 
ir ugniagesių / departamentams 
24-iU valandų pavojaus stovi. 
Tas reiškia, kad jie turi nuol t 
būti pasiruošę būti uniformoje 
ir eiti pareigas. Jie gaus j parą 
tiktai tris valandas laisvo laiko 
— valgyti.

Šaukia savanorius
Miesto Civilės Apsaugos ko 

mitetas vakar atsišaukė j mie -

nualintam kraštui Japoniją ka
riauti. ...

Chicagos italai, kurie kaip tik 
tuo laiku laike mitingų, kuomet 
atėjo pirmos žinios apie karą, 
japonus pasmerkė griežtais žo
džiais ir ovacijas kėlė preziden
tui Rooseveltui. Ne ovacijas jie 
kėlė Italijos Muš$61iniui.

žodžiu, visą miestą buvo ap
ėmęs didelis susijaudinimas, 
kurį dominavo visuotinas no
ras Japonijai už jos biaiirų pa
sielgimą skaudžiai atkeršyti.

I » . .

HAWAII SALOSE DAUG CHICAGOS LIETU
VIU ARMIJOJ, LAIVYNO TARNYBOJ

lo gyventojus, vyrus ir mote
ris, ragindamas visus stcti sa
vanoriais į civilę apsaugą. Ne
daro skirtumo koks yra sava
norių užsiėmimas ir ką jie mo

Nori automobilių
Ci vilės apsaugos komitetas 

taipgi pageidauja savanorių, 
kurie sutinka savo automobi
lius pavesti civilės apsaugos 
reikalams. Reikalui ištikus jų 
savininkai bus pašaukti leisti 
miestui automobilius naudoti.

Visos gelžkelių stotys Chica- 
goj vakar buvo 'perpildytos 
uniformuotais vyrais, grįžtan
čiais į savo stovyklas. Prie pa
reigų skubėjo kareiviai, juri
ninkai,' marinai ir aviatoriai, 
atvykę Chicagon 'savaitgalį pra
leisti.
Univ iš fronto apie aukas nėr

Kariškos raštinės vakar Li. - 
i buvo užverstos paklausimai 
u.o giminių susirūpinusių 'sa

viškių likimu Havvaii. Bet in
formacijų jiems negalėjo duo
ti nes niekas jų '.ar neturi, ž 
ui? tik tiek, kad japonų borrf 
bos ten užmušė 1,500 žmoni’;, 
ir kitą iek sužeidė. Vardai bu 
:aske bti vėliau.

Neapykanta Japonams.
Kaip chicagiečiai sutiko ži

Giminės Neturi žinių, Labai Susirūpinę
Labai skaudžios buvo sekma

dienio ir vakarykščios žinios iš 
Hawaii ne vienai Chicagos lie
tuvių šeimynai.

Ten Jungtinių Valstijų armi
joje ir laivyne yra nemažas 
skaičius jaunų lietuvių iš Chi
cagos, vyrų ir merginų.

- - .. .- - - y -- - - - -■- - į- -į, ■■ 

Žvalgyba Saugo 
Gary Plieno
Liejyklas'
Pastatė Labai Stiprią Sargybą

GARY, IncU —■» Nežinančiam 
praeiviui gal taip neatrodo, bet 
Gary, East Chięago ir •artimų 
vietų-plieno liejyklos dabar la
bai aštriai saugomos. Ne visi 
sargai dėvi uniformas, painfor
muodami smalsuolius apie savo 
pareigas, bet prie dirbtuvių ir 
/iduj budi žvalgybos nariai, pa
sirėdę civiliais rūbais.

Gary, East Chicago, Ham- 
mond, ’ WhiLng atlieka labai 
daug visokių svarbių karo dar
bų.

Antrad., gruodžio 9, 1941

ka. Visiems atsiras kas daryti, nias apie karą? Pirmiausiai jie 
Aplikantai gali gauti įstoji- buvo nustebinti, po to didžiumą 

mo blankas visose ugniagesių apėmė nesuvaldoma neapykdn- 
stotyse, policijos nuovadose ir ta. Jie negalėjo tikėti, kad sve- 
kitosę viešose įstaigose. timas kraštas, vedantis taikos

Lcit. Ncllie Sieman

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Bfofjn Jf. (Cubcikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGĄ

Lengva suprasti kodėl jų tė
vai yra labai susirujpinę, o mo
tinos tyliai ašaras lieja, bandy
damos tuo pačiu Taiku Šypsotis 
ir jų neparodyti savo vyrams ir 
kitiems vaikams,

žinių nėra, c
Žinių apie japonų bombų 

aukas dar nėra ir nebus per 
kelias dienas. Kartu su visais 
draugais, ir “Naujienos” nori 
tikėti, kad chicagiečių lietuvių 
vaikams neteko nukentėti. Jei
gu kurie žuvo, tai tėvai gal ras 
susiraminimo žinodami, kad jų 
,’aikai žuvo budėdami šios ša- 

j lies sargyboje, tarnaudami Dė
dei Šamui, kuris šio karo su

1 aponija nenorėjo, 
i

Pearl Harbor uoste, Hawaii, 
kurį japonai sunkiausiai bom
bardavo, tarnauja slaugę Nellie 
Sieman (šimanauskaitė), duk- 

■ !ė chicagiečių pp. Ėdwardo ir 
< Barbara Sieman-šimanauskų, 

1809 West Maypole avenue. Ji 
yra slaugė V. S.^ląivyno ligo- 

| ninėje tame uoste.

Renka Lietuvaitę 
Illinois Univ. 
Karalaite

America First 
Prižada Paramą- 
Rooseveltui * • •

Atšaukia Protesto Mitingus
Japonams užpuolus Ameriką, 

izoliacinis America First Komi
tetas griežtai pakeitė savo nu
sistatymą, ir pareiškė, kad rems 
Rooseveltą ir šios šalies karo 
pastangas, tol kol Japonija ne
bus sumušta. •

Ir “Tribūne”
Tokią pat poziciją užėmė ir 

dienraštis “Chicago Tribūne”. 
Pirmam puslapyje vakar turė
jo redakcinį straipsnį, kuriame 
sako, kad “Dabar pr.es visus 
Amerikiečius stovi viena užduo
tis — ginti .Amerikos laisvę, 
kurią visi taip branginam”.

>
America First atšaukė visus 

mitingus, kuriuos žadėjo reng
ti protestui prieš Rooseveltą.

tas, sako, kad “mes galime ir 
privalome daugiau prisidėti prie 
kovos ? Hitlerizmą sunaikinti. 
Atsiraitom rankoves!”

• Dvi savaitės atgal karei
vis John Matthevv Landers, 20 
m. amžiaus, pabėgo iš armijos. 
Vakar jisai atėjo policijos nuo- 
vadon ir pasidavė. “Noriu eiti 
japonus mušti”, jis paaiškino.
O Iš Stony Island Fur Shop 
sandėlio, 7048 Stony Island ave
nue, x vagys išnešė 100 kailinių 
paltų. Jie išlaužė geležines štan
gas užpakaliniam lange ir per 
jį įlindo vidun.

KITI ^JLIETUyiAI^^pAKTAJRAI

Dr. P. J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1913 S. Halsted St.

Phone CANAL 4796
Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. Hemlock 5849 v

Dr. Peter T. Brazis

DIENĄ IR NAKTJ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4005-07 S o. Hermitafje Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE IzyiYcll CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

rreu E. i ruman su šeimyna.

URBANA, III. — Vietos Illi
nois universiteto studentai no
minavo kelias mergaites į me- 
’inių šokių “Prom” karalaites 
Nominuotųjų tarpe yra Connre 
Kusemark, lietuvaitė iš Trank- 
forto, III. ,

Michigan Steigs 
Grupes Kovai Su 
Sabotažu

LANSING, MiUh. — Michi- 
gano gubernatorius Van Wago- 
ner sušaukė, speciali valstijos 
apsaugos komisijos posėdį orga
nizuoti grupes savąnorių kovo
ti su sabotažu ginklų pramonė
se valst joje.

Valstijos policija pašaukė tar
nybon visus laikinai paliuosuo- 
tus policistus.

Sudegė /Michigan 
Ūkininkus

HILLSDALE> Mich. — Ant 
vieškelio M-34 misteriškai su • 
degė 70 metų ūkininkas, George 
Greenfield. Pravažiuoją moto
ristai rado jį gulintį, su degan
čiais rūbais, ant kelio.

Skerdyklų Unija 
Šaukia Mitingą
“Atsiraitos Rankoves Hitleriz- 

mui Sunaikinti”
CIO Skerdyklų un’ja paskel

bė, kad gruodžio 14-tą šaukia 
masinį mitingą savo centre, 
4758 South Marshfield avenue. 
Jo tikslas suorganizuoti narius 
didesniam kooperavimui su val
džia, ukinnkais ir firmomis 
maisto produktų gamyboj.

J. C. Levvis, unijos preziden-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

. Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

Al. J. Valibus, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAL.: 1 iki 3 .popiet. 6 iki 8 vak.
2408 West 63rd St.

Laidotuvių Direktoriai

i

U. S. Karo aviacijoje tenai 
yra A. P. Petronis, narys 46-to 
aviacijos Pursuit skvadrono, 
kurio > bazė randasi Wheeler 
airporte. Japonai jį taipgi bom
bardavo, bet aukų skaičius esąs 
mažas. z .

t

Honolulu mieste
Honolulu mieste, prie Hawaii 

i universiteto tarnauja p. Fred 
•ITruman, sūnūs Kenoshos, Wis„ 
[gyventojų pp. C. K. Braze. Ji
sai tenai gyvena su šeimyna.

Jurininkas
U. S. karo laive, “Dobbins”, 

kuris randasi Pearl Hjrbore, 
tarnauja jūreivis D. Lukoshat- 
Lukošaitis.

Seržantas
U. S. armijos' , baterijoje B 

seržantu tarnauja Nor- 
waish’3s Jr. z sūnūs chicagiečių 
pp. Norwaish’ų. Jisai randasi

Fa Sako Kareiviai
’ Apie Japonus?

Išgrdę, kad japonai užpuo- 
’e Hawaii salas, kareiviai, ku
rie tuo metu buvo liųoslaikio 
centre, 176 W. Washington bul
varas, vienu balsu sušuko,

1 “Mes ištaškysimi jiems dan
tis”.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS *

Schoefield barakuose, kuriuos 
japonai labai sunkiai bombai 
davo.

Ofiso Tel. VIRginia 00^6 
Rezidenciios Telefonas:

REVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1-—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet. 
Trečiadieniais 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

' KITATAUČIAI^
DR. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratonia
1031 W. 18th St. netoli Morgan St.

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

Tel CANAL 3110 
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Filipinų salose,- kurias japo
nai taipgi užpuolė iš pasalų, 
tarnauja kareivis Edwardas J. 
Guokas, sūnūs chicagiečių pp.(
Jono ir Veronikos Guokų, 4508 
West End avenue. z

Lietuvių Ilawaii ir Filipinuo
se yra daug daugiau, bet čia 
suminim tik tuos, kuinų pavar
dės yra žinomos.

Illinois Atstovai 
Vienbalsiai Už 
Karų Japonijai

Visi Illinois valstijos atsto
vai kongrese ir abu senatoriai. 
Lucąs ir B.rooks, vakar' vien
balsiai balsavo už karo, paskel
bimą Japomjai. Vieninteb’ bal
są prieš balsavo atstovė Ran- 
kin iš Montana valstijos.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
lomas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
BALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
ak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį, v
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių Kainos pigiau kaip 

pirma.
’712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 pon’et 6 iki 8 vak

Telefonas SEELEY 7330 " 
Namų telefoną^ Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS’

1729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8’30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
• valandai diena.
— 'TTDWAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius,

Kreivas Akis \
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th , STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

DR. KARLNURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri- 
einamą kainą ir 
ant lengvi) išmo
kėjimų. 1

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVfi

Tel. YARDS 3146
Vai.: Nuo 11 iki 12 ir 7 iki 9 vak 

Pirmadieniais 7 iki 9. 
šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

.DR. V. A. Šimkus-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius, Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nno 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 popiet

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telenhone KENwood 4300

ADVOKATAI
DR. STRIKOL’IS 

Gvdyto’as ir Chirurgas 
Ofisas 46-15 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi pagal susitarimą.

Ofiso Te!.: YARDS 4787 
Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

liesto ofi«as—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-TeI. Central 4411-2 
^amų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 182*.
, Namų tel.—Hyde Park 3395

DR BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS «R CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą. 

Telefonas HEMLOCK 7899 
‘ Namų tel. REPUBLIC 4688

WHITNEY TARUTIS
, ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto 
3149 SO. HALSTED STREET

Tel. VICtory 2679.



Antrad., gruodžio 9, 1941 NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Šaukia Atgal Armijon 
Paleistuosius VOš 28

Vėl Ims Višiiš Iki 35 Mėtų Amžiaus*; Armi 
ja Panaikino Visas Atostogas

'šVbtftSms Kafrėlvitį Nepaleis Nartid
U. S. Armija vakar paskelbė, kad .kariuomenėn tu

ri tuojau grįžti visi vyrai 28 metų amžiaus ar senesnį 
kurie per paskutinius du mėnesius buvo paliuosuoti nuo 
tarnybos. v ; , J ■ , ' ;

Armija ta/pgi paskelbė, kad į labai trumpą laikų 
Vėl pradės imti taffiyfebrii visus VyTlis iki 35 
žiausi Patvarkymas fiėbėlfnii vyrų, sėriesriių kriip 28 ftiė- 
tų amžiaus, yta panaikinamas.

šaukia VisUs ftežėfvfiM
Vak&r Visi kareiviai, jurininkai ir marinai paleisti 

laikinai ftarrio “atostogoms" gavo Įsakymų tuojau griž- 
ti į SaVO stovyklas.

Aktyvėti tarnybon buvo pašaukti ir visi karihinkai 
if Išeiviai išleisti režervan.

Kadangi dabar, karui atėjus į Jungtines Valstijas, 
padidės savanorių skaičius, armija skelbia, kad rėkFU- 
tavitno raštinės bus atdaros nuo 8-ių ryto kiekvienų die
ną; Galimas daiktas, kad vėliau jos bUs atdaros 24-iaS 
valandas; z

Panašių valandų laikysis ir laivyno^ taipgi marinų 
rėkrutavimo rastinės. Chickgojė jos randasi naujame 
pašte, prie Van Buren ir Canal gatvių.

Kreipkitės į Orafto Raštinės
Užsiregistravę vyrai, kuriems jų stovis nėra aiš

kus arba nežino k< daryti, privalo tuojau instrukcijas 
gauti iš savo lokalės drafto raštinės.

Nesmagu tai pranešti tėvams, bet jie savo sūnų 
tarnaujančių armijoj,, laivyne ar marinuose šventėms 
namo turbut nesurilauks. Armija panaikino visas “ato- 
stogas” ir išleis kareivius namo tiktai labai ypatinguos 
se atsitikimuose.

ff

. ' \ . . . . ; i NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Japonijos ambashdorius Numūra (dešinėj) nekantriai žvelgia į laikrodėlį, 

Valstybės DepaftaiiiVrito romuose; kur jis ir japonų nepaprastas pasiuntinys 
Kurusu nuvyko sekmadienį po pietų pasimatyti su Valstybės Sekretorium Cor- 
(tell liuli. Tuo laiku kai jie kalbėjosi su Mr. Hull, nei žodžiu neprisimindami 
apie karą, japonų' aviatoriai jau bombardavo Hawaii salas.

VAKAR CHICAGOJE
• IMicijh suėftie 21 tnetu 

jaunuo’į. Franjt Aitp, Jicp8 W. 
Madison Street, ūž ap;.p\širrią 
chiciigie&o Igttatž . Ortži iods 
W. Mridison streėt. Jisai yri 
pabėgęs iš Missouri kalėjimo;

B {vairiose Chicagos krau
tuvėse, VpaČ kiniečių valgykla 
se, vakar buvo iškabinti para
šai, kad “japonai nepageidauja
nti ir negaus patarnavimo“.

Prie .Cabrihi ir Ada gat
vių nuo gasoliiio dujų troke 
mirė 22 melų šoferis, Robert 
McGruthers, 833 South Ashland 
avenue.

Chicago Uždari 
Visas Japonų

• Banditai išdaužė didJį lan
gą Marshall Field krautuvėje ir 
pavogė du labai brangius 
linius paltus.

kai-

Olga šidiškienė
Nusilaužė Ranką

cikagicčiams getai pažįstama 
ponia Olga šidiškienė, 3227 
Emerald Avė., nusilaužė tUn-

P. šid.škicnė yra pagarsėju
sios dainininkės Genovaitės Gie- 
draitės motina. Dabartiniu me
tu p. šidiškienė randasi švehto 
Kryžiaus ligoninėje, kur ją pri
žiūri gydytojai. Nelaimė įvyko

• jos pačios namuose.

M

{sakė NSilpteisii
• Namų: ’i’Hs Mifofttis 

SUhtušė; KririsiiiaUs 
Sudegino Hbkiiiriertttlš;

Karas netikėtai užklupo chl- 
ęagiėčius — ir valandai tiesiog 
atėhiė jierhs kvapų. Kai pirmo
sios žinioš atėjo per radio, daug 
kas negalėjo tikėti, kad japo
nai kirto jUiigtinėilLs- Valstijoms 
netikėtą, žiUttfų ir skaudų smū
gi.

Majoras Kelly tuojau išleido 
nepaprastą įstatymą japonų rei
kalu, ir policijos departamentas 
pradėjo jį vykinti. Uždare visas 
japonų biznio įstaigas, bažny
čias ir organizacijas, uždraudė 
visus susirinkimus, h- Į .akė vi
dums japonų kilmės gyventu- 
jdins neapleisti sūv6 ilttinų 
jŲ padėtis nebus išaiškinta.

Uždari) Kmisutūtą.
Japonijos kohsulatiis, 435 

Micliig.m dvcnUe, vakar fyiiį 
buvo užkluptas bėdėgiharit 
svarbius doktinientiiS. KbiisUlas 
Kiliaėhiro Ohiiiori jau pasiruo
šęs grįžti atgal į Japoniją. Jis 
sako, buvo tiek pat hiistėbiiiiaš 
savo krašto iš pasalų padarytu 
pUilimu ant Jungtinių Valstijų 
kaip if visi amerikiečiai;

tetarė Mikado.
įpykę ėiiiėUgiėčiŪi VUkaf sii- 

mlišė gatvėse Užtiktus tfls ja- 
putuis, ir paiėidtj plytgalį į J&* 
pbiliškų krautuvę vidufmiėštyji

Moksleiviai iš Vau sUubeti 
mokyklos, Nbr^įsidėję, pakorė 
šiaudų prikištų žmogaus pavi
dalą, atstovaujantį Japonijos 
mikado (imperatorių) HiroKV 
to

> • <

•«

NAUJIENV-ACMB Tclcnhoto
japonas laikraščių pardavėjas dųO'dą japoniško laikraščio “ekstra” leidinį 

japonui Los Angeles kvartale žinomain “Mažojo Tokyo” vardu. Ten gyvenantie
ji japonai, Amerikos piliečiai, pasmerkė Japonijos atakų.

■» w
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N

*aiB. GREEN, MAJORO KELLY ATSIŠAU 
K1MAIĮ CHICAGOS, ILL GYVENTOJUS
Šaukia Prie Vieningumo, Ginti Šią Šalį, 

Saugoti Jos Laisvę
Gubernatorius 'Green ir ma

joras Kelly vakar išleido atsi
šaukimus į Chicagos ir visus 
Illinois gyventojus.

Abu šaukė gyventojus vienin
gai stot’ šią’ši'.1 į, ir jos laisvę 
ginti, rifelis šąltai, bet nuolat 
budėtų o ypač 1 saugoti 

dirbtuves
gink] i- 

įmohes —- dirbtuves, , gelžkę 
liūs, sandėlius nuo sabotažinin
kų. , „ . L ; f -

žėriiiaU šėką pilnas , tekstas 
majorO Kelly atsišaukimo:

♦ ♦ .

“ChięagO is prėpared arid čd- 
Ofdihatėd for this greatest of 
all tfišėš* Orir protečtive hfttis 
of dėfėhse—police, fire and 
health—are ri6w at theif sta- 
iioHši griafdiftg all transport- 
atiOh systėiriš, Utilities, corii- 
muniėations filiratiohs plaųts 
art d defense indus! ries.

“OuV civiliah dėfėnse leadėrs 
Kavė alfėady rėceived their iri- 
stfuctions to offsel afty pOš^ 
siblė šabOtage and they arė ai-, 
rėady organized to assist thė 
triiiitafy; arid loėal dfficials in 
any ėmergėfiėy.

“Visi Sti ftoOšėvėltu”

Mošt importanL our citizens 
vvill exprcss our faith and s<>- 
lidarity i n the kvulership o f 
Pfėsitieht ttooafevėlt, the God- 
given guardian of our demoera- 
cy and freedom, by accepting 
Wiih thė fullest mėasūre of dč- 
votion and unity cvery lašt com-

Siunčiam GėlesH

M 
M 
H 
M 
M

ItViBfKINftmAŠ 
Gilės Vestuvėms, Bank 

ir Pagrabams.
Metams

3316 SO. HALSTED ST.
Tel. YARDS 7308

mand he may make upon our 
livės aftd fortūnos.

“Agairtst the starvation and 
brutalityj dgainst the tupp.es- 
sioh of iibėrties and organized 
murdei’, agairtst the tyranny 
that shattėfs and ccčirts eve y 
cciicept of dėėency and n oral- 
ity, vvc are at war1? War to thė 
finishi

“The faith of our fathers, the 
God of Justicė, are wilh lis in 
this štrugglė to kalt the black 
plagrtė of tttė Axis attačkers.”

Gubernatoriaus Pareiškimas
Gubeinrttbritis Grėėn savo at

sišaukime sako:
“Thė people of our nation, re- 

gardless of their views oh pūre
ly demestie ųliestiohs or poli- 
tic^l diffėrehces of O^inion, will, 
I airi šutė, be united Ijehind the 
Presiderti, their cortimander-in- 
chief.

“I know the people of Illinois 
will give wholehearteil support 
to our government in this cri- 
šis, as they did 24 yėars ago, 
when our ^ettiocrady and our 
form of governhient was threat- 
etiėd by a similar ihėnace.

“As c h ai r tnan ęf the Illinois 
Oouncil of Dcfense I call upoh 
all of the citizens of the statė 
to give consideration and sober 
thought to the serious peril

—until such time as Washing- 
tori actš upon m y rečommend- 
iticfi fer fcderdl guards for a!l 
’fiduetry thrcughout the nation.

“I am confident that the re- 
eomitteftdatiori which was ap- 
proved by the recent govefft- 
?r,s*cėnfe.’ence wiil be speedily 
acted upon, now that we have 
been attacked and the danger 
has inereased. Until such time 
it is the d uty of industry en
gaged in dėfense work 
every precaution. It is 
their patriotic duty.

“Vienybė!”

Cl ASSIF1ED ADS
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
PATYRĘS BtTČĖRYS paieško 

darbo už bučerį. Atsišaukite. 8055 
So. Avalon Avė.
■i. ......—tu.R*|<*-** » *■!> ■

to take

Unitedpeople o f (be 
regardless of partisan 

have lortg bsen appre-

“The 
States, 
views, 
hensive of the tredehery and dc-
ceit of the Japanese govern- 
irtent in its negotiations. This 
shockirtg atteek of Japan upon 
the island possessions of a na- 
tion that desired only a just 
peace, even at the very moment 
vvheri their envoys were in con- 
fėrerice with our diplomatic re- 
presentatives, is ample evidence 
of their insincerity and deceit. 
The die has been cast, the 
guantlet has bfeen thrown down.

“The lives of our families, 
the secu ity of our home^, and 
our traditiens of f r £edom are f •
thieatencd. We mušt ace?pt the 
chalJengc. Ficm now on th~ 
vvatchv/oi’d cf America mušt be 
unity; a uniied people 
ing together until the 
invader is repellcd.”

woik- 
yellow

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia 

REIKALINGA MERGINA PRIE 
namų darbo, mokanti gaminti val
gį. 2 suaugę žmones, $12.00 savai
tei, atskiras kambarys. 717 North 
East Avė. Euclid 1228.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

VYRAS, PATYRĘS TAISYMO 
darbui ir unerating rakandų. Jei 
nepatyręs gerai prie filling, tai ne
sikreipkite. Pastoviai, 4 dienos sa
vaitėje. Ewing Furniturc Co., 420 
No. La Šalie, Chicago.

SELSMONAI PATYRĘ Draught 
ir Bottle Beer. Turi kalbėti lietu
viškai. Alga ii* komisas. Box 2573, 
1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS HANDY MAN 
dirbti aplink namus. 3601 South 
Union Avenue.

PARTNERS WANTED 
Partnerių Reikia

PAIEŠKAU PUSININKO į kep- 
tuvės biznį. Pramonė gerai išdirb
ta per 28 metus. Wholesale ir Re- 
tail. Yra visos mašinerijos, įtaisy
mai, trokai ir lt. Vienam persunku. 
Kas turite pinigų, galite prisidėti. 
Dėl išlygų susitarsime. Box 2577, 
1739 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos 

........ " ~

• PARDAVIMUI GROSERNĖ, la
bai pigiai. 2135 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

our dėmocracy, the safety of 
our homes .and our families and 
the fUture of our children.

“Visi Į Talką”
“I call upon all the citizens 

of our statė to take ęounsil With 
theinselves and determinu in 
\vhat way they can best serve 
their couptry in this crisis. 
Evcry man and woman who is 
capable of rendering some ser- 
v c: should imrnedialely cnroll 
in their local council of defense 
for some helpful activity for 
Yvliich they feel they afe best 
suited. We mušt all’ put our 
shotilders to the whuel and 
stand united in th? dėfensc of 
oiir nation.

“Experiėnce has taught ūs 
that saboteurs alid fifth colum- 
ništs are i n our ftiidst an d wc 
mušt ėvet be on the watch to 
ėUrtaii and prevent disastrous 
results of their treacherous aėt- 
ivitiės. In this eonneetion it is 
of the most vital importance 
that our plants engaged in de
fense works, our vital arteriės' 
of transportation, our bridges, 
our waterways and harbors, 0U1 
Utilities and power plants 
proteeted at all times.

Budėkit Prie Dirbtuvių!
- “I urge all industrial plants 
in the statė to act at ofice so 
that acts of sabotage will bė 
avoided. There mušt be no stone 
unturned to prevęnt ahy inter- 
ruption to the defense produe- 
tioii program. The statė of illh 
nois will render ivhatever aid 
iš iiėėdėd in this respect—al- 
though our mcans are limited 
and our įhilitia inadequate for

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P. 
pirm., 3347 
Kaulakis — Nut. rašt., 3842 So.

• Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zig. Grigonis — 
Kont. rašt.;’ J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar- 
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS:

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nutar. rašt.—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius —• 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir XJ. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, III,

Kilis,—Vice-
Lituanica avė.: A.

PERKAM, parduodam ir malnėm 
namus. Intus farmas ’r biznius 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už casb ari a mainais Norinti 
pirkti ar mainyli. dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:

PATI. M SMITU « CO
REAL ESTATF - T.OANS- 

INSURANCF
463J Ashland A v p.

Tel YARDS VJ01

SOUTH SIDE .
Budavojame naujus -namus ant 

loto 40x122. Visi įrengimai. 1 
aukšto, 6 kambarių. 4 kambarių 
pilnai užbaigti. Medžio.

Finansuoti. Kaina $5,250. įmokė
ti $525.00. Likusius po $33.80 mėn., 
priskaitant taksus. Ins. priskaityta.

Mūrinį pabvdavosim ir finansuO- 
sim tokį, kaip viršminėtas, už— 
$5,850. 10% įmokėti, likusius maž- 
kaip nuomą.

Turime didelį pasirinkimą namų 
lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKĘVIČE 
2506 West 59th Street 

Tel. REPublic 7731.

ir

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

be

vv v«.v uvnvuu 1------

tlviit bcsets liH, vthe tlircat to’ !<mg sirgęs of protcėtivę dūty

SUSĖTLYTI PALIKIMĄ parsi
duoda 320 akrų farma. Lygi juod
žemio žemė, geri budinkai, didelis 
gyvenimui namas, šviesa, elektra, 
arti Rochellc, III. Box 119, Rochel- 
le, III.

Pirm.
Mor- 

Mazi- 
Ave.; 
South

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: 

—Thomas Janulis, 3430 S. 
gan St.; Pirm, pagelb.—J. 
liauskas, 3259 So. Union 
Nut. rast.—P. Killis, 3347
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Antanas Maziliauskas, 6135 So. 
Rockwell St, Chicago, III.; Iždi
ninkas—Frank Bakutis, 2603 W. 
69th St.; Kontrolės rast.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

AMERICAN LITHUANIAN CITI 
ZEN’S CLUB—Political and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplevvood Avė.; F. JakaviČe— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rašt., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rast., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th Št.; E. Rimeikis—kasos 
globr, 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis-—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Westem Avė.; 
Dr. T.
4157 Archėr Avė 
0036.
kiekvieno

• Hollywood svet.
St. . 
moterys, nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiomis* teisėmis ir mokestimis.

ėjas, 4258 bo. We 
T. Dundulis—Dr.

tek 
Susirinkimai 

menesio 3 
____ 2417 

Kliubą priimami

kvotėjas, 
Virginia 
atsibūva 
sekmad^ 
W. 43rd 
vyrai ir

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

ARBA MAINAMS 
įrengimai, 40 akrų, 

Vieta — Mauston, 
mieste kclctai dic

PARDAVIMUI 
vištų ūkis. Visi 
1,500 dedančių. 
Wis. Savininkas 
nu. Kreipkitės 1904 So. Loomis St.,
1-mas aukštas užpakaly. Anton Po- 
cewicz.

WHOLESALE FURNITURE

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėk daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė.

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėjitnais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, See
Turtas virš $1,100.000.

SUSIRINKIMAI
DR-STĖS PALAIMINTOS LIE

TUVOS priešmetinis susirinkimas ; 
įvyks trečiadienį, grUodžIrt 10 d., ' 
kaip 7:30 vai. vąk. Chic. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted st. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
bus rinkimai 1942 m. valdybos ir 
kitų svarstymas svarbių reikalų. 
Duoklės bus priimamos nuo 7>00 
vai. x>akaro. —Lucillc Dagis, rast.
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NACJIENU-ACME Telephoto

NAfTJIENę-A'CMte Telenhoto

Oį

-ACMB-NAUJIENU

J. V. karo laivas V. S. S. Oklahomrt, kuris 
Pearl Harbor bazėje 
Honohilu miestas smarkiai nukentėjo nu a

PAŽEIDĖ J. V. KARO LAIVA. KONFERENCIJA SU PREZIDENTU. SARGYBA SOSTINĖJE PRIE VALDŽIOS ĮSTAIGŲ. HAWAII SALOS GERAI KARIŠKAI 
PRIRENGTOS ATREMTI PRIEŠĄ. BOMBOS ANT J. V. AERODROMO. HONOLULU MIESTAS NUKENTĖJO NUO JAPONU BOMBONEŠIU- AMERIKOS

PLIENO PAUKŠČIAI ATMUŠA UŽPUOLIKĄ

Telephoto

Honblulu miesto bendras vaizdas. Šį miestų užpuolė japonų aviacija sekmadienį bė perspėjimo ir-iš 
mete daug žalos pridariusių bombų. J. V. Laivyno bazė randasi šalimais Honohdu.
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