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APONl; LĖKTUVĄ! PANAMOJE S. RUNKIa
VA’ 5*.

■A.

JAPONU LĖKTUVNEŠIS PLAUKO VAKARU 
PAKRAŠČIUOSE, SAKO KARO VADOVYBĖ
New Yorke buvo paskelbtas bandomasis 

aliarmas, kad gyventojai apsisaugotų
SAN FRANCISCO, Cal., gr. 

9 d. — 30 priešo lėktuvų pra
eitą. naktį atskrido iš San Jose 
krypties į San Francisco mie
stą, praskrido pro jūrės laivy
no bazę ir vėl nuskrido tolyn 
į jurą.

Atskridus’eji japonų orlaiviai 
pasiskirstė į dvi dalis: vieni 
pasuko į pietus, o kiti j vaka
rus. Paryčiu” San Francisco mie
ste vėl buvo paskelbti du aliar- 

7 mai, bet karo 
sakė pasakyti 
žastį.

Kariuomenės 
tuojau parodė,
tuvai artėja prie miesto, buvo 
paskelbtas aliarmas, bet 
kur lėktuvai nuskrido.

vadovybė ats - 
pavojaus' prie-

interceptoriai 
kad priešo lėk

nežinia

Gen. John Devv tt, 
valdžia yra pavedusi 
pakraščių apsaugą, 
jog japonų orlaiviai galėjo pa
kilti tiktai nuo lėktuvnešio.

Karo vądovybė įsakė J.V.

ponų lėktuvus. Karo vadovybė 
spaudai nepadarė platesnių pra
nešimų. Japonų lėktuvai neiš
metė bombų San Francisco uo
ste, Amerikos) priešlėktuvinės 
patrankos taip pat nešaudė į 
atskridusius lėktuvus.

kuriam 
vakarų 

pareiškė,

PANAMA, gr. 9 d. — Pana
mos radijas šiandien paskelbė, 
kad nežinomi lėktuvai š’andien 
skraidė Panamos pakraščiuo
se.

Atskridusieji lėktuvai neiš
metė bombų. Jie* paskraidė ties 
uostu zir vėl nuskrido J j urą.

Panamos kanalo zonoje karo 
vadovybė ėmėsi visų apsaugos 
priemonių, kad priešas neuž
kluptų netikėtai; Policija areš
tavo didoką skaičių įtariamų 
Japonijos piliečių.-Suimtieji pa
dėti į koncentracijos stovyk
las.

NEW YORK, N. Y., gr. 9 
d. — New Yorke 1:25 valandą 
po pietų buvo paskelbtas aliar
mas, nes atėjo žinia, kad prie
šo lėktuvai artėja prie miesto. 
2:65 buvo paskelbtas antras 
aliarmas.

Vakare paaiškėjo, kad pa 
skelbt, aliarmai buvo tiktai ban
domieji. Apsaugos darbus ve
dantieji valdininkai, rupinda 
YfiTčšri'y Verno 
skelbė šiuos aliar'mds, kad gy
ventojai susirūpintų pavojum .

Paskelbtas aliarmas sukėlė 
Ne\v Yorko gyventojų tarpe 
didelio nerimo, nes pasklido ži
nios, kad priešo lėktuvai jau 
pasiekė Long Island.
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'JAPONU INDUSTRIJOS CENTRAI IR 
SOSTINE SMARKĮAĮBOMBARDUOTI 

Japonai paėmė Lubang salą, jiems padėjo 
žuvininkais apsimetę mikado agentai

MANILA, Filip'nų salos, gr. > 
9 d. — Amerikos karo lėktu
vai smarkiai bombardavo To
kio ir Kobe miestus.

Buvo išmestos bombos ir' ki
tuose industrijos centruose. 
Amerikčs lakūnai smarkiai 
bombardavo Formosą, kur ja
ponai turi įsteigę stiprią juros 
laivyno ir kariuomenės bazę.

Tokio mieste buvo paskelb
tas aliarmas. Kiek vėliau japo
nų agentūra paneigė bombar 
davimą.

Davao provincijoje gyvena 
apie 25,000 japonų, kurie pri
taria japonams. Tvirtinama, 
kad japonai turi paruošę stip
rią penktų koloną, kuri susi
deda iš 3,000 asmenų.

Filipinų , policija areštaVc 
daug įtariamų japonų. Ameri
kos lėktuvnešis Langley nepa- 
škandintas, bet eina savo pa
reigas.

Japonai bombarduo
ja Filipinų salas

MANILA, Filip'hų salos, gr. 
9 d. — Gen. McArthur pareiš
kė, kad japonai kelis kartus 
bombardavo svarbesnius Filipi
nų salų centrus. %

Amerikos 
rai pasitiko 
nų lėktuvus 
nuostolių. ,

Japonų karo laivai išlaipd no 
kareivius ’r paėmė Lubang sa
lą. Kareiviams padėjo japonų 
agentai, kurie buvo apsimetę 
žuvininkais ir laukė progos pa
dėti kariuomenei.

Petaino laivynas pa 
žadėtas japonams

aviacija labai ge- 
atskridus us ja£o- 
ir padarė didelių

WASHINGTON, D. C., gr. £ 
d. — Senatorius Gillette šian
dien paskelbė, kad Hitleris pa
žadėjo japonams atiduoti pran
cūzų karo laivyną ateinantį 
mėnesį.

Hitleris pažadėjo duoti japo
nams re kalingų kareivių vasa
rio mėnesį. Gillette tvirtina, 
kad jo gautos žinios yra pa
tikimos.

Prieš 
formavo 
tą, jog

porą mėnesių jis in 
užsienio departamen- 

gruodžio mėnesį japo
nai užpuls Jungtines Valsty
bes. ’■ ‘ . ■* .

Japonai turi penktą 
koloną

— Nacių ambasados tarnau
tojai Wash ngtone degina do 
kumentus.

MANILA, Filip'nų salos, gr. 
9 d. — Japonai bandė iškelti 
10,000 kareivių, kad galėtų pa
imti Mindanao salą.

ORAS
Debesuotas, šaltas, snigs.
Saulė teka — 7:08; leidžiasi 

— 4:19.

PASIRAŠO KARh DEKLARACIJA

NAUJ1ENŲ-ACME TftJephuto
Prezidentas Rooseveltas pasirašo Kongreso pri'mtą karo paskelbimo rezoliu

ciją. Tai buvo pirmadienis, Gruodžio 8 d., 1911 m., 4:10 vai. po pietų. (3:10 vai. 
po pietų Chicagos laiku). Už Prczident,o stovi 
įMoom, Luther A. Johnson (žiuri į laikio.iį) 
VicO Prezidentas Henry A. Wallace; Spikeris Sam Rayburn 
Cormick; Senatorius McNary. >!.

, iš kairės dešinėn: Atstovai, Sol. 
Charles A. Eaton, Joseph Martin;

if *Aisiovaš John Mc-

KARO VEIKSMAI

Ja

Briti

Japonu

MANILA, gr. 9 d. — Japonų 
eskadrilės bombarduoja Mani- 
los miestą. Gyventojai bėga į 
užmiestį ir kalnus.

LONDONAS, gr. 9 d.
ponų kariuomenė, kuri įsiver
žė į Tai teritoriją, jau veržia- 
si prie Burma vieškelio. Bri
tai skuba pastoti jiems kelią.

HONG KONG, gr. 9 d.—- Ja
ponai kelis kartus puolė/ šią 
britų koloniją, bet britų karo 
jėgos atmušė japonų puolimus.

MANILA, gr. 9 d. — Guam 
sala randasi amerikiečių ran
kose, nežiūrint' į japonų radiju 
priešingus skelbimus. Japonai 
paskandino karo laivą Penguin 
prie Guam salos. Japonų oriai 
yiai du kartus bombardavo 
Guam salą.

KAIRAS, gr. 9 d.-
karo jėgos smarkiai puola vo
kiečius įvairiuose Lybijos vieto 
se. Naikinamos paskutinės na
cių šarvuotos dalys.

TOKIO, gr. 9 d.
kariuomenė paėmė Bangkoką. 
Tai valstybės sostinę. Japonu 
kariuomenė saugo Amerikos 
ir britų atabasadas Tai sosti
nėje.

LONDONAS, gr. 9 d. — Vo 
kiečių generolo von Kleist ka 
riuomenė pasitraukė j vakaru; 
nuo Mąriupolio. Rusai naikina 
bėgančius Vokiečius.

MASKVA, gr. 9 d. — Sovie 
tų generolo žukov vadovauja
moji armija nustpmė vokiečiu: 
Tūlos fronte. Apskaičiuojama 
Maskvoje, kad rusų fronte nu
kentėjo 6 milijonai vokiečių 
kareivių.

SINGAPŪRAS, gr. 9 d. — 
Du kartu japonų karo laivai 
bandė iškelti kareivius Malają 
pakraščiuose, kad galėtų pa
grobti Kotą Baru aerodromą, 
bet britų kariuomenė juos su
mušė* Japonai traukia datfgiau 
aviacijos į Singapūro zoną.

VOKIEČIAI VERČIA NUKENTĖJUSIUS NUO 
KARO VYKTI Į RYTPRŪSIUS

Naciai a'sisakinėja kelti aplyginimą, nors 
nuo bolševikų laikų jis labai žemas

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
Iš Gargždų gavome žinių, kad tuojau po karo Gargždų mie

ste reikėjo maitinti apie 1.500 asmenų, kurie nukentėjo karo 
metu ir pasiliko be nieko, šis ska'čius diena iŠ dienos mažėja.

Vieni surado darbo vietoie, kiti išvyko i kaimus lauko dar
bams, o dab's išvažiavo dirbt1' i Rytnrusius. Dabar beveik visi 
nukentėjusieji nuo karo aprūpinti darbu, pastoge ir kasdieni
ne duona.

Maitinimo punktas pastaruoju metu įvairiems padegėliams 
neturintiems pragyventi pajamų išduoda per dieną apie 
pietų.
Tenka pastebėti, kad bolševikų okupacijos la kais uždar- 
buvo nepaprastai žemi. Lietuvos ūkininkų organizacijas

bei150
biai 
atstovauią asmenis kreipėsi į vokieč’u komisarus, kad pakeltų 
atlyginimą, bet nacių komisarai atsisakinėja tatai daryti.

RonspvpRas kvies 
darbininku atstovus

Lenkim n a ve r s t a 
“šalutiniu kraštu”

VOKIEČIAI GALI STAIGIAI UŽPULTI 
AMERIKĄ SAKO SEKRETORIUS HULL

Hitleris rengiasi sušaukti nacių reichstagą 
ir paskelbti J.V. karą

> '----------- L—

uWASHINGT()N, d. c
d. — Sekrptorius Hull šiandien 
perspėjo visus gyventojus nuo 
galimo staigaus ir netikėto vo
kiečių užpuolimo.

Vokiečiai turi pasirašę sutar
tį su japonais, kuri juos įpa
reigoja padėti vesti karą, sako
Hull.

J.V. privalo apsisaugoti nuo 
kito panašaus užpuolimo, kaip 
įvykęs Pearl Harbor uoste.

gr. 9 japonų galios. Japonų aviacija 
puola J.V. aerodromus Filipinuo 
se ir bombarduoja S ngapurą.

Šiandien paskelbs 
nacių politiką

BERLYNAS, gr. 9 d. — Už • 
sieh o ministerijos valdininkas 
pareiškė, kad rytoj Vokietija 
paskelbs savo politiką dėl pra- 
siplėtusio karo.

Vokiečių valdžia nori gauti 
Informacijų ap e padėtį Pacifi
ke, kad galėtų nuspręsti apie 
karo skelbimą J. A. Valsty
bėms.

Berlyne sklinda gandai, kad 
Hitleris1 yra pasiryžęs sušaukti 
reichstagą, pasakyti kalbą ir 
kalbos metu paskelbei karą 
Amerkai.

Japonai džiaugiasi 
laimėjimais Pacifike

TOKIO, Japonija, gr. 9 d. —- 
Japonų valdžios sluoksniai skel
bia, kad po pirmų smūgių Jung
tinių Valstybių ir Japonijos 
laivyno jėgos Pacifike beve k 
išsilygino.

Pirmomis dienomis japonai 
sugebėjo suduoti smarkių smū
gių, kurie sus.lpnino Amerikos 
laivyną.-

Rposeveltas, sako japonai, ne
tinkamai įvertino puolamosios

Naciai ir italai - 
Ji V. priešai

oWASHINGTON, D. C., gr. 
d. — Prezidci tas Roosevelta 
šiandien pareiškė, kad Jungti 
nių valstybių priešais yra ne 
tiktai japonai, bet ir Vokiet jos 
bei Italijos piliečiai.

Valstybės gynėjas Biddle L 
FBI agentai areštavo daug įta • 
riamų asmenų. Iš v.so areštuo
ta jau 1,500. -

Visi suimtieji bus padėti , 
koncentracijos stovyklą. Biddle 
pataria gyventojams neliest 
užsieniškių, bet pal.kti reikalą 
policijai.

Rusai neskelbs karo 
japonams

WASHINGTON, D. C., gr. 9 
d. — Diplomatai patyrė, ka< 
sovietų Rusija neskelbs kari 
Japonijai, bet pasiliks neUtra

. WASHINGTON. 1). C., gr.
9 d. — Prezidentas Rbosevėl- 
tas šiandien pareiškė, kad jF 
vra pas'rvžęs sukviesti darbi
ninkų atstovu konferenciją.,

Nori su iais antarti sušida’- 
-r i u si a • pą^tį anie ^ikalą,4MU 
didinti karo medžiagos gamy-

(AFL atstova> pareiškė, kad 
iie yra pasiryžę bendradarbiau
ti su prezidentu.

Klausinės Knox 
ir adm. Stark 

washingt6nT d. c.,

Sjrrvšvie su dviejų metu su
kaktuvėmis nuo buvusios Len
ktos paskelbimo “e-ener^lin0 
<niberną turą”, vpkiečiu laikraš
čiai rašo, kad ši teritoriia na- 
versta’ “šalutiniu kraštu” (Ne- 
benlandu). - ••

""esa*** tvarko - 
mas absoliutinėje vokiečių va
dovybe ie, bet pritraukiant v'e- 
tini elementą.

Daugelis vokiečiu, perėję šta- 
ža “Nebenlande”. dabar skiria
mi pareigoms “Ostlande”.

Rusai; skelbtų karą tiktai tu( 
atveju, jeigu japonai juos už 
pultų. ,

Turkija šiandien- paskelbė 
kad ji pasiliksianti neutrali. 
Manoma, kad Turkija padarė 
tokį nutarimą Maskvos pata
riama, nes turkai klauso Mas
kvos nurodymų, i

SovieMASKVA, gr. 9 d, 
tų kariuomenė išvyjo vokiečius 
iš TichvinOi Paėmė nelaisvėn 
daug kareivių ir karo medžia
gos.

gr.
9 d. — Atstovas Vincent šian
dien pareiškė kongreso laivyne 
komisijai, kad kas nors “snau 
dė”, kai japonai užpuolė Pcar' 
Harbor r naikino Amerikos ap 
saugas.

Laivyno komisija nutarė pa
sikviesti ir išklausinėti laivy 
no sekretorių Knox ir admiro 
a Stark.

Kongresas nori gauti pilna 
informaciją ir surasti kaltinin
kus.

— čankaišekas šauk’a kon 
ferenciją visų tų valstybių, ku
ruos kovoja prieš japonus. Bui 
aptarti strategijos planai. Pa 
kvietė Rusiją dalyvauti konfe
rencijoj.

— Seattle mieste, Wash., mi 
nia pradėjo daužyti langus tų 
namų, kuriuos naktį nebuvo 
gesinama šviesa. Policija buvo 
bejėgė suvaldyti minią.

Panevėžys priskirtas 
Šiaulių apygardai
Vokiečiu laikraštis praneša^ 

kad prie šiaul’ų apygardos ko
misariato priklausanti ir Pane
vėžio apskritis.

Vokiečiai patys nori sudary
ti atskira kom sariata, kurio 
centras busiąs Panevėžyje.

Tokia mintis senai kilusi na
cių lyderių tarpe ir manoma, 
kad netrukus sudarys atskirą 
komisariatą.

Koniuchovas kalba 
prieš Maskvą

Per Kauno radiją dažnai lie
tuviškai kalba Andrius Koniu- 
chcvas, kuris kelia aikštėn 
Maskvos darbus.

Koniuchovas buvo komunistų 
partijos narys, bet dabar per 
Kauno radiją atidengia Krem- 
lio valdovų ir III Internacona- 
lo užkulisius.

— Japonai skelbiu kad Wake Island teritorijoj įvyko smar
kus aviacijos mušis, kur japonai numušė 9 Amerikos orlaivius.

— Japonų - kiro laivai smalkiai apšaudė Midway Island.
— Amerikos vaMžia rengiasi pakviesti admiro’ą Leahy į 

Washingtoną ir duoti jam aukštą vietą. Dabar jis atstovau
ja Ameriką prie Viėhy valdžios.

— Britai siunčia daugiau kariuomenės ir aviacijos į Ma- 
’ają, kad galėtų visiškai išvyti išlipusius japonus.

— Sovietų ambasadorius palinkėjo Amerikai “gero pasise
kimo” kare prieš japonus, bet hepasižadėjo * kariauti kartu de
mokratiškais kraštais.

— Atstovų rūmai vakar leido, laivyno ir karo departamen
tams laikyti kareivius iki khro pabaigos. Karo departamentai 
turi teisę siųsti kareivius į bet kurią vietą. x

z—. Gen. Hearshey sako, kad kariuomenėn gali būti šau
kiami 18 metų sulaukę vyrai.

— Meksika siunčia savo kariuomenę per J.V. teritoriją že
mosios Kalifornijos apsaugoms.
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KANADOS L
SĖKMINGOS C, G, F, PRAKALBOS

TORONTO, Ont., Canacta;";-^- 
KaiR jąu bųvp rašytą, ffląjpdžjų 
1 (į. įvykp p. p. F. viešos pra
kalbus Mą^sey įtfalj. Vyrįąųsįų 
kalbėtoju buvo C. C. F. yądas 
ir pąrIaDĮepto narys - f. 
yyelj. Kitas kąlbėtųjas, svejciąs, 
buvo taipgi C. C. F. parlamen
to na^ys Aųgtis Macjnis, nacįj- 
nųlis C. p. F. sekretųrįjįs pųyi^d 
Lewis ir Ont. provincijos gėne- 
ralis sekretorius pert LeUv(eįs. 
Pirmininkavo Ont. prov. vice
prezidentas E. B. Jolliffe. Pub
likos buvo beveik pilna vįeiųi 
iš didžiųjų vidųrnjiesčio wlas- 
sey Hali” salė. Žymėtinas ir 
džiuginantis reiškinys tai tas. 
kad šiame rųitinge dainavo 
skaitlipgas būrys lietuvių. Iį<i 
prakalbos prasidėjo, kad publi
ką nenųobod-žįaųtų, grojo so
cialistų orkestras. .Orkestro bu
vo kas paklausyti. Salės skri- perstatė dar vieną dainininką 
tulys buvo išpuoštas esančių C. vyrą, šis dainininkas auditori-

®)j C. G. F. padidino prpy. 
lųpipptę ųtįtpvų. Skaičių nuo

7 ikį o Soya Spptijoj ų(ų,p 
J 1- TaF čW^Wados 
veptojų pųžųnga šiose prųyįln^-*! 
jose.

Syeikinijpo ir paranios pra
šantį teiygrųpią J^ųvo ppp Kįrį<- 
larid'Lakė mainięrių, kurie šiuo 
ipetu streikuoja uį didesnę al
gą ir geresnes darbo sąlygas 
Prakalbose dalyvavusioji publi
ka teisiųgą Kiėkįapd ^ų)ke mai- 
nierių Sįreiką pasižadėjo remti. 
Ten pat buvo sakityta telegra
ma ir parodytas čekis sumoje 
$1,000 puo Hamiltono kažko
kios unijos, kurios vardo nepa
menu įr iš kitos unijos, kurios 
vardo taipgi nepanaenu, rodos; 
$30. Po to prakalbų yedėjaš

C. F. skyrių plakatais visoj0 
provincijoje, kuriuo e buv 
skyriaus vardas P^si od ., k d 
C C. F. (socialistų) partija On 
tario provincijoje turi 43 sky
rius. Jų tarpe m u tesi Moterų 
skyrius, Jaunimo skyrius ir G. 
C. F. choras. Lietuvių ir čeko- 
slovakų socialistų skyrių var
dai buvo plakatuose. Tai gera 
reprezentacija, kuri rodė, kąd 
ir lietuviai ir čekosloyakpį at
eiviai socialistai yra £eri Kana
dos darbininkų-socialistų talki
ninkai.

Prakalbos prasidėjo su Kana-

ją taip nutildė savo, daina, kad 
atrodė, jog publikos salėje nė
ra. JiA dainavo ir deklamavo 
apie darbininkų vargus. Jam 
pabaigus savo numerį entuziaz
mas buvo didžiausias.

Naujų Mefų dieną (sausio 
1) įvyksta rinkimai į Toronto 
miešto valdybą. Čia buvo pub
lika supažindinta su G. G. F. 
J<apdidatafe į aldermąnus, —• 
kuris kuriame vareje kandida
tuoja, ir su kandidatais į Boarcl 
of Education. Pasirodo, kad 5 
varde, lietuvių apgyventame, 
kandi,datuoja drg. Dauglas Carr 
į ajdermaųus ir ^Irs. Rąe Lu* 
ckoclę į Ęoard pf Ędųcation. 
Liet.ųyįai turėtu 5 yprde ąjiduo-- 
ti sayo bąlsus už mįpėtps kan- 
(lįdųtįs. ’ ‘

Paskutinis kajlbą p.^.F. parį 
tijos vadas yį. J, Coliiyyell. Jp 
kąlbos tępią bt|yo> Vį^ą aš ma
čiau Britąųijpję”.; flią drg.;. 
Coldyvell’as dąug pą^k(C id0" 
m i ii dalykų, ką jis mate, girdė: 
jo ir patyrė Ąngljjpje;. iįlpoma, 
nėra galimybėm viską trumpąjį 
atpasakoti, todėl aš čia pažy
mėsiu tik svarbesnius dalykus. 
M. J. Gold\yelJ pareiškė, kacjl 
kur jam teko važinėti po Ąng; 
lijų T įtikti gyventojus, pas 
visus yra {lįdplj.s pasiryžimas 
kovoti ir įsįRiripiipas, kad Apg; 
lija su sąjųngjnįųkąis karą lai
mės. Toliau, Anglijos žmonės 
ir yyri^Usybė ląbąi patęnkintį 
Amerifęop ir Kanados pagalba. 
Drg. Coldw(e|Į’ąs sąkė patyręs 
iš vyriausybes narių, kad Ang
lijai šį.ųp metų labui reikąlin- 
gą amunicija ir karo medžia
ga, o taip pat ginkluoti karei
viai. čia Coldwellas pažymėjo, 
kad Kanados Libprąjų valdžių 
darė per 2 metus didelę klaidų 
ir dabar darų siųsdama mažaf 
ginkluotas diyjzijas, q mąžaj 
gaminą ir ųiųnSjJ karui lątaj 
reikalingų ginklų. Kad padau
ginti karo ginklų gamybą, ša; 
ko Cokhvellas, turi būti nacio- 
naližiiota visa ginklų pramonė 
ir panaikintas privatinių pelną? • w « _ * - -- * • _
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UVIU ŽINIOS
Toronto, Kanada

MUSŲ ŽVAIGŽDĖ NUSILEIDO
Tųr bųt, musų žy.ąigždę pą-

SVARBU KANADIEČIAMS!

įniršę kaip

Aukokite Raudonąjam kryžiui!

drg. Goldwellas, Anglijos darbo 
žmonės p.ąsjryžę sunaikinti Hit
lerį pirmoje eile j e; bet, sajkė 
Goldvęelląš, Jlp dar mažai; nai
kindami hitlerizmą, turime ,su- 
naikiųtį fąšižmą if tą vargą ir 
skurdą, kuriame gyvenome iki 
šiol. Sunaikinę fašizmą, tupipie 
kurti geresnį socialistinį gyve-

nimą, baigė Cokhvellas.
Šios prakalbos ir, publikos 

entuziazmas rodo, kad Kana- 
d6J> žmones karui, pasibaigus 
pasirinks socialistinį ,kelią ir eis 
tuo keliu. Mes Kanados lietu
viai norime taip pat geresnio 
gyvenimo, todų)., įr mes eik imu 
tuo keliu. —Šocįąlistas.

jiiųų Vų.sąpįo ^ešįol|jkfo.s ^liepos 
ji Hli<l U"lllikos 1 
steidžiaus. Gal pelnytai, gal ne
pelnytai, bet vištiek ją palaiky
dami, mes visi atsisakėm be jos 
dainuoti, ir ne tik pasitrankėm 
dėl jos p.ųį)ąųbįnĮp nuo stei- 
^įąūs, bei ir ntųo bendro fron
to. '

Toliau žvaigždė laįpgį pamir- 
^rądHoįe šių įųytų ko

vo mėAesj “Aušros’.’ cįioras dai
navo keturis sykius per radiją 
Jai buvo per laikraščius visas 
kreditas atiduotas, nežiūrint, 
kacį “Aušros” chore tuomet dai
na v.O per 40 choro narių.

Be to, koks tik koncerte is 
Toronte .neįvyko, įr j,ei tik ji 
pądąįpayo iiors yieną dainelę,— 
nėbjųyo praleista nepagirta per 
laikraščius.

Pirmoj eilėj P* duotas 
garbingas “žvaigždės” vardas. 
Be to, ji tapo musų visų išaukš
tinta per laikraščius. .Garbes ji 
begaliniai troško, o jos anaipto, 
nebuvo užsitarnavus.

Po tokio'išaukštinimo ji jau
tėsi nė kiek nežemiau stovinti 
iiiž Anną Kaskas (New Yorko

Lapkričio 16 d. 1941 m. įvy
kusiame Jiąnados Lietuvių Ta
rybos posėdyje buvo skaitykis 
laiškas neva nuo “Aušros’-’ cho
rų, po jkjąęiuo įiuvo pąsirąš4ęs 
d^prų dirigentą^ Pr. ^otieių- 
pąs, chpro pirm. Pi. Kuųdrojcas 
ir choro iždininkas Stasys Mat- 
jošaitis (pastarasis tik 17 metų 
jaunuolis), pime 'atške tie trys 
asmenys pranešė, kad jie su
spenduoja du cho: o atstovus

čių, rinktą choro, ir J. J.ųku- 
bypą, r|pį<tą Kąr/a<įos Lietuvių 
Seime Montrecly.

Aš kaipo seimo rinktas iždi
ninkas protestavau prieš tokį- 
neteisėtą suspendavimą, juo la
biau, kąd nei aš, nei J. Sainu- 
ievičius'nebuvome nieku prasi
kaltę nei chorui, nei Tarybai. 
Bet pirm. Kundrotas, sekr. Bu
rė ir visi kiti burininkai šaukė, 
kad tas. laiškas tupi būt priim
tas. Aš vėl kalbu nurodinėda
mas, kąd “Aušros” choras ne
turėjo susirinkimo, to reikalo 
nesvarstė ir kad čia yra tąsa 
teroro iš Bures pusės link Ta
ryboje esančių jam nepageidau
jamų asmenų. Tada moterų 
sekcijos atstovė Margienė pra
dėjo desperatiškai šaukti apt 
manęs, kad jeigu aš dar ką 
nors prieš Burę sakysiu, tai ji, 
t. y. Margiene, man snukį su-

dinus prakalbų tikslą, lula dai
nininkė (pavardės nenugirdau) 
padainavo jausmingai kai kur 
juoktis verčiančią dainą. Publi
ka kėlė triukšmingas^įąyącijas. 
Norėjo triukšmingu delnų plo
jimu iššaukti dar daipininke 
padainuoti daugiau, bet dami
ninkė nepasirodė. MatyĮtj, lai
kas neleido, nes tai buvo pra
kalbos, o ne koncertas. Po to 
kalbėjo A. Maclnis. šis draugas 
savo kalboje pabrėžė, kad dąr- 
bo klasė, jeigu ji nori atsiekti 
gerino gy.vepimo, dųųgiau 
laisvės ir lygių teisių, tai turi 
organizuotįs ir kovųti. Tpkia 
kova yra galimą organizuęjan- 
tis į C. G. F. sanburius, nes tik 
C. G. F. pirmoje vietoje stato 
šios šalies darbininkų gerbūvį. 
Jis nurodė faktais, kaip C. G. 
F. atstovai parlamente (8 dar
bininkų ir valstiečių išrinkti) 
kovoja iš parlamento tribūnos 
už jų reikalus. Po to sekė svei
kinimo telegramos.

Šias prakalbas ir G. C. F. 
darbininkų kovos darbą sveiki
no: $ew Zeland Darbo Partijos 
Centro Komitetas, Australijoj 
Darbo Partija ir Anglijos Dar
bo Partija. Buvo sveikinimų iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų if 
iš Kanados provincijų, —1 Bri- 
tish Columbfjos, Qųebec ir No
va Scotia. čia noriu prinpn'J 
faktą, kad lapkričio mėn. pro
vincijų rinkimuose Brilish Co- 
himbia ir Nova Scotia C. C. F. iš karo pramonės. Toliau sakų
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pirma* ir djdžiansias Lietuvių Dien
rašti* Amerikoj.
turi savo korespondentui visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduodu valiausias pasaulines linias. 
rasite pepęiųr.urpotų Įlnįų IĮ Uetuvo*. 

prenumerata Amerikoj (be Chicagos)
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NĄUJJENOS
NAUJIENOSE
NAUJIENŲ

kainuoja 16-00, Chicągoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pini^vf

“NAUJIENOS”
chicaCo, ujunčIs

čią skolą suvartoti? Kas dėl 
inąųęs jkflipo Reinio rįųktų įžd«- 

aš kovosiu už y išmonė
mis ppngns kieįk man .stąįymų 
kelių bus gajųna kovot ir jkiek 
vi^uopienė ir draųgaį m ag pa
ries. Iš to/ kas viriui pąsąkyįa 
ir kokioj padėtyje aš dabar ran
duosi kiekvienam gali būt aiš
ku, įqcį pįlnoc atsakomybės at
eities įvykiams aš negaliu imti 
ant savęs!

Kai kurie žmonės negali su
prasti, kokiu budu Bure taip 
įsigalėjo? Atsakymas paprastas 
—- apgaule! Seime jisai viešai 
pasisąkė, kad jis kovoja už ka
talikų teises, riors apie tai visai 
nebuvo reikalo ųė kalbelį. Bet 
dėl to paręįškimo jis vėl tąpp 
išrinktas sekretorių m.

Kada jam pavyko tokiu budu 
įsigauti vėl į sekretoriaus parei
gas, tai parvažiavęs į Toronto 
Bure nieko daugiau lietuvybės 
labui ir nemėgino dirbti^ bet 
nuolat deklamavo, kad socialis
tai nori jus katalikus už nosies 
vedžioti ir kad jis kovojąs už 
katalikų tikėjimą ir bažnyčią. 
Tą jis net pakartojo paskuti
niame Tarybos posėdyje, kur 
visai nebuvo mažiausio reikalo 
apie taį kalbėti. Bet jis tąi darė 
tyčia, kad tikinčius žmones ap
gauli. .Vienu žodžiu, kad lietu
vybės griovimo darbą jis atliko 
visai meisteriškai ip reikią tikė
tis, kad komunistai jam medalį

“Aušros” choro pirmininkas 
ir choro vedėjas (dirigentas) 
sutiko atšaukti iš Kanados Lie
tuvių Tarybos atstovus, pildy
dami Tarybos sekretoriaus įsa
kysią. Dėl atšaukimo atstovų iš 
choro mes smurtu buvom pri
versti pasitraukti iš Tarybos.

išreiškimui ch'ėVo'1 dirigentui 
ir jo 'pirmininkui protesto nu
tarėm nedalyvauti1 choro šau
kiamam susirinkime, kuriame 
choro dirigentas ir pirmininkas 
mane nusiplauti -sau

klausiamai pažiurėjau į ją, o ji 
man ir sako: .

“Na, ir ką tu man padarysi, 
jeigu aš tau snukį sudaužysiu?”

Montrcalietis svečias ir Tary
bos skyriaus iždininkas p. Vaiš-

J. ^okubynas, 
17 Marchmont Rd.

Toronto, Canada
uos buvo taip Šiltos, kad užte
ko. rudeniniu1 jja'Itu iižsiiriesti; 
kad jarišt uitieis< gat vė j.ė ■ •* gan y 
patogiai. —Fraitces. !

T-.  •1leve,
ŽIŪRĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE 
SKELBIKUOSE! ,

LinkiuT.ORONTO, 
greilps-' Sveikatos .Julijai Kiipe- 
tieųėį, SLA į3G Lųopos narei, 
kuri • ruoŠiąsį prie, operacijos 
finf jkojų. ppėrącjją.: tųręjo 
įvykti gruodžio 9 dieną. Nei 
vienajn iš musų liga neatneša 
jokio malonumo; vienok, jeigu 
jžiu lemta su- liga susitikti, tąi 
turime griebtis visokių priemo
nių, kad ją kuo greičiausia nu- 
ga'lfcti. To' aš nuo širdies linkiu 
ir Julijai Kupeiienėi.

VYRŲ VAKARIENE
.Gruodžio 6 dieną įvyko SLA 

236 kuopos vyrų rengta vaka
rienė Queen ir Dovercourt sve-

J

Parengimas visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas; O jau valgių, 
vąlgiųl Moterys tai jau, tikrai1 
niekuomet dar tokios vakarie
nės nebuvo suruošusios. Tik 
pažiūrėkit: įvairios šaltos mė
sos, bulvinių dešrų, žąsienos ir 
aptienos su kušintais kopūstais 
ir dar apsiūkiu su kava. Ach, 
man riet dabar sęiįė varva... Ir 
viską tą pagamino “vyrai”!

Tik pamanykit, “vyrai”. Apie 
šiuos svetimzenklius man užsi
minė vienas iš vyrų ruošėjų. 
Matomai, šis reikalas ne yisai 
apsiėjo be gražiosios lyties pri
sidėjimo ir porą iš jų teko pa
stebėti įr įtaru, bet jų pavar
džių 'neskelbsiu, nes čia motė 
ys, kaip anglai sako: “Off the 

record”. Už viską ir viską ači 
yraųis. Jie tiktai SI.,A 236 

‘.ųopąj sarmatos ncpa< re, b u 
Lo.de, )<ad šioje kuopoje ne tik 
mpterys, bet ir vyrai šauniau 
akarienes moka suruošti. Pub

likos buvo daug ir visi buvo 
patenkinti. Po vakarienės vi.j 
linksmai šoko.

Į rakai liepęs puošimo komisi
ją įėję: A. Frenzęli^ iųpa^ In- 

‘drelę, Taųjjpskas, NoyOgrods- 
kąs ir Verfelka.

Bravo, vyrai ląuksinie 
daugiau tokių vakarienių.

ILGAS RUDUO

lt

yo ilgas. Tik gytVodžib .6 dL'Štri 
laukėme tikro gruodo, bei siijc- 
go dar iv dabar^neitom? \ t)ar 
praeitą savaitę kai kurios die-

ON SALĖ ATW(JR POST OFFICE OR BANK

BUY
UNITED 
STATES 

SAVI N G S 
^BONDS 
ANDSTAMPS

Nežiūrioji į tą visą 
pati pir/noji atvyko 
choro susirinkimą 
choro dirigento ir 
s.avivalingą darbą, 
musų buvusios “žvą

rankas at-

Ta da 
bet prieš 

atsi-

į minėtą 
ir ųžgyrg 

pirmininko 
Del tokio 
igždės” pa

sielgimo mes nieko negalim da
lyti, -— kaip kas išmano, taip 
save gapo. Gerai tik tiek, kad 
pagaliau mes turime progos ją 
tinkamai pažinti.

žvaigždės apviltieji

AMERICA Ol^į GVARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Depąrtment’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of theroriginal “Minute 
Man” statūe by famed seulptor 
Daniel Cheeter l^rench; I Dęiėnse 
Bonds and Stampg; on sale at yoūr 
bank of pošt offlce, are1 a vitaį part 
of America’* defense preparationa

\ . ' ■ ■?...'... ; 

• 18 metų James Barrick 
Jr.,’nuo 341/2 N. Waller, ir 18 
m. Dorothy Freitag, 910 Park- 
side avenue, Jaunimo parodoj, 
Sherman viešbutyje, buvo iš
rinkti “pavyzdingiausiais” Chi
cagos jaunuoliais.

“Viena Diena Rusuose”

ti, kodėl inontrealiečiai nepasi
tiki Bure, tai moterys burinin- 
kės pradėjo vėl šaukti ■— lauk 
iš salės, jeigu tu kalbi prieš 
Burę. Moterų triukšmo padrą
sintas R. Ozas, daužydamas su 
kuloku stalą, grąsino visus iš
daužyti, jeigu mes dar ką nors 
kalbėsime prieš Burę, 
mes pakilome išeiti,
išeinant dar kartą buvo 
klausia, ar jie savo nuomonės 
nepakeitė. Pirmininkas trečiu 
kartu pabrėžė, kad jie skaito 
“Aušros choro” atstovus su
spenduotais ir jie ištikimi Bu
rei. Su kumščia kariauti mes 
nepasirengę, tai mums nieko ki
lo neliko daryti kaip posėdį ap
leisti ir mes apleidome. Su jau 
minėtais choro delegatais išėjo 
ŠLA 236 kuopos atstovai St. 
Butkienė ir O. Indreiienė; C. C. 
F., A. Frenzęlis ir Ign. Bieliaus
kas ir vienas Šv. Jono ‘draugi
jos atstovas Pr. Lek,šąs.

Tai buvo 16 dieną lapkričio 
sekmadienyje, o lapkričio 17 d. 
Burė prisistatė banke su nau
jais parašais ir su čekiu aut 30 
dol. ir juos iš banko išėmė. Bu
rbei .tas nesupkų buvo padaryti, 
kada pirmininkas su antspauda 
perėjo Burės ištikimybėn!

Bet nors ir-gudriai dirbdami, 
visgi neišvengė klaidos. Perrin
kimą naujų parašų ir iždininko 
jie atliko sekmadienį, o sekma
dienio data nesiskaito legali. Ži
noma, bankas gal nekreipė do- 
mes į datą ir 30 dol. 
išmokėjo, bet teisme 
būt labai reikšminga, 
nic visuomenės pinigų
mas yra susiadytas. Banke bu
vo ,$321.77; iš šios sumos buri- 

' ninkai ištraukė 30 dol. Kam j e 
.juos sunaudos — pamatysime, 
Į neis burinipkaj nėra padalę jo
kio viešo pareiškimo visuome
nei; ar jie ką nors mano daryti 
ar nieko.

Likusioji banke pinigų suma, 
—- tąi dąugiausia prenumeratos 
už “Nepriklausomą Lieipyą” ar
ba, kitaip sakant, skola, kuri 
reikia visuomenei kokiu nors 
budu gražinti. Burę, kaip ma
tosi, ir tą sk.olą kėsinasi pasiim
ti, ^iąipe dalyke reikalingas vi
sų prenumeratorių balsas, kaip 
jie norėtų tą jiems pritclausan-

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, ar^a par
duoti; joigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuoiftuOtl butą, fiėši- 
rupinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerą namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui pardueU. Ir 
butą greitai išnuomuositę! 
Kasdien peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir jeigu 
turite ką parduoti, įdėkite į 
StnuikiŲosiųš ' ^kelbmuis įr 
savo skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška. 

Naudokitės' “NAVMEftŲ”
Smulkiais Skelbimais!
Tel. CANAL 8500

p. Burei 
tas ga'i 
Tolimes- 
eikvoji-

'vvorid Playhduse' teatras, prie Michigan ir van Buren 
dąbar rodo įdomų filmą nutrauktą sovietų Rusijoje, da- 
Jbartinio karo.;,metu. Jis vadinasi “One Day in Soviet 
Rusšia’L—“D ena Sovietu Rusijoje”. Filmas buvo gamin-

* a*-’ • «*’» * ' t • ii 7** • v 4

ths; su pagalba Amerikos žurnalisto Quentin Reynolds, 
kuris neseniai ten lankėsi.

Faveikšlas^virsuj parodo -scėną iš Čaikovskio baleto, 
“Gulbių Ežeras”, kuris dabai' taipgi rodomas tame teatre.

Murino soothes, dean^eo and refreshes 
irritated, reddėncd mcMbranes caused 
bv head colds, driTihg, Vinds, moviet, 
close work, late hoors. Free droppcr 
with each bottle. Af £11

Garsinkitės “N-nose’

Lo.de
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Trečiad., gruodžio 10, 1941

Baltijos valstybės daugiausia 
nuker'ėjo. ( v

Sekmadieninėj “New York 
Herald Tribūne” laidoje, lapkri
čio 30, įdėtas ilgas straipsnis, 
kuriame atpasakotos Baltijos 
valstybių kančios. Jau pačioje 
antraštėje pažymėta, kad tos 
tautos po dviejų invazijų stovi 
pradžioj sąrašo šiame kare nu
kentėjusių. Ypatingai sunkus li
kimas šiandien esąs Baltijos 
tautų, dėl to, kad jos buvo au
kos dviejų žiaurių diktatūrų — 
komunizmo ir nacizmo. Jos 
kentejusios dvyliką menesių 
Sovietų priespaudoje, šiandien 
vėl kenčiančios nuo vokiečių 
dominacijos, kurie skaito, kad 
slavai, o taip pat ir Baltijos' 
tautos esančios žemesnės rasės.

Straipsnyje paminėtas žiau
rus Baltijos žmonių deportavi
mas, duodama citata iš laiško, 
gauto iš Talino, paminima, kad 
apie 60,000 lietuvių esą depor
tuota i Sibirą, kurių tarpe Mi
nistras Pirmininkas Merkys, 
Užsienių Reikalų Ministras .Juo
zas Urbšys, Vidaus Reikalų Mi
nistras pulk. Skučas esą išsiųsti 
į koncentracijos stovyklas So- 
lovkuose.

jos valstybių padėtis nacių oku
pacijoje duodanti ryškų sovie
tiškosios ir naciškosios sistemos 
skirtumo pavyzdį. Nacių okupa
cijoje Baltijos valstybėms esan
ti atimta tautinė autonomija, 
jų tautinė kultūra esanti nu
šluota, jų socialinės įstaigos su
naikintos, o kraštas ekonomi
niai eksploatuojamas nacių pel
nui. •

Visai gi priešingai įvykę, kai 
tos trys tautos tapusios sovie
tinėmis respublikomis. Girdi, 
jos palaikiusios savo politišką 
autonomiją ir plėtusios kultu- 
rinies bei socialines įstaigas. 
Vienam pranešime iš Kopenha
gos buvę net pasakyta, kad po 
keturių mėnesių nuo įsteigimo 
sovietinės Lietuvos vyriausybės 
išlaidos kulturinianfs reikalams 
pakilusios net 52 nuošimčiu, o 
studentų skaičius vidurinėse 
mokyklose ir universitetuose 
pakilęs net šimtą nuošimčių. 
Daugybė naujų teatrų, muzikos 
ir.meno centrų ir muziejų bu
vę atidaryta.

Į šitą vedamąjį atsako ‘The 
Toronto Evcning Telegrani” 
lapkričio 1 dienos vedamajame 
šiais žodžiais.

“Toronto mieste yra laikraš

esanti sunki. Bolševikiško tero
ro įbauginti Baltijos žmonės 
rtidę noro kooperuoti su vokie
čiais, tikėdamiesi gauti šiokią 
tokią nepriklausomybę. Bet da
bar jų viltys tam jau dingusios. 
Net ir iš lietuvių pasirinkti trys 
patarėjai rezignavę, protestuo
dami prieš antisemitinius įsta-|sjos kolonos, 
tymus.

Bolševikiškos ir naciškos
-• _ okupacijos.

limas viso krikščioniškojo ir’ 
demokratiškojo pasaulio buvo 
pripažintas nė kiek nemažesniu 
bailiu nusikaltimu ir begėdiš
kumu, kaip ir Mussolinio Pran
cūzijos užpuolimas. Nieko pa
teisinančio nėra tame fakte, 
kad Hitleris užpuolė Rusiją, ku
ris tuos nusikaltimus padarytų 
mažiau pasibjaurėtinais negu 
kąd jie buvo. Jie net nepatar- 
nąuja savo tikslui. Kada atėjo 
laikas, naciai ėjo per šitą “at
sparos teritoriją” kaip tvanas, 
o Suomijoje rado jie tokį są
jungininką, kuris aprūpino juos 
su geriausiais kariautojais pa
saulyje. Bolševikai butų geriau 
padarę koncentruodamięs ant 
savo pačių apsigynimo ir pali
kę šilas mažas tautas ramybė
je. šituo keliu jie galėjo suklai
dindami nacius, gauti dar dvy
liką mėnesių prisiruošimui..”

“... Kalbėdamas apie smurtą 
prieš mažas Baltijos valstybes, 
laikraštis ‘The Tdronto. Daiiy 
Star’ cituoja pranešimą iš Ko
penhagos, kad parodytų, jog 
bolševikai atidarė mokyklas ir 
švietimą padare priverstinu 
Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. 
Tuo galima patikėti, nes komu
nistai Toronte atidaro mokyk
las mokyti tikėjimą į Bolševiz
mą, todėl yra natūralu, kad tą 
patį jie daro užkariautuose 
kraštuose. Ką jie padarė vieno
je tų valstybių paruošimui kelio 
ypatingai švietimo rųšiai, buvo 
neseniai nurodyta laiške “ško
tui” (TheScotsman). 1 
kurią turime galvoje, 
tija,' “nuoširdžiai
protestantiška šalis” ir 
kine krikščionybės ir

tauer. Jis rašo: “Ateityje turi 
būti užkirstas kelias puolimam^ 
iš vakarų ir iš pietų. FcdsracL 
ja susidedanti iš Lenkijos sti 
Lietuva, Čekoslovakijos, Bumų* 
nijos ir Jugoslavijos yra patar
tina.' Po5 karo negali būti • nėu? 
tralump taiąj gera ir bloga. VŽ' 
puolikas turi būti sutiktas su*

nų 
pa* 

užvardintą 
pripažini-

Tame straipsnyje rašo*

puolikas turi būti sutiktas 
vienytu atsparos frontu.’

Lenkijos sienos.
“The Polish Review” 

rugsėjo 15 d. numeryje 
talpino straipsnį, 
“Alijantai ir sienų 
mas. 
ma :

krikščionybę, kuris atleidžia 
Rusijai jos užpuolimus ant Len
kijos ir Suomijos, nes tuo ji 
sukurusi “tarpinę atsparos te
ritoriją” prieš nacius, kuris lai
ko žiaurų kraujo praliejimą 
“apsivalymuose” dovanotiną, 
nes tuo ji nusikračiusi penkto- 

ir kuris mano, 
kad Baltijos valstybės turėtų 
būti dėkingos už tai, kad joms 
buvo išpiešta laisvė, nes bolše- 

’ vikai užėmę jas, tuojau pasiru- 
Kdnadoje tarp dviejų laį^ai^ pino subolševikinti jas, įveada-

pa s i šventusi 
‘prieša- 
vakarų 
stolis.” 

Bolševikai uždraudė radiją, už
draudė “Salvation Arm^” (Gel
bėjimo Armijos) veikimą, pa

“Lenkijos rytinės sienos su 
Sovietais ir Lietuva yra tokios, 
kokios jos buvo 1939 m. rugsė
jo mėn. 1 d. ir kokios buvo 
Ambasadorių Konferencijos^ pri
pažintos 1923 m. kovo men. 15 
d. ir trejetą savaičių \ė nu, 
Suvienytų Amerikos Valstijų. 
Tokiu budu Lenkįi|os rytinių 
sienų nustatymas buvo tarptau
tiniai nustatytas, lygiai kaip jo$ 
vakarų sienos, kurios buvo pri
pažintos 1920 ir 1921 metais.

Kai Vokietija okupavo žymią 
Lenkijos dalį, Sovietai įsikišo į 
nonfliktą ir 1939 m. rugsėjo 
mėn. 28 d. pasirašė su Trečiuo
ju Reichu sutartį, pagal kurią 
Lenkija buvo padalinta. Tuo 
metu nustatyta demarkacijos Ik 
nija pasiliko galioje iki Vokiš- 
tijos-Sovietų Rusijos karo š. ip. 
birželio mėn. 22 d. Sovietų Vy
riausybė š.m. liepos mėų. sutar
timi paskelbė šią sieną nusto
jusia galios.

Komentuodamas šią sutartį 
Maskvos “Izvestia” rugpiučio 
mėn. 3 d. pastebėjo, kad sienos 
nėra amžinos ir, kad Rygos su
tartis nebuvo išimtis. Mums nė
ra reikalo kvestijonuoti šitek’ 
problemos perstatymą su b spe-

sija ir Lietuva 1923 m., (ai Bri- 
tai nepripažįsta jokių jose p 
keitimų.

šį pažiūra taip pat buvo il- 
reikšta Šumner- Welles, Ameri
kos Valstybes paseki etoriaus 
Užsienių Reikalams, kuris ' 
m. liepos mėn. 31 d. pareiškė. 
“Amerika nepripažįsta jokio pa
keitimo jos (Lenkijos statuto 
kaip laisvos, suvereninės ir ne
priklausomos tautos, šis nusi
statymas palieka toliau. Rusi
jos-Lenkijos susitarimas ati in- 
ka Suvienytų Amerikos Valsti
jų nusistatymą, kas liečia jėga 
užimtą teritoriją.”

Liepos men. 30 d. susitarimo 
esme yra tame, kad Lenkijoj 
padaryti teritorijos pakeitimai 
nuo 139 m. nustojo galios. 
Did. Britanija pareiškė, kad 
ji nepripažįsta teritorialių pa
keitimų, padarytų Lenkijoj nuo 
1939 m. rugpiučio mėnesio. Su
vienytos Amerikos Valstijos 
užėmė tą pačią Uniją.”

Lenkai apie Žalgirio mūšį.
“Freę Europe” Nr. 45 (1941 

m.) praųeša, kad Žalgirio mū
šio sukaktuvių, dieną, liepos 
men, 15 d., profesorius Stanis-

cijos Ministras, pasakęs iš Lon
dono į lenkus kalbą, .lis pasa
kęs, kad sujungtomis Lenkijos 
ir Lietuvos jėgomis 1110 m. 
kryžiuočių kariuomenė buvusi 
sumušta. Pasėkoje tos kovos 
vokiečių veržimąsis į Rytus 
(Drang nach Osten) buvęs su
laikytas keletą šimtmečių.

Straipsnyje nėra jokio pedsa 
ko, kad prof. Stronski ta pro
ga butų paminėjęs Vytautą Di 
dįjį ir jo vaidmenį Žalgirio mu- 
syje. ' .

(Bus daugiau)

Šaukia Chieagos
Distrikto Majorų
Konferencija

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.

čių Rilo įdomus ginčas dėl 'bol
ševikiškos ir naciškos Bnl ijos 
valstybių okupacijos.

“The Toronto Daily Star” 
spalių 30 dieno'

m i savo švietimo ir “kultūros” 
sistemą. Kadangi šitokia nu.ode-

tis pavojingai, yra gera pasaky- 
vedamajame ti ir tiesą.

pažymėjo, kad dabartinė Balti-1 I.enkijos ir Suomijos užpuo-

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 
Ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus insttumentus •
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Christian Association) tarnau
tojus ir pakeitė juos bolševikų 
valdininkais, kurie naudojo or
ganizaciją bolševikiškiems tiks
lams, uždraudė tikybinių orga
nizacijų, sųsirin^i^iĮs, uždrau
dė dvasininkų vaikams valsty
binę tarnybą, bažnyčias paver
tė barakais, areštavo ir šaudė 
kunigus, ir vykdė savo įprastu 
budu žiaurią kovą prieš laisvę 
ir religiją.”

“Prie to dar galima pridėit, 
— baigia laikraštis — kad kai 
jie buvo išvaryti iš tų valstybių, 
kurias apiplėšė, jie paliko užpa-

Sovietų Rusijos aukos.
“Times-Herald”, išeinąs 

šingtone lapkr. mėn. 21 d. rašo,; 
kad Bušija pasielgusi su Suo
mija ir Lenkija lygiai taip, kaip 
su Estija, Latvija ir Lietuva, 
kurių demokratiniai nusistačiu
sius gyventojus ji žudė ir pa
vergė bolševizmo Uranijos ga
lia.

II. LENKŲ SPAUDA 
ANGLIŠKAI

Lenkų rytinės provincijos.
Tokia antrašte tilpo straips

nis “The Polish Reyiew” Nr. 3 
iš 1941 m. rugsėjo mėn. 15 d. 
Jame rašant apie Vilniją paša- 
kyta: ,

“Priešingai tvirtinimams, ku
rie klaidina eilinį užsienietį, Įia- 
brėžtina, kad Vilniuje lietuvių 
butą tik 0.80 nuošimčio (1,600 
asmenų) visų gyventojų, balt- 
gudžių 0.90 Nuošimtis (1,700 as
menų ir- rusų 3.80%- (7,800 as
menų) ... gimnaziją, kuriose 
dėstyta jų kalba.”
Pabaltijos gyventojai Lenkijoj.

Š.m. lapkričio 10 d. “The Pol
ish Review” Nr. 11 praneša, 
kad iš Pabaltės valstybių Len
kijos žemėse apgyvendintas se 
kantis repatriantų skaičius: iš 
Estijos — 13,400; iš Lątvijos — 
52,700; iš Lietuvos — 47,00J. 
Nepaskirstytu sulyg kilmės vie
tos apgyvendinta 17,000. Ten 
pat pastebėta, 
pės nereiškia, 
vokiečiai.

Negana
Tame pat Nr. 11 biuletenyje 

tilpo- straipsnis: “Victory is not 
■■Hį Enough.” Rašytas Stepan Lit-'

taikomumas yra visuotinas. Se
ka, kad Lenkijos-Sovietų susi 
tarimas iš liepos men. 3Q d', ne
pakeitė Rygos sutąrlies sienų; 
kįirios, buvo teisėtu nustatytos 
tarp Lenkijos. ir Sovietu. 1921 
nū/bet pakeitė Sbvietų-Voki;- 
tijos sieną? kuri buvo netai ė> 
tai nustatyta 1939 m.

® te

MADOS

No. 4865-^-Apatiniai — sukirptos 
mieros 14, 16, -18 ir 20; tai.pgi 32, 
34, 36, 38, 40, 42 ir 44.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

(Vardai ir pavardi)



NAUJIENOS, Chicago, IU Trečiad., gruodžio 10, 1941

NAUJIENPS
The Lithuaniam Daily* Niws

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

1739 South Halsted Street
Telcphone CANal 8500.

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside oi Chicago 
per year in Chicago

$6.00
16.00
$8.00 _

3c per čopy.
Entered as Second Class Matter 

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 3c 
18c 
75c

APŽVALGA-
AR RUSIJA KARIAUS 

PRIEŠ JAPONIJĄ?

Naujienos ,eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 

' Chicago, UI Telefonas Cana] 8500.

jūtoakyme kalu>
Chicagoje—pačtu: i

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ___________
Savaitei ______ ____ ;____
Mėnesiui_______________

Jungtinėse Valstijose/ne Chicagoj,
Metams___________ $6.00
Pusei metų------------------- —- 3.25
Trims mėnesiams____ 1.75
Dviem mėnesiams _______ 1.25
Vienam mėnesiui -------------- .75

Užsieniuose: j
Metams________
Pusei metų____
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu

$8.00
. 4.00
. 2.50

• r

'■ 3

vyriausybių Jungtinėse Valsty
bėse organizuoti negalima, žmo
nės, kurie tuos atsišaukimus 
rašo, dargi nėra Lietuvos pilie
čiai.

KOKIA TURI BŪT LIE
TUVOS VYRIAUSYBE?

tone yra

Po taikos priedanga
Kas valandą darosi aiškiau, kad Japonija panaudo

jo “taikos derybas” su Jungtinėmis Valstybėmis apga- 
vingu tikslu. Kuomet jos ambasadorius ir specialus pa
siuntinys konferavo su prezidentu Rooseveltu ir valsty
bės sekretorium Hull’u; kuomet telegramos iš Washing- 
tono ėjo į Tokio ir iš Tokio į Washingtoną, japonų karo 
laivai patylomis slinko link Jungtinių Valstybių pozicijų 
Ramiajame vandenyne ir laukė signalo jas užpulti.

Japonų oro atakos prieš Jungtinių Valstybių laivy
ną Pearl Harbor uoste, Havajų salose, tai — tikras 
gengsterių darbas. Karo vyriausybė tose salose, matyt, 
visai nesitikėjo, kad šitoks klastingas užpuolimas gali 
būti padarytas. Laikas buvo parinktas sekmadienio ryte, 
kuomet jurininkai ir jų viršininkai galvoja apie pasilsi, 
o ne apie karą. Ir Amerikos ginkluotoms jėgoms tapo 
suduotas šiurpulingas smūgis!

Kongrese ir spaudoje dabar kyla reikalavimai, kad 
laivyno viršininkai, dėl kurių “apsileidimo” geltonoji A- 
zijos gyvatė galėjo taip skaudžiai Jungtines Valstybes 
įkąsti, butų nubausti. Kaltininkai, suprantama, turi at
sakyti, jeigu jie neatliko savo pareigų. Bet yra daug 
svarbiau žiūrėti, kad panašių nelaimių neatsitiktų atei
tyje. Armija ir laivynas turi budėti dieną ir naktį. Bud
rumą turi vartoti taip pat ir visas kraštas.

Reikia atsiminti, kad klasta ir apgaulė yra pripras
tas dalykas tiems priešams, su kuriais šiandien Amerika 
kovoja. Daugelis žmonių negalėjo to iki šiol siiprasti. Ne 
vienas iš tų, kurie šiandien smerkia Jungtinių . Valstybių 
laivyno neapsižiūrėjimą, dar visai neseniai sakydavo, kad 
Amerikai jokio pavojaus nėra ir kad niekas jos nedrį- 
siąs užpulti, nes plUtąs Vandenynai skiria'ją nuo viso
kių galimų agresorių. * O šiandien jau priešų lėktuvai 
skraido ties San Francisco, ir New Yorkas gavo oro puo
limo įspėjimą!

Apie taiką kalbėdami, japonai siuntė savo lėktuvne
šius link Amerikos krantų. O turime neužmiršti, kad 
japonai yra talkininkai Hitlerio, kuris užpuolė iš pasa
lų ir sunaikino jau. daugiau, kaip pusę tuzino tautų. Tu
rint reikalą su tokiais gengsteriais, tenka bųti pasiruo
šus visam kam.

Britanija ir Jungtinės Valsty
bės yra susirūpinusios, ką da
rys sovietų valdžia, kuomet ja
ponai pradėjo karą Pacifike. 
Ar sovietų valdžia kariaus 
prieš japonus ir ar ji kooperuos 
su Amerika ir Britanija?

Londone ir
daug abejonių šitaip klausimais. 
Chicagos laikraštis “Daily 
News”, kuris tvirtai remia pre
zidento Roosevelto užsienių po
litiką, jau kelis kartus nurodė 
į tai, kad Maskva laikosi iš tolo 
nuo demokratijų. Pereitą savai
tę to laikraščio užsienio žinių 
redaktorius, Garroll Binder, 
rašė:

“Iš to, ką mes žinome iki 
šiol apie Rusijos bendradar
biavimą su Britanija, mes ne
galime pasemti didelių vilčių, 
kad Amerika ir Rusija efek
tingai kooperuos Pacifike. 
Šis skyrius keletą kartų at
kreipė- skaitytojų dėmesį į 
tai, kad rusai atsisakė priim-

Rusija tyli
Washingtonas ir Londonas nekantriai laukia, kokią 

poziciją Amerikos ir Britanijos kare prieš japonus už
ims Stalinas. Kolkas Maskva tyli. Iš Kubyševo, kur pir
ma nuolatos darydavo pareiškimus Lozovskis, taip pat 
nieko negirdėt.- " ’ '

Kinija jau formaliai paskelbė karą Japonijai. Iki šiol 
tas ketverių su viršum metų konfliktas tarp Kinijos ir 
Japonijos buvo tiktai “incidentas”.

Karą Japonijai paskelbė holandų Rytų Indija, Aus
tralija ir Naujoji Zelandija. Pilną solidarumą su Jung
tinėmis Valstybėmis pareiškė Laisvųjų Prancūzų, lenkų 
ir graikų vyriausybės ištrėmime. Bet Maskva dar neta
rė nė vieno žodžio.

Sovietų valdžia pereitą pavasarį pasirašė neutralu
mo sutartį su japonais. Įdomu, ar ji dabar norės už šito 
neutralumo pasislėpti ir atsisakys stoti į talką Ameri
kai ir Britanijai?

Iš Vladivostoko bombonešiai galėtų lengvai pasiekti 
Tokio ir kitus Japonijos didmiesčius, kur daugelis trobų 
yra pastatyta iš bambuko nendrių ir balanų. Keli tonai’ 
bombų paverstų tuos didmiesčius šipulių krūvomis. Taip 
bent sako žmonės, kurie yra parvažiavę iš Japonijos.

O jeigu Rusija neis į karą prieš japonus, tai Jung
tinėms Valstybėms im nemažai laiko juos sumušti.

Vokietija staiga pareiškė, kad šią žiemą ji Maskvos 
neims ir didesnių žygių Rusijoje nedarys. Berlynas ži
nojo, kad japopaį pradeda karą Ramiajame vandenyne 
prieš Jungtines Valstybes ir Britaniją. Tai ar Hitleris 
norėjo duoti progos rusams sustiprinti savo jėgas prieš 
Japoniją? Vargiai.

Bet jeigu mūšiai Maskvos ruože sustos ir per žiemą 
vakarų frontas bus palyginti ramus, tai sovietų valdžią 
juo drąsiau galėtų atsisukti prieš Japoniją. Dabar yra 
patogiausias laikas sunaikinti nacių talkininką Ąziįoje, 
kuomet į karą prieš Japoniją stojo britų imperija ir A- 
merika.

Neilgai trukus, Maskva turės pasisakyti, kokia jos 
‘ pozicija. Ji negali norėti pagalbos iš demokratijų, jeigu 
ji nepadeda joms.

kiečius svarbiems Kaukazo 
aliejads laukams ginti. Stali
nas šaukia, kad britai ir a- 
merikonai duotą jam tankų, 
lėktuvų ir amunicijos, bet ji- 

' sai neleidžia britų (arba ame
rikonų) kareiviams kovoti 
Rusijos teritorijoje. Ne gana 
to; jisai laiko riisų kariuo7| 
menės pulkus Irano (Persi
jos) pasienyje, kad britų ka
reiviai negalėtų arčiau priei
ti prie Rusijos.”
To paties laikraščio kores

pondentas Londone šiomis die
nomis pranešė, kad bolševikai 
nebuvo ppinformavę Anglijos 
apie sav$ planą daryti* kontr- 
ofensy vą' pri^'mKcifrs Roštovp 
srityje, nors anglai tuo pačiu 
laiku smarkiai puolė nacius, Li
bijoje. Visa, ką Londonas pas
kutinėmis dienomis buvo gir
dėjęs iš Maskvos, tai kad 
sovietų valdžia reikalauja pa
skelbti karą prieš Suomiją.

Stalinas ne tiktai nesitaria su 
Anglijos valdžia dėl karo prieš 
vokiečius. Bet jisai neleidžia 
net Anglijos ir Amerikos stebė
tojams prisiartinti prie karo 
fronto, kur jie galėtų studijuo
ti mūšių eigą ir patirti, ’ kaip 
veikia kovose su naciais tankai 
ir kitokie pabūklai, pagaminti 
Anglijos ir Amerikos dirbtuvė
se. Aną dieną tuo nusiskundė 
J. V. karo sekretorius Stimson.

Kodėl sovietų valdžia šitaip 
elgiasi? Viena nuomonė yra to
kia, kad bolševikai Lijo “bur
žujų”. Bet kiti sako, kad Mas
kva slepia nuo pasaulio ką nors 
tokio, kas demokratijų akyse 
neatrodytų gera.

ŠELPIMAS IR POLITIKA
• , < ‘ > a ‘

i , ----------- ----
Vadinamoji “Lietuvai Vaduo

ti . Sąjunga” šaukiasi į lietuvių 
kolonijas,, ragindama jas reng
ti prakalbas p. A. Smetonai ir 
aukoti nukentėjusių dėl karo 
Lietuvos žmonių šelpimui, — 
nors aukas rinkti nėra vadavi
mo sąjungos uždavinys. Aukų 
rinkimu užsiima šelpimo Fon
das (National Relief Fund).

Politika čia sumaišyta su šel-

Pastaruoju laiku tą “Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga” frradęįo agi- 
taęijąr už “Lietuvos - - -- 
bes” organizavimą.
Šaukime ji rašo:

vyri a tįsy- 
Savo ątsi-

';r

klausimas 
vyriausybę 

užrubežyje. Tai ne naujas 
klausimas. Jis buvo spaudo-

■ je daug sykių iškeltas, kad ir 
su trukumais. Tačiau ir į tai 
mažai kas reagavo. Dabąr 
lyg sielos jauUuhias šj^ 
klausimą iškelia pilname rim
tume...”
Bet atsišaukimo.autoriai, tur 

b.uU kad jokių svetimų

“Staiga iškilo 
sudaryti Lietuvos

DR. JOSEPH GŪEBBELS-
NACIŲ PROPAGANDOS MINISTERIS

Bolševikų nusavin 
itus turtus grąžins, 

vokiečiams

Pagaliau, kalbant apie Lietu
vos vyriausybę, reikia atsižvelg
ti į Lietuvos žmonių pageidavi
mus. ' i

Kuomet čekai užsieniuose su
manė organizuoti savo vyriau
sybę, tai jie tam tikrąis keliais 
pasiteiravo, kokius asmenis Če
koslovakijos gyventojai nori to
je vyriausybėje matyti. To re
zultate, tapo sudalyta Londone 
vyriausybė, ’ apie kurią yra ži
noma, kad jai pritaria platus 
Čekoslovakijos gyventojų sluo
ksniai.

Lenkai irgi turi savo, vyriau
sybę Londone. Bet ta vyriausy
bė susideda ne iš pabėgusių į 
užsienį Beko, Smigly Rydz ir 
kitų buvusių Lenkijos valdžios 
Šulų. Lenkai žinojo, kad seno
ji. vąldžia neturi gero vardo 
Lenkijoje. Todėl prezidentas 
Mosčioki ir pilsudskininkų ka
bineto nariai pasitraukė į šalį, 
o jų vietas užėmė visai nauji 
žmonės: Raczkiewicz, Sikorski 
ir k. Lenkų vyriausybė užsie
niuose yra sudaryta daugumoje 
iš pažangių, demokratiniai nu
sistačiusių žmonių. Kitaip ir 
negali būti, kuomet Lenkija ko
voja, su demokratijų pagalba, 
dėl laisvės. Jeigu lenkų kovos 
tikslas butų atsteigti pilsudski
ninkų režimą, tai butų kitas 
dalykas.

Na, o kokį tikslą turi lietu-

Smetoną su jo pakalikais, kad 
jie galėtų vėl smaugti Lietuvos 
spaudą, laikyti koncentracijos 
stovyklose ūkininkus ir šinkuo- 
ti valstybės' turtą?

Reikia sau išaiškinti, kokios 
Lietuvos mes norime: demo
kratiškos ar smetoniškos? Tik
tai tuomet, bus matyt, kas rei
kia daryti, kad tikslas butų pa
siektas.

Mes savo valios, tie^ą, nega
lime Lietuvai diktuoti. Bet, gy
vendami demokratijoje, mes tur 
rime teisę, norėti, kad demo
kratija butų įsteigta ir Lietu
voje. Ir mes žinome, kad to no
ri ir Lietuvos žmonės. Visuoti
nu balsavimu išrinktas Steigia
masis Seimas davė Lietuvai de
mokratinę konstituciją. Tos 
konstitucijos lietuvių tauta nie
kuomet neatšaukė. O ką p. 
Smetona su Voldemaru parašė 
ir pavadino “konstitucijomis”,, 
tai buvo ne konstitucija, bet 
Šlykštus pasityčiojimas iš Lie
tuvos liaudies I

Už tą pasityčiojimą Lietuva, 
atgavusi laisvę, gali p. Smeto
ną ir jo bendradarbius patrauk
ti (ieson (jeigu jie drįs sugrįžti 
į Lietuvą) ir nubausti, kaipo 
valstybės išdavikus.

Taigi tie, kurie kalba apie or
ganizavimą “Lietuvos vyriausy
bės užrubežyje”, turėtų apie ši
tuos dalykus pagalvoti.

SMULKIOS2INIOS«*
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— Ameriką yra nepasiruo
šusi karui, neturi puolamųjų 
lėktuvą ir nęįali gintis, skelbia 
nacių spauda.

— Senatorius Stęwart pata- 
ria valdžiai, .tuojau paimti Mar- 
tinikos sala ir prancūzų Gija- 
ną, nes jas pagrobs vokiečiai. ‘ 

s — Fečteraliai agentai arešta- 
vo daugelį nacių agentų įvai
riose valstijose.

— Kongreso laivyno komite
tas įsakė dėti visas pastangas, 
kad laivų ,statymas butų nepa
prastai greitinamas.

? Japonaį giriasi paėmę 209 
Ąmerikos irv britų laivų Kink 

i jos vandenyse. Jie paėmė ir 
President Harrison, kuris plau- 

. kė iš Šanchajaus.
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Goebbels m<>kosi iš komunistų.

Kai Vokietijos naciai - įsitiki
no, jog demokratišku keliu prie 
valdžios negalės prieiti, nes kra
što gyventojų dauguma nenorė
jo kalbėti apie kaizerio laikus, 
Goebbels patarė naciams moky
tis iš komunistų.

Goebbels pastebėjo, kad ko
munistų propagandistai įvai
riose Vokiętijos vietose labai 
vykusiai palaužė vokiečių pasi
tikėjimą demokratišku tvarky
mosi budu ir patys tvirtai įsi
stiprino. Goebbels matė, kaip 
komunistai demagogiška savo 
propaganda ardė demokratiškas 
Vokietijos įstaigas ir demokrą-, 
tiškai nusiteikusias organizaci
jas. Jie ardė visas įstaigas ir or
ganizacijas, kur spietėsi laisvę 
mėgstantieji vokiečių sluoks
niai. A

Nacių partijos propagandistų 
susirinkime, kuris įvyko Muen- 
chene 1930 metais, Goebbels pa
tarė naciams mokytis <iš komu
nistų. Generalinis vokiečių ka
riuomenės štabas, kuris tuo me
tu labai glaudžiai dirbo su bol
ševikais, ir dažnai siuntinėjo sa
vo atstovus į Maskvą, nesiprie
šino šitokiems Goebbelso pata
rimams.

Bet vėliau Goebbels dar to
liau nuėjo. Jis ne tiktai pamėg
džiojo' komunistų vartojamus 
demagogijos metodus, bet ir su 
pačiais komunistais susitarė.

Tatai buvo 1932 metais. Ko
munistai ir naciai bandė įsistip
rinti Berlyne, bet jie jokiu bu
du negalėjo įveikti ten įsigalė
jusios stiprios socialistų organi
zacijos. Berlyne buvo vedami 
įvairus rinkimai, naciai leido 
didžiausias pinigų sumas, bet 
socialištų ir demokfatų nepajė
gė ’išmuštt-'Sš savivaldybės įstai
gų. ‘ \

Goebbels įsteigė Berlyne net 
specialų diemiaštį, vokiečių pra
monininkai jam pastatė specia
lią radijo siunčiamą stotį, .bet 
jis negalėjo patraukti socialis
tais pasitikėjimą turinčios vi
suomenės. s

Šių įvykių akivaizdoje Goeb
bels nesidrovėjo susitarti su ko
munistais ir Berlyne bendromis 
jėgomis ruošti streiką. Niekad 
Berlyne nebuvo taip gerai orga
nizuotas streikas, kaip nacių Ir 
bolševikų susitarimo metu. Ko
munistai sustabdė autobusus, 
naciai išsprogdino autobusų 
bendrovių garažus; bolševikai 
įsakė tramvajų tarnautojams 
neiti į darbą, naciai pradėjo 
daužyti į garažus grįžtančių 
tramvajų langus; komunistai 
pradėjo pulti sociąlięto vado
vaujamą Berlyno policiją, kai 
ši bandė proteguąti darbinin
kus, o Berlyno naciai pradėjo 
kirsti gatvėse medžius ir versti 
ant tramvajų bėgių.

Daugelis nacių buvo nepaten
kinti šiais Goebbelso įsakytais 
santykiavimais su komunistais, 
bet Goebbels į tai nekreipė dė
mesio ir tęsė savo darbą.

Goebbels patraukia partijęn 
komunistus.

Vokietijos pramonininkai, ku
rie rėmė nacių judėjimą, buvo 
susirūpinę nacių bendradarbia
vimu su komunistais. Pramoni
ninkai žinojo, kad nacių parti
jos programoje yra tokių punk
tų, kurie randasi ir komunistų 
skelbiamose programose. Vokie
tijos pramonininkai bijoję, kad 
naciai iš tikrųjų nesusitartų su 
;komUhistais ir nepradėtų reali
zuoti kai kurių demagogijos 
tikslais nešusiprafusioms ma
sėms skelbiamų pąžadų.

i Skyrium paimti komunistai 
daug demokratiškai Vokietijai 
pakenkti negalėjo. Vieni naciai 
taip pat buvo bejėgiai ką nors 
skaudesnio padalyti, bet komu
nistai susidėję su pačiais galėjo 
labai rimtąi pakenkti., Jie galė
jo pakeiikti ne tiktąi demokra
tijai, bet ir bet kuriai kitai vo-

kiečių visuomenės grupei. Vo
kietijos pramonininkai tatai su
prato ir kėlė susirūpinimo.

—Nesirūpinkite, aš žinau ką 
aš darau, — atsakė jiems Goeb- 
bels. Tuo pačiu metu Hitleris 
davė pramonininkams garanti
jas, kad jų interesams negresiąs 
joks pavojus.

Jr Goebbels parodė, kad jis 
savo duondarbių neapgavo/ Vie
ninteliai žmonės, kurie šiame 
reikale buvo apgauti, buvo Vo
kietijos komunistai.

Streiko metu Vokietijos ko
munistai suėjo į artimesnius ry
šius su naciais. Streiko metu 
komunistai ir naciai buvo vie
noje barikadų pusėje ir skaitė
si kovos draugais. , 

I

Komunistų partija įsakė savo 
nariams glaudžiai bendradar
biauti su naciais. Komunistų ly
deriams rūpėjo sumušti social
demokratų įtaką, nes Maskva 
jiems sakė, jog socialistai yra 
didžiausi priešai.

Tuo tarpu Goebbels įsakinė
jo savo smogikams ne tiktai 
pulti socialistus, bet dėti! pa
stangas patraukti savo pusėn 
galimai daugiau komunistų.

Jeigu komunistų spauda di
džiavosi streiko metu padary
tais “žygdarbiais”, tai visi strei
ke dalyvavusieji komunistai ži
nojo, kad streiko metu naciai 
parodė daugiau drąsos, negu 
komunistai.

. Komunistai matė, kad streiko 
metu nacių partijos vadovybė 
rūpinas savo smogikais geriau, 
negu Maskvos pasekėjai savais 
smogikais. Streiko metu komu
nistai pamatė,’kad naciai yra 
geriau aprūpinami, geriau ap
mokami ir ne toki jau baisus, 
kaip kai kurie komunistai kdt- 
tas-nu’d karto apie jubs atsiliept 
davo. J .

Goebbelso smogikai ėjo 
streiką, kad galėtų tinkamiau 
vesti propagandą komunistų 
tarpe, todėl ir ne dyvas, kad pa
traukė į savo pusę labai dide
lius komunistų smogikų burius.

Komunistai dėjosi streiko lai
mėtojais, bet tikruoju Berlyno 
streiko laimėtoju buvo nacių 
propagandistas Goebbels. Po šio 
streiko komunistų partijos na
riai ne vienetais, bet dešimti
mis pradėjo mestis į nacių par
tiją- ' ' /

Didžiausiu smugip komunis
tams buvo ne paprastą narių 
įstojimas į nacių partiją, bet 
komunistišką smogikų perėji
mas pas nacius. Streiko metu 
naciai pažino arčiau Maskvos 
smogikus ir be didelio vargo 
juos patraukė.

Smogikai ritinate didelio skir
tumo tarp nacių ir komunistų. 
Vienoje ir kitoje grupėje jie 
turėjo aklai klausyti savo vadų 
mirodyinų, vienoje ir kitoje 
grupčje^jie buvo skaitomi pa
prastais brutalios jėgos įran
kiais. Skirtumas vis dėlto buvo 
atlyginime: naciai daugiau mo
kėdavo savo smogikams, negu 
Maskva. .

Goebbels žinojo ką jis darė, 
darydamas sąjungą su komu
nistais streiko metu, jis patrau
kė savo partijon komunistų 
smogikus,

(Bus tąsa)
Stasys Dobilinis

Amerikos dideli nuo
stoliai Pacifike

PHILADELPHIA, gr. 9 d. — 
Laikraštininkas Vincent Shee- 
an, kuris prieš porą dienų grį
žo iš Tolimųjų Rytų tvirtina, 
kad J.V. turi labai didelių nuo
stolių Pacifike.

Amerika prarado daugiau lai 
vų pirmą karo dieną, negu bri
tai visą karo metą, sako Shee- 
an.

Amerikai Pacifike liko tik
tai Havajų salos ir Filipinai.

/

Rygoje išeinantis vokiečių 
dienraštis “Deutsche Zeitung im 
Oštland” paskelbė kelis straips
nius ir žinias, kuriuose kalba
ma apie rengiamus projektus 
grąžinti “Ostlande” privatines 
nuosavybes. Iš pateikiamų in
formacijų dar neaišku,z kokio
mis sąlygomis rengiasi eiti prie 
šių projektų įgyvendinimo. Šių 
informacijų santraukas čia at- 
referuojame:

Laikraštis vienam straipsnyje 
rašo, kad Vokietijos komisaro 
“Ostlandui” įsakymu visas So
vietų Sąjungos turtas perima
mas valstybės žinion. Tačiau 
šio turto tiktai maža dalis pri
klausiusi pradžioje valstybei. 
Didžiąją jo dalį sudaręs bolše
vikų nacionalizuotas privatinis 
turtas. Viso turto perėmimas 
valstybės žinion, kaip rašo lai
kraštis, nereiškiąs, kad bolševi
kų įvykdyti nusavinimai esą 
manoma įamžinti. Remdamasis 
Hitlerio pareiškimu, kad oku
puotuose kraštuose, vadovau
jant vokiečių civilinei adminis
tracijai, rengiamasi “gyvenimą 
tvarkyti protingais pagrindais”, 
laikraštis išveda, kad vokiečių 
tikslas esąs “sovietų pavogtąjį 
privatinį turtą palaipsniui per
vesti į privatinį ūkį.” Tad turto 
perėmimas valstybės žinion te
sieksiąs savo rųšies invento
riaus surašymo.

Tačiau iš šių pastabų, kaip 
matome, lieka neaišku, k a m 
bolševikų nusavintąjį privatinį 
turtą rengiamasi perleisti pri
vatinėm nuosavybėn.

raštis rašo, kad reicho komisa
ro įsakymas apie SSSR turto 
perėmimą valstybes žinion esąs 
išleistas rugpiučio 18 d. Kcpnen- 
'ttiodamas šį įsakymą, latkraš- 
tis aiškina, kad ateityje mano
ma “principe grąžinti privatinę 
nuosavybę.” Perėmimas viso 
minėto turto valstybės žinion 
siekiąs sutrukdyti, kad “buvu
siųjų ir busimųjų” savininkų 
turtas dabartinių valdytojų. Ar 
laikytojų nebūtų aikvojamas ar 
netiksliai naudojamas. Tam 
tikslui šis turtas esąs registruo-

rastis pastebi, užimsiant) ilges
nį laiką. Tiktai po to, kai re
gistracija busianti tvarkingai j-

apie privatinės nuosavybės grą
žinimą. Todėl laikraštis kviečia 
“Ostlando” gyventojus ir tar
nybines įstaigas savo bendra
darbiavimu pagreitinti registra
cijos įvykdymą.

Toliau laikraštis 
reicho komisaras 
rengiąs parėdymą, 
šią einama prie
pradžioje atskirų, gyvenimiškai 
svarbių ūkio šakų reprivatizavi- 
mo.”

Pagaliau, pažymėsime, kad 
laikraštis įsidėjo pasikalbėjimą

rašo, kad 
“Ostlandui” 
kuriuo bu- 

“laipsniško,

(buv. ministerijos) direktorium

“yra tikra, jog bolševikinė že
mes reforma bus panaikinta pa
gal privatines nuosavybes dės
nį”. Bolševikų pasisavintus tur
tu^ da’irts, bet veikiausia vokie
čiams.



Trečiad., gruodžio40, 1941
K. Augustas VVWUVWWVWWWWWWWWVAA/WWWWVWWWWV

į 7000 myliu automobiliu i
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BEVALGANT IR APETITAS ATSIRANDA. — DĖL 
PLANŲ PAKEITIMO PRISIDĖJO TŪKSTANTIS 
MYLIŲ. — MILITARIŠKI KELIAI. — VAŽIUO
JAME I “GHOST TOWN” KELIO PASIKLAUSTI.

Bevalgant ir apetitas atsiran
da.

Taip yra ne tik su. valgiu, bet 
ir su kitokiais dalykais. Pavyz
džiui, kad ir su kelione.

Pradžioje kažkaip nejauku.
Kai pradedi galvoti apie šimtus 
ir tūkstančius mylių, tai prade
da vaizduotis visokios kliūtys, 
visokie sunkumai ir nemalonu
mai. Bet kai atsiduri kelionėje, 
tai dingsta visi įsivaizduoti sun
kumai.

Užmiršti. Nepatogumai, su 
kuriais tenka susidurti, atrodo 
visai.menkais. Norisi kiek gali- 

. ma daugiau vietų aplankyti bei 
su jomis susipažinti.

Savo planus mes pakeitėme 
prieš pat Chicagos apleidimą. Ir

..................-....... :—t—— 
dėlei to, pailginome savo kelio
nę net vienu tūkstančiu su vir
šum mylių.

Ir visai nesigailėjome: kelios 
Kanadoje praleistos dienos vi
sada pasiliks musų atmintyje. 
Pasiliks atmintyje ir tie pasa
kingai gražus vaizdai Banff ir 
Jasper nacionaliuose parkuose.

Tačiau dėl kelionės į Kanadą 
teko išbraukti iš savo sąrašo 
kelias vietoves, kurias buvome 
manę aplankyti.

Viena Jokių <vietų buvo Sęat- 
tle, Washington valstijoje.

Daug apie tą miestą teko gir
dėti ir skaityti, tad norėjome jį 
aplankyti. Juo labiau, kad nuo 
senų laikų ten gyvena vieųįs
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KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ.
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo' hiežėjimd,. perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo ddos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skustis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeičįimų ir visokių odos ligų. ' ,

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. BRUNS.7209 '

TAUPYKIT PINIGUS!
. j. • su 

Triangle Melsvos 
šviesos Aliejum

• DEGA ŠVARIAI/
• LAIKOSI ILGIAU
• TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO
• WATER WHlTE SPARVA

TRIANGLE 01L C0
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Gražiai Palaidojo !
Tautiškose Kupinose

.... . -■■■■ I

Frąnces Barniškiene

geras pažįstamas. '
Vienok nuo to sumanymo te 

ko atsižadėti^ nes užtrukimas 
Kanadoje visą miisų tvarkoraštį 
sumaišė. Susidarė tokia dilema : 
arba — arba. Jei važiuojame į 
Seattle, tai turime Califomijo
je savo vizitą sutrumpinti,

Žinoma, pasirinkome geriau 
kiek galima ilgiau Califorhijoje 
pabuvoti, negu dar kelis šimtus 
mylių prie keliones pridėti.

Pasirinkome tiesesnį l^elią ir 
pasukome į Spokane.

Kelias geras. Tiesą pasakius, 
labai retai kur pasitaiko prasto 
kelio. Vakaruose eina didelis 
judėjimas. Keliai bandoma p-a- 
laikyti geroje tvarkoje. Vieto
mis yra pravedami vadinamieji 
militariški keliai. Vienur jau 
baigti, o kitur baigiami. Tie ke
liai platus ir labai tiesus. Pake
lyje iš abiejų pusių yra specia
lios aikštelės. Užrašai skelbia, 
kad automobilistai turi į tas 
aikšteles pasukti ir sustoti, kai 
sutinka važiuojančius armijos 
sutikvežimius. Jie turi ten sto
vėti tol, kol sunkvežimiai <pra- 
važiuoja.

> Mums su militariniais sunk- 
vežimais neteko susidurti. Tik 
Vienoje vietoje atšvilpė priešais 
diįig. automobilis. Vyras laike 
Trinkoje lyg vėliavų tę ir mosi
kuodamas kažką kalbėjo.

Ką jis sakė, — mes nenugir
dome. Todėl kiek pavažiavę su
stojome. Manėme, kad jis grįš 
ir paaiškins, ko nori iš musų.

Nieko nesulaukę, mes nuva
žiavome toliau.

Atsidūrėme kryžkelėje, ir ne
žinome, į kurią pusę sukti. Ke
lius visai naujas ir jokių rodik
lių dar nėra.
r Apie pusę mylios nuo kryžke

lės pastebėjome miestuką.
Pasukome į jį kelio pasiklau

sti. -- •t
Datlg teko vadinamų “ghost 

townš*’ pravažiuoti, bet šis, tur 
būt, buvo niauriausias.

Randasi jis lyg> kokioje dau
boje. /Kelias duobčiau, siauras. 
Vietoje namų, riogso kažkokios 
luinos. Ir kiaulės, ir vištos, ir 
kiti gyvūnai laisvai sau po mie
stuką vaikštinėja.

Kelios krautuvės, stovi keli 
automobiliai, kuriems tinka
miausia vieta butų — muziejus, 

i Apyažiuėjome visą miestuką, 
kol pagaliau sutikome jauną 
įvyruką, iš kurio patyrėme, kur 
i^ums reikia sukti.
p’Net lengviau pasidarė, kaip iš 
miestuko išvažiavome ir vėl į 
didįjį kelią įsukome.

(Bus daugiau)
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285
155

285
152

5

396
19

9

274
56
95
10

r,

285
376
152

10

367
28

30

Veikėjo B. :
BURNSIDE.

d„ Lietuvių Tautiškose 
se buvo palaidota 
niškienė (iš| 
tė), žmona Burnside veikėjo, 
p. Baltramiejaus Barniškio.

Zimmerman koplyčioje, 9108 
Cottage Grove avenue, kur kų^ 
nas gulėjo gėlių apsuptas, Dr. 
P. Grigaitis pasakė eulogiją, nu
šviesdamas velionės gyvenimą jr 
darbus. -

Paliko 2 Dukteris
Ji priklausė kelioms organi

zacijoms,, daug veikė vieŠaęi 
gyvenime, ir tuo pač u laiku 
išauklėjo 2 gražias dukteris, 
Frances ir Eleanorą* Jos liūdi 
tie vien vyras Baltramiejus, 
dukterys, ir žentas Andrew, 
bet taipgi 8 broliai Karpia-, jų 
šeimos ir didelis būrys drau- 
gų.; •

Gruodžio

Frances
namų Karpavičių

Ji 
mo,

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 

9500 EWING AVĖ. 
CHRYSLER—PYMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris 
Kai norite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales. 
Čia galite pasirinkti gerą,karą, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turime 
100 gerų vartotų karų pasirinki
mui, tokių kaip: 
BVICKAI 
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETAI 
PLYMOUTHAI 
DODGES

Nuo 1942 Tolyn iki 1934 
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kui*įf kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $3U iki $30U, pirkdami iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite į

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 
9500 EW1NG AVĖ.

Phone So. Cbgo. 4904-4905

PONTIAC’AI 
HUPMOBULES 
FORDAI 
VVILLYS 
Station Wagon

Iš Bartininkų
paėjo iš Grajauskų kai- 

Bartininkų valse aus. Į šią 
atvyko dar visai jaunutė

laimės ieškoti. Graudu, kad ji 
turėjo eiti į kapus, kada jai 
buvo pats geriausias laikas gy
venti ir gyven mu pasidžiaug
ti.

žagariečių- Kliubas, prie ku
rio velionė priklausė, reiškia 
gilią užuojautą velionės šeima . 
Lai ji garniai ilsisi kapo prie
globstyje.

. Barbora Gurskis.

@ Nuo gasolino dujų troku 
ties 5510 Blackstone avenue, 
nutroško 64 metų Gustavai Le- 
vy, 5466 Harper avenue.

N epriklausomybč 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik r . būdamas 
finansiniai apsirūpinęs.' Statyki
te, remoritupkite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio 15- 
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 8/ Halsted St. CAL. 4118

F. J. BagoČOus 
Laukaitis .. ..... 
Kubilius......r„.

. • “į9- J. K. Mažukiia 
Kerševįčius.^.t;.. 
Kavaliauskąiįę
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K.

i
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No. 1013

Vardas ir pavardė

Adresas
ir

8
8

8
8
8

40
2

13
13
13
13

* NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
I 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No* -

13
13

J. T.
Biežis

COPR. IMI, NEEDLECRAFT SGRVICG, INC.

cHOŲSĘHOLp_LIN.ems „PZ
No. 1013—Užvalkčiams išsiuvinėjimas ir mezginiai (Tin 

karna Kalėdų dovana).

FRANK MICKAS
' Siuvėjas—Furrier 

—Krautuvė ,
KALĖDOMS VISADA 

VYRAI ČIA GALI 
PASIPUOŠTI 

PUIKIAUSIAI IR 
NEBRANGIĄ!.

4146 ARCHER AVENUE

Milda Buick Salės
VIENINTfiLfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Street, Chįcago, I1L 
Telefonas LAFAYETTE 2022 Rez. Tet V1CTORY 2499

32

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Etollywood 
šviesomis- D a r b as 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
TeL ENG. 5893*5940

J.CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 902?
WEST V1RGINIA PdcahontaS' Mine
Run iš geriausių mainų, daug *8.35 
dulkių išimta ........................ ..i,,.' \

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU, 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI, 

BLACK BAND LUMP ....... $*| Q.25
Sales taksaf ekstra.-

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas 
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas, 
H. Rajevvski “Shorty”

9-to Wardo Liet. 
Demokratai Rinks 
Valdybą Gr. 16-tą
Paduos Susirinkimui Konstitu

cijos Projektą1
ROSELAND. — 9rto Wardo 

Ęlet Demokratų Rimbo prieš- 
metinis susirinkimas įvyks 16 
d. gruodžio, Liet, parapijos 
sye.t. Bus skaitomas konstitu
cijos projektas, ir rinkimas val
dybos.

Butų gerai, kad nariai skait
lingai atsilankytų ir išsirinktų 
kiiubui tinkamą valdybą.

— Stepukas.

Fight For Freedom 
Komitetas Nenustos

Miestas ir valstija

M. J. Vinikas ...
J. Miliauskas ....
J. K. Mažukna .
Pikielis

—o—
K. P. Gugis 1.... .
Pikielis .............
Bačiunas .........
M. J. Vinikas ...

o—•
S. Mockus .........
E. Mikužiutė.....
J. Brazauskas ...
Pikielis .............

P. Gugis ......
Jatul ......

—0—
Baltrušaitiene

42
38

3

PRADEK TAUPYTI 
fe. ŠIANDIE

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DlSTANCE 

MOVING
Perkfaustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
ahglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

x Saukit Tel. VJCTORY 0066

.Kuopa 121
(Clinton, Ind.)

t F. J. Bagočius
' J. K? Mažukna

M. J. Vinikas
] K. P. Gugis

S. Mockus ......
• F. Mikužiutė
i Dr. S. Biežis
i 1 < Dominikai Riauka

“Japonija Hitlerio įrankis”
Amerikai paskelbus karą 

Japonijai, Fight for Freedom 
komitėtąs4 kuris organizavo 
amerikiečiiu kovai prieš hitle* 
jiznią, pareiškė, kad nenu- 
^ąuks veikjįmo.

Komitetas šakio/ kąd Japo- 
įnija yra tiktai Hitlerio įrankis 
;nukreipti Amerikos aki# puo 
Vokietijos j tolimus rytus.

■‘Bet Vokietija tębera šio 
karo ‘širdis’ ir Amerikos di- 
džiausias priešas, šis komite
tas nėhhlčiU raukų it tol veiks, 
į kol nė vien Japonij a, bet 
* Hitleris nebus sumušti.”

Ateičiai' Užtikrinti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už- 
ėjus, nereikėtą dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje,, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

arens
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
Kuopa 289 
(Harvey, Ilk)

Bagočius
Mažukna ...
Vinikas ...
Gugis ......
Mockus ..
Mikužiu te
Dr. Biežis

Milžiniškas Sava
norių Skaičius 
Eina Armijon

I • ’v , .

Tūkstančiai jaunų chicagie^ 
čių Vakar užgulė armijos, lai
vyno ir marinų rekrutavimo 
raštines pasiduodami savano
riais karo tarnybai;

Užvakar buvo daug s^yano- 
'rių, bet vakar buvo kelis kart 
daugiau, ir keleriopai daugiau 
nejgu 1917 metais, kai Ame
rika įstdjo į Didįjį Karą.

i

INSURED
iUOO

i Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakariu

Čia jūsų indėliai NESĄ 
nuošimčio. Yęa apdtausti iki $5,000 
pėt Federal Sayings and Loand Insu
rance Corporation, . Washington, D> C.

W.G.E.S.
Kasdien tiuo v. ryto ’ 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias - 
muziką ir kitus įdomius 

pames turas.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

»• I ■» , į* • *v »-.**• . | 1 ... ..... « r* ' ■ '

1739 SO. KALSTĖar

Garsinkite ‘fN-nosė
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NAUJIENOS, Chicago, Iii. Trečiad.* gruodžio 10, 1941

PRALEIDUS POPIETI SU MICHIGAN CITY, 
INDIANOS, LIETUVIAIS SLA NARIAIS

Kuopos Susirinkime1 Pas pp. Lašus
Ra$o N. G.

X
Nelaukti siurprizai yra vi

suomet malorfiausi. Taip buvo 
ir su musų vizitu pas Mięhb 
gan City lietuvius praeitą sek-t 
madienį. Proga buvo tenykš» 
čios SLA kuopos susirinkimas. 
Toj kuopoj priklauso mųsų 
gerai žinomas veikėjas, audį- 
torius Juozas Varkala, ir jis 
bent kelis kartus į metus daro 
speciales keliones lenais daly
vauti kuopos veikloj.

šį kartą p. Varkala turėjo 
dar dvi bendrakeleives: savo 
žmoną Elinę ir šių žodžių ra
šytoją.!

P-iai Varkalienei beneriant 
vilnones pirštines (šiame svar
biame momente ji net važiuo
dama kelionėje neleidžia lai
ko be darbo) ir mndviem su 
p. Varkala besikalbant, nei 
nepajutom, kad privažiavome 
Michigan City kuopos selęręto- 
riaus, p. Lukausko, namą, ku
riame kuopa laiko susirinki
mus, r

Susirinkimas
Įeiname vidun. Čia susėdę 

nariai su savo pirmininku p. 
Rupšiu priekyje svarsto orga
nizacijos ir savo kuopos rei
kalus. Susipažinus su jais, pa
likome juos savo susirinkimą 
tęsti toliau.

Po susirinkimo pirmininkas 
Rupšis pakvietė mane bend
ram pasikalbėjimui ir arti-? 
mesniam susipažinimui. Nors 
ši kuopa nėra skaitlinga na
riais, Jjet visi dalyviai nuošir-

dus, tikri lietuviai, kurie orga
nizacijoj nuo seniai priklauso 
ir jos gerove ir ateitimi rupi- 
nąsi. Pasidalinę mintimis ir 
padarę kai kuriuos sumany
mus dėl kuopos veiklos, atsi
sveikinome su simpatingais 
šeimininkais, ponais Bukaus
kais. ir visais susirinkimo da
lyviais, ir išvykom su ponais 
Lašais į jų ūkį. v

Puikus ųkis
Daug buvau girdėjus apie

vaišingumą. Apie jų malonų 
atsinešimą prie svečių galėjau 
spręsti iš pirmesnės pažinties 
su p. Lašiene ir jos dukterim 
Onute “Naujienų” parengi
muose, kuriuos juodvi, kaipo 
geros naujienietės, visuomet 
lanko.

Bet reikia būti jų namuose 
ir su visa Lašų šeima, tėvais 
Lašais, dukterim Onute ir jos 
vyru Jonu Dilium, kad pajus
ti ir įvertinti tikrą lietuvišką 
širdį ir jų 
mą. Taip 
kambarių 
tas aiškiai 
eglaitėmis,
gamtos grožybėmis, taip įėjus 
vidun esi nustebintas šeimi
ninkės ir dukters originaliu 
artistišku namo papuošimu.

Rankdarbių ekspertė
Esu didelė mylėtoja visokių 

rankdarbių ir, rodos, pati tu
riu gan nemenką rinkinį sa
vųjų. Bet prisipažįstu, kad nie-

ypatingą darbštų- 
kaip jų puikus 14 
namas yra apsup- 
žaliomis pušimis, 

cedrais ir kitomis

kuomet nesu mačiusi tiek 
dąjįg įvairių ir įdomių darbtj 
vienoj vietoj. Ir kasgi didelę 
didižumą jų padare, jeigu ne 
pati šeimininkė Lašienė. Kitus 
pagamino Onutė. \

Besigėrėdama visais tais šiu- 
, iniais, mezginiais, etc., pa
mąsčiau sau, ka’d kuomet mu
sų miestietės moterys kalba, 
kad neturi laiko tam arb'a ki- 
am darbui, jos turėtų pama

nyti ponios Lašienės liuoslai- 
k'o darbo rezultatus. Jau ne
kalbant apie tai, kad ji yra 
oavyzdinga ūkininkė, puiki 
ermininkė ir dirba galybes 

rankdarbių, ji randa laiko ir 
skaityti, taip kad yra gerai aį- 
sipažinusi su pasaulio^ įvykiais 
ir domisi lietuvių veikla vi
sur. Ji yya tikrai stebėtina mo
teris.

Malonus žmones
Duktė Onutė yra dailės my

lėtoja. Ji gražiai skambina 
pianą .ir turi malonų balsą. 
Abudu vyrai, tėvas Lašas ir 
žentas Dilis, daro įspūdį tų 
tikrų ūkio darbo žinovų ir la
bai nuoširdžių žmonių.

Iš viso, Lašų šeima darė man 
kokį labai skaistų, gaivinantį 
įspūdį ir mano vizitas, 
ponams Varkalams, bus 
latos malonu atsiminti.

Diena Iš Dienos
. . • - ' * • • r

APSIVEPĖ

Draugai pranęša, kad nese
niai apsivedė p. A. Songaila ii 
o. Anna Kovęsis.

~ -—r" —p yi j. . ;.wiw

Gražios “Dvigubos” 
Vestuves Walter 
Dočkų Šeimynoj

I 
f

f

ačiū
nuo-

Apsivedė Duktė Su G. Schmitt 
ir Sūnūs Su Helęn Kullman
George Schmitt su Albina 

Bočkus, Charles Bočkus su 
Helen Kullmanj apsivedė perei
to mėnesio pabaigoj, šauniose 
‘dvigubose” vestuvėse, kurios 
įvyko Walter ir Catherlne Boč - 
kų namuose, 5937 ' S. LaSalle 
Street.

Į vestuvių puotą atsilankė la
bai daug svečių: giminių, drau
gų' ir pažystamų. Narpuose bu
vo paruoštas laba; puošnus al
torius, kur apeigas atlįRo ark. 
S. A. zGeniotis’hį kup. M. La

Kullman; ir Frank ir Mary ir 
j jų sūnūs Barisai.

Medaus Mėnuo
Medaus mėnesį praleisti Char

les ir Helen Bočkai išvažiavo 
į Flęjf dą ir ten kiek pabuvę 
vėl grįš namo prie savo įpras
to užsiėmimo. O George ir Al
bina Schmitt išvyko apie tris 
šimtus mylių į Wisconsiną.

Po vestuvių visi ąveč ai iš- 
ns^kirstė labai gražioje nuotai
koje, bet sekančią dieną veik 
visi iiį vėl susirinko ir turėjo 
)ietus. ' Jaunavedžiams svečia

I »

teikė' labai daug gražių ir bran
gių dovanų. Už tai jie v.siems 
širdingai dėkoja. .Taip jau dė
koja ir už telegramų sveikini
mus ir linkėjimus, šiuo taip 
jau a* aš jaunavedžiams linkiu 
laimės ir geros kloties.

— Ona Dovgin.

TARP MUSŲ

ATIDARĖ NAUJĄ
KIRPYKLĄ

So.AFs Warneckienė, 7039 
Halsted St, ką tik dabar atida
rė naują barbernę.' Ji šiame 
amate turi didelį patyrimą: 
kerpa plaukus vyrams, mote • 
rims ir vaikams, ir tAip jau 
duoda ve do masažą.

P-a Warneckienė priklauso 
prie “Apšvietos” Moterų Drau
gystės ir’.taipjau ji priklauso 
ir prie visokių kitų draugijų. 
Myli apšvietą ir stengiasi pa 
lidaryti sau gyvenimų, tad šir
dingai linkiu jai gerosi kloties 
naujoje vietoje.

Šaukia Specialę 
Legislaturos Sesiją

SPRINGFIELD, III. — Gu
bernatorius Green vakar sušau
kė Illinois valstijos legislaturą 
specialei sesijai gruodžio 18 d. 
, Dienotvarkėje bus įvairus 
klausimai, iškilę iš U.S.-Japoni- 
jos karo.

O Adresu 3718 N. Hermitage 
avenue nusišovė 49 metų dar
bininkas, Albert Victor.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Gaisras Pastate
Skerdyklas Pavojun

ir Apie 400 ugniagesių žaibo 
greitumu suvažiavo į skerdyk
las, kai vakar ten kilo gaisras 
apleistam penkių aukštų san- 
dėlyj prie 46th ir Packers avė 
Buvo didelis pavojus, kad ug 
nis ap ms gretimus triobesius 
bet ugniagesiams pasisekė 
suvaldyti.

Vedybų maršui grojant, jau
navedžiai, pabroliai ir pamer
gės iškilmingai atėjo prie al
toriaus priimti šliubą. Laike 
apeigų, Romaldu'i Vistartui pa
lydint vargonais, Mary Barisas 
giedojo himnus, o pasibaigus 
apeigoms vėl buvp ipąęšas ir 
eisena.

Biznieriai Shills
Jau Sveiksta

I > —T-------
Buvo Susižeidę Nelaimėse
BRIGHTON PARK. — Ne

seniai nupuolusi laiptais savo 
namuose, sunkiai susižeidė p. O. 
Shills. Jai nespėjus pasveikti' 
automobilio nelaimėje buvo su
žeistas' jos vyras, p. M. F. 
Shills.

(Skl.)
O. D.

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

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

ją

ge- 
pa
jos 
pa-

Abu dabar jau eina geryn, 
ir pradeda darbuotis savo ra
kandų b'znyje, General Radio 
and Furniture Co., kurį užlai
ko ad. 3856 Archer avenue. Ža- 
gariečių Kliubas, prie kurio abu 
priklauso, siunčia jiems užuo- 
Įjautą ir linki kuogreičiausai 
pilnai pasveikti.

Kor. B. G.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Oriėntal Teatre

•p » i i T-.liv d.en’o ir Šeštadienio 
mečiais, 10:00 vcl. ryto !’• VVHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU SALTIMIERU

Ruth Hussey
Klausyki.e niu^ų r

LAFAYETTE 0727
KOPLYČIOS VISOSE
C’rCAGOS DALYSE

K .0x1 c, 
vaidina filme

2io i>w.0v.e, d 
“Married

DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
b605-U7 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGIA

Laidotuvių Direktoriai
/wvwwwww 
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

A “-bulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

1646 West' 46th Street
I. J. ZOLP

Phone YARds 07«l

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS* 42-44 East 108th Street Tel. PULLMAN 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue \ ' Phone YARds 4908

6812
1410

ANTHONY B. PETKUS
South Western Avenue Phone GROvehill 0142
South 49th Court. Cicero Phone C;cero 210n

J. LFULEVIČIUS
1348 S. California Avenue" Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West I8th St.

Tel. YARDS 1419

I
I

Stalo Iškilmės
Puotos metu, svečiams t ■ ' 1

riant “toastą”, p-a Ęarisas 
dainavo “I love you tiuly”, 
gražus balsas v ąiems labai
tiko, ir, pakviesta antru kartu, 
ji padainavo, “Kurį bakūžė sa
manota”. Programą vędė kun. 
baVoy. Airk. Genibtiš savo glau
džioj kalboj jaunavedžiams pa- 
Inkėjo daug laimes ir gausin
go gyvenimo, o po to jis labai 
ridom ai papasakojo apie įvai

kius gyvenimo vaizdus.
Po jo kalbėjo Juozas Kiauda, 

Tary Endžulis,ojklrank Barisas 
r z jaunavedžiai. Visi kalbėjo 
širdingai ir įdomia. Turiu pa
sakyti ir’ tai, kad šeimininkės 
r <pakisto gamintojos buvo la
bai, ^sumaningos, o ta p jau ir 
stalai buvo labai puikiai papuo
šti plokštais gėrių ir visokiais 

' ;s (ražais papuoša’aif. š?/-

bar
Bachelor”, kuris yra rodomas 
Oriėntal teatre, prie Bandolph, 
netoli State. Su ja vaidina Ro- 
bert Young ir eilė kitų žinomų 
aktorių. Scenoje yra vodevilio 
programas su Johnny “Seat” 
Da\^s ir kitais numeriais. “Mar- 
ried Bachelor”, kaip galima 
spėti iš vardo, yra komedija.

oiie ė Pa agi-s Ir 
ekertz. Namo puošimo darbą 

'..:bai gabiai atliko Patricia 
Carlson.s

a

Ir Vėl Jiedu
SI r m

“Tėvas”
Juozas Kiauda, 2651 W. 59th 

'St., apeigose buvo “tėvas” He- 
cifai Kullman, ‘ r ją atidavę 

jos busimam vyrui Charles Doč
kui. Taip jau ir Walter Bočkus 
savo dukrelę Albiną atidavė bu
simam žentui George Schmitt. 
Šias pareigas jie atliko labai 
graž ai. Vestuvininkų buvo apie 
150, bet pp. Bočkų dviejų auk
štų rezidencijoje patalptj netru
ko. >

M

K JI

u

9
M

Mano Draugai, “Naujienų” 
Skaitytojai

Taip jau aš čia noriu pažy
mėti ir savo draugus, ^Naujie
nų” skaitytojus: pp. Stepas ir 
Marcelė Sheser; Walter ir Stel- 
la Saba tis;
Mitchell;
Slemonas
Endžulis;
Venckus;
Cicero, III.; Dom ir jo žmona 
Globiai; Erlie ir Albina Card; 
Elbert ir jo žmona Pranskuna ; 
Antanas Voveris j Ęįll Adams; 
Jonas Nakrošius; Kazys Vilba- 
sas; Elenora Pratapas*; Mrs.

Stanley ir Alice 
Adomas ir Barbora 

Antanas ir Marie 
Matas Žukas; Anna 
Sophie Radvilas, iš

t 4 •

Reikalauja 
Perskirų K.

Teckla Lauraitis nuo Anthony
Lauraitis

brauna
Perskiras

Frances Valentą nuo Louis
Valentą

e Dėl neišaiškintų priežas
čių nusižudė 23 metų studen
tas, Robert W. Allman, 5555 
Everett avenue. Jisai studijavo 
aviaciją.

LIETUVIAI

Tel. Hemloek 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3irnu0.7 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 6 iki 8 vakaro. 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos 
Phone YARDS 7299

Komiką Abbott ir Gostello 
turi t’ok; didelį pasisekimą pu
blikoje, kad nespėja filmus ga-. 
minti. Vėliausias jų veikalas, 
“Kecp ’Em Flying”/ apie U.S. 
karo aviaciją, dabar yra rodo
mas RKO Palace teatre, Ran- 
dolph r LaSalle.

Antras filmas teatre <yra, 
“South of Tahiti” -su Brian 
Donlevy ir Maria Montez.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJ)
Anton Mickas, 37, i

Barrile; 27(
Arthur J. Porter, 46, f?u

la Samolis, 47
Anthony Meškauskas.

Harriet Jovish, 25
James A. Yuknis, 31,

rothy Adams, 25"
Albert F. Gasko, 26,

cille Degymas, 24
Angelo Pizzi, 27, su Dorothy

Ambrose, 19

♦ 
su Rose

Ade-

25, su

su Du

su Lu-

SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

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 z toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373 '

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Patinusios Gyslos Ofiso valandos 
ir kojų skauduliai 7—9 P. M.

Dienos metu pagal sutartį.
3564 So. Halsted St.

Tel. YARDS 4487

8

DR. KARL NURKAT
(NUĖKAITIS)

Pritaiko atsakpmin- 
gai akinius už pri
einamą kainą , ir 
Ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

• GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West. 22nd Street
Valandos niio f—3 ir 7—8 

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidonciios Telefonas: 

BEVERLY 8’44

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS TR 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 T,p Van
GVDVTOJAS G? CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen HEMlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

. ir 7 iki 9. 
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED -ST.

4

DR. STRIKOL’IS
Gvdyto’as ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioį pagal susitarimą.

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR BITINO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MAUTOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namu tel. REPTTBLIC 4888

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643 

Emergency MH)WAY 0001

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

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

. KITATAUČIAI
f ! A •" 4 'jf t,*

DR HERZMAN
Tš RUSIJOS

Gerai -'lietuviams žinomas per 39 
metus kaino patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gvdo staigias ir chron’škas ligas 
vvru. moterų ir v»ikų nar^l nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
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 
■Rpi^dnncijos telefonai:

^"perior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS:

t729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
popiet ir nuo 7 iki 8’30 vai.

Nuo 
vai.
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
MTDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį.

Miesto 
Kamb. 
Namų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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
Va!.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto
3149 SO. HALSTED STREET

Tel.

Tel. STAte 7572

VICtory 2670.
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UŽMIRŠKIME ŠĮVĄKAR KĄRĄ 
TRUMPAI VALANDĖLEI

Eikim Kalėdų Diedukui į Talką!

visą
JA‘V*L- .<

Jįąrag Įšša<ė 
“Krizį” Lietuviškuo
se Choruose, Dr-jose

Pritrukę Vyrų
Armijai i vešius privalomą 

kareiv.avimą ir $ibąr kilus ka
rui, ganą ąąpj<į9j padėtyj at 
.sį/j^ę lįeįuyl^jkį .chorai, šokių 
grupės ir kitos jaunų žmonių 
.organizacijos-

“Pirmyn” choras, pavyzdžiui, 
netekę ąpįįe 12-kos .vyriškų bal- 
§,ų» ir P.cr ą.t.eįpąpčias kelias 
savaites prąrą^. ąpįe kitą tiek. 
Panašų kn?į p(ęrgyyena “Biru- 
jtjė”, “KeistiĮcio’’ .r yisi kiti cho
rai.

Trestą Jr ^okėjų
/ . . ;

Did.oyip speičiaus' vyrų nete
ko ir Lįetuvi,ų Jaim-mo Drau-

Beliajaus

Kitį Lietuviai 
Hawaii Salose ■

4

| ORGANIZUOS 10,000 ORO SARGU
I CfflCAGOJ,DIDINS POLICISTŲ SKAIČIŲ

.» ___________________ ■ •

Nori Turėti Po Sargą Kiekvienam Bloke

CLASSIFIED ADS

Leiskim šį vakarą savo įteųip- gia Bunco Party, k,ųri.Q3 
fįems nervams truputį nuf.m- pelną skįria pętufti^įįįj) įy 
t j. AtMėkim į šalį laikraščius, našlaičių Kalėdoms. Jeigu ' kas' 
ątsįtraųkim nuo radįo aparatų, J • ' * ./«*. 1. 1 k ».• »< r • • t * ■
ir pamirškim valandėlei kąyą. 
Pašvęskim mintis malonesn am 
dalykui — bu]kime Kalėdų Pie- 
dųko tąlkinįnkais, įy pagęlįbė- 
įįme jam aprupipti rūbais, njai- 
stų ir (d.ovanopj;š • neturtingų 
šeimų yaįkps. Jeįgų to pepadą- 
rysinp tai Kalėdų piedukas jų 
gal visai net neaplankys.

Legionierių Vakaras
šįvakar visi galirpe ištiekti 

duospiapj Kalėdų seneliui pa
galbos rapką, atsilankydami į 
Pąriaųs-pįrėn.o salę, 44 į,6 So. 
^Vesįęrp avepųę, 7:30 valandą 
yakąre. Pariaps -Girėpo Postų 
Jegi.onierės (ĄųxiJ.ary) ten ren-

PIRMAS SARAšASr. $ KAREIVIU, 
ŽUVUSIU RA W AI J SAtOSE -

atliks, tai padalins p^ėįjto ka
ro invalidams iįįp.es ligoninėje. 
Ų? sųk.ęitu^ pipįgpį i.ėgi,9pįįįr^§ 

jeigu gąlėą, tai įspraus į jąs }jc 
po dovanėlę. Bet tas prikją.usų 
nuo jųsų cĮuosnum.o.

paug Ųovąpų Publikai

Ątsiląpkykįt įr pareipkij; ši 
grąžų (įąrbą. šiomis ųęrąmio- 
piis valandomis ten prąĮęistas 
laikąs duos jums daug spia,- 
gurno.

Rępgirpp pirmininke p. Juli
ja Norkuj sako, ka(d svečiams 
padalins daug Dopr prįzų, ir 
doyąnų ląįffiįpgippis kprtb ir 
bunco Įošėjajns.

Iš Illinois, Indianos, Wisconsino? Michigan
WASHINGTON, D- C. — Ar- 

m i ja vakar paskelbė sąrašą ka
rininkų ir kareivių, žuvusių IJa- 
vvaii salose, laike netikėto japo
nų puolimo ant U.S. karo ba
zių : (Šis sąrašas yra pirmas 
įr paduoda tiktai mažą dalį žu
vusiųjų. Viso -bombos užmušė 
virš 1,500 kareivių ir civilių.

PVT. ROBERT G. ALLEN. 
» Sirps, Ind.

FIRST SGT. EpyVĄRp J. 
ĮĮURNS. Bįttsfield, Mass.

ęQRp. ROBERT P. BĮU§S. 
Elkhayt, Įnd.

PVT. PFAN W. CEBEpT. 
GąĮęsburg, llį.

PVT. JORN R. FLETCHE&

Chicago j Suęw 
25 Japonus ir 
Vokiečius
Žada Areštuoti Įtartinus 

jos Piliečius 
. s A 2 "j .?

Vakar ir užvakar FBI 
derąlė žyąįgyį?ą) 
sįe ų ąpyįįpĮk^sp ąf.ęąįąyp gf 
sy.etįmšąlįųs — japonus įy yp- 
Įkiecįųs. Visi s.uimiięjį yrą; $£-

Dalį-

giją, kųrĮ 49b' 
šokėją

Cįų/ų .valdyfeps iy vedė j ai įa~ 
g,e dauja, k ad visi buvę jų Ka
pai — vyrai, kurigps nereikės 
eiti armijon per įįgesnį laiką, 
arba visai jjeręikės eiti, > sugrįž
tų į ąkiy.yįų^ pąy.ųs ir pagel
bėtų tas lietuviams brangias 
kultūrines organizacijas palai
kyti.

įk^kiąi ffcpt,.5-kių

.y grupės ve-
PFšfelt1’ kad -’am 

r^įk ą ynąžiausįąi penkių narių 
•— japnų.oiių p(ą.ę metų am
žiaus ąr 4ąi)gį,ąų. Sako, jisai 
gąlį jjžpįldyfį ^^ągas svetim- 
tąučįąis, įį»et npyejtų, kad jo 
grųpvė ir lietu”
yįš^ą., į ųąyįųą pps priimti ir 
jaunesnį pąrįaį, j.ęįgu jie yra 

........ : '
me

tais Žadą yąžįjąptj ąu lietuvis- 
kaįs šąkįąį^ į Washingtoną, 
jęĮęy^tipfĮą, p^yoįtą ir Holland, 

tam Pa" 
nąįfjį nariai pra- 

šęąįį ,kĮą.Q ąjiy^ąųsiai pradėti 
r^pptycjjąg; Meįįįį^šąųkti p. Be- 
Įįąjų,

•' ’ . .. . ) ‘ - į ' '!

Kuy Cliprąj Renkasi

,<ĮąUUį yyrąį, jkųi/ę nori įsto
ti ■ į chorus, gali tai padaryti 
jų repeticijose: “Pirmyn” — 
pępkįta,dieniais, Neffo saljė, 2435 
S. Leavitty ‘‘Birutė” — jirgf 

Ęaądąrps salėj; 
“Keistučio” - llollywood salėj, 
k^yirti^l^jąis. ■ D.

* X

Išrinko Visą Buri

Majorą^ Įi.ejly ir Chicagos apsaugos komitetas va
kar pareiškė, kad tuojau pradeda organizuoti 10,000 žmo
nių armiją, kurios tikslas bus eiti oro sargų pareigas, 
fiestas žada turėti po vieną sargą kiekvienams bloke.

Tvarko Kariuomenė.
f

Ta armija yra organizuojama su pagalba U. S. ka- 
policijos departamento ir įvairių organizaci

jų, kjUri's pąyeįškė porą prie darbo prisidėti.
W Jąm yadpyauja Saugumo komitetas, o kooperuoja

J’" " į Janįtcrių uniją, ugniagesiai, valstijęs civilė gvardija (ku- 
lį ųžjųia vielų pącionalės gvardijos) taipgi įvairios 

a nz a kj a : ;o: jt ;dk j i yeą.. <

nį,ų rąpkų į ^oy,ęęrąyįjęs Ąųo-
/-.C 

ųįįęs .skįypę ^ -pįą jĮC Jfa.’ -i 
się(d ątrp^.L ad. ;63.01 S. Hąįsjt.ed, 
-street. Ten stovi kelios biznio 
įstaigos. Tranzakcija siekia apie 
'$4X100,000.; ' •

73 pietų Įysą tai žęmej puo 
Wįll am F. yoįgjjt ą(tpįrko nau
jai suorganizuota 6301 Halsted, 
street Corporation.

Gražus Ruse lando , 
Liepį/hi Darbas

W
Ąrtesian aye$he

. B®M!
įtyėį . W . ,w

-fe'

'^f. T®
A’ 15 . • ‘ t

AP.

jįį, kurios pąyeįškė porą prie darbo prisidėti.

Depa^tamentinė^ krautuvės, ir didesnės dirbtuvės tu- 
■ ! rėš po kelis savo sargus kiekvienam dirbtuvės skyriuje 

ąrbą krautuvės aukšte.
1,įQG0 Naujų Polic^tų. 

' • »
Miestui apsaugoti ir tvarką palaikyti Chicagos de

partamentas bus padidintas vienu tukst'ančiu policistų.
Kaip daugelis chicagiečių jau pastebėjo, vietomis du 

trys policistai ar net didesni būriai budi prie svarbesnių 
dirbtuvių.

Netokie Tikri.
Niekas nemanė, kad Chicago gali susilaukti puolimų 

iš oro, bet aliarmai San Francisco, Califonijoje ir japonų 
lėktuvai Pacifiko pakraščiuose daugeliui tą saugumo 
jausmą sugriovė.

i

Prį^i minus Vakarą 
J; čerąauskpi

i ROSELAND. -r- Apie 50,0] 
žmonių lapkričio 22 d-, s.uąirįp- 
ko Dąrįįįnipkų salėj į pįej;ųs 
vietos gyyeątojo jųozb černąų- 
sko J6ApJ(e trys mėneb 
šiai atgal jisai prarado regėji
mą.
/ . fieįįg^ąi ' . :

Inįcįą/yvą pjptus rengti įškį- 
lo ^Rąseįia^dp »•’Draugi
joj • įr įps
pasidarbavo pietus surengti. Tai 
buvo pp. Q. į. Ę'ąlčįūpąį, Ę. į<. 
Wfpiąį įr > Sį'ftkųą. ^epj.s 
i talką atėjo jr bųrys jkijtų rps.c- 
landiejčįų, ig 9^;o Wąr.d,Q P.ejrpp-, 
kratų Kliudo, prį.e ;kurio reji- 
gčjaį irgi/priklaus,o, ir kitų or
ganizacijų. , ' <•

P. Juozas ir p. Keidė čer- 
nauskąi nuo seniai .gyvena 
Rosėįapde, prie' 106th Plące jr 
Wentwprth avenue. Buvo, labai 
gražu, kąd draugai juos atsi
minė skąųdžiaį‘ nelaimei aplan
kius jų šeimyną.

KOMISARO “OSTLANDUI” LOHSE 
ĮSAKYMAI

Gydytojai turės gauti aprobaciją. — Koncesijos vaisti
ninkams. — uSeserą patentai”. — Įsakymas dėl ama
tų, smulkios praniĮonės ir detalinės pprekybos. — Na
ciai bolševikų Lietuvos žmonių apiplėšimą pripažįsta 
teisėtu, -r- ‘‘Ręprivatizmas.^

SITUATION WANTED 
" ? Ieško Darbo/ /

PATYRĘS BUČERYS paieško 
darbo už bučerį. Atsišaukite. 8055 
So. Avalon Avė.

Darbininkių Reiktą
REIKALINGA MERGINA PRIE 

namų darbo, mokanti gaminti val
gį. 2 suaugę žmonės, $12.00 savai
tei, atskilas, kambarys. 717 North 
East Avė. Euclid 1228.

^ Darbininkų Reikia 
SELSMONAI PATYRĘ DrauglR 

ir Bottle Beer. Turi kalbėti lietu
viškai. Alga ir komisas. Box 25^3, 
1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS POR
TERIS, kuris galėtų rytmečiais prie 
baro dirbti. Gyvenimas vietoj. Ge
ras atlyginimas. 5700 W. 79tn $t. 
Summit 868Wl.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos 

W w 1- Į,—M-y sz-y-ų

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

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
bučernė. Priežastis liga. Atsišaukite 
po adresu 2421 W. 43rd St.

REAL ESTATE FOR SALE 
^amaj-Žemė Pardavimui

PARKAM, parduodam ir mainom 
namus,’ lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namu 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITŲ & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001

RYT. ROBERT R. NIEDZ-
JVIF.CiBJ. Grand Rapids, AJįch.

DQNĄLP D. PLANT. Wąų 
sau, Wis.

PVT. FIRST įCLĄSS RO- 
BĖRT L. SCHOTT. feikhart, 
Ind.

ROBERT R. SRATTUCK. 
piuę River, Wis. f -

STAFF S|GT A^PRE^V Ą.
WALCZYNSKI. Duluth, Mino.

PVT. LUMUS E ‘^ĄP^ĮBR.
Zeigler, 1..

£ya|gybą Įadą pęįfli^ 
tpęjti ir yįsųs įtariai ftąįį- 
Į.os pįįiečiųs gyvenamus Čhi- 
cagoj ir kitur Illinois yąjsiį-
W-

SBlfHffls »FiW&

<RBAls^
VII U O vėms, P a p

: I I n K flkictamš, Laidotu- S 
h UHUn vėms, PapiiOŠLJ 
m - ■ i n Kinis.
s GĖLININKAS J 
h 4180 Archer Avenue. * 
H Phone LAFAYETTE 58Č0 ' >

HH
H
HH
K Gėlės "Vest

H

^xxxxxxxi^^DnrxxxxxxzxYXXx^

LOVEIKIS~
-------- ’ ■ ■ ■■■■>-— Dalis. ‘ 

KVIETKININKAŠ ’ 
tfvėms, Ranki 

ir PąCTabajns.
3316 SO. HALSTED ST.

H

etams J
M

kšmkite tuos, kurie 
•'‘garsinasi

K. Aleksynas SLA 
109-tos Kuopos 
Fjrminmte ‘

WĘSTSIPE. -
IĮ l<WP$ PfiseĮjiąį ląį^jė fjrįęįr 
^eflĮii susiripki^ą.
iškinko Karolį AJeiksypą PiFJ?}b 
pipkį. yice.-pj^jnip^

»• 4- R Į?FR?
tpfcolo t^aštip nĮcų pArį p. 
tą.' Įžįinipku pąį^.ę 
fą, |<ųrio sąlėj susįrinkįjnąs 
įyykp.

1 ^.9P^otąs Spr^ 

Finansų s^fptoriųų)

-

imą vietą buvusio fin. s^g- 
tprįąps A. Įioųįdrptp, kųrįš 
kųępoje yeikė, bet turėję pa
sitraukti iš pąy.eįgų, fcąi 
kjai susirgo pereito liepos mė
nesį.

Kuopos npminącijų rezųltątąi 
jau būvį paskelbti.

Kor.

^049 M 
nji(ėą(eąįnįs sųąįrįųk.i- 

^5 Įyyjko 4 4. grį9^į9- 
n^e ąįšįrįp^inĮ.ę dąųg 
ąpįyąrątyĮąį daug rą^ę^ų iš
klausyta. Viskas ėjo tvarkia5.

Atęįpantį v ^ękmadįęųį, 14 d. 
gruodžio, įvyksta Lietuvių Kul
tūros Draugijų konferencija 
N.ęffp sy.et. $ąi ir Roseįąnii.o 
Kųįt. praugįja pasistengė iš- 
ripkai į Įkpijfąrenc ją tinkamus 
dęlegątiiąį . •

Delegatai

Štai jią: Aut. ?• Gū-i 
mųĮiąj|skas, VąĮ^ija
ąjė, j^kvęcjkąs, yiįd. Šiųi^ąs,1'.

pugėiką, įa, ir yišą vaĮ..- 
iš pįselap^o v sas

Toiįąų bųyo ręnkąjnį .dąrbi- 
ųipkąį ateinančiam pąreągįmbi, 
kųyis įvyks 28 d. šip nąląęaĮo. 
Vįsį ĮpUlai ^psįėpiė tą yąkarą 
pą^i^ti.

Pokaitę Dįe$>
draugijos ^ųsĮripkį-' 

eiĮės jųrėįo ĮJjąt 1 d. sausio 
(naujuos metuos), dabargi 
įvyjks trpęiądienj, - sausio jt | d. 
'ČJa bus rinkimas yaldybos, ir 
svarstymas kitų svarbesnių re>

- Stepukas.

F?RW i5

Gątyekaris Sužeidė
9 (Jhicagiečius

pxyyo ir jLe ^ąyft.e ppp 
jc^gių nesukęs gą/vekąris tyen- 
k.Č j jtęieiyinį aptoųąobilj, sųii- 
Jdaj sužeisdamas jame važ ą- 
vųsius 9 £mon.ęs.

Automębiliąi vąkąr užmušei

• * • i *. v \ L ? > \ ■ ' '

Central Park, pyį.ę Ąshįąpd ir 
Addiso.n, ' '

70 m. Herman ppjęttyhcr, pup 
Lawrence avė., Norwood,

$4 m. ^Įąrtjjia Beypr, 1(62 W- 
Chicago avępų(e,

7 įįipIįi MĮyan lypbįle, 553 
yirgįpįą $

3Į įn ■ John ' S*
Thrųop strpet, prįę 71st ir Vin- 
įę-iiheš. ' ' 1,:

----- - -.............................-----------------

IR JIESKA!
DARBO?

SKAITYK KjgOIEN— ų -i

NAUJIENAS
R skiltis—

"REIKIA DARBININKU'’ 
lietuviai taipgi pe^ka ir parduoda 
1 ' ir progas sdžiąo įĮiįta per 

NAUJIENAS

, i

'b

italų. •<• INI tiitklilitiiSlrtil, CIIMCO, ILL

Vokietijos reicho komisaras 
.“OsllandiįižJįo^^ išlepo įsa
kymą dm ^Ąedicinos personalo 
teisių įdirbti /savo profesijoje. 
Pagal /• šį' įsakymą, gydytojai 
turi gąuti speėiaŲnę aprobaci
ją, kurią suteikia reicho komi
saras, jeigu atįtinJuąmąs as
muo yra baįgęs Vokietijos ar
ba “kaipo lygiayertį” pripažin
ti universitetą ir jeigu ląs as
muo pripažintas verfu verstis 
gydytojo praktiką- Reicho ko
misaras gali aprobaciją atimtį, 
jeigu gydytojas pasirodė never
tas tos profesijos. Vaistinės 
pavedamos kaipo personalinė 
koncesija prįpązintienis vaisti
ninkams. Vienam vaistininkui r < * • s -
negali būti duodama koncesi- 
jon daugiau kaip viena vaisti
nė. Koncesiją suteikia reicho 
komisaras atitinkamo genera
linio komisaro teikimu. Medi
cinos seserys turi gauti specia
lųjį “s,esc/ų patentą”, > kurį s,u- 
teįkią “p.sįapdo” sveikatos ;ų-

ja nuo paskelbimo dienos', t. y. 
nuo spalių męm 17 d.

Vokietijos reiche komisaras 
Lohse spalių 17 d. išleido įsa
kymą dėl amatų, smulkios pra
monės ir detalinės prekybos. 
Įsakyme pasakyta, kad jis nuo 
paskelbimo dienos kol kas įsi
galioja tik “buvusių laisvų Lie
tuvos ir Latvijos valstybių” te
ritorijose.

zĮsakyme nustatoma, kad į 
koinhinatus ir trustus sutelk
tosios amatų įmonės vėl paver
čiamos privatinėmis įmonėmis 
ir perleidžiamos į privatines 
rankas. Taip pat elgiamasi su 
artelėmis, tačiau turi būti iš
vengta negyvybingų mažų įmo-

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

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

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

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

Turime didelį pasirinkimą namų 
ir lotų. Ką turite mainyti?

Z. S. MICKEVIČE . 
2506 West 59th Street

Tel. REPublic 7731.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ medi
nis namas, 6 ir 6 kambariai, garo 
šilima. 1823 So. Union Avė., 2-ras 
aukštas.

F AR M S FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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.

bnyčjopis (ąjkųšęrems), deųtis- 
ląrųs įr drogįsįams, lygiai kaip 
ir yipąni kitam pagalbiniam 
nyedieiųos personalui.

ŠĮo įsakyjjjp pcreniąinjgp 
įiąd viąų mi- 

pętu profesijų asmenų Įigšįoįi- 
nįąį leĮdimąi verstis praktika 
pąlįeka galioje, jeigu atskirais 
ątsi£ikįpi.ais leidimas neatšaųį;- 
tąs. žyclam.s išduoti leidimai 
skelbiami negaliojančiais. Su
sirgę Žydai ^įąųgomi žydų me- 
diciuos personalo, kuriam ga
lioja specialus nuostatai.

Medičiuos personalo žinioje 
esą įrengimai ir daiktai palie
kami jų valdymui. Ypatingi 
nuostatai nųmatygią tų įrengi- 
nių ir daiktų perėjimą piedįch 
jips personalo privatįhėn nųp- 
savyįėi). ’

Ų<itų reicho komisaro Lopse; 
įsakymu ^Osilande” steigiami 
sveikatos rųmai, kųj’itemš turi 
prikjausyįi yisas medicinos per
sonalas. Rupių tiksiąs — sau
goti, niedįcinoš personalo etiką, 
lavinti profesijoje, (luboti pro
fesinių pareigų vykdymą ir I. tj 
SveįĮiątos rųmus prįžjųrį ryh 
elio komisaras “Ostlandui”, o 
jų ved^jąs, yrą komisariato 
sveikatos skyriaus vedėjas.'

Minėti du įsakymai įšigalio-

leyesas reikalauja, esamos ko
lektyvines įmonės paliekamos. 
Į arteles įneštos mašinos ir 
įrankiai grąžinami buvusiems 
sąymiiĮluipis. Artelių jiariaį, 
kurie nėra savarankiški amati
ninkai, atlyginami pinigais. 
Amatu gali verstis žmones, tin- 
jką tam darbui tiek personąliš- 
kai, tiek profesįonafekąį. Jie 
turi gauti amatininko kortelę. 
'Jeigu nėra viešojo pateisinimo 
e^žistencijai, amatininko įmo
nė gali būtį uždaryta.

Tokie, pat -nuostatai galioja 
,dėį smulkių pramonės įmonių, 
kurios vidutiniškai laiko 20 
darbininkų. Ir jis perdųodan’ias 
į priyat neg rankas. Detalinės 

’prekybęs krautuvei, restoranui 
ar valgyklai atidaryti reikia 
gauti leidimą. Nacionalizuoto^ 
^etąlipės prekybos krautuves 
prįpcįpe y,ėl perleidžiamos į pri- 
yątiąeg rankas, o krautuvėse
(esąnčiQs prekių ątsargos gali 
į?ųti naujojo savininko nupirk
tos. < ,

• Binga Banko depozitoriai 
pętrukus gaus $144,369 divi
dendų.

PARDAVIMUI ARBA MAINAMS 
vištų ūkis. Visi įrengimai, 40 akrų, 
1,500 dedančių. Vieta — Maustori, 
Wis. Savininkas miestų koletai die 
nų. Kreipkitės 1904 So. Loomis St., 
1-mas aukštas užpakaly. Anton Po- 
ce\vicz.

VVHOLESALE FURJJITURE 
^aka^gdai jr Įtaisai f arda\^^^^ 

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Su. Western Avė.

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

FINANCF. AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MV MORGIČIŲ

Mėnesiniais atmok ėjimais
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS
LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec
Turtas virš $1,100,000.

and

SUSIRIKIMAI ,
ROSELiNDO MOTERŲ KLU

BAS turės mėn. susirinkimą ket
verge, gruodžio 11 dieną, 7:30 vaJc 
Darbininkų svetainėje, 10413 So. 
Michigšn Avė. —Valdyba. »

DR-STfiS PALAIMINTOS LIE
TUVOS priešmetinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, gruodžio 10 d., 
kaip 7:30 vai. vak. Chic. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted št. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
bus rinkimai 1942 m. valdybos įr 
kįtų svarstymas svarbių reikalų. 
Duokles bus priimamos nuo 7:00 
vai. vakaro. — Lucillc Dagis, rast.

Garsiiikitės “N-nose”

i%25c4%25af%25c4%25afp.es
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J, A. Valstybių - Japonijos Karo Eiga Paveiksluose
ALASKA

UNALASKAKIŠKA

Pacific Ocean

CHINA

MIOWAY
burma

Hong Kong

PALMYRA
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ttJAPS BOMB HAWAI!

Q U. S.FLEET IN ACTION 
0WAKE REPORTED SEIZED 

0GUAM BOMBED, CIRCLED 

©GUNBOATS, MARINES
SEIZED IN CHINA 

0HONG KONG BOMBED

SW<Ą':'

N 4 UJTFNU-ACME T»1»t>hof"
Manilos, Philippinų sostines, bendras vaizdas.,Miestą atakavo Japonijos karo lėktuvai. Daug bombų iš

mesta ant netoliese esamų Fort McKinley ir Nichols aerodromo. Pranešimai sako, kad japonai bombarduoja 
visas iPhilippinuose esančias ^armijos bazes.

tr JAPAN
Shanghoi

OTHAILAND INVADED, : 
ENDS RESISTANCE 

0PHILIPPINES BOMBED 

©MALAYA INVADED, 
SINGAPORE BOMBED (0 BORNEO ATTACKED 

®DUTCH INDI ES, AUS- 
TRALIA DECUARE WAR

l, ‘ ' i - . • N A UJIENU-ACME Tclephoto
., Prezidentas Rooseveitas savo pareiškime, kurį skaito Kongresui, prašo, kad 
tas paskelbtų karą Japonijai. Dešinėj sėdi jo sūnūs, James; užpakaly matomi 
Vico’lPrezidenlas Henry \Vallace ir Atstovų Buto Spykeris Sam Rayburn.

. . . ' ‘ ' .> NAUJTENŲ-ACME Photo ■
J. V. ginkluotų pajėgų lyderiai klauso Prezidento 

pareiškimo Kongresui apie karą su Japonija. Iš dešinės 
kairėn: Gen. George C. Marshall, Arhiija; Admirolas 
Harold R. Stark, Laivynas; Maj. Gėn; Thomas Mol-

a''* au u* .

Atstovė Jeąimįtte Rau
kiu, iš Monlahii valstijos

£wahiawa

n A I .J i h Ų*»AuA1 il *1 ulcpliutu

Pirmosios Karo Aukos
Kareiviai, Dean W. Cebert (lAiirej), 23 ih., iš Ga 

lesburg, III., ir John Rdbert Flctcher, 32 m., iš Janeš 
ville, Wis.. kurie žuvo Hawaii salose per japonų bom 
bonešių ataką sekmadienį.

Iii

ORNEO CAROLINE MARSHALL

( AUME-N A UJlr.NU TeiHphoUi

Prezidentas Rooseveitas skaito pareiškimą Kongresui apie japonų užpuolimą ant J. V. teritorijos. Nei pu 
sei valandos nepraėjus po to, kai ši nutrauka padaryta, Kongresas paskelbė karą Japonijai.
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M AUJIENU-ACME Telvpuoiu

Ramusis Vandenynas patapo naujuoju karo laišku, žetnėlapis parodo išsiyysty 
mus iki to laiko, kai Jungtinės Valstijos formaliai paskelbė kara su Japonija.
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