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BOMBARDAVO 6 JAPONU KARO LAIVUS, 
JAPONAI IŠMETĖ PARAŠIUTININKUS

Japonai siunčia dideles karo jėgas Luzon 
salai paimti, vyksta'smarkios kovos

WASHINGTON, D. C., gr. 
,10 d. — Tolimųjų Bytų karo 
jėgas komanduojąs gsnerolas 
McArthur pranešė, kad pavyko 
sumušti japonų karo jėgas, ku
rios bandė išlipti Luzon saloje 
tarp San Fernando ir Vigan, 
skelbia pirmas karo departa
mento ofic’ahis pranešimas.

Amerikos aviacija bombarda
vo japonų karo laivus, kurie 
atplaukė į Vigan pakraščius. 
Bombos pataikytos trims prie 
šo laivams. Kiti trys priešo la 
vai buvo sunkiai sužeisti. Vie
nas karo laivas tuojau pavirto 
ant šono ir paskendo.

Amerikos aviac ja glaudžiai 
bendradarbiauja su sausumos 
kariuomene.

MANILA, Filipinų salos, gr. 
10 d. Amerikos kariuome
nė atmušė pirmų japonų puo
limų, bet japonai pasiuntė dau
giau jėgų ir pajėgė iškelti sa
vo kareivius Luzon saloje.

Amerikos aviacija smarkiai 
bonįbardavo japonų"“ ekspedici
ją, bet. japonais pajėgu išsikri- 
ti Luzon pakrašč uose ir įsi • 
stiprinti Vigan mieste.

Japonų aviacija smarkiai 
bombardavo Manilą ir jos prie
miesčius. Man la randasi Luzon

JAPONAI PASKANDINO DU DIDELIUS 
BRITU KARO LAIVUS PRIE MALAJOS
Churchill pripažįsta, kad karo laivas 
Prince of Wales ir Repulse paskandinti
TOKIO, Japonija, gr. 10 d. 

— Japonų karo vadovybė skel
bia, kad britų juros pajėgumas 
Pacifike tapo sunaikintas, nes 
japonų aviacija paskandino 
“Prince of Wales” ir “Repulse”, 
du didžiausius britų drednau- 
tus.

“Repulse” tuojau paskendo, 
kai jam pataikė torpeda.

Tuo tarpu “Pr nce of Wales’* 
apsisuko ir bandė bėgti. Vė’iau 
jam buvo pataikytos kitos tor 
pėdos, kurios jį paskandino.

Britai nustebę laivų 
paskandinimų

LONDONAS, gr. 10 d. — 
Premjeras Churchill šiandien 
pat virt no iš Tolimųjų Rylų 
atėjusias žinias: “Prince of 
W^les” ir “Repulse” tapo pa 
skandinti.

Neturima jokių žinių apie 
paskendusių karo laivų įgulas. 
Br tų parlamentas ir visuomenė 
labai nustebusi šiomis žiniomis, 
nes niekas nemanė, kad taip 
greitai taps paskandinti stip
rinus eji britų karo laivai.

“Prince of Wales” turėjo 
stiprią priešlėktuvinę apsaugą 
ir stiprų denį.

Žuvo labai daug 
jurininkų

SINGAPŪRAS, gr. 10 d. — 
Britų ministeris Alfred Cooper 
per radiją pareiškė, kad pa-

1 saloje. Japonai pajėgė išlipti 
Luzon pakraščiuose, kurie ra n * 

1 dasi f’JO mylių atstumoje nuo 
■ Manilos.

Japonai pajėgė paimti Vigan 
m estei į parašiutininkų pagelba. 

.■ Iš laivų išlipusieji kareiviai bu
vo sunaikinti, bet Amerikos 
kareiviai nepajėgė ats spirti 
dideliam parašiutininkų kie
kiui.

Japonų aviacija kelis kartus 
bombardavo patį Manilos m e
stą, bet dar stipriau apšaudė 
Nichols aerodromą, kuris ran
dasi visai prie Manilos.

Kitos japonų eskadrilės smar
kiai bombardavo Cavilę, st p- 
rią karo bazę. Išmestos japonu 
bombos sukėlė gaisrų, kurie 
buvo greit užgesinti.

Amerikos kariuomenė, kartu 
su mobilizuotais fil pinais, iš 
vyko pastoti kelio išlipusiems 
japonams. Amerikos lakūnai 
numušė kelis japonų lėktuvus 
Filipinų salose. F lipiniečiai ak
tyviai remia J.V. kariuomenę: 
tuo tarpu japonų kilmės gyven
tojai padeda japonams. Mani-, 
los apylinkėse vathr būvi) pa 
stebėtos šviesos, s kurios rodė 
kelią japonų lėktuvams. Tai bu
vo japonų penktos kolonos dar
bas.

skandinus “Prince of Wales” 
ir “Repulse” žuvo labai didelis 
jurininkų skaičius.

Britų karo jėgos nepajėgė 
atsispirti prieš japonų kariuo
menę, kuri išlipo Malajos pa 
kraščiuose.

Japonų kariuomenė užėmė 
Kotą Baru aerodromą. Apylin
kėse dar eina smarkios kovos. 
Japonai sutraukė daug aviaci
jos.

Japonai vartoja “gy
vas torpedas”

VICHY, Prancūzija, gr. 1C 
d. — Prancūzų radijas šiandien 
perdavė iš Tokio atėjusias ž- 
irias, kurios tvirtina, kad ja
ponai. vartoja “gyvas torpe
das”.

Mirti pasiryžęs japonų lakū
nas skrenda kartu su torpedr 
ir ją išmeta į pavojingiaus ą 
vietą.

Japonai tvirtina, kad Peari 
Harbor bombardavę lakūnai 
nesitikėjo gyvi sugrįžti. Ma 
noma,' kad “gyvos torpedos’ 
bombardavo britų karo laivus 
pr e Malajos. Su torpeda žūva 
ir lagūnai.

— Senato laivyno komisijos 
p rmininkas Walsh pareiškė, 
kad prezidentas Rooseveltas 
vienas nuspręs kurias žinias 
skelbti, viešumon. Komisija ne- 
klausiriės laivyno valdininkų 
dėl įvykių Havajų salose.

PREZIDENTAS SAKO, KAD AMERIKOS LAUKIA ILGAS KARAS

NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto

Prezidentas Roosevęltas kalba per radijų į Amerikos gyventojus antradienio 
vakare. Jis pareiškė, kad karas gali už.Gęsti ilgai. Bet Amerika laimes, sake ji-:. 
Su tais žodžiais pilnai sutinka kiekvienas amerikietis.

[ KARO VEIKSMAI |
IIIHI—III mina y* 1

WA$HINGTON, gr. 10 d. — 
Amerikos aviacija bombardavo 
japonų karo laivus Pacifike, o 
kariuomenė atmušė japonų 
ofensyvą Filipinų salose.

ROMA, gr. 10 d. — Britai 
bombardavo ir paskandino ita
lų laivą, kuris vežė britų be
laisvius iš Lybijos į Italiją. Ita
lai stengiasi gelbėti britus iš 
vandenis.

BERLYNAS, gr. 10 d. — Vo
kiečiai paskandino buvusį danų 
laivą Paulą, kuris buvo Ame
rikos valdžios konfiskuotas. Lai
vas paskandintas tarp Grenlan
dijos ir Islandijos. x

BATAVIJA, gr. 10 d. — Prie
šo lėktuvai praeitą naktį at
skrido į olandiečių Indijas ii 
Pulu Sambų mieste išmetė bom
bas, kurios padarė nuostolių.

TOKIO, gr. 10 d. — Japonę 
pranešimas sako, kad jiems pa
vyko paskandinti J.V. lėktuv
nešį “Enterprise”, kurį “ame
rikiečiai palaikė paskandintu 
japonų karo laivų“.

BERLYNAS, gr. 10 d. — Vo
kiečių karo vadovybė sako, jog 
•ų kariuomenė traukiama atgl 
iš Rusijos frontų, kad žiemo? 
metu galėtų rasti šiltesnę pa- 
togę. Vokiečiai sako, kad rusų 
kariuomenė galėjo užimti Tich 
viną.

MASKVA, gr. 10 d. — Ru
sų kariuomenė, gen. Žukovo va
dovaujama, veja Vokiečius atgal 
visame centro fronte. Rusai pa
neigia vokiečių žinias apie sa
vanorišką pasitraukimą. Sovie
tų armija naikina vokiečiu di
vizijas, todėl jos ir traukiasi, 
skelbia Maskva.
'MASKVA, gr. 10 d. — Rau

donoji armija Kalinino srityje 
užmušė 1,400 nacių; užmušė 
600 vokiečių Tūlos srityje.

KAIRAS, gr. 10 d. — Britų 
kariuomenė be sustojimo nai
kina Lybi joje užsilikusias vo-

J. A. V. LAIVYNAS DAR VIEŠPATAUJA
SPAOTIKE, TVIMNAROOSEVELTAS
Amerika paskelbė karą Japonijai, bet 

didesniu josios priešu yra Hitleris
WASHINGTON, D. C, gr. 

10 d. — Prezidentas Roosevel
tas vakar pasakė -pirmą kalba, 
surištą su išdavikiškų japonu 
kariuomenės užpuolimu ant J. 
Valstybių.

Prezidentas pasakė, kad ne
tikėtu užpuolmu japonai pada
rė labai didelių nuostolių Ame
rikos laivynui, bet jis vis dar 
tebeviešpatauja Pacifike.

Amerika pasiryžusi kariauti 
su japonais, bet neužmiršta, 
kad didesniu Amerikos ir žmo
nijos priešu yra hitlerizmas, 
sako prezidentas.

Prezidentas pataria 
neklausyti gandu
WĄSHINGTON— D. C., gr. 

10 d. — Prezidentas Roosevel
tas pažadėjo teikti visuomenei 
žinių apie karo eigą, bet pra
šė, kad nekreiptų dėmesio i 
skleidžiamus gandus.

kiečių kariuomenės dalis. Britų 
šarvuotos divizijos jau vėl su
sijungė su Tobruko įgula.

KAIRAS, gr. 1(T d. — šian
dien britų divizijos vėl užėmė 
Gambutą, kuris randasi 40 my
lių į rytus nuo Tobruko. Bri
tai vėl apsupo didelius vokie
čių kiekius.

VVASHINGTON, D. C., gr. 10 
d. —Karo departamentas pa
skelbė antrą Havajų kovų me
tu žuvusių kareivių są.'ašą.

WASHINGTON, gr. 10 d. — 
Karo departamentas paskelbė, 
kad Havajų salose tapo užmuš
tas adm. Isaac Kidd.

iTOKIO, gr. 10. d. — Japonų 
0 štabas tvirtina, kad japonų ka

riuomenė paėmė Guam salų ir 
joje jsistiprind.

Sąryšy7 su Havajų užpuolimu 
eina įvairiausi gandai, sako 
Rooseveltas, bet dauguma ne
turi jokio pagrindo.

Pats Rooseveltas sakosi, kac’ 
jis neturįs pilnos informacijos, 
tuo labiau jos negali turėti ki 
ti. Pataria tikėti tiktai of eik
liais pranešimais.

Priešas išmetė švie
sas San Francisco
SAN FBANCISCO, Cal., gr.

10 d. — Praeitą naktį Sar 
Francisco mieste buvo paskelb 
ti du aliarma’. Visame mieste 
buvo užgesintos šviesos. (

Priešo lėktuvai išmetė švie
sas, kuriomis nogėjo surasti 
karo taikinius.

Gen. Dewitt pare škė laikraš 
tininkams, kad Alcatraz kalė 
jimo šviesos naktį privalūs bū
ti užgesintos, nes priešas gali 
jomis pasinaudoti.

Areštuoti 2,303 už- 
sieniškiai

VVASJIINGTON, D. C.', gi 
10 d. — Valstybės gynėjas Bid 
dle paskelbė, kad šiom’s dieno
mis tapo suimti 2,303 vokiečiai 
italai ir japonai.

Visi suimtieji skaitomi pavo 
jingais užsieniškiais ir bus lai
komi koncentracijos stovy klo 
K

Biddle tvrtina, kad visi su- 
ėmimai/ buvo padaryti dviem 
valandoms pPaėjus po japonų 
užpuolimo ant Havajų salų. Bus 
tiriama kiekvieno suimtojo tei
sinė būklė.

j— Hitleris atvyko į Berlyną 
ir rengiasi pasakyti kalbą su
kviestam reichstagui.

VOKIEČIU KOMISARAI MONOPOLIZAVO 
VISĄ PABALC10 PREKYBĄ

Javų, daržovių, mėsos, pieno, drabužių 
ir kt. gaminių prekybą tvarko iš Rygos

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
“Deutsche Zeitung im Ostland” skelbia, kad Berlyne esan

ti įsteigta “Central nė Rytų bendrovė prekybai žemės ūkio pro
duktais”. Ji turinti monopolinės teisės “visiems SSSR užim
tiems kraštams”. 1

Ostlandui esąs įsteigtas šios bendrovės centrą^ Rygoje. 
L.’etuvoje busią skyriai Kaune ir Vilniuje.

Apie minėtos bendrovės užsimojimus galima spręsti iš Ry
goje jau veikiančių šios bendrovės skyrių. Bygoje vokiečiai jau 
turi sekančius skyrius: žemės ūkio produktų bei žaliavų eks
porto, visų reikmenų importo, laivininkystės, pieno produktų, 
vaisių, daržovių, konservų, bravorų, spirito bei gėralų, kiau
šiu ų bei paukščių, valgomųjų aliejų bei taukų, žuvų, tabako, 
cukraus, mėsos bei mėsos produktų, javų, sėklų, bulvių, že
mės ūkio mašinų ir mineraliniu trasu. V t t

Paskaituoja apie 
Goethę

Per Kauno radiją Viktoras 
Jocaitis ekaite dvi paska tas 
apie “Literatūrinį skoni ir Goe 
thės kūrybą”. I)r. Matukas da
vė keletą patarimų radijo klau
sytojams ligoniams.

Hulį šaukia Ameri- 
rikos valstybių kon

ferenciją
WASHINGTON, D. C., gr. 

10 d. — Užsienio sekretor us 
Hull šiandien išsiuntinėjo vi
soms Amerikos žemyno valsty
bėms pakv.etimą konferenci
jai- -

Suvažiavę atstovai aptars 
bendrus Amerikos žemyno ap 
saugos reikalus. ‘ Suvažiavimas 
įvyks Rio de žaneiro mieste, 
Brazilijoj.

Čilės atstovai sako, jog rei- 
k a gulimai greičiau apsisau ■ 
goti nuo išdavikiško užpuolimo 
kuris padarytas J. A. Valsty
bėms.

— Prezidentas Rooseveltas 
sukvietė karo kabineto narius 
posėdžiu .

— Londone tvirtinama, kad 
japonai turi pasigaminę nau
ją torpedą, kuri pirmą kartą 
buvo naudojama Pcarl Harboi 
ir Malaja juros mūšyje.

— 90 mil jonų gyventojų 
klausėsi antradienį sakytos Roo- 
sevelto kalbos.

i Vėliausios Naujienos
— Sovietų Rusija Jungtinių Valstybių ir Japonijos konflik

te pasiliks neutrali, skelbia sovietų žinių agentūros.
— Kiniečiai pradėjo stiprią ofensyvą Hongkongo krypti

mi, kad galėtų atmušti tvirtovę puolančius japonus.
— Havajų salose raihu, bet valdžia paskelbė karo stovį vi

sose salose.
— Kubos valdžia areštuoja ne tiktai vokiečius su italais, 

bet ir Ispanijos fašistus, kurie varė nacių propagandą.
—r šveicarijčj patirta, kad Betainas atiduos Italijai Tuni- 

siją ir leis naudotis dalimi prancūzų laivyno.
-— Japonai pajėgė išlaipdinti naujas kariuomenėą dalis Kuan- 

tan srityje, Malaja pakraščiuose. Olandų karo laivai skuba bri
tams pagelbon.

— Luzon saloje japonų puolimas stiprėja. Atsiuntė dau
giau karo lafvų ir .aviacijos.

— Manilos srityje išmesti ^aponų parašiutininkai yra gau
domi pasekmingai.

J.V. laivynas padėjo minas New Yorko uosto žiotyse. 
Įplaukiantieji laivai privalės gauti karo vaUĮžios leidimą.

— Japonai prisipažįsta, kad Amerikos č\iacija paskandino 
du jų laivus. f

Dramos artistai suvaid no 
vokiečių rašytojo von Kleisto 
veikalą “Sukultas altorius”, šį 
veikalą vaidino St. Pilka, J. Pe
trauskas, Ona Kurmytė, V. Di
neika, A. Vain unaitė ir kili.

Silpnieji nugalės 
galinguosius

Stasys Budavas per radiją 
skaitė paskaitą apie silpnuosius 
ir -galinguo&itlg; » -

Straipsnio idėja ta, kad ga
lingųjų jėga dažnai suklumpa 
prieš silpnųjų dvasios galybę 
ir atkaklumą. Silpnesni nugali 
ir sunaikina skaitlingesnius ir 
d dosnius savo stipria dvasia.

Faktai įrodo, kad neturįs stip
rios valios dažnai turės nuken
tėti ir nusilenkti prieš dvasiniai 
apsišarvojusi priešą.

Kariuomenei rekvi
zuos patalpas

Nac ų komisaras Lohse išlei
do įsakymą, pagal kurį vokie
čių kariuomenės reikalams gali 
būti rekvizuojamos patalpos.

Vokiečiai gali rekvizuoti pa
talpas žmonėms, gyvuliams ir 
kar niams įrengimams patal
pinti.

Sako, kad už patalpas busią 
atlyginta.

ORAS
Giedras, ne toks šaltas.
Saulė teka — 7:07; leidžiasi 

— 4:19.
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ŽINIOS IR ŽINELĖS

1. Uniformoj.
Vienas didėlis anglų kalbos 

laikraštis rašo, kad kiekvienas 
vaikas, lankantis viešas mokyk
las Buenos Aires mieste, Ar
gentinoj, privalo dėvėti i gą 
baltą medvilnės paltą, kuris sie
kia kelius. Tikslas šio palo 
kuris yra nebrangus, yra dve
jopas: pirmas, apsaugoti vaikų 
rublis ir antras, — išvengti pa
siskirstymo, nes tada visi vai
kai, pasiturintys ir neturtingie
ji, išrodo lygus.

Gal musų Pietų Amerikos 
skaitytoji) galėtų mums dau
giau žinių pranešti šiuo reika
lu.
2. Sumažėjimai mokinių 
Viešose mokyklose.

Per praėjusius trejus metus 
mokinių skaičius Chicagos vie
šose mokyklose sumažėjo kas 
metai po apie dešimtį tūkstan
čių. Pereitą bertainį aukštesnes 
mokyklas lankė du tūkstančiai 
ir pusė mažiau mokinių. Šį ber
tainį skaičius sumažės gal apie 
penkis tūkstančius. Yra mano
ma, kad dabar dėl karo dar 
apie du tuksiančiai ir pusę dau
giau mokinių pasitrauks. ^mo
kyklų, nes padidins skąįčųis 
samdymo darbuose vaikų su
virs šešiolikos metų amžiaus.

Nuo kovo mėnesio 1939 me
lų Chicagos viešose p radinėse 
mokyklose nebuvo naujų sam
dymų tarp mokytojų ir labai 
mažai jų aukštesnėse mokyklo
se. Ateityje samdymai atsitiks 
d augiausia amatų mokymo mo
kyklose.
* Skaičius mokinių mdkyklose 
krinta dėl įvairių priežasčių. 
Vienas iš tų priežasčių yra su
mažėjimas gimimų, ypačiai 
miestuose; kita priežastis yra 
persikėlimas šeimų iš miestų į 
užmiesčius, kur pragyvenimas 
yra pigesnis; trečia priežastis, 

didžiausia dalis (apie 85 
nuošimčiai) jaunimo mokyklas 
lankančio amžiaus jau yra grį
žę į mokyklas; ketvirta, — da
lis mokinių paliko mokyklą dėl 
darbo, nes vėl yra pradedama 
samdyti jaunimą su viršum še
šiolikos metų amžiaus.i '

šis klausimas bus aiškiau iš
keltas “Vaikas ir Mokykla’’ sky
riuje i)o švenčių.
3. Laipsniai.

šu šia savaite baigėsi trečias 
šio bertainio periodas. Jeigu 
per šias penkiolika savaičių 
mokinys nepadarė tinkamo pro
greso, tai jam bus ypatingai 
sunku atsižymėti per likusias 
penkias savaites. Apsimokėtų 
pasitarti su mokytoja šiame 
reikąle.

Tad tėvai, kreipkite ypatingą 
dėmesį į laipsnius, kuriuos vai
kai parsineš iš mokyklos se
kančią savaitę.
------------------ 1.............................. .. ......—-------

MOTERIS KALBA
Dirbkime bendrai gerovei.

Mrs. Dwight Davis, kuri yra 
direktorė liuošnorės pagalbos, 
pataria moterims nėeikvoti nei 
maisto, nei drapdnį, nei kitko’. 
Raudonas Kryžius projektuoja 
'steigti tam tikras vienuteš, ko- 
lektuoti medžiagą, kuri kitaip 
yra numesta. Kad būti naudin
gu musų apsaugos darbe, rei
kia pasišventusiai ir planuotai 
dirbti. 

t

Vieni našlė Ohi'o valstijoj ir 
jos 14 metų duktė Įlinko aukš
tesniąją mokyklą kartu. Dar 
nepabaigiis mokyklos, prieš 17 
metų, motina išėjo dirbti. Da
bar ji nori būti slaugė ir tam 
reikia aukštesnės mokyklos di
plomo. Motina ir duktė eina 
kelias mylias iki karo, kuris da- 
veža jas mokyklon.

-‘—o— ,
Besidarbuojant vieną dieną 

Raudonam Kryžiui, mano kai
mynė ir bendradarbė buvo Eli- 
zabeth Strazdas. Besikalbant a- 
pie tai, kuomgi mes moterys 
galime daugiausia prisidėti ..prie 
R. K. darbuotės, p.zStrazdas iš
sireiškė, kad ji norėtų darbuo
tis kaipo slaugė, ir net turinti 
nckurį patyrimą toje šakoje. 
Bet kaip anoji motina Ohio 
valstijoj, ji irgi neturi reikalin
go mokslo, kad įgyti slaugės di
plomą. Bet ji irgi turi pasiryži
mo siekti to mokslo ir lanko 
mokyklą tokią, kuri prieinamą 
kiekvienai norinčiai mokytis ir 
už savo mokslą gauti kreditus. 
Tokia nlokykla yra Dante 
School, 840 So. Desplaines gat
vė. Joje klasės suaugusiems, 
kaip vyrams taip ir moterims, 
yra veltui. Jos tęsiasi nuo 9 ry
to iki 3 po piėt. žinoma, dau
giausia ir greičiausia atsieksite 
tikslo nuolatos lankydamos. 
Bet aplinkybėms neleidžiant, 
galima sunaudoti dalį laiko.

Mrs. Strazdas labai entuzias
tiškai atsiliepia apie tą mokyk
lą. Ji mano, kad jeigu lietuvai
tės geriau pažintų jos prieina
mumą ir naudingumą, tad jos 
naudotųsi proga tonais moky
tis

—o—
Vis daugiau ir daugiau Penn- 

sylvanijos valstijos moterų per
ima darbus, kuriuos dirbdavo 
vyrai ant ūkių, dirbtuvėse, ga
zolino stotyse, etc.

—o—
Pasirodo, kad pirkimas ūkių 

labai padidėjo nuo praeito pa
vasario, ir kad, 15% pirkėjų 
yra moterys, didžiuma kurių 
pačios nori dirbti ūkiuose.

Perdėtinė “Auti Waste” Cen
tro, New Y'ork’e, sako, kad a- 
merikiečiai išmeta per daug 
valgomą daiktų, Pavyzdžiui, 
kavos grūdeliui. Įdėkite kartą 
naudotus grūde ius į šaldytuvą 
ir gerai išdžiovinkite. Sekančią 
dieną supilkite juos vėl į “per- 
colator”' ir virinkite, tik žino
ma reikia truputį ilgiau virinti.

Skelbimai' Naujienose 
dubda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

I ,-i-a naudingos.

Aukokite Raudonajam Kryžiui!

Lietuvės Kviečiamos Įstoti Į
Raudonojo Kryžiaus Eiles

Prie Chicagos Raudonojo Kryžiaus dabar veikia ir Lietu
vių Vienetas, kurį sudaro didokas būrys moterų iš Moterų Klu
bo ir kitų organizacijų. Ketvirtadienį jos dirba Raudonojo Kry
žiaus namuose, 616 South Michigan avenuė, garbindamos ban
dažus sužeistiems kareiviams, nelaimėse nuken'.ėjiisįėriis., etc.

Netikėtam karui iškilus, Raudoną jam Kryžiui dabar teks 
sulošti svarbią rolę frontė/Visos lietuvės, kurios turi laiko ket
virtadieniais, yra kviečimnos kad ir 'šandien štriti; priė*. darbo. 
Tereikia nueiti paduotu adresu ir paklausti kur. dirba lietuvių 
skyrius. Informacijoms taipgi galima šaukti p-ia N. Gugis, CEN- 
tral telefonas 4411. x

Draugai
Į kalmį aukštumas Tavęs sutikt atėjau.
Sielos balsu Tu mane čia šaukei—
Tavęs dar nėra, bet ateisi, tai žinau
Ir mėlynų miglų glėbyje, laukiu ramiai:
Ateik! Audra jau praėjo ...
Aplinkui vėl giedra, gražu. y ,

Nors likimas mums kelią audrihgą skyrė 
Bet Sieloje džiaugsmingai jauku.
Kalnų viršūnėse, saulėteki sutikim tyrą.

Man nesvarbu, kaip blaško mus / ?
’ Musų žemiško gyvenimo*banga.

Kaip kankina mus/musų pačių jausmai —
, • '■ .3

Aš vieną tik jaučiu — žinau:
Kad Tave praėjusiuos šimtmečiuos radau.
Ir su Tavim dvasių pasauly gyvenau.
Kad neišmatuojamų amžių ateity
Mes liksime — kaip buvome — draugai,
Tu ir aš. Mėlynos miglos — ir kalnai...

Adelė Nausiėdas
. Lapkr. 16, 1941
Los Angeles.

1 ' ‘ 1 ■■■■■)!
Oria Pucetaitė

Norai
Norai kaip giliose vagose suklupę arkliai —s j ,
Ar iįžneši juos ten ant kalno taip saulėto?...
Botagas raitos nugrubusioj rankoj mikliai 
Užtemkit mane ten sprandu nors išlėto...

• Gerai žinau, kad jaunystės šlebčse dar esu » 
Jus man dar peršat savo jaun'ausius vaikus ... 
Bęt aš kaip jus. visus žemės drebėjimus menu — 
Į rhano duris jau beldės ruduo klaikus ...

Norai kaip giliose vagose suklupę arkliai ... ‘ S t ,
Kelkit, kelkit savo sprandus nors išlėto . . A ; ; i ;
Troškimų sukramtytas la kas bėga taip smarkiai, 
Ar užeisiu ten ant kairio, kur nėra šiaurės vėjo . .. 

i ’ ■ . <•.
Kaimynų /pribrendiriti metai bėga taip vikriai
0 mano svajos tik moja juos geidžiai atgal —- 
Taip didžius norus niefes neuždraus gyvai širdžiai...

. Aš puotoj valcus šoksiu rytoj, kaip jus vakar. •.

GERIAU VĖLIAU, 
NEGU NIEKAD
’ Geriau vėliau, negu niekad, 
lietuvių patarlė sako. Taip ir 
man, laikas tiesiog rišč om bė
ga,, bedirbant, beskubinant gy
vent, kad tik pavėluotai" apsi
žiūriu, kad tas, ar kitas reika
las liko laiku nepaminėtas, ne
atliktas. Yra žmonių, kurie vis
ką suskuba atlikti ir dar lais
to laiko turi — kiti gi, nepa- 
jėg a kartu su gyvenimu bėgt. 
Bene prie pastarųjų ir mane 
reiktų priskaityt.

čia turiu keletą .paminėjimų 
padaryti, iš kurių, kaikuriuos 
jau per porą mėnesių š rdy ne 
šioj u.

Paminklas Marijai Jurge- 
lienienei

Šia proga noriu išreikšti sa
vo dėkingumą vis ems, kurie 
buvo surišti su sumanymu ii 
pastatymu tokio artistiškai gra
žaus v paminklo; taipgi už .pa
rinkimą orig.nalaus užrašo. Ta
me užraše visuomet atsispin
dės gyva, nors ir nematoma 
esybė — Maria Jurgelionienė.

Moterų Skyriaus Laida 
9

Ta proga išleista, Moterų Sky
riaus la da buvo taip gausi, taip 
širdinga, kad man trūksta žo
džių, ją įvertinti. Kiek gražių 
straipsnių, straipsnelių ir eilė
raščių iš visos plačios Ameri
kos! Kaip malonu ir didinga, 
kada musų lietuveą moterys 
panoro ,ką nors sukurti ir su
kuria. Jos nugali visas kliūtis 
ir įrodo, kad vienybėje galy
bė !

Laimirigiausio Gyvenimo 
linkiu Suzanai Viliutei — po
niai Schweer, kurios sutuoktu-, 
vės įvyko Padėkos Dienoje.

Palinkėti jai viso geriaus d 
jos gyvenime yra daugiau, ne
gu malonu, neš jos nuolatinis 
bendradarbiavimas šiame sky
riuje1 privertė skaitytojus, ją 
pamilti. Tat ilgiausių ir geriau
sių metų Suzanai ir jos vyrui 
p. Sčhweer.

Geriausio Pasisekimo
Nors asmeniškai ponios Sa

lomėjos čerienės ir neteko pa
žinti, bet teko gėrėt s jos straip
sniais ir kitų aprašymais apie 
jos gabumus ir atsidėjimą* lie
tuvių dailėje.

Dabar, jos pastangomis, la • 
mėta State Mental Health Cli- 
nis vedėjos vieta, mane labai 
džiugina ir aš prašau ponią S. 
čerienę priimti mano širding nu
sius linkėjimus geriausioms pa
sisekimams tose svarbiose pa
reigose.

— M. F. Y-nė.

Gerai Seimininkėms 
Žinoti, Kad:

Pridėjus truputį druskos prie 
kiaušinio baltymo prieš supla
kant jį pasidaro daugiau putų 
ir jiepasidaro vandens, kuomet 
pastovi. Truputis druskos at
šviežina khvą, kuri stovėjo puo
de ilgesnį laiką. 

I—o—
Jeigu įfoti būti Užtikrinta, 

jog vištai arba kaldkiiti pada
rytas iš duonos kaiiišalaš butų 
lengvutis ir minkštos, tai įdė
kite vieną šaukštuką “baking 
po\Vder” į mišinį, bet palikite 
vietos paukštienoj dėl kylimo.

—d-—

Piigražinimub kėnuotų vaišių, 
kuriuos naudosite saliadoj, pa

imkite sūrį ir padalykite ap- 
valhiniukus. Tada pavoiiokite 
juos į pakapotus riešutus, pet- 
ruškds arba “pimento.“

—Kaimynka

iKino-Tea traSi
Į Ą (MOVIES) j 
r uuaiaeiaaiiiaaiiaiaaiaatataMf.m

atsYprašome
Šis skyrius džiaugiasi susi

laukęs naujos ir gabios bendra
darbės iš Californijos Onos Pu- 
cetaitės asmenyje, šiame sky
riuje tilpo jau du p-lės Puce- 
taitės straipsniai. Bet per klai
dą, prie antrojo įlipusio gruo
džio 4 d. antrašte “Moteris“ bu
vo praleista autorės — Onos 
Pucetaitės — vardas.

Už tą klaidą atsiprašome p- 
lės Pucetaitės ir skaitytojų.

Lauksime p-lės Pucetaitės 
dažnai atsilankant šiame Sky- 
rije. Nona Gugienė, Vedėja

Iš Brighton Parko 
Moterą Klubo 
Susirinkimo

Br.ghton Parko Moterų Klu
bo susirinkimas gruodžio. 4 d. 
buvo pasekmingas ir turtingas 
notariniais. Prisirašė sekan
čios naujos narės, — Mieravi- 
čienė, Klevmskienė, Norkienė 
ir Brazienė. Priimtas pakvieti
mas ir nutarta dalyvauti De • 
mokratijos ir Lietuvos Nepri
klausomybės konferencijoj, gr. 
14 d: Buvo išniktos ir delega
tės..

1942 metams valdyba išrink
ta ta pati vienbalsiai. Ji susi
deda iš sekančių: pirmininkė— 
Zabukienė; vice-pirm.—Puniš- 
kieno ir Mocevičienė, iždininkė 
—Burokas; Fin. Šek.—Sinjako; 
n u ta r i m ų r a š ti n i n k ė—C a r t er. 
Ligonių lankytojos: M kuckie- 
nė, Puniškienė, Mocevičienė ir 
Karaliūnienė.

Klubo sekamas vakaras įvyks | 
IIollywood svetainėje, sausio 
17 d. Tikietai bus tiktai 30 cen
tų. Pelnas eis labdarybės tiks
lams.

Trys Klubo nares jau dirba 
prie Raudonojo Kryžiaus ket
virtadieniais. Narės yra kvie
čiamos kuodaugiausia pr sidėt 
prie šio R. K. darbo.

Susirinkimas baigęsi užkand
žiais ir draugišku pasikalbėj.- 
mu.

— A. Zabukienė.

VAKARAS

Jeigu Čiaudėt te Colbert yra 
jūsų mėgiama, nutarkite pama
tyti “Skylark“ Chicago teatre.

Veikalo veiksmas komplikuo
tas; tad mėginki! į teatrą užei
ti pasakos pradžioj, kad leng
viau ją galėtute sekti. Ji prasi
deda komplikacijom ir keb
lumai auga kaip ant mielių nuo 
pirmos scenos.

Seniai Ciaudettc bematem. 
Puikiai ji vėl pasirodo. Jos ta
lentas tobulesnis. Jos ypata ir 
grožis žingeidesni, negu kada 
p-lė Colbert yra ligi šiol pasi
rodžius — ir tai yra ko pasi
džiaugti.

Veikalo tema yra ženat\ės 
keblumai Šių dienų sparčiai bė
gančiam gyvenime. Ray Mil
iam! yra jos užsiėmęs vyras, 
kuris ją pirma turi prarasti di- 
vorso korte iki radus laiko jai 
savo meilę išreikšti. O Brian 
Aherne yra jaunikaitis, kuris 
ndturi tokių laiko trukumų. 
Binnic Barnes prisideda prie 
veikalo su savo gražiu svieliš
kurnu. /

Taip — Chicago teatre gali
ma lengvai svarbesnius reika
lus užmiršti, nes ten “Skylark“ 
gražiai dainuoja.

Suzanna Viliutė-Schweer

208-ta SLA Moterų Kuopa Ren
gia Kortų Lošimo Vakarą;

Pelną# Labdarybei.
208-tos SLA Moterų kuopos 

metinis susirinkimas įvyko Con- 
gress viešbutyje gruodžio 3 d. 
Susirinkimai! atsilankė 27 na
rės. 1942 metams valdyba bu
vo vienbalsiai išrinkta toji pa
ti. Ją sudaro sekamos kuopos 
narės: S. Narvidienė, pirminin
kė; vicc-pirmininkės yra J. Zy- 
montienė ir J. Varašienė; iždi
ninkė p. Kandrat; sekretorė — 
S. Mikšienė; finansų sekretorė 
— V. Byan#kienė ir daktarąs 
kvotėjas, Dr. E. Girjotaitė. Ko
respondentė A. Stgnish.

Kuopa nutarė rengti kortų 
lošimo vakarą, kurio pelnas eis 
labdarybės fondam Vieta ir die
na bus paskelbta vėliau. Komi
sija rengimo išrinkta, su ponia 
Trust kaipo pirmininke.

—Ne korespondentė

REMK1TE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

‘‘NAUJIENOSE“

| Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Avienos 
“Casserole”

2 svarai bulvių t
3 puodukai šaltos virtos avienos
1 vidutinio dydžio svogūnas

1 puodukas padažo
1 šaukštukas druskos
¥4 šaukštuko maišytų maltų 

prieskonių
Va puoduko .karšto pieno
2 šaukštai sviesto
Druskos kiek reikia
Truputį pipirų
1 kiaušinis.
Išvirkite bulves. Sumalkite mė

są ir svogūnus. Pridėkite padažą, 
druską ir maltus prieskonius. Su
maišykite. Nusunkite bulves ir su
trinkite. Ištarpinkite sviestą pieno 
ir supilkite į bulves. Pridėkite drus
ką, pipirus ir kiaušinį. Suplakite. 
Išdekite kraštus ll/į> kvortos dydžio 
molinį indą (casserole) bulvių 
sluoksniu, vidurin sudėkite riiėsą, 
ir uždėkite bulvėmis. Kepkite karš
tame pečiuje apie 30 minučių.

Jp II !!■ ■■■ I.. .

j INSURANCE I
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.

" • TAVERNŲ ir namų savi
ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
UHes.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPkEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštine atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais » 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet v --- ■

Garsinkitės “N-riose”
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Spaudos J3i uletems
Nr. 8 — Redaguojamas Liet. Gen. Konsulato, New York, N. Y.

L ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA
(Bus daugiau)

III. LENKŲ, UKRAINIE
ČIŲ, ŽYDU, RUSU IR 

KITŲ SPAUDA
I

Lenkų-Lietuvių santykiai.
Adv. K. Jurgėlos straipsnis 

tuo klausimu, tilpęs “Nowy 
Swiat” lapkričio 12 d. neliko 
be atsakymo. Tūlas S. Kamiens- 
ki atsako jam net per penkius 
iš eilės numerius to paties laik
raščio (Nr. 32/—331).

Autorius pradeda adv. K. Jur
gėlos puolimu, nes jis palaiko 
rasistines idėjas, pavadindamas

Vyrai, Moterys! Seni, 40 
50,60 m.! Pagyvenkite!

Jaunkltėa Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo
Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės išsi- 
t*ėmę, nnrtdėvėje. susmukę. Tūkstančiai ste
bisi. biskis pasismarkinimo su Os^reK pa
baro. Jame yra abelnieji stiprylai dažnai rei
kalingi po 40 m."kunam, kuriems trūks
ta geležies, kalkių, fosforo, iodo, Vitamino 
BĮ. 73 metų amžiaus daktaras ražo: ‘‘Ai 
pats j| vartojau. Pasekmės puikios.” Nesl- 
jausk susmukęs. ’ senas. Pradėk jaustis 
smarkesnis ir jaunesnis nuo pat žios dienos.

Parsiduoda visose geroso vaistinėse

Rimšas, Dymšas lietuviais, tuo 
tarpu ne kas kitas, bet tik jie 
patys galį pasisakyti kas jie esu 
— lenkai ar lietuviai.

Toliau pereina analizuoti len
kų, lietuvių santykiavimus pra
eityje. Mato idealą unijoj, “Že- 
ligowskijada”, jo nuomone, bu
vo tik Viluijps gyventojų pro
testo žygis prieš Lietuvos-So
vietų draugystę. Suvalkų sutar
tis buvusi tik laikinas paliaubų 
susitarimas ir tik Lietuva ją pa- 
skaičiusi sutartimi, S. Kamiens- 
ki priveda seną nuvalkiotą len
kų nuomonę, kad Nepriklauso
ma Lietuva esanti Vokietijos 
padaras. Lietuvos liaudis tam 
nepritaria. Lietuvos Vyriausy
bės* dirbtinai sukėlė ir ugdė per 
20 melų neapykantą prieš Len
kiją.. Lenkija nori Nepriklauso
mos Lietuvos, bet ateiti-, duo
da suprasti autorius, gali būti 
tik bendra visų trijų Baltijos 
valstybių su Lenkija, kaip tą 
jau dabar numatė čekai.

—Quo vadis Lithuania?—už
baigia savo at akymą autorius.

Apie 'žydu mokyklą Slabadoje.
“The Jewjs.li Chronicle”. Nr. 

3766 praneša, kad Vokietijon 
Sovietų karo išvakarėse Slaba-, 
dos žydų mokykla (Jeshiva) tu, 
įėjusi leidimą tęsti * paskaitas. 
Ten pat pastebėta, kad”j;i bu
sią leista naudotis cmigracojos 
lengvatomis ir persikelti į Ame-

z Kas liečia tokias pat mokyk
las Telšiuose,. Kelmėje, Kėdai
niuose ir Panevėžyje, esą rieke 
nebuvę žinoma nei dėl emigra
cijos lengvatų, nei,dėl leidimo 
tęsti paskaitų.

IV. KNYGŲ APŽVALGA 
Vilnius Lietuvai.

“Contemporary Europe. A 
Study of National, Internatio- 
nal, Economic and Cultucal 
Trends.” šitokiu pavadinimu iš 
leista kolektyvinis veikalas, ku
rį redagavo lietuviams žinomas 
Josepr S. Roucek. Išleistas D: 
Van Ncsirand Co. Ltd., 111 m.

RAKANDAI
| PRAKTIŠKIAUSIA DOVANA KALĖDOMS

JUOS DUODAMI UŽG * ’NSIT VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ

ARCHER AVĖ; FURNITURE MFG.
JOE KAZIKAITIS, Sav.

4140 Archer Avenue LAFayette

M A D O S

IŠEIGINES SUKNELĖS
Ne. 4799—Sukirptos-mieros 16, 18 ir 29; taipgi 34. 36, 33, 40, 42,

44, 46, 48. . ’
No. 4877—Sukirptos rrieres 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ir 40.

Noiiiii gauti vtt-iių ai dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą hl m- ( 
kūtę arba priduoti pavyzdžio į 
numerį pažymėti mierą ir aiš
ki ii, parašyti savo vardą pa-| 
vardę 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 SU Chicago, III.

NAUJI ICN Q,S Fattern Dept.
1739 S. HalsteJ St., Chicago, UL

čia jdeUu 15 centų ir prašau
• 'V

atsiųsti man pa vyzd j No.........

Mieros ..... ....;............. per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Įvairios Žinutės 
Apie “Naujienų” 
Skaitytojus

ZinkKiaudai, Yuifyai, Bartkai,
Juozas Kialida atsinaujino 

"‘Naujienas” visiems metams 
laiko. Jis ir jo dukrelė Berry 
užlaiko užeigą (tavern), 2651 
W. 59th St. ' '

Gruodžio 31 d. jie turės Nau
jų Metų sulauktuves. Bus ne
paprastai graži sueiga: daly
vaus draugai ir*pažįstami. Visi 
smagiai linksminsis ir lauks 
Naujų Metų. Taipjau bus gera 
muzika, skanus užkandžiai,

gražus barškučiai, skambučiai, 
klagelos ir t. t. šio mėnesio 
24-tą, Kūčių vakare, Betty švęs 
savo gimtadienį. Aš linkiu jai 
ir jos tėveliui geros ateities.

Juozas ir Frances Bartkus
Jie atsinaujino “Naujienas” 

visiems metams laiko. Jie gy
vena 2651 W. 59th St. Pp. 
Bartkai turi užauginę gražią 
šeimyną: dukterį Helen. kuri 
jau yra vedusi ir gražiai gyve
na Beverly Mills. Simus Albert 
yra kariuomenėje Tennessee 
valstijoje ir ten dirba kareivių 
ligoninėje. Kalėdoms jis ketino 
pribūti į Chicago pasi svečiuoti" 
pas gimines ir draugus. Tėve
liai jo labai laukia, n#; jo la-

bai pasiilgo. Linkiu jiems, kad 
jų norai išsipildytų.

Antanas ir Rožė Yurkus
Jie atsinaujino “Naujienas*’ 

visiems metams laiko. Jie turi 
labai puikų bučernės ir groser- 
nės biznį, 3225 S. Lithuanics 
Avė. Nors jų biznis ei la gerai, 
bet <lėl Antano negalavimo jie 
nori • parduoti biznį su namu 
arba
bai lengvomis 
kam, toks pirkinys

skalbyklos savininkai yra lietu
viai ir 
skalbia.
Ashland 
7160. I 
patarnavimas, kreipkitės į jų 
įstaigą. —O. D.

labai gerai skalbinius
.los adresas 5622 So.

atskirai. Jie parduos la- 
išlygomis, tad 

yra reika-

nio vietą.

Ashland Laundry
Stanley Zink atsinaujinę

“Naujienas” metams laiko, šios

A TYPEWRITER 
Make« and Ideal X-mas Gilt! 

’15»

Cash or Easy
Terms

3 MONTHS

kas tai NAUJOV

RAGINA CHICAGIECIUS 
IŠKABINTI VĖLIAVAS

LUKTERĖK,

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškote.

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” 

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE

A

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Kiti į tas Krautuves, 
kurio* Skelbia*! Naujienose.

v

kurą.
DURYS 

gerina

Tvpewriter Sales and Service 
3712 S. West/jrn Avė. 

Pbone LAFAYETTE 3534

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

PRIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED ST.

Savininkai James Janulevičia ir 
Mrs. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kinffsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visą

yyynr

ta, kad Vokietija planavusi 
kontroliuoti ir obsorbuOti ma
žas Pabaltos tautas: lietuvius, 
latvius ir estus.

Kas liečia Lietuvos-Lenkijos 
ginčą dėl Vilnijos, autorius sa
ko, kad sprendžiamas faktorius 
buvęs: Želigovskio karinė Vilni
jos okupacija spalių mėn. 120 
m.

Skyriuje apie Lenkiją paša-

spaudžiami 150 metų, turėję su
prasti, kad nesunaikinami ir 
neasiiniliuojama rasinė mažu
ma yra si pnįmo šaltinis bai 
kokiai valstybei. Ten pat paste
bėta, kad senoji Lenkijos mo
narchija amžiais stengusi, tarp 
kitų tautų, a.imiliuoti i4 Ii tu
vius. Esą tik tautinis entuzi'z 
mas ir ambicija teinspiravui i

vo sienas ir užimti dideles ne 
lenkų tautybes vietas su pagrin
diniais kalbos, tikėjimo bei kul
tūros skirtumais.

Minimoj knygoj ilgas skyrius 
pašvęstas Pabaltes valstybėms. 
Jame daug Vidtdš" pašvęstu it 
Lietuvai. Jame suminėta Lietu
vos plotas, gyventojai, kalba. 
Konstatuojama, kad lietuviai 
praeityje niekada nebuvę kry
žiuočių valdomi, suminėta, kad 
Lietuva buvusi praeityje ener
gingų kunigaikščių vadovauja
ma ir išplėtusi savo ribas nuo 
Baltijos iki Juodųjų jurų. Pra
džioje Lietuvių-Lenkų unijos 
lietuviai joje dominavę.

Tame knygos skyriuje apra
šyta paskutinių laikų Lietuvos 
istorijos' raida, būtent: Lietuva 
po rusais, spaudos draudimo 
laikotarpis, tikėjimo persekioji
mas, vokiečių okupacija Didžio
jo Karo metu, lietuvių veikla 
Lietuvoje ir užsienyje karo me
tu, nepriklausomybės kovos, 
ginčas su Lenkija dėl Vilniaus 
krašto, Klaipėdos reikalai, Lie
tuvos tvarkymasis po pervers
mo 1920 m. Tame skyriuje pa
tiekiama medžiagos mažumų, 
klausiniu, Lietuvos užsienių po
litikos, ekonominės raidos, pre
kybos, kultūros, religijos, š.iš
tinto ir kičais klausimais.

Aprašyta Klaipėdos neteki 
mas, paktai su Sovietais, 'Vil
niaus sugrąžinimas, z Lietuvos 
okupacija ir sovietizacija. Kny
gos skyrius baigiamas šitaip: 
“Tiktai du dešimtmečiu laisvės, 
bet kokia padaryta pažanga, 
teritorijose su gyventojais, ku
rie nukentėjo niro karo, sukur
ta pastovios valstybės. Jos pir- 
mon eilėn buvo žemes ūkio 
kraštai, bet niekas niekada r.e 
kviestijon^vp jų gyvybingumb 
kaip tai yra buvę su* Austrija. 
Ne daugelis valstybių gali pa
rodyti tokį rekordą žemės ūkio 
bei pramonės išplėtime ir kul
tūros išvystyme.

(GALAS)

Majoras Kelly išleido atsišau
kimą, ragindamas visus miesto 
gyventojus iškabinti vėliavas 
prie* savo namų ir biznio Įstai
gose, ypač Misose valdiškose ir 
viešose vietose.

tapo 
pridėta!

(La-tą-ky’-a) Brangus ta
■ bakas iš Rytinio v“j . 

mio dabar ■ pridėtas kX t T'' 
ftis” priė Old Golds To Pr,esko- 
kvapsnys, dar ir rinkt• ypatln^'a3 
rikos tabakai sukn"ktlmai.Ame-
3ą’ puikesnį cigarete skonį n®U’

Nauja!, Puiku! Jo
draugystes sagutė! 
Kas tai Naujo tapo
pridėta ir prie Old
Golds—šaunus nau
jas skonis!

P. Lorillard Company 
—founded 1760

, « AVyAtV t sesvas
j „c a'el±.s

, i\e su «S.W

u'...... ;;;
S^31V‘^OS’Ž,Žtv'i P ...
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rnetart'?- 
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RENTA L $5

PARUOŠKIT NAMĄ 
ŽIEMAI

Insuliuokit. apsaugoki! nuo šiur
pių vėių, sutauoykit

ŽIEMINIAI LANGAI ir
Palaiko šilima vidui, 

namo išvaizdą.
Lengvi išmokėjimai—Apskaičia- 

( vimas dykai.
Lietuvis Sėlsmanas.

CARR-MOODY 
LŪMBER CO.

STANLEY LTTWTNAS— 
Generali$ Vedėjas.

3039 S. Halsted VICtory 1272

NEPAMIRŠK PERŽIŪRĖTI
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!
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vo šalies šiam 'e didžiausiame 
krizyje jos gyvenimo.”
“Savo7 šalis” pas komunistus 

reiškia sovietų Rusiją, o rie tą 
šalį, kurioje jie gyvena ir ku
rios pilietybės teisėmis jie nau
dojasi. Todėl nė vienas žm’ogUs 
neprivalo apsigauti koųVuni'stų 
šukavimais apiė “savo šaliėš gy
nimą”. ,

Kuomet sovietų valdžia drau
gavo su Hitleriu, Amerikos ko
munistai visoinis jėgomis prie
šinosi pagalbos teikimui “ašies” 
priešams. Jų vadas Earl Brow- 
der skelbė Šukį “Yanks are not 
coming!” — vadinasi, Amerika 
nesiųs kareivių padėti anglams 
ir kitiems, kUrie koyoja prieš 
Vokietiją ir Italiją.

šiandien komunistai kalba 
neva apie Savo “lojalumą” A- 
merikai, bet tuo pačiti lAiku jie 
reikale uja, kad Browderis butų 
paleistas iš kalėjimo, kur jisai 
atlieka bausmę už kriminhliškų 
nusiknitiiną. Jisai bdVd Ištiki
mas ne Amerikai, o MAskvos 
žvalgybai, o betgi 1 komunistų 
“partija” dar šiandien laiko jį 
savo fiureriu. Iš to aišku, kam 
ji tarnauja.

A. KERENSKIS REIKA 
LAUJA, KAD SSSR 
PASKELBTŲ KARĄ

Užsakymo kaina: .
Chicagoj e-paštu:

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ......................
Savaitei ....................... ......
Mėnesiui .................. ..........

Jungtinėse Valstybėšė, ne Chicagoj, 
Metams .........     $6.00

Pufei metų ............................ 3.25
Trims mėnesiams .................T75
Dviem mėnesiams ............. 1.’25
Vienam mėnesiui ................. *75

Užsieniuose:
Metams ..........
Pusei metų ........
Trims mėnesiams

$8.00 
4.00 
2.50

_ _________ ,___ _______Piniguš reikia siųsti .pašto Money-
Chicago, III. Telefonas Canal 8500. Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien išski
riant sekmadieniųš. Leidžia Nau-

Rimtas pavojus
Britams Japonijos agresoriai sudavė skaudesnį smū

gį, negu Jungtinėms Valstybėms Havajų salose. Prie 
Malajos pasiausalio japonai paskandino du puikiausiu 

. britų karo laivu: Prince of Wales ir Repulse.
Pirmas tų laivų yra 35,000 tonų, antras — 32,000.
Šitie du laivai buvo neseniai atsiųsti į svarbiausiąją 

britų imperijos bazę Ramiajame vandenyne, Singapore. 
Britų eskadra toje bazėje dabar yra labai žymiai susilp
ninta. ✓ >

Amerika negali ūmiai pasiųsti pagalbos britams^ ka
dangi jos pačios laivynas tapo skaudžiai sužalotas Pearl 
Harbor uoste. Be to, Japonai puola Filipinus ir visą eilę 
salų Pacifike — Guam, Wake, Midway ir k. Amerika 

/ yra priversta jas ginti.
Japonai jau bando prieiti prie Singaporo iš sauęže- 

mio pusės'. Jų kariuomenė įsiveržė į šiaurinę Malajos da
lį ir jau paėmė didelį britų aerodromą Kotą Bahru.

žodžiu per dvejetą dienų karo Pacifike sąjunginin
kų padėtis labai pablogėjo. Jeigu japonams dar pasisek
tų paimti Singapūrą, tai Britanijai ir Amerikai butų tik
ra katastrofa. \

Tolimuose Rytuose demokratijoms gręsia visai rim
tas pavojus.

Agresorių sąmokslas
Reikia nė vienai minutei neužmiršti, kad karas Ra

miajame vandenyne yra tik dalis tos kovps, kurią tota
litariniai agresoriai veda prieš Britaniją ir Ameriką vi
same pasaulyje.

Tarpe visų agresorių Hitleris yra pavojingiausias. 
Jeigu Hitleris laimėtų Europoje ir Afrikoje, tai Japonai 
paliktų Ramiojo vandenyno ir Rytų Azijos Valdovai. O 
jeigu Hitleris bus sumuštas, tai ir Japonija bus paklup- 
dyta.

Tokyo gengsteriai pradėjo savo žygius prieš Ameri
ką ir Britaniją, susitarę su Hitleriu.

Dabar, kuomet japonai puola sąjungininkus Pacifi- 
ke, Hitleris, be abejonės, rengiasi pradėti kame nors nau
ją kampaniją. Kurioje vietoje pasirodys jo motorizuoto
sios divizijos ir bombonešiai, kolkas nežinia. Gal būt, 
Turkijos pasienyje. Gal būt, pietinėje Franctizijoje ir 
Ispanijoje. '

Nacių ofensyvas Rusijoje sustojo. Vokiečiai kai ku
riose vietose net traukiasi atgal, į “žiemos patalpas”. 
Puolimo veiksmų sustabdymą Rusijoje Berlynas aiškina 
nepakenčiamais žiemos šalčiais. Gal būt, šalčiai; o gal 
būt, kas kita!

Bet per žiemą naciai nesėdės, sunėrę rankas. Jie ne
gali laukti, iki ginklų gamyba Amerikoje bus pilnai iš
plėsta. Jie turi skubintis padaryti britų imperijai kaip 
galint daugiau žalos Viduržemio srityje tuo metu, kai 
japonai atakuoja jos pozicijas Tolimuose Rytuose. /

Šiandien ir aklas turi matyti, kad agresoriai vykdo 
sąmokslą, kurį jie seniai buvo padalę prieš galingiau
sias pasaulio demokratijas. Amerikoje naivus žmonės 
manė, kad ši šalis gali gyventi izoliacijoje. Dabar už tą 
klaidingą įsivaizdavimą tenka labai brangiai mokėti.

Buvęs Rusijos premjeras A- 
leksandras Kerenskis, kuris da
bar gyvena Jungtinėse Valsty
bėse, mano, kad sovietų 'Rusi
jos valdžia privalo tuojau pa
skelbti karą prieš Japoniją ir 
patapti pilnu Amerikos ir Bri
tanijos sąjungininku prieš žą
sies” partnerį Tolimuose Ry
tuose.

Kere^kis pripažįsta, kad ka- 
,ras Ramiajame vandenyne ap
sunkino anglų ir amerikonų pa
galbos pristatymą Rusijon, nes 
japonai atkirto Vladivostbką. 
Bet jisai mano, kad Rusija ne
gali stovėti nuošaliai.

' “Nežiūrint to”, sako A. 
Kerenskis, “man atrodo, kad 
yra be galu sVaTbu Rusijai 
kovoti iki galo sąjungoje su 
tautomis, kurios priešinasi 
Ašies valstybėms, šitos grum
tynės paliečia Rusijos gyvas
tį, nes Ašies valstybių perga
lė reikštų galą Rusijai, kai
po suvienytai, nepriklauso
mai tautai. Aš esu tikras, kad 
aš išreiškiu mintį visų pa- 
triotingų rusų, gyvenančių 
Jungtinėse Valstybėse, be 
partijų skirtumo, kuomet aš 
sakau, kad Ašies valstybių 
pergalė reikštų Rusijos su
skaldymą ir jos žmonių pa
vergimą po naciškos Vokieti
jos ir Japonijos jungu.

“Antra vertus, pilnas ir ne
pertraukiamas Rusijos daly
vavimas kare yra būtina są
lyga Sąjungininkų pergalei ir 
pastovios taikos įsteigimui, 
kuomet kova pasibaigs.

“Nežiūrint, kokių sunku
mų Rusijai reikėtų pakelti, 
dalyvaujant Tolimųjų Rytų 
ir Pacifiko veiksmuose, ji 
būtinai turi paverti. Vladivo
stoką, kaipo bazę- Amerikos 
jurų ir oro jėgoms. Vladivo
stoko svarba^ kaipo bazės 
karo veiksmams prieš Japo
niją, yra be galo didelė.”
Čia kalba žmogus, kurio sim

patijos visuomet buvo 
demokratijų pusėje.

> Pereitame Pasaulio 
leksandras Kerenskis 
stojo už tai, kad Rusija nesi
trauktų iš karo, iki kaizeriško > 
ji Vokietija nebus sumušta. BoL 
ševikai, su Leninu priekyje, dėl 
to apšaukė Kerenskį “darbinin
kų išdaviku”, “imperialistų a- 
gentu” ir “kraujo ištroškusiu 
despotu”. Kerenskio vyriausybė 
buvo nuvetstA, ir Leninas ftė* 
taukus pasirašė sfeparatinę t Al
ką su Vokietijos kaizeriu. Jeigu 
Anglija, Amerika ta Prancūzija 
nebūtų vokiečių sumušusids, 'tai 
Rusija butų buvUsi paversta 
kaizeriu kolonija.

Dabar Kerenskis Vėl kėlia 
balsą, kad Rusija eitų ranka Už 
rankos su Vakarų demokratijo
mis. Ar Kremliuje tas balsas 
bus išgirstas?

L. A. PILDOMOSIOS TARYBOS 
kytame susirinkime tapo paau
kota dėl Raudonojo Kryžiaus 
penki doleriai is iždo ir nariai 
sudėjo aukų penkiolika dolerių. 
Iš viso pąsidarė dvidešimt do
lerių. Nutarta aukavusių var
dus paskelbti laikraščiuose.

Aukojo po dolerį: U. Juodai-j 
tienė, M. Štakeiiienė, O. Males- 
kienė, Ch Stakenienė, F. Žukas, 
J. Juodaitis, J. Miškinis, V. Šta- 
kėnas, T. Lapenas, R. Stakėnas, 
L. Stakėnas. Po penkiasdešimt 
centų: D. Ramanauskas, J. 
Stankaitis, V. Martinaitis, V. 
Musteikis; po kvoterį. O. Štan- 
kai'tiehė, < R. Ju’odkiėrtė, S. Ka
marauskas, J. Gembutienė, M. 
Kučinskienė.

L. U. Z. Draugija neteko tri
jų narių j porą ihėnesią. Mirė 
L.’Markuskis, V. Griiriala ir S. 
Zagarskis. Draugijai pasidarė 
didelis nuostolis.

Oras nėra šaltas, sniego pusė 
colio gylio. Daug narių skaito 
“Naujienas”, “Keleivį” nes šiuo
du laikraščiai parašo daug tei
sybės'ir haujų žinių iš pasaulio 
įvykių.

Kai kurie “Vilnį” ir panašius 
šlamštus numetė skaitę. Lai gy
vuoja SOcialdenlokratiškos min
ties spauda. —V. M.

Baltimore, Md

r

KORESPONDENCIJOS
h -.....

Rasine, Wis

Vakarų

“Geriausi linkėjimai” VĖL “MOBILIZACIJA”

Lietuviai Vieningai Dipba. 
I

Bendras Lietuvių Draugijų 
Komitetas, susidedąs iš devynių 
vietinių draugijų, ruošia paren
gimus skirdamas naudai jiu- 
kentėjušių lietuvių Lietuvoje 
nuo karo ir dėl labo visų drau
giją

Gruodžio 14 dieną, 2:00 va
landą po rietu, yra ruošiama 
Buhco ir Card. Party šv. Kazi
miero Parapijos svetainėje, 815 
Park Avė. Nuo šio parengimo 
visas pelnas skiriamas sušelpi- 
mui Lietuvoje vargstančių bro
lių lietuvių. Varde šio komite
to nuoširdžiai kviečiu skaitlin
gai susirinkti, nes musų visų 
viena ir ta pati pareiga yra duo
ti pagalbą saviems. Musų iškel* 
tas garbingas pasižadėjimas yra 
taip geras, kaip auksas. Pasiža
dėjome sukelti 500 dol. Lietu
vos reikalams, turime ištesėti. 
Tikimės širdingos didelės para
mos iš lietuvių sulaukti ant šio 
parengimo. Įžanga 25 c.; prife 
kiekvieno stalo dUbšime dova
nėlę. Kas norūs loš bunco, *kaš 
norės kazirbmis. o

Dar Sykį kviečiu gruodžio 14 
d., 2:00 vai. po pietų, susieiti į 
parapijos svetainę. Prie kozirą 
gerai yra ir alučio išsigerti. MėS 
parūpinsime nė tik garimo, o it 
Užsikąsti. Ateik, broli ir sesutėj 
tavo pagalbos laukiA alkanai 
nuogas brolis, seselė, tėvukai, 
motinėlė Lietuvoje Savo atsi
lankymu atliksi tiktą artimo 
meilę! —M. Kasparaitis
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SLA Pildomosios Tarybos No
minacijos 64-tos kuopos.

Ant prežidento:
F. J. Bagočius
W. F. Laukaitis 

Ant vice-prezidento:
J. Mažukna ........
V. Kerševičius 

Ant Sekretoriaus:
M. Vinikas .......
K. Jurgelionis .... 

Ant iždininko:
K. Gugis ............
J. Bačiuiias .......

Ant iždo globėjų:
S. Mockus ........
E. Mikužiutė ....
J. Brazauskas .... 

Ant daktaro kvotėjo:
Dr. Biežis ...:.......
D. Bronušas ......

Dar buvo ir daugiau kandi
datų, bet neverta skelbti visų, 
neš tik vietos eikvojimas. Ba
gočius butų, gavęs dar kelėtą 
balsų daugiau, bet tie nariai, 
kurie norėjo balsuoti, tai įle- 
viršuje rašė už Bagočių, ale 
apačioj eilutės, tai pasidarė, 
kad Bagočius ir ant vicė-pVeži- 
dento gavo balsų.

Šiaip agitacijos šiuose nomi
nacijų susirinkimuose nebuvo, 
bet iš pirmiau, tai jau buvo 
grupė sudaryta “bekinti” Lau
kaitį. v

Narių mažai susirinkime bu
vo, tai visi pašiskirstė sAu kan
didatus. ' Z. Gapšys

Ir Norman Thonlas 
Remia Valdžią
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j ištisas savaites. Jo tema buvo, 
“Kodėl japohija Neužpuls Jung
tinių Valstijų”.

Darbą atlikęs jisai atsisuko 
radio, ir išgirdo — jau žinote 
ka...

Dėl Karo Bandė 
Nusižudyti

13 •

19
14

4

Mockus .............
/

Mikužiutė ..........
Brazauskas ......

—o—
Dr. 'Biežis .......
Ir komunistų sleitas gavo po 

vieną balsą.

49 metų Stelia Zabrosky, 
2251 West Monroe street, turi 
du sūnūs armijoje, abu HawaJ 
salose. Besirūpindama apie 
juos, ji išėjo iš lygsvaros ir 
bandė nusinuodyti; Atsuko vi
sus gaso kranus virtuvėje.

Ugniagesiai ją atgaivino.

Lt. Schick—Pirmas 
Žuvęs Chicagietis

Chicagiečiai Williarri Schick, 
5627 South Šecley Avenuė-, va
kar gavo pranešimą iŠ Wash- 
ingtono, kad jų sūnūs Dėitfehah • 
tas \Villiam R. Schick buvo už
muštas HAwAii salose. Jisai yra 
pirrrias chicagietiš žūVęs Mū
šiuose su japonais.

Tarnavo U.S. karo aviacijo
je-

Brightonparkietis 
A. Driiktenis 
Hawaii Saloj

.Dienraštis “Times” vakar pa
skelbė, kad tarp chicagiečių U.S. 
armijos garnizone, Hawaii salo
se, yra jaunas brightonparkie- 
tis, kareivis Arthur Druktenis.

jisai gyveno ad. 4517 South 
FAirfiėld AVenue.

Naujas sovietų ambasadorius, Makšim Litvinąv, ga
vo audijenciją pas prezidentą RooseVėltą netrukus po to, 
kai prezidentas sugrįžo iš kongreso pOšedžio% kuriam ji
sai padarė pranešimą apie katą su Japonija* Roo&bveltas 
teiravosi, ką daryš šovietų valdžia, kuomet dabar prasi
dėjo karas Tolimuose Rytuose.x \

Ambasadorius Litvinovas atsakė, kad jteai dat Rėži* 
ho, koks yra nusistatymas Maskvoje. Bet jisai pareiškė 
“geriausius linkėjimus” (best wishes) savo valdžios var
du Jungtinėms Valstybėms, šioje sunkaus išbandymo VU* 
landoje. Kartu ambasadorius Litvinovas padėkojo JUhg» 
tinėms Valstybėms už pagalbą Sovietų Sąjungai, vieno 
biliono dolerių sumoje, iš “lėnd-lease” fohdų*

Geriausi linkėjimai! . . \ ,•
Dabar telegramos iš įvairių šaltinių praneša, kad 

Maskva nutarė būti “neutrali” kare tarp Japonijos ir A- 
merikos. <

Šios dienos Apžvalgoje y?a paduota Aleksandro Ke
renskio nuomonė, kuri atrodo daug sveikesnė, negu Lit 
vinovo “geriausi linkėjimais . r

Brooklyno komunistų orga
nas sakosi mušęs telegramą 
prezidentui Rooseveltui, pasiža
dėdamas teikti jam “pilniausią 
paraftią” prieš japonų agresiją 
ir “mobilizuoti visus Amerikoš 
lietuvius” karui prieš Ašį.

Nė taip seniai ta pati gengė 
irgi dafė “Inobilizaciją” — už 
taikų su Hitleriu! O prezidentą 
BddSėVeltų ji šiųsdartii
žioplus jaunuolius į 
toną pikiėtlioli Baltąjį Naftlą!

;; , ■•a-i.tea’a^arrrr.-riA-į.i /

ScottviUe, Mich
/

“iki paskutinio laso 
KRAUJO”

____J

( Amerikinė kominlerno są- 
moksliiiinkų agentūra, su tos
terio ir Minoro parašAis, paskel
bė manifestą, kUFlamė ji sako:

: “Komuništiį PįArtijA paža*
da savo lojalumą, savo atsi
davusį veikimą iki paskuti-

. - »

L. U. Z. DfAUgija Beteko veD 
klaus draugo L; Markuski’6 
(Marks). Vėlibiiiš btivo pirmi* 
ninku per pttŠtartidMUs tris mė* 
lils, iki apfelVgo. D^ėftoj laidotu* 
vių į. koplyčią stlšlTihko nepUx 
prastai didelė BiirtiA jo pažįsta* 
mų draūgiį ir kaimynų.

Velioftis bdvb ihlėligentiškaiš 
ėDšlŽviėlęš žinogUŠ. Buvo “Naii* 
jieiią” skaitytojUš. Laidotuvės 
hUVO lai^Voš. Koplyčioj1 pasakė 
kalbas V. Filypaš Angliškai, Ii 
Švfelftiš. iifetUViškui. Ant kaplį 
kalbėjo V. MArtillftitis. TegUl 
buria j airi IbiigVa šios šalies že* 
fnelė. >

Virš miiiūia draugija praėju
siais metais turėjo gano daug 
ęFgėliO'šu kdi kuriais StalinO 
^al’biBt^ais, bet paskutiniam^ 
slYsibinkihie prieita prie taikoš;

A

Tačifistas Notman Thomaš, 
socialistų partijos lyderis, išlei
do pareiškimą, kuriame' sako, 
kad “koVa Ameriką išgelbėti 
nub karo yra pralaimėta”, bet 
“jisai ir ‘partija’ dės 
stangas sunaikinti 
diktatūrą ir laimėti 
demokratinę taiką”.

Suėmė Dar šešis 
Vokiečius

Saugo Visus Tiltus, 
Airportą Chicagoj

visas pa- 
Japonijos 
pasauliui

Uždraudė Gaminti
Muzikos Mašinas

Ginklų administracija Wash- 
ingtone įsakė Chicagos dirb - 
tuvėms, kurios stato muzikos 
mašinas, jų nebestatyti po va
sario 1-mos; Valdžia taipgi su 
varžė, įvairių kilų panašių ma
šinų gamybą.

Neduoda Pilietybės
Vokiečiams, Italams'9

U.S. natūralizacijos' raštinė 
Chicago j e atsisakė diibti pilie
tybę 69-iarris Vokiečiams ir ita
lams. ’ . ’ ' ■ ' *

Federalė žvalgyba vakar Chi- 
cagbj ir apylinkėse šuėfriė dar 
šešis įtartinus vokiečius. Jubs 
laikys Fbrt Sheridari. Užvakar 
FBI Agentai suėmė Viso 25 ja
ponus, Vokiečius ir italus.

Chitagoš polibijos departa
mentas pastątė sargybų prie 
Visų ChiČagos tiltų vidlitmie^- 
tyj ir kitose miesto dalyse. Ug
niagesiai ir policija dabar taip
gi nliolat budės prie Chicagos 
airprtrto.

Ir Jis Nori 
Kariauti

VAKAR CHICAGOJE
Iš namų pabėgo 15-kos mo

tų berniukas, Edward Michna, 
4Ž£’D West 26th Street. Tėvai 

f 

spėja, kad jisai pasiduos Sava
noriu į laivyną. Japonams už
puolus Ameriką jisai viena apie 
tai tekalbėjo.

Bet Jo Norai 
Buvo Geri —

• Prie Van Buren ir Halsted, 
laike ginčo apie karą buvo pa
šautas 24 metų valgyklos tar
nautojas, James R. Jordan, nuo 
1645 W. Jacksdn bulvaras.

• Viešbutyje ties 36 Rush 
Street, buvo atrastas 
49 m. John Hanson, 
dota> III. •

• Prie Throop ir
aventie ėlėktrA nutrenkė 13 me
tų berfiiuką Charles . Jeromc, 
1323 Cortez streėt. Jisai paly
tųjų gyvą vifelą.

to Ties 1247 N. Ashland avė.’ 
gUtvekaris užmušė nežinomą 
Apyseni žinomų.

negyvas 
iš Mem

Haddon

Paul Kiefęr studentas North- 
western Universitete sekmadie
nį užbaigė rašyti ilgą diserta
ciją, kuriai paruošti praleido
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Turtas Virs$6,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime o r r n nnfl 11 fi ATSARGOS FONDĄ ViršOO 0U5 U U U. U U
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečįad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

'■ ", anJ-
LOAN ASSOClATlONofChicago 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 .Archer Avenue

VIRginia 1141

PRANE MICKAS
Siuvėjas—Furrier 

—Krautuvė

NAUJIENOS.. Chicago. III.
K. Augustas

[ 7000 mylių automobiliu į GIMIMAI
CHICAGOJE

25, tėvai: Edwin ir Luella. |
STARAS, Yvdnne, 4445 So.!

Campbell avenue, gimė lapkrut 
cio 27, tgvai: Edward ir Ma- 
dodna. , ■

4146

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI 

PASIPUOŠTI
PUIKIAUSIAI IR W

NEBRANGIAI. ~
ARCHER AVENUE

■ UI ii, h I ■ ■■!<!■■■ II ,»■■■, , I— ■! ' ■

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ,
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. ĖRtNsSm

TAUPYKIT PINIGUS!
........ ....... ........ , su

V Triangle Melsvos 
Šviesos Aliejum 

W • DEGA ŠVARIAU
—hF • LAIKOSI ILGIAU■r • teikia Daugiau karščioF • VVATER WHITE SPALVA

- - - - - ' ’ TRIANGLE OIL CO
Ph. CANal 2020

TRIANGLE 
RANGE

■M

CRANE COAL COMPANY
■ 5332 So. Long Avenue

♦ Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug *8.35 
dulkių išimta ..............................

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ....... gg
Sales taksai ekstra.

Milda Buick Sales

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas, 
H. Rajewski “Shorty” •

XLVI 
Obuoliai. — klimatas. į

— GAMTOS TURTAI. — ŠVINAS IR CINKAS. — 
KRIOKLYS “PAKINKYTAS” ELEKTRAI GA
MINTI. — MOKSLO ĮSTAIGOS.

WashingtOh .valstija daugeliui 
primena Obuolius.

Gražesnių, su Iti ilgesnių ir 
gardesnių obuolių jU‘s niekur 
neužtiksite.

Bet labai klystate, jei’ ihany- 
tute, kad AVashingtoii valstija 
tik iš sodų susideda. Turint 
galvoje žemės plot^, tų sodų, 
palyginti, nedaug tėra.

Faktas y Va tas, kad kur kis 
didesne Washington valstijos 
dalis . susideda iš nedirbamos 
žemės: miškų, parkų ir pusiau* 
dykumų.

Čia bus pravartu pažymėti, 
jog rytinėje valstijos dalyje kli
matas yra gana sausas. Dauge
lyje vietų lietaus krituliai nesu
daro tos normos, kuri reikalin
ga javams, vaisiams ir daržo
vėms auginti, žemė tose vieto
se gali būti ir labai gera, ir vis 
dėlto iš jos beveik jokios nau
dos nėra, kadangi nieko negali
ma užauginti. , f

Žinoma, yra ir tokių vietų, 
kur vandens netrūksta. Taip 
yra prie upių bei ten, kur pra
vesta irigacija. Vadinasi, kur 
žeme y Va dirbtiniu budu laisto
ma.

Tose vietose ir yra auginami 
tie nepaprastai gražus ir rau
doni obuoliai, kuriais Washiug- 
ton valstija yra pagarsėjusi.

Ten yra auginami ne tik o- 
buoliai, bet ir kiti vaisiai, ka-' 
dangi klimatas yra labai palan
kus.

Važiuodami į Spokane, mes 
matėme nemažai sodų, tačiau jų 
centras yra labiau į vakarus.

Pats Spokane miestas yra di
džiausias rytines valstijos daly
je. Faktiškai savo didumu jis 
yra antras, 1— pirmą vietą už
ima Seattle.

Spokane priskaito 122,000 
gyventojų. Tai labai smarkiai 
augantis miestas. Jis liko įkur
tas tik 1872 m.

Pionieriai tikrai nesitikėjo, 
tad jų įkurtas miestukas, paly
ginti, per trumpą laiką išaugs 
: didelį ir gražų hiiestą.

Žinoma, nieko nėra be prie
žasties. Jei Spokane išaugo į di
dėlį miestą, tai tik d«ėl to, kad 
tokiam augimui buvo labai pa-

SPOKANE MIESTAS.

Kai į Spokane miestą įvažia
vome, tai nebuvo dar ne antros 
valandos po pietų. Sustojom? 
pietų ir šiaip' pasidairyti 
miestą.

Miestas švarus ir gyvas 
dėjimas didelis. Yra labai
žiu narrtų. Įdomu tai, kad pa
čiame mieste yra krioklys.

Spokane pasižymi ir savo 
mokslo įstaigomis, būtent, GoTu 
žaįa uhiversitetu ir keturiomis 
kolegijomis.

(Bus 1 daugiau)

Ju- 
gra-

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGO J)
Thomas Binghanų 20, su Vir

ginia Petrųck, 19

Reikalauja
Perskirų

x Evelyn Jurgens nuo William
Jurgens

Gauna
Perskiras

Harriet Milanowski Jr 
Anthony Milanowski Jr.

nuo

Vienintele lietuvių buick’o agentūra

907 West 35th Street, Chicago, UL
Telefonas LAFAYETTE 2022 * Rez. Tel. VICTORY 2499*

Spokane yra savo rųšies pre
kybos ašis toje teritorijoje. Nuo 

, o netoli yra Idaho, Oregon ir 
Montana valstijos. Nemažai tų 
valstijų gyventojų daliai .Spok
ane yra artimiausias didelis 
miestas, kur galima “Visko gau
ti”.

Bė to, čia yni susikoncentra
vusi miško prekyba, kadangi 
apylinkėse auga puikiausi miš
kai. Sakoma, kad čia dugahčios 
baltosios pušys esančios šau
niausios visafrtė pasaulyje.

Ir tai dar nėra viskas: Špok
aite pasižymi mineraliniais tur
tais. Metinė mineralų produkcu 
ja jo apylinkėse siekia $125,- 
000,000.

hierika gauna iš Spokane apy-

J OŽAITIS, Virginia, 1711 
Ruble štrėet, gimė lapkričio 3, 
tėvai: Michael ir Antoihėtte. ’

MILLER, Thereša, 2938 So. 
Wallace street, gimė lapkričio

• Beklaušydahias karo žinių 
frer radio širdies ataką gavo ir 
mirė 67 metų Frank Borschardt, 
2312 N. Hermitage avenue.

Generolas H1 irGenerolas I1ATT 
_** -*

•A-.* 7)/,^

ObLENDED vvhiskey^

RemKite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.-— WHOLESALE

4707 So. Halsted S t.
Tel. Boulevard 0014

ėf-miirn YiJ.iFfiiiĮ \ 

BR1DGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai

* apdraustas.

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 

9500 EW1NG AVĖ. 
CHRYSLER—PVMOUTH 

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: 
Buickai 
CHRYSLERIAI 
CHEVROLET Al 
PLYMOUTHAI 
DODGES

Nuo 1942 Tolyn iki 1934 
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $5U 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. ChgO. 4904-4905

. Mes turime 
karų pasirinki-

PONTIAC’AI 
HUPMOB1LES 
FORDAI 
WILLYS 
Station \Vagon

® Savininkai uždarė “Japa- 
nese International Judo” kliu- 
bą — sporto įstaigą, kurioj mo
kino “džiu-džilsu” — japoniš-( 
kų ristynių. Ad. 28 E. VaiV 
Buren St.

■ ■

S

•į.
$ 

v KESSLERS
BI.ENDER VVHISKEY

'KB-sįars: is:..’,:.;

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir lai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3te%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec. .

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., NO. 2988
1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų 'ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..................

Vardas Ir pavardė ......................... ...............J....................... ..................

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

Miestas ir valstija

nuošimčių viso cinko. Be to, 
čia rahdama nemažai Sidabro 
bei šiek tiek aukso.-

Spokaiie yFa artimiausias di
delis miestas nuo vadinamojo 
Grand Coulce Dam, išgarsėju
sios tvankos.

Per Spokane miestą bėga upe 
tuo pačiu vardu. Upė bėga per 
kalnus ir vietomis yra labai 
srauni bei sudaro krioklius. 
Prie tų krioklių liko įsteigta 
hidro-elektros stotis, kurio pa
jėgumas lyginasi 183,000 arkliu 
jėgų. Toji elektros jegd yra 
naudojama ne tik Šviesai, bet 
ir fabrikams, kurią Spokane 
mieste yra pusėtinai daug.

Gyventojams elektra labai pi
giai atsieina. i

AFL-ANT REKORDO!”
ATIDAI VISU TU, KURIE DIRBATE 1 

MARSHALL FlELD & COMPANY
Valanda artinasi. Klausinius, kurį greit turėsite atsakyti, yra: KAI’PLemianti ’

Aš TURIU BALSUOTI, KAIP UŽTIKRINTI DARBO SAUGUMĄ?
Vienintelis būdas -užtikrinti Sau darbą ir gauti padidinimą Užniokejimo_ BAL

SUOJANT Už AMERIKOS DARBO FEDĖJACLJĄ, 1<A1pO SAVO ASTOVĄ DERY
BOMS.

Apart pažadų, kuriuos jums duoda, 'CIO šiose dienose suranda visokių pasi
teisinimų dėl plačiai išgarSipto jos tarpe “blacklist’o” buv. prasikaltėlių ir komu
nistų. Jus žinot, kad tie patys komunistų vadai CIO organizacijoj yra atsak’omingi 
už siiVeliniiAą musų Šalies apsigynimo progriaiUos. Mes esam AinėrikOilai ir norim 
pagelbėti Amerikos darbininkams išvystyti stiprų darbininkų judėjimą. Bet darbo 
užtikrinimas yra tiktai šaphas, jei jis paremtas ant pažadų ii* pasiteisinimų!

PAŽVELKIT Į REKORDUS
Amerikos Darbo Fėdei’acija gauna rezultatus SUVIENYToM IR SĄŽININGOM 

PASTANGOMIS. Ji yra geriausias draugas dirbančio - vyto ir moters. Prisidėkim 
prie to Amerikos darbč judėjimo.

. Per Department Krautuvių, L6ft dnd Fdcld'^ BUilding Service Dirbančių Ta
rybų, susijungusią sti fedėVėčiJa, priežiūros ir namų globojimo tarnautojai dahg 
ką neseniai laimėjo Hub bėpĄrtihertt Store, Bostdn Stdrė, Maurice Rothchild, L. 
Klein, Fannie May Candies, Tvv'ėlfth Street Store it kitose krautUvėšė.

Pasirašyta sutartis šiose kraūtuVeSe ir patenkinti tarnautojai šiose kramuv^- 
se-įpASAKO RĖKOROĄ, z

jąs galite gauti tOkiį sutartį ir užnlokešnid pakėlimą—bet tiktai per AmeVikos 
Darbo Federaciją!

Dar pažiūrėkim į rekordus: The Buildihg Service feirtployees’ International 
thlion neseniai laimėjo šlbeiką Maiidėl Bros., ačiu kuriaih elevatorių operatoriai 
gavo pakėliiiią lino $17.50 iki $27.50.

Ar norit daugiau faktų? Yra dar kiek darbininkų Maršhall Fieldo housekeep- 
ing skyriuje, kurie neišpildė Amerikos Darbo Federacijos narystės kortelių. Pašauk 
Randolph 4380 ar atsilahkykit į unijos raštinę, 130 N. Wells St., Kambarys 804.

JUS GALIT PATIRTI FAKTUS IŠ PIRMŲ RANK^, ATSILANKYDAMI Į MA
SINI MITINGĄ VISŲ MARSHALL FIELD & CO, SERVICE TARNAUTOJŲ, KURIS 
ĮVYKS AVIATION ROOM, IlAMII.tdN MOTELY, 20 S. DEARBORN ST., PĖTNY- 
CIOJ, GRUODŽIO-DEC. 12, 1941.

tai bus Atviras mitingas, kuris iprasides 2 val. po ČiKTU iki VI- 
DURNAKCIO, TUO BUDU BUS SUTEIKTA PROGA ATSILANKYTI NAKTINIAMS 

. DARBININKAMS. DIENINIAI DARBININKAI GALI ATElTl BILE KADA VAKARE.
NEUŽMIRŠKITE, JUS GALITE STATYTI KLAUSIMUS.

Nesiduokit apgauti ir sdvedžioti pažadais, padarytais GIO organizatorių. Atsi- 
minkite, jog tik Amerikos Darbo Federacija gali užtikrihtį darbo pastovumą, ge
resnį užniokešnį—žmoniškas valandas ir geresnes darbo sąlygas.

Visa, ko mes prašom-—PAŽIŪRĖKIT į rekordus—ir jus PRISIDĖSIT prie Ame
rikos Darbo Federacijos! \ ' i

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISiANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į taranas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY Č066

• fotografas
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies Su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

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

■■ r. ■■ “ ii.M

opine

JDarcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.
Kaš'dien nud 8:45* V. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 

. muziką ir kitus Įdomius 
parnešinius.

^.l ■■■»■■■■ i i ■ « J H—■■ ■'

K AI P ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ* 
NETURĖTŲ BŪTI.

J Garsinkites “N-nose*
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5 CIO Nariai 
Apeliuoja Bausmes

MICHIGAN CITY, Ind. — 
Frank Grider ir keturi kiti CIO 
plieno unijos nariai padavė aps • 
liacijų, reikalaudami panaikinti 
jiems paskirtas bausmes. Jie 
neseniai buvoj nuteisti užsimo
kėti po $100 ir atsėdėti 30 die
nų kalėjime už tariamų sukė
limą riaušių prie Reliance siu
vyklos.

Melrose Parke 
Auto. Užmušė 
John Giesztowttą

Automobilių nelaimės
MELROSE PARK. — Po 

automobiliu žuvo 75 metų am
žiaus vietos gyventojas, John 
Giesztowtt*as, 1518 Lake str.

Jį užmušė “hit-and-run vai
ruotojas, kuris tuojau pabėgo 
iš nelaimės vietos. Velionis bu
vo užmuštas prie pat savo na
mų.

Jonas Poshką — 
Pasidavė Savanoriu 
Į U.S. Laivyną

Buvęs “N.” Išnešiotojas.
Kai “Naujienos” pradėjo eiti 

dienraščiu jas Batavijoje, III., 
išnešiojo smarkus berniukas 
vardu Jonas Poshka.

Tai buvo Didžiojo Karo me
tu. Jisai tuomet buvo perjau- 
nas eiti vokiečius mušti.

Bet karui vėl ištikus Ameri
ką, tas “berniukas”, dabar jau 
36 metų amžiaus, nelaukė kol 
jį pašauks. Pasidavė savanoriu 
į U. S. laivynų ir vakar jau iš
vyko tarnybai.

Jonas Poshka yra sūnūs Kas
paro ir Veronikos Poshkų, gy
venančių adr. 5345 South Eme- 
rald avenue.

Joniškiečiai Renka 
1942 Valdybą 
Sekmadieni
Susirinkimas Hollywood salėje

žuvo 12 m. berniukas
Kitose nelaimėse Chicagos 

distrikte žuvo:
12 metų laikraščių išnešioto

jas Albert / Schmidt, 2223 Le- 
land avenue, prie Westem ir 
Wilson;

17 m. \Villiam Christman, 
prie Schermer ir Teęhny Road, 
Northbroke. Jis ten gyveno.

REUMATISKI SKAUSMAI ?
Pain-Expelleris, kuris yra stebėtinu lini- 
mentu, sutelks ilgai tęsiančią, raminančią 
žilumą. Virš 18 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN-EXPELLER

Joniškiečių labdarybės ir 
Kultūros Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 14 d.» 1:30 vai. popiet, 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 
W. 43rd St.

Kliubo nariai kviečiami lai
ku susirinkti. Yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti, bus iš
duotas raportas baliaus, įvyku
sio lapkričio 16 d. .š. m.

Bus taipgi renkama valdyba 
1942 metams. Prašome narių 
atsivesti savo draugus įrašyti 
Joniškiečių Kliuban.

B. VAitekunas, rast. 1

Sekmadieni Svarbus 
Garfield Parko > 
Kliubo Susirinkimas

Turi Daug Svarbių Reikalų 
Aptarti; Rinks Valdybą

GARFIELD PARK. -4 šioje 
kolionijoje gyvuoja pašalpos 
kliubas, užvardintas, < “Garfield 
Park, Lietuvių Vyrų ir Moterų 
Pašalpos' Kliubas.

Gruodžio 14 d., pripuola 
priešmetinis Kliubo susirinki
mas. Bus labai svarbus, todėl 
visi nariai turėtų atvykti lai
ku, kad butų gal ina laiku pra
dėti ir anksti pabaigti.

Daug Užsilikusių Reikalų
Daug yra nuo seniai* nebaig

tų reikalų apsvarstyti ir pri
imti. Taipgi bus valdybos rin-' 
kimai 1942 m.

Susirinkimai vyksta ad. 3958 
W. 5th Avė., Napoleon Hali. 
Prasideda kaip 1 valandų po- 
pietų. Dalyvaukite visi Kliubo 
nariai, ir bukite laiku.

Korespondentas.

Tikrai, Laikas Bėga 
Šuoliais! Nauji 
Metai Nebetoli
Vyrų Choras ir “Pirmyn” jau 

ruošią sutiktuves

Laikas bėga dideliais šuo
liais. Dar nepamiršom kaip bu
vo patikti šie metai, bet, štai, 
jąu artinasi ir ateinanti 1942 
metai. Beliko tik 20 dienų.

' “Seni ir jauni”
“Senoji gvardija” arba Chi

cagos Lietuvių Vyrų choras su

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SFofjn Jf. (žKubeitujg
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE.
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
li605-07 So. Hermitage Avė. 
Wį7 South Fairfield. Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
Ir _ • KOPLYČIOS VISOSE 

uy JLVcll CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

savo “auklėtiniu” “Pirmyn” 
choru rengia Naujų Metų suti
kimų Neffo svetainėj, tad visi 
šių chorų rėmėjai ir pritarėjai 
kviečiami atsilankyti ir sykiu 
su senais ir jaunais x linksniai 
tas sutiktuves praeis t i. z Gal 

i nauji metai ‘ bus geresni negu 
i šie metai. * Jais negalima pasi
girti, nes iš senųjų tarpo negai
lestingoji įnirtis atėmė gyvas
tį Jonui Čepaičiui, kurio vieta 
dar ir dabar nėra užpildyta.

Eina Dėdei Šamui tarnauti
O iš jaunųjų tarpo jau apie 

dvidešimt dainininkų išėjo tar
nauti Dėdei Šamui. Tai didelis 
smūgis choro darbuotei. Bet 
nežiūrint visų smūgių minėti 
chorai savo darbų varo pir
myn. Tad, reikia tikėtis, kad ir 
Naujų Metų sutiktuvės bus 
sėkmingos. —X. š.

Laidotuvių Direktoriai
;vwwvwvvuw
NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Šį šeštadienį ♦ 
Kupiškėnų D-ja 
Nominuos Valdybą

------- ------«... „ *

Susirinkimas įvyks adresu
5029 W. Roosevelt Rd.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
v DALYSE 

V.'.,.W.Y/AW

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

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone CANal 2515 
Tel. PULLMAN 1270

2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue . Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 South Western Avenue Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS .
3354 So. Halsted Street «710 West 18th St

Tel. YARDS 1419

Šį šeštadienį, gruodžio 13 d., 
įvyksta Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos priešmetinis susirin
kimas. Nariai prašomi atsilan
kyti skaitlingai. Bus nomina- 
vimas draugijos valdybos atei
nantiems metams.

Mums kupiškėnams svarbu 
yra turėti veiklių valdybų, tad 
būtina kiekvienam atsilankyti 
į šį susirinkimų ir nominuoti 
tokius narius, kurie tinka toms 
vietoms. Tada busim tikri, kad 
jie rūpinsis draugijos reikalais 
ir atliks jiems paskirtus dar
bas.

Yra daug reikalų, laiškų
Prie to dar turime laiškų ir 

daugiau svarbių draugijos rei
kalų, kurie turės būti apkalbė
ti šiame susirinkime. • Atsilan
kykite paskirtu laiku, nes už
baigę susirinkimų 'turėsim 
draugiškų pašnekesį ir vaišių. 
Susirinkimas* įvyks' antrašu 
5029 ‘West Roosevelt Rd. Pra
sidės 8 valandų,vakare. —-P. B.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Ir Mornirig Star 
Klubas Užpirko U. S. 
Apsaugos Bonų j
Organizacija stipri finansiniai;

. perrinko valdybą
yORTHSIDE.—Tarpe Norlh- 

sidės pažangiųjų draugijų se
niai sėkmingai gyvuoja ir Mcr- 
ping Star Klubas, kuris kadai
se buvo gana veiklus ir niekad 
nepasitikdavo nuo pažangius 
ir kultūrinio lietuvių gyveni
mo.

Nariai paseno
Dabargi klubas kaip if apsi

stojo veikęs, bet yra tam ir prie 
žaštis. Visi klubo nariai jau, 
pradėjo pasenti, o jaunesnė kar
ta sunku pritraukti. Be to, 
northside kolonija tyra gerokai 
sumažėjusi. v

Finansiškai klubas gana stip
rus. .

Už $300.
Štai, praeitame klubo susirin

kime, buvo nutarta" nupirkti 
valdžios arba šalies apsaugos 
bonų už tris šimtus doįerių. Tai 
yra pavyzdingas dalykas, kad 
lietuvių organizacijos remia 
šios šalies valdžių, kuri dabar 
ginklu padeda kovoti prieš ag
resorius ir užpuolikus.

l Raila Valdyboj.
Taipgi praeitame susirinkime 

likosi perrinkta klubo valdyba, 
kuri pasiliko beveik visa ta pa
ti, tik vietoje L. Striupo išrink
tas Raila, kuris dirba prie gat- 
vekarių už motormanų. Dau
giau, rodosi, nėra nieko nauja. 
Visi klubo reikalai eina gera 
tvarka. X. š.

Ruošia Kalėdines 
Eglaites Su 
Dovanomis

----------t— .
Smagus šokių vakaras 

-gruodžio 13
šeštadienio vakare, 7-tų vai., 

įvyks šokių ir pasilinksminimo 
vakaras Jonistų salėje, 814 W. 
33rd S t. Taipjau Kalėdų Eglai
tės rengėjai tų patį vakarų pubT 
likų painmorfuos apie kalėdi
nių programų ruošų. Jau kaip 
kas pridavė ir kalėdinių dova
nų, tad iš anksto galima ma
tyti, kad musų mokyklos vai
kučiai nebus pamiršti, o taip
jau teks dovanos ir paaugu
siems, kurie dalyvaus musų 
kalėdiniuose parengimuose.

šokių vakaras
Šį šeštadienį, taipjau bus ge

ra muzika, skanus užkandžiai, 
o taipjau susirinks ir musų vi
si bendradarbiai. Visus širdin
gai kviečia atsilankyti parapi
jos taryba. —Onai Dovgin 

____________'

Klausykite, Vyrai, 
Atostogos Jau 
Pasibaigė!
Pranešimas ir patarimas Lith. 

National Dem. Club nariams
Lithuanian National Demo- 

eratie Club .priešmetinis posė
dis įvyksta šio penktadienio 
vakare, lygiai 8 valandų, tai yra 
12-tų šio mėnesio, Kriščiūno 
svetainėje, 4501 S. Ashland 
avė. Gerbiami kliubiečiai, siš 
posėdis yra svarbiausias iš vi
sų, kadangi šiame posėdyje 
nustatysime naujas x veikimo 
gaires visiems s ateinantiems 
metams: ,rinksime naujų val
dybų, kuriai pavėsime vado
vauti kliubui.

Rengia Naujų Metų vakarą •
Taigi, jūsų visų pareiga yra 

susirinkti kuo skaitlingiausiai, 
kad išrinkti tinkamų valdybų,

Dr. E. A. (tagnoir 
Patinusios Gyslos i Ofiso valandos 
ir kojų skauduliai 7—9 P. M.

Dienos metu pagal sutartį.
3564 So. Halsted St.

Tel. YARDS 4487

o prie to turizme rengtis prie 
Nauji) Metų vakaro, kuris 
įvyks gruodžio 31 dienų, šis 
jau trečias posėdis po atostogų.

Pereiti du posėdžiai buvo la
bai nepasekmingi.

Pamirškim praeitį!
Pasirodo, kad nariai ligišiol 

įsivaizduoja, kad dar vis yra 
atostogų laikas. Tai yra neat
leistinas apsileidimas. Bet, kaip 
ten nebūtų, praeitį .užmirškime, 
bet tik nepamirškime rytdienos 
posėdžio ir bukime punktuališ- 
kai 8 vai. vakare. —Kųrespond.. /

'H"

Northsidiečiai. v■ #

Gražiai Pagerbė 
Veikėja Budrienę-

Nepavaduojama darbininkė 
. parengimuose

NORTHSIDE. — Mes čia tu
rime moterį, kuri nėra kokia 
didelė garsenybė, bet yra daug 
pasitarnavusi kaip vietos lietu
viams, taip ir organizacijoms 
savo maloniu, mandagiu patar
navimu visokiuose parengi
muose ir vestuvėse kaipo virė
ja. Tai yra p-ja Budrienė.

Dingo sunkis Lietuvoj
Amerikoj turi 2 dukteris ir 

1 sūnų, o Lietuvoj sūnų, kuris 
tarnavo teisingumo ministeri
joj, o bolševikams užėjus — 
kažin kur žuvo. 

•f

Pereitų šeštadienį jos drau
gai ir draugės, rodos, pp. Sta- 
nionienė ir Katala, jos vardu
vių paminėjimui surengė jai 
kaip ir “surĮprize party”. Gana 
gražus būrelis suėjo jų pasvei
kinti ir labai linksmai ir sma
giai laikų praleido.

Dirba, siuvykloj
«

P-ia Budrienė, nors jau turi 
apie 65 metus amžiaus, atrodo 
labai gerai, dirba prie kriaučių* 
ir darbe dar lengvai konkuruo
ja su daug jaunesnėmis už sa
ve.

Kur tik yra kokie parengi
mai, kaip tai: koncertai, ope
ros ar operetės, p. Budrienę 
ten visados matysi.

Linkime poniai Budrienei 
pagyventi laimingai dar daug 
daug metų. —T. R.

Aleksas Šylkaitis 
Laiko Negaišina —
“Kur Tie B.............. Japonai”

Iš St. Charles į armijos re- 
krutavimo raštinę, ad. 460 So. 
State Street, atšvilpė 31 metų 
Aleksandras šylkaitis. Jis St. 
Charlese dirbo; už padėjėją 
spaustuvėje.

“Aš prižadėjau, kad tuojau 
stosiu į arm ją, kai tik musų 
kraštas bus užpultas,” tikrino 
Šylkaitis. “Norėjau stoti pirmą 
dienų, bet nenorėjau savo ‘bo
so’ palikti kol jis negavo kito 
darbininko mano vietai. Todėl 
turėjau laukti.

• “Kur tie b.............. japonai.
Mes turime purvina darbų at
likti. Kuo greičiau jį atliksim, 
tuo bus geriau!”

šylkaitį armija mielai pri
ėmė.

Pavojingai Sužeidė 
Policistą

George alinėje, ad. 4304 N. 
Campbell avenue, nežinomas 
plėšikas sunkiai sužeidė keliais 
revolverio šūviais policistą 
ęharles AVilliam. Pašautasis 
netikėtai užėjo alinėn nežinoda
mas, kad ten piešimas vyksta.

Tas pats piktadaris kiek 
ankščiau atėmė $90 nuo F. Ko
narskio, alinėj ties 3043 Bel- 
mont avenue.

LIETUVIAI

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. VAItUsH, OPT. 

LIETUVIS

v

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos ąkaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Višbose 
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. Seredpmis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373 _______ , <____ _________ %

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel- Vards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis
'Ištaiso A i

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 1Q iki 4į nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį

DRJKARLNURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri- 

Heinamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų. A

3241 S. Halsted Street
* PHONE CALUMET 4591 

RAKANDŲ KRAUTUVE

Unijos Prižada 
Nestreikuoti, 
Didinti Gamybą

CIO Skerdyklų unija ir CIO 
United Electrical, Badio and 
Machine Workers prižadėjo pre
zidentui Rooseveltui padidinti 
kiek tiktai galima mėsos ir 
elektros gaminių gamybą.

AFL statybos unijų taryba 
Chicagoje prižadėjo nebeskelb
ti streikų tokiose vietose, kur 
darbo sustabdymas gali kenk
ti ginklų gamybai. •

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Pra^gy.°s Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

KITI LIETU

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

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Avė. 
VALANDOS: .1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 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

°fi<5O Tel. FTF.Ml.nrK 5594
Rez Tel. HFML^CK 1643 

Emerrencv MTDWAY 0001

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

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidonciios Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CIURURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

+
Dr. F. Pulsuoki Le Van

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
Valandos kasdien -2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen HEMlock 6699

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN 

iš rusuos
Gerąi lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoriia
1031 W. 18th St. netoli Morran St 

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

Tel CANAL 3110 
Reizdoncijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 popiet 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 4 

ir 7 iki 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

1)R. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS* IR CHIRURGAS 

Ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti '47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos: nuo 5 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIRTOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas 'HEMLOCK 7899 
Namu tel. REPUBLIC 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS:

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8'30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
°honc MIDWAY 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
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 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 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto 
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. VICtory 2679.
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SVARSTYS U. S.-JAPONIJOS KARA, 
ĮVAIRIUS LIETUVOS REIKALUS

KOMISARO “OSTLANDUI” LOHSE 
ĮSAKYMAI

Šį Sekmadienį Labai Svarbi Chicagos 
Veikėjų Konferencija

Netikėtai iškilęs Jungtinių Valstijų karas su Japo
nija yra vienas klausimų įdomioje dienotvarkėje, kurią 
Demokratijos ir Lietuvos Nepriklausomybės Sąjunga pa
ruošė šio sekmadienio konferencijai.

Ji įvyks Dariaus-Girėno Salėje, 4416 South Western 
avenue, 1:30 valandą "po pietų.

Sąjunga kviečia i konferenciją visų Chicagos lietu
viškų draugijų delegatus, jų valdybų narius ir visus ki
tus veikėjus, kurie trokšta Lietuvai demokratinės nepri
klausomybės.

Kalbės Svečiai.
U. S.-Japonijos karo klausimas bus nuodugniai nu

šviestas raportuose. Apie tai taipgi kalbės specialiai sve
čiai nuo U. S. Civilinės Apsaugos Komiteto ir valdžios. 
Konferencijon ir armija žadėjo atsiųsti aukštą karinin
ką nušviesti karišką situaciją, bet negalėjo duoti užtik
rinimo ar jisai tikrai atsilankys. Mat, gali išsivystyti ne
tikėtos aplinkybės tam sutrukdyti. Bet jei bus galima, 
tai kariškis atsilankys.

Nauji Sumanymai Dėl Lietuvos.
Konferencija taipgi svarstys įvairius reikalus, kurie 

liečia Lietuvą. Tuo klausimu D. ir L. N. Sąjunga tūri 
nepaprastų sumanymų, kurie bus labai įdomus^ Chicagos 
lietuvių veikėjams išgirsti. Bus paliestas ir Visuotino A- 
merikos Lietuvių Seimo klausimas.

Delegatams toliau bus patiektas raportas apie ban
dymus sudaryti “Laisvos Lietuvos” Valdžią Kanadoje ar 
Anglijoje. Bus ir rezoliucija tuo klausimu.

Iš to kas pasakyta matyti, kad konferencija turi die
notvarkėje visą eilę reikalų, kurie yra svarbus visiėmš 
lietuviams, nes jie paliečia ne vien Lietuvą, bet ir šią 
šalį, kurios piliečiais mes esam.

. Veikėjai — draugijų atstovai yra raginami dalyvau
ti kuo skaitlingiausiai.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

■ I R R B Gėlės Mylintiems 
j A Vestuvėms, Ban- 

K K f Į kietam s, Laidotu- 
W 11 U <1 vėms, P a pį.tf o š i- 

" maras.
GĖLININKAS ,
4180 Archer Avenue.
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■ RtfriuiA Siunčiam GėlesLOVEIKIS %8ssj»
KVIETKININKAS 

į Gėlės Vestuvėms, Bankietams

M 
H 
H

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308

Tuojau Šauks Visus 
Vyrus su “1A” - 
Klasifikacija
Bus Egzaminuojami Gruodžio

15 ir i22

Illinois drafto administracija 
skelbia, kad tuojau pradės šauk
ti armijon visus užregistravu
sius vyrus, kurie turi “1 A” 
klasifikaciją.

Jie turės pasiduoti daktarų 
egzaminacijai pradedant gruo
džio 15 ir nevėliau gruodžio 22. 
Priimtieji netrukus po to pra
dės karo tarnybą.>6cooonomrxYxxxxxYXTxxxTx^

SEZONO VIRŠŪNE SU

©uaker
Distiliuota iš DERLIAUS VIRŠUMU!

laimi linksmy- 
padėkit OLD 
sąrašo viršuj I 
QUAKER yra

švenčių linksmumui, arba do
vanoms, kurios 
bes šauksmus, 
QUAKER savo 
Kadangi “OLD
distiliuota iš premijuotų gru
dų, DERLIAUS VIRŠŪNIŲ!

liudija

Nepriklausomas Javų Eks
pertas. Narys, Chicago .

Board of Tradc

■ 4 j;

JTUUJIiT 800BI0N man * M mOF • ĮKIŠ WHISKEY IS 4 KURS OLD • THE OLD ŪUAKIR C0„ LAIBENCEIUID, IMI.

Toliau Įsakyme pasakyta, kad 
visos suminėtos įmones grąži
namos, kiek galirha, jų buvu
siems savininkams. Masinos; 
įrankiai ir kiti įrengimai grąži
nami buvusiems savininkams 
nemokamai, o naujai įsigyjau
tieji turi mokėti pagal įmonės 
vertę. Įmonių patalpos ir skly
pai perleidžiami už nūohią: Rei
kalingos šiam įsakymui įgyven
dinti lėšos teikiamos kredito 
būdu.

Ta p . sušiauštai r;k;mba įsa
kymas, kuris tivčs ’d.Šėės Veik 
šmės Lietuvos amatininkams, 
smūlki:mis pramonininkams, le
talinės prekybos krAUtŪvih in
kams ir restoranų bei valgyk • 
lų laikytojams. Višk-.is pate s 
nuo to, kokiais dėsniais t ūš va
dovaujamasi, laikant minėtą 
Įsakymą gyvenime, kaip Mato
me, įsakymas nustato, kad mi
nėtų įmonių mašinos ir įrengi
mą , pagal galimumą, grąžinami 
buvusiems savininkams nemo • 
karnai. Tuo tarpu už patalpas 
bei sklypus teks mokėti nuo
mą. šis įsakymas neliečia*, nei 
ūkininkų, nei namų savininkų, 
nei stambesn ų pramonininkų. 
Visas jų turtas, kurį bolševikų 
okupantai buvo arba nusavinę, 
arba paskelbę valstybes turtu, 
paskelbtas perėjusiu Vokietijos 
žinion. Apie namų ar stambio
sios pramonės įmonių grąžini
mą savininkams ligšibl nieko 
nepaskelbta, tuo tarpu dėl že
mės nuosavybės, kaip rašė 
“Deutsche Zeitung im Ostland,” 
esąs rengiamas įsakymas.

Bazelio4 (Šveicarijoje) dien
raštis “Basler Na'chrichten” tuo 
klausimu įsidėjo savo korespon
dento iš Berlyno pranešimą, ku
ris skamba taip:

“Ostlando teritorijoje, kuri, 
kaip 'žinoma, perimta Vokieti
jos reicho kAip reicho komisa
riatas su generaliriiu komisaru 
kiekvienoje Pabaltijo valstybė
je ir buvusioje* Balltarušijoje) 
dabar vadinamo Baltrutenija, 
privatinės nuosavybės klausi
mas pavirto spe'ciialinė proble
ma, kuri numatoma spręsti la • 
bai reikšmingu budu, bet ir paT 
gal ne mūžiau daugeliu atžvil
gių neląūktus dėsnius. Visa ši 
problema suglausta į “repriva
tizavimo” sąvoką. Tatai turi 
savo idėjinę pradžią toje ap
linkybėje, jog, kaip ž.noma, So
vietų Sąjungoje nepripažįstama 
privatinės nuosavybės, ši nuo
savybė buvo panaikinta ir Pa
baltijo valstybėse po to, kai 
Maskva jas aneksavo ir paver
tė “sovietinėmis respubl komis,” 
nors tenai aplamai paėmus, lig
šioliniai savininkai palikti savo 
nuosavybės 'valdytojais. Dabar, 
gi Vokietijos reichas l'aikdsi to 

‘nusistatymo, kaip mes patiria
me iš informuotų sluoksnių, jog 
Vokietija yra Sov.etų Sąjun
gos teisinis įpėdinis, iš ko at
siranda ir politiniu atžvilgiu 
labai reikšmingas, daug pasa
kantis, momentas. Jeigu Ost- 
lando teritorijoje arba bent 
mažiausia Pabaltijo kraštuose, 
lygiu budu kaip ir kitur, buvo 
laukiama, kad ir iš minėto nu
sistatymo bus automatiškdi 
grąžinta senoji padėtis, kuri 
buvo pakeista tiktai prieš vie
nerius metus, tai reicho iš sa
kytos įpėdininkystės išvedamąš 
dėsnis, jog niekas ilteturi teisi
nio pagrindo į savo bdvusiąją 
nuosavybę. Tai reiškia, kaip 
sakoma iš ano informuoto šal
tinio, jog Sovietų Sąjungos su
valstybintoji nuosavybė nebus 
paprastu budu grąžihla,' o ga
lės būti įsigyta atgal Užl nuo
mą arba už mokestį valstybei. 
Kadangi gyventojai neturi lėšų, 
tai, kaip praneša vokiškas laik
raštis Ostlandui, bus įsteigta 
valstybinė kredito organizacija. 
Kuriems žmonių sluoksniams 
ši organizacija bus prieinamą, 
dar nežinia. Su buvusiais savi-

įlinkais jie nebus identiški, nes 
kAip iš kitų šaltinių pranešama, 
vokiečių generalihio komisaria
to įstaigos statys kai kurias Są
lygas dėl politinio ištikimumo 
ir panašiai, šis repr i va ūžavi
mas prasideda hūo pramones ir 
Amatų, Šiuo tarpu palikdamas 
visiškai nuošalyje žemės ūkį. 
Už mokeštį ar į nuoiitą g^lTiri

bus gauti nejudomą turtą, tuo 
tarpu kai judoiilas turtas, kaip 
antai mašinos ir t. t., savinin
kams , bus perleidžiamas arba 
grąžinamas nemokamai. Kuo
met šis reprivatizavimo meto
das bus imta gyvendinti ir že
mės ūkyje, idūr nežinoma, kas 
aiškinama ta aplinkybe, jog 
kaip sykis Ostlahdo teritorijoje 
šis klausimas reikalauja ypa
tingai plačių paruošiamųjų daę^ 
bų, tačiau kaip tik šiuo atžvie
giu matyti šio metodo tipines 
savotiškumaš.”

(GALAS)

CLASSIFIED ADS
PARTNERS VVANTED 

Partnerių Reikia
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
PAIEŠKAU PUSININKO į kep

tuvės biznį. Pramonė gerai išdirb
tą pe? 28 metus. Wholesale ir Re- 
tail. Yra visos mašinerijos, įtaisy
mai, ttokai ir tt. Vienam persunku. 
Kas turite pinigų, galite prisidėti. 
Dėl išlygų susitarsime. Box 2577, 
1739 So. Halsted St.

SELSMONAI PATYRĖ Draught 
ir Bottle Beer. Turi kalbėti lietu
viškai, Alga ir komisas. Box 2573, 
1739 Šo. Halsted St.

LIETUVIAI MAGINAMI STOTI SAVANO
RIAIS CIVILĖS APSAUGOS DARBAMS
/.. .; .s, , „ , '.

iŠpiidykitė Žėniiaii Fiidubtą Aplikaciją Ir 
Fdšiiiskite Chicago Defehse Komisijai

-z . . . ’ ’ . '

Į “Naujienas” 'užvakar atėjo 
v en'as apysenis lietuvis ir pa • 
klaupė kas jam reikia daryti 
ir kbr 
prie to “Komiteto Chicagai ap
ginti”.

Jisai Skaitė majoro atsišau
kimą ir nori pasiduoti savano
riu “neišsprogusias 
kinti.”!

SUSIRINKIMAI.
ROŠELANDO MOTERŲ KLU

BAS turėš mėn. susirinkimą ket
verge, gruodžio 11 dieną, 7:30 vak. 
Darbininkų> svetainėje, 10413 So. 
Michigan Avė. —Valdyba.

REIKALINGAS PATYRĘS POR 
TERIS, kuris galėtų rytmečiais prie 
baro dirbti. Gyvenimas vietoj. Ge 
ras atlyginimas. 5709 W. 79th St. 
Summit 868W1.‘

REIKALINGAS ŽMOGUS vištų 
farmoje. 27 mylios nuo Chicagos. 
Kreipkitės po 8 vakare. 1706 W. 
47 St. Matykite Mrs. Gineikis.

kreiptis, kad prisidėti

bombas nai-

Vieni reikalingi tvarkai pa
laikyti, kiti kovot gandus, ku
riuos skleis Amerikos priešai, 
treti atlikti įvairius raštinės 
darbus, vėl kiti — rūpintis ka
reivių gerove, etc.

Jei Bombarduotu
Galiau, jeigu atsitiktų,

Chicago bus bombarduojama, 
tai reikės tokių žmonių kaip 
tas savanoris lietuvis, kuris no
ri nesprogusias bombas naikin
ti, užgriūtuosius gelbėti, gesin
ti gaisrus ir duoti 
galbą.

Chicagos miestui 
300,000 savanorių
saugai. Jeigu norite prie jų pri
sidėti, išpildykite žemiau paduo
tą blanką ir pasiųskite ją į 
Chicago Commission on Nation
al Defetisė, ad. 174 W. Wash- 
ington str'eet, Chicago, Illinois.

kad

Pakėlė Algas 10% 
Ekspresininkams

DUOSIME APYSENIUI VYRUI 
beismante kambarį šeimininkauti, 
mažas mokestis už dalį laiko dže- 
nitoriaus darbui flatų name. Van 
Buren 8245.

ne visi nori
darbų, bet
lietuvių betgi nori kuo

tokių pavo- 
šimtai Chi-

Gal 
j ngų 
cagos 
galėdami prie Civilės Apsaugos
prisidėti — savo laiku, paty
rimu, automobiliais, ir net pi
nigu.

Reikia 300,000
Darbų Civilėj Apsaugoj' yra 

begalės — reikia mechanikų, 
klerkų, savanorių slaugių, bu • 
Vusių kareivių, net daktarų, ra- 
dio operatorių* *ir mokytojų.

Rengėsi Streikuoti

Prezidentui Rooseveltui 
šant, Raihvay Express Agency 
ir 41,000 darbininkų likvidavo 
algų ginčą. Firma sutiko pakel
ti jiems algas 10%.

Darbininkų brolija buvo pa
skelbusi, kad išeis į streiką 
(kaip vakar 10-tą ryto), jeigu 
reikalavimas nebūtų buvęs 
imtas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos i

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

pra-

pri-

pirmą pa-

reikia apie 
Civilei Ap-

Nori Atidėti
Balandžio 14-tos
Nominacijas

Cook apskričio taryba ekono
mijos sumetimais prašys le'gis- 
laturos atidėti balandžio 
nominacijas iki birželio 
Tuo, laiku įvyksta kitos
nacijos ir rinkimai miesto, ap
skričio ir valstijos valdininkų.

Nominacijų atidėj mas sutau
pytų apie $500,000.

14 tos 
Imą. 
nomi-

ENROLLMENT FOR CIVILIAN DĖFENSE DUTY 
CHICAGO COMMISSION ON NATIONAL DEFENSE

o’' MAYOR EDWARD J. KELLY, Chairman '
i Ų. S. .Director of Civilian Defense for the Metropolitan Area of Chicago.

BARNET ?HODES, Exėėtitive Viče-Chairman LAURENCE H. ARMOUR, Trcasurer

174-176 W. Washington St. / Phone Franklin 7560
P: ■' ■ > • • ,

1. Name ......    -
Address

2. Married '
3. Birth: Place

Single Age

Telephone No............
Malė .............. Femalc ..

Dale
First papers: Yes

BIZNIAVAS NAMAS SU taver
nos ir restorano bizniu, parsiduoda 
ar išsimaino ant privatiško namo. 
Biznis išdirbtas per 30 metų. Už 
namą ir biznį kaina $3,800. Per
kant reikia įmokėti $500, kitus 
kaip rendą. 4342 So. Ashland Avė. 
YARDS 0140.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-Že^  • 

PERKAM, parduodam ir mainom 
namiis, lotus, farmas ir biznius 
Turime dideli pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo Šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

loto 40x122. Visi įrengimai. IV2 
aukšto, 6 kambarių. 4 kambarių 
pilnai užbaigti. Medžio.

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

Mūrinį 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.

4. U. S. Citizen: Yes ...... :....... No.
Any ph^sical disability ? .........
Present occupation .................................. Business address ..................
Education (lašt school attended) : Grade ...................... Iligh school

College ..................... *.......Professional .........................
What languages, other than English, do yob read, writc or speak? .

k

6.

No

36-TA GATVĖ arti Maplewood 
Avė. 2 aukštų mūras, 2 karam mu
ro garažas, 2 po 5 kambarius, karš
to vandens šilima 1-mame aukšte, 
pečiaus šilima 2-me aukšte. Savi
ninkas turi .parduoti, kaina tik 
$6,500. Norėdami apžiūrėti šaukite 
Mr. Frank Jūrjevvich, Grovehill 
2958.

$45 NUPERKA, 5 su medžiais 
akrus dailioj Ozarks apylinkėje. Te
kantis upelis. Box I A, 1739 South 
Halsted St.

--------------------------------------------------- ---------------------------------- j.

BARGENAS —BRIGHTON PARKE 
Ant Talman, netoli 46 St., 2 flatų 
po 4 kambarius. Cemento beisrtien- 
tas, garažas, platus lotas. Kaina 
$5200, mažas įmokėjimas. Turi būti 
parduotas į 10 dienų. Turime daug 
visokių kitokių bargenų.

C. P. SUROMSKIS 
6921 So. Western Avenue 

REPublic 3713.
WiU you take courses df ihstruction loi*, ind be available for part-work in:
□ Volųnteer Nursing? > . . > ,
□ Asšlsting in Consumer Information Cehters—shoivinę how to maintain our 

Standard of.Jiyiųg in spite of shortągeš and rising prices?
□ Emergehcy Work for Civilian Proteėtibn?

9. Would you be available to assist pęlice, fiie and other municipal departments
t Z ’ -z

case of emergeūcy? ................... ...............................................................................
10. Are yjou licensed 16 operate: A caV?...................... Bus or truck? ................
11. HaVe you a car available for volunteer duty wheh called upon? .....r.................
12. Are ybū available for youth actlvities (for school ag'ė volunteers) ? ................
13. Statė ėxperience in any other capiacity than those above mėntioned that migbt be

rn

□ Typist /
□ Sočiai Service
H Steamfitter
□ Stoitchboard operdt.
□ Teacher

14. Chęck any of the followihg in whicft you have had exĮjeriencė:
□ Auto ihechąn|c O First ąid. □ Phy^ician

. □ Bošting or navigatioii □ Food preparątion O Plumbėr
» □ Clerk □ Military exj3erience □ Police work

□ Demohtion work □ Mętorcy'cle opėrator □ Radio operatot
□ Electncian DNutse □ Shorthand
15. Typs of duty dėsired: -——-------------- - ------- r------------------------------------------

’ t•. 1 ■ ■
16. If ųualified, will you accept other assighed duties ? -----

1 (Signature of applic'ant) —--------- —
Date

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

SUSĖTLYTI PALIKIMĄ piarsi- 
duoda 320 akrų farma. Lygi juod
žemio žemė, geri budinkai, didelis 
gyvenimui namas, šviesa, elektrą, 
arti Rochelle, Iii. Box 119, Rochei- 
le, III.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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 Sė. Western Avė. 

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

FINANCE ANb LūANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec 
Turtas virš $1.100.000.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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J. A. Valstybių - Japonijos K aro Eiga Paveiksluose

K AUJ1ES (.’-ACM E Leiupiioiu

NAUJIEN ų-ACME Telephoto

Byan, Ketvirtos Intercepto
rių Komandos, Mareli Fįeld. 

Gal., komandierius, kurio pa-

.N A t • J1EJS U-ACA1 E Telephoto

Ne\v Yorko miesto majoras Fiorello La Guardia (kairėj), ir Mrs. Franklin D. 
Boosevelt, atvyksta į Los Angeles konferencijai su Californijos g_.berna o: i.m 

Culbert Olscn (dešinėj) apie civilių apsaugą. La Guardia yra Civilines Apsaugos 

nacionalinis d.irektorius, o Mrs. Boosevelt — jo asistentė.

Brig. Gcn. William 0

Amerikos bombonešiai pasikelia Ilami ton aerodrome, ties San Francisco, ir vyksta ieškoti priešo lėktuvnc-

šio, kuris, manoma, randasi
atakuoti Californiją.

:a tai, kad antradieniodu(

3

kur nors nepertoliausiai nuo J. V. krantų Barniajai i vandenyne. Tam tikėti pagrindo 

ryte du japonų aviacijos skvadronai pasirodė virs Californijos.

reigos yra stebėti lėktuvus, 

kurie galėtų prisiai tinti ir

• ^AUJIENų-aGME Teiepnuu',

San Francisco yra pirmoji civili'

pnno Nežiūrint to, kad visam ■

laipsnius.

Prezidentas Booscveltas savo

bei Italija. Manoma, kad oficialus karo stovio pa- 

net valandą. Tame atvejy Amerika greičiausiai 

strategines Martiniene salas, kurios randasi netoli

sustoti ir nevažiuoti tiltu; tie šovė į jos automobilį ir ją šis ncw yorkiečių būrys, ignoruodamas policijos ir kitų pareigūnų prašymus pasi-

šalinti saugion vieton, pasiliko Times Skvere ir diskusavo oro puolimų pavojaus

x

- t i >

*■ V' • •

.v.

ACAIE-NAUJ1EN U Telephoto
Grupė San Francisco moterų išbando rūsį kaipo slėptuvę nuo oro atakų. An- 

t
' tradienio ryte du japonų skvadronai skraidė virš Californijos.

oficialiai kariauja ir'su Vokietija 

skelbimas įvyks bile diena, o gal 

užims prancūzams priklausančias

vakarinio pusrutulio. Jei Ašis šias salas užimtų tai Dėdė Šamas atrastų pavojui’ 

gas priešo bazes po pat nosia. Žemėlapiai parodo Marlinitpie salas ir kitas netoli > 
se esamas Prancūzijos nuosavybes.

ne karo su Japonija auka Amerikos kontinente. Ji liepa-
NAUJIENV-ACm Telephoto

San Francisco-Oakland tilto

sužeidė. Su Mrs. Sayre. paveiksle matosi jos vyras, Donald

NAUJIENŲ-ACMJB Telephoto

• Pranešimai iš karo zonos sako, kad japonų aviacija
NAUJIENV-ACME Telephuto

įtūžę, kad kai kurios krautuves Scąt.'le, Wash., vidurmicsty neužgesino šviesų

tebetęsia intensyvų atakavimą iš oro ant Philippinų sa’ų.

Kryžiukai žemėlapy parodo vietas, kurios stipriai (bom-

vitrinose kada gyventojams įsakyta užtemdyti viską, kad priešo aviacija negalėtų

surasti miesto, seattliečiai surengė demonstraciją, kurios metu išdaužė krautuvių

langus. Padaryta nemažai nuostolių.barduotos.




