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KARI AS
AMERIKOS KONGRESAS VIENBALSIAI 

NUTARĖ SKELBTI KARĄ “AŠIAI”
„I »—■ . I. ii ..1. .1.1 — U ,111 ■ ■ ■ v

Vakar ryte nacių kancleris Hitleris ir italų 
premjeras Mussolini paskelbė karą J.A.V.

Prezidentas Rooseveltas

BERLYNAS, gr. 11 d. — Vokietijos kancleris Adolfas Hit- 
teris šiandien pareiškė sukviestam vokiečių reichstagui, kad 
Vokietija paskelbė karą Jungtinėms Amerikos Valstybėms.

Aš įsakiau nutraukti diplomatinius santykius su J.A.V. ir 
liepiau įteikti Amerikos ambasadoriui pasą, pareiškė Hitleris 
gavo kalboje.

ROMA, gr. 11 d. — Italijos premjeras Mussolini pareiš
kė, kad’ Italija paskelbė karą Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms. ' ■'

Mussolini penkias minutes kalbėjo į sukviestas fašistų 
minias iš Venecijos rūmų balkono. Susirinkusieji italai plojo 
diktatoriui.

WASHINGTON, D. C., gr. 11 d. — Amerikos kongresas, 
išklausęs prezidento Roosevelto raštą apie Vokietijos ir Itali
jos karo paskelbimą, nutarė skelbti karo stovį tarp J-A.V. ir 
Vokietijos, tarp J.A.V. ir Italijos.

Senate buvo paduota 90 balsų už karo skelbimą prieš “ašies” 
valstybes, o prieš nė vieno balso. Kongreso buvo paduota 399 
balsai, prieš nė vieno.

Prezidentas Rooseveltas kon
gresui s ųštame rašte pabrėžė, 
kad Vokietija šiandien ryte pa
skelbė karą Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms. Vokietija 
deda pastangas užvaldyti pa
saulį, todėl ir praplėtė karo 
veiksmus prieš J. Ąmer. Val
stybes. , - X > ę *Kai buvo perskaitytas - 
denio raštas, kongresas tuojau 
nutarė skelbti karo stovį tarp 
Italijos ir Vokietijos. Kongreso 
nariai nerado reikalo ginčyti 
klausimo.

TRIS DIDELIUS JAPONU KARO LAIVUS
PASKANDINO AMERIKOS KARO JĖGOS
Siunčia J.A.V. aviaciją Į, Filipinus, kad 

galėtų sulaikyti japonų invaziją
VVASHINGTON, D. C., gr. 

11 d. — J .V. karo aviacija Lu- 
zon pakraščiuose paskandino 
japonų karo laivą Haruna, pa
skelbė karo sekretorius Stim- 
son.

Laivyno departamentas anks
čiau gavo žinių apie šio 29,000 
tonų karo laivo paskand nimą', 
bet dabar šios žinios patikrin
tos. i

J.V. karo jėgos smarkiai prie
šinami išlipusiems japonams ir 
stum a juos į šiaurinę Luzon 
salos dalį, sako Stimson.

Amerikos orlaiviai 
pasiekė Filipinus 

WASHINGTON, D. C., gr.
11 d. — Sekretorius Stimson 
pareiškė, kad pirmieji stiprus 
bombanešiai jau pasiekė Filipi
nų salas.

Pasiųsti orlaiviai pasiekė Fi
lipinus bombardavimo metuT ir 
vienas bombanešys buvo nu
muštas. Bet kitų orlaivių lakū
nai gavo nurodymus nusileisti 
į kitus aerodromus ir lamin
gai nusileido.

Stimson sako, kad pirmieji 
smūgiai buvo neišvengiami,-nes 
tik autokrat škas priešas gali 
jiems pasiruošti.

Japonai puola 
Wake salą

VVASHINGTON, D. C„ gr. 
11 d. — Laivyno departamen
tas paskelbė, kad japonų karo

K

šiandien ryte, dar pr eš de
vynias, vokiečių charge d’af- 
faires Hans Thomsen, vieno se
kretoriaus lydimas, atėjo į pž 
sienio departamentą ir norėjo 
pasimatyti su sekretorium Hull.

J ėdu palaukė, kųl , į depar
tamentą atėjo sekretorius Hull. 
Kai jiems buvo .pareikšta,^ kad 
Sekretorius Hull negalįs jų pri
imti, tada jie nuvyko į depar
tamento, Europos reikalų sky
rių ir įteikė karo paskelbimą 
šio skyraus viršininkui.

jėgos keturis kartus puolė 
Wake salą ir jos įgulą pasku
tinių dviejų dienų laikotarpy
je.

Kovų metu tapo paskandin
tas vienas lengvas japonų krei 
ser s ir vienas destrojeris.

Amerikos įgula gerai prie
šinasi žymiai stipresnėm japo
nų jėgom.

Japonai paėmė 
Guam salą

TOKIO, Japonija, gr. 11 d. 
— japonų štabas skelbia, kad 
japonų karo jėgos šiandien pa
ėmė Agana miestą, kuris skai
tėsi Guam salos administraci
niu centru.

Japonai paėmė nelaisvėn 350 
amerikiečių. Paimtas nelaisvėn 
kapitonas George McMillan, ku
ris buvo Guam salosi guberna
torium.

Laivynas skelbia, kad jiems 
pavyko pa mti Guam saloje 
stovėjusį 3,000 tonų' tanką. Ja
ponai puolė salą iš visų' pu 
sių. ; :

— Vokiečių -karo vadovybe 
atstatė gen. von Boęk, kuris 
vadovavo centro frontui. Ja 
vieton paskirtas nacių marša
las List. ... "

— Turkai patyrė, ka3^“vo- 
kiečiai pareikalavo pusę mili
jonų rumunų kareivių, kurie 
butų pasiųsti- į sdvietų pietų 
frontus. •” -1 / '■

Prezidentas Rooseveltas informavo kongresą apie 
Hitlerio ir" Mussolinio karo paskelbimą J. A. Valsty
bėms. Kongresas vienbalsiai nutarė paskelbti kąro stovį

Kairėj nacių lyderis Hitleris, kuris Vokietijos vardu 
paskelbė karą J. A. Valstybėms. Dešinėj matome Italijos 
diktatorių Mussolini, kuris, Hitlerio įsakomas, taip pat 
paskelbė karą Amerikai.

AMERIKOS IR FILIPINŲ KARIUOMENE 
PASEKMINGAI MUŠA JAPONUS

Manilos mieste japonai užmušė 30, o 
sužeidė 300 civilinių gyventojų

tarp J. A. V. ir Vokietijos bei Italijos.

MANILA, gr. 11 d. — Ame
rikos kariuomenės atstovas pa
reiškė, kad J.A.V. ir filpinų 
kariuomenė visiškai dominuoja 
padėtį.

Japonai pajėgė pagrobti ke
lias vietas salų pakraščiuose, 
bet visur Amerikos ir filipinų 
kariuomenė pasc/kmingai stu
mia japonus atgal prie juros.

Japonai kelis kartus smar- 
.kiai bombardavo Manilos mie
stą, užmušė 30 ir sužeidė 300 
civilinių gyventojų.

Chųrchill informuo
ja parlamentą

LONDONAS, gr. 11 d. — 
Britų premjeras informavo par
lamentą apie naujai susidariu
sią padėtį karo frontuoy.

Chųrchill pr pažino, ' kad 
“ašies” valstybės sudavė kelis 
netikėtus, bet smarkius smū
gius britams ir Jungtinėms Val
stybėms. . .,

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

— 4:19. >

Chųrchill tiki visiška sąjtin
gi n ų valstybių pergale, nors 
kova bus labai sunki. Chųrchill 
tvirtina, kad britai yra pasiry
žę sunaikinti nacių jėgas Ly- 
bijoj. /

Rusai nesitaikys 
su naciais

* • .• m M' ■ \

KUIBYŠEVAS, .Rusija, gr 
11 d. — Naciai pasiuntė savo 
agentus ištirti aę sovietų val
džia sut ktų pradėti taikos de 
rybas su vokiečiais.

Sovietų valdžia turi žinių 
apie nacių pasiųstus nuotaikoj 
ieškotojus. Sovietų agentūra 
skelba, kad rusai nesitaikys su 
naciais be britų ir J.V. valdžios 
pritarimo. 

J . • \

■ i ' ■ ■. / ■_ .

— Laivyno sekretorius Knox 
atvyko į Honolųlu ir asmeništ 
kai tvarkys la vyno reikalus.t

— Britų karę laivai išgel
bėjo daugiau negu 2,000. juri
ninkų iš “Prince of Wales” ir 
“Repulse”.

— Prie deipąrkacijos linijos 
Prancūzijoj tapo užmušta 17 
vokiečių kareivių.

f KARO VEIKSMAI '
MANILA, gr. 11 d. — Fili

piniečių kariuomenė nustūmė 
išlipusius japonus į šiaurę nuo 
Aparri miesto, Luzon saloje.

MANILA, gr. 11 d. — Nusi
leidę japonų parašiutininkai pa
ėmė aerodromą prie Iligano. 
Amerikos tankai ir kariuome
nė sunaikino Iligano pakraš
čiuose išlipusią japonų kariuo
menę.

MASKVA, gr. 11 d. — Sovie
tų kariuomenė atėmė iš vokie
čių Olets miestelį, kuris ran
dasi prie Tūlos. Paskutinių die
nų kovose rusai užmušė 12,000 
vokiečių. Rusai veja vokiečius 
,iuo Stalinogorsko.

EGYPTAS, gr. 11 d. — Bri
tų karo jėgos naikina į vaka
rus bėgančius vokiečius. Tarp 
Tcbiuko ir Lybijos sienos bri
tai EUhaikino 38 vokiečių tan
kus. Karo vadovybė skelbia, kad 
jie pradėjo vei supti vokiečių 
jėgas į vakarus nuo Tobruko.

VVASHINGTON, gr. 11 d. — 
Sekretorius Stimson pareiškė, 
kad prie Luzon salos tapo pa
skandintas didelis japonų karo 
laivas Haruna.

LONDONAS, gr. 11 d. - 
Britų aviacija vakar smarkiai 
bombardavo šiaurės Vokietijos 

ihaven ir Olandijoj įsteigti na
cių aerodromai.

ČŲNKING, gr. 11 d. — Ki 
niečių pradėta didelė Ofensyv?t 
Hongkongo srityje gerai vysto 
si. Kiniečiai atėmė kelias svar
bias strategines pozicijas.

KUIBYŠEVAS, gr. 11 d. - 
Pietų fronte soyietų puolimą? 
lęsidmas ir vokiečių gen. von 
Kleist jėgos traukiasi atgal vi
same fronte.

BERLYNAS, gr. 11 d. — Vo
kiečiai skelbia, kad J.A.V. lėk
tuvnešis “Lexington” tapo pa
skandintas prie Havajų, ši ži
nia atėjo iš japonų šaltinių.

SINGAPŪRAS, gn 11 d. — 
Japonų aviacija bombardavo 
britų aerodromus Mala ja pa
kraščiuose. Aerodromais nega
lima naudotis,, bet britų kariuo
menė nepasitraukė.

Klausia Churchillį 
apie Rusiją

LONDONAS, gr. 11 d. — 
Parlamento atstovas D. L. Lip- 
son š andien paklausė premje
rą apie valdžios santykius si 
sovietų Rusija.

Sovietų valdžia pareikalavo, 
kad britai skelbtų karą šuo 
miamš, vengrams ir rumu 
nams. Britai paskelbė,

Lipson klaus a ar britų val
džia' yra pasiryžusi reikalaut 
sovietų skelbti karą japonams..

Vokiečiai pildo 
“ašies” sutartį

BERLYNAS, gn 11 d. — 
Vokiečių reichstago pirminin 
kas Goeringas pasakė, kad Vo- 
klętija, pildydama “ašies” su 
tartį, skelbia karą J.A.V.

Vokiečių užsienio ministeri? 
Ribbentropas pasikvietė J.A.V. 
charge d’affaires ir įteikė ka
ro paskelbimo deklaracją.

Ribbentrop tvirtina, kad 
Amerikos valdžia riusižengė 
tarptautiniams dęsniams, bet 
ne vokiečiai. , , .'

SPAUDA PATARIA LIETUVIAMS IMTI 
KRAŠTO PREKYBĄ Į SAVO RANKAS 
Vokiečių pastatyti komisarai neduoda 

prekybai leidimų ir trukdo darbą
(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)

Šiauliuose leidžiamas savaitraštis “Tėvynė^ paskyrė vieną 
straipsnį prekybos re kalams ir pataria lietuviams stiprintis pre
kyboje. Laikraštis išvadžioja, kad lietuviai turi perimti į savo 
rankas prekybą.

Laikraštis daro priekaištų Šiaulių miešto prekybos skyriui, 
kuris nepakankamai energingai sprendžiąs ir išdavinėjąs leidi
mus steigt s naujoms prekybos įmonėms.

Taip įvyksta ne dėl principinio nusistatymo neleisti įmo
nei steigtis, bet dėl paprasto biurokratizmo, priduria laik • 
raštis.

Bolševikai saugojo 
Lietuvos kareivius
Patirta, kad gegužio pradžio

je vieną lietuvių kariuomenės 
diviziją bolševikai išsiuntė į 
Švenčionėlių-Pabradės rajoną, o 
antrąjį į Varėnos po1 i gorią.

čia pat stovėjo du bolševiku 
artilerijos pulkai, kurių patran-

Japonai nesirašys se- 
paratinės taikos

TOKIO, gr; 11 d. — Kai at
jo 'Hhiarjo^^jkietija ir Tta 

’.ija paskelbė J.A.V. karą, japo 
nu. valdžia paskelbė, kad “ašies’ 
valstybės pasižadėjo nesirašyt' 
separatinės taikos.

“Ašies” valstybės pasirašė 
naują sutartį, kurioje visos pa 
sižada tęsti karą pr eš Jungi 
Valstybes.

Visos trys “ašies” valstybės 
pasižada bendradarbiauti ka
rui pasibaigus.

Gali mobilizuoti 
vyrus, moteris

WASHINGTON, D. C., gr. 
11 d. — Gen. Hershey pareiš
kė, kad karo departamentas 
studijuoja planus mobilizacijai 
praplėšt .

Hershey mano, kad gali kil
ti reikalas suregistruoti visus 
sveikus vyrus ir moteris. Her
shey tvirtina, jog galvojama 
apie sveikų ir jaunų moterų 
reg straciją įvairiems karo dar
bams atlikti.

Vėliausios Naujienos
— Sovietų ambasadorius yLitvinov lankėsi pas prezidentą. 

Pareiškė, jog susitarta dėl sovietų ir Amerikos santykių Vokie
tijos atžvilgiu. .

— Japonų štabas pripažįsta, kad Guam saloje vyksta smar
kios kovos su Amerikos kariuomene.

t— Olandų Indijos kariuomenės dalys pasiekė Singapūrą ir 
padės britams ginti užpultas pozicijas.

— Australijos kariuomenė puola japonus iš olandų Indi
jos salų.

— Meksika nutraukė diplomatinius santykius* su Vokieti
ja ir Italija. _ »

— Vengrija nutraukė diplomatinius santykius su J.A.V., 
bet tvirtina, kad neskelbsianti Amerikai karo.

— Karo padėtis Maniloje gerėja, nes Amerikos kariuome
nė likvidavo išmestus japonų parašiutininkus ir iškeltas japo
nų dalis. Vietomis dar eina mūšiai.

• — Kiniečių kariuomenė, kuri puola Kwantung srityje, pa
darė japonams 15,000 nuostolių tarp užmuštų ir sužeistų.

— Sovietų karo jėgos jau visiškai išvalė Maskvos-Tulos ge
ležinkelio liniją.

— Vokiečiai traukia savo divizijas iš sovietų fronto ir siun
čią j Afriką.

. ; Britų aviacija smarkiai bombardavo'Derną, Gazalą ir ki
tas vietas, kur vokiečiai traukiasi nuo Egypto rybežių.

kų vamzdžiai buvo atsukami į 
lietuvių d vizijos pusę.

Lietuvių pulkai nuolat buvo 
atmiešiami rusišku elementu. Į 
štabus, kuopas ir batalijomis 
vis daugiau buvo įliejami ru
sa'.

Karininkus išveža 
i Maskvą

Birželio pradžioje visi lietu
vių aukštesni karininkai, pra
dedant pulkų vadais, buvo iš
siųsti į Maskvą, neva į kažko- 
k irs kUVsus.

Gen. V. Vitkauskas, kuris 
boiševuuj okupacijos metu bu
vo Lietuvos kariuomenės vadu, 
taip pat buvo išsiųstas Mas
kvon.

Birželio 14 d. buvo areštuo
ta Varėnoje apie 30 lietuvių 
karin nkų. Iš jų čekai atėmė 
ginklus, nuplėšė ženklus ir pre
kiniais vagonais nuvežė Į Ru
siją-

Kaune Raudonojo 
Teroro Muziejus

Per Kauno radiją Aleksan
dras Merkelis pasakė, jog ten 
yra įsteigtas Kauno Raudonojo 
Teroro Muziejus.

Muziejun bus sukrauta visa 
medžiaga, kuri primena bolše
vikų okupacijos laikotarpį. Mu
ziejuje yra bolševikų santvar
kos skyrius, raudonojo teroro 
skyrius ir lietuvių kovos su bol- 
ševikąis skyrius.

Prie .muz ejaus yra steigia
mas archyvas ir biblioteka, kur 
bus renkami visi bolševikų iš- 

1 leisti rašiniai.



LITHUANIAN CHAMBER 0F COMMERCE 
OF 1LL. (LIETUVIU PREKYBOS'BUTAS)

(Varde viršminėtos organizacijos, J. P. Varkala, vicę-pįr- 
mininkas ir raštininkas, daro prąnešiinus kiekvieną 
ketvirtadienį, 7:45 P. M, per radio stotį WIIFC 1450 
KC.) ' ' " .

KALBA XX 
*■*— 4 — * ' 1i ' »t*

Liętųvių pĮęi^dermą datyai^tiųio 
karo metu

'4 »» ’ * A

Labas yakarąs: Z
Prie nepaprastų, aplinkybių 

man /šiandien prisieina į jtimis 
prabilti. Karu susiliepsnojo vi
sas pasaulis. įl

Istorikai kartoja, kad pasku
tiniuose šimtmečiuose buvo ka
ras kas 20 metų. Mokslininkiį 
kartojimas pasitvirtina- Štai 
pirmas pasaulinis karas pasi- 
baigė lapkričio 11 d. 1918 me
tais ir antras pasaulinis karaš 
prasidėjo rugp. 31 d. 1939 me
tais arba lygiai po 20 metų ir 
8 mėnesių, kada Hitleris už
puolė Lenkiją, ir vienų tautų 
po kitai pavergė kardu arba 
grąsinimais.

Visa Europa dabar dega ant
ram pasauliniam kare. Išlika 
Europoje tik keturios valstijos 
karo nepaliestos — tai: Švedi
ja, Šveicarija, Ispanija ir Por
tugalija, kur karo nėra, bet gy
ventojai pergyvena nedateklį ir 
karo baimę.

Suvienytos Valstijos

pasaulinį karų lapkričio 11 d. 
1918 metais. ,

Prąąlųi^o lyg^i23 m 
26. cĮięnoš ir gyuęd^įo 7 c 
metoįs Japoniją, iš padalų už
puoly čįuyienytų -Vą&Jijų įai-

tetai ir 
d. 1941

nustojo gyvybes.

^bngęesąs kopri 
paskelbė karą (tik vienas rep- 
rp^entątorius iį, AJontąna yals- 
'tijo^ balsavo prieš). Mes Suvie
nytų Valstijų piliečiai esame 
pasiryžę savo pilietybės teises, 
gyvybes ir turtą apginti.
LĖhuanian Chamber of Com- 

ruerce ofr IHitioiš skubiai surin
ko valcĮybą. ’ ppškyTė specialų 
koniįtętą ’įū Vącfoyybe pirmi
ninko Jphų. Ėųkėl koordinuoti 
musų •- veikimį’ rstL niusų šalies 
apgynimo reikalu. “ '

Chięagos Lietuvių Prekybos 
Butas kviečia Visus lietuvius 
suburti savo’ jėgaš^:/:ir^šįoti ap
gynimui mūšų šalies ir teisių?
Pirkit United States Defenše. : 

, r Bonds ir Stamps
* ' ! • ! r ' .• ' « » > I

Mūšų lietuviškos taupymo
baigė ibep,d Po ves, kaip, vieną, "stoja? į.

>

CRANfc COAL COMI’ANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonai! PORTSMOUTII 9Q22
WEST VI^GI,N,IA Pocalip/iląs
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išimta ..............................

PERKANT 5 TpNUS AR DAUGIAU; ri 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BĮAND 2LUMP riri.ri.,riSf fi 9E 
’ A-, ‘ri , * 1 U»Cį».w..Sales taksai ekstra. ........

NAUJIENOS, Chicago, III.—r-1----;------—-—
darbą ir • parduoda United 
States Defeųšę Bonds. Tą patį 
patarnąviiną lteiįia lietuvių 
Metropolitan State Bank* Tai
gi, kurio ištekliai leidžia4, pirki
te U. Sį Defense Bęn^ yįrŠmi- 
inetose įstaigose arba paštuose.

Mes raginani visus lietuvius 
biznierius prie savo, l^iznio, įves
ti pardavimą “War Šavings 
Stamps”, kurias galima įsigy
ti Postj Ofise arba tiesioginiai 
aįsįkreipųs į skyrįų Tr.ę- sųry 
J^epąrtn\ent, D^fe^e -Bęrnds pi- 
vįąiojĮ, VVąslųngton, D. Č. Ten 
gąi^jte stęjppps ir knygutes, į 
'kurias pirkėjas, o ypač vaikai 
galės nupirkti Štampas klijuoti

Raštinėje Lithuanian Cham- 
ber of Coinmerce of Illinois su 
mielu noru patarnaus biznie
riams gauti reikalingas “War 
iSavings Stamps” ir knygutei 
■dėl jų. Jus, gerbiami klausyto
jai, kada perkate prekes krau 
tuvėse*’ rejkala.ukite nuo, sa.vo 
pirklių, l;ad dėl jūsų patogumo 
užvestų savo krautuvėje par
davimą “War Savings Stamps”. 

j Suvienytų Valstijų valdžiai 
ireikalirigi pinigai dėl apsigink- 
ilavimo ir ‘ musų priedermė vi
somis jėgomis pirkti U. S. De
fense Bonds ir War / Savings 
Stamps. , 

i Suvienytų Valstijų valdžiai 
Įreikalingi pinigai dėl. apsigink
lavimo ir musų priedermė vi
somis jėgomis pirkti U. S. De- 
ifense Bonds ir War Savings 
[Stamps. ,
i Kuo gali jprisideti moterys prie 
1 v apsigynimo darbo
1 Jus moterys ar mergeles, ku- 
ęiog. priklausote prie. įvairių 
moterų ir mergelių ^d^ugįjųt 
galite prisidėti prie darbo Rau
doname (Kryžiuje. Viena iš lie
tuvių moterų draugijų po va
dovyste Mrs. John Kazanaus- 
kas jau tą <daębą pradėjo, var
de savo draugijos. Prisidėkite

west Stores krautuvėse, jų pro
blemos nebus taip sunkios.

direk-

prie šios moterų draugijos Vei-f 
kimo arba varde sąvo draugi
joj ar klubo prądėkitę yeiktij 
.naudai Raudonojo Kryžiaus 
prirengiant sanitarines reikme- 
neę ęlel njiusų sužeistų kajeei-vių. 
Lithuanian Chamber of Cbm- 
męięe of Illinois kviečia lietu
vius pramonininkus, kurių fab
rikai gali būt naudingi išdirbi- 
mui apsiginklavimo, susisiekti 
sų ofisu koordinatoriaus, kur 
gausite naudihgus. patarimus; 
kad galėtute dirbti medžiagą 
dęl apsiginklavimo.

M.USŲ NĄRIAI
Barney B. Plelkiesvicz — 

Vienas iš direktorių, yra pirmi
ninkas “Selective • Service 
Board” No. 97. - Jis;'turi biznį 
Reaf Ėsta te ir Insurancę par- 
davįtųp ir .generalinis kontrak- 
torius* namų statymui. Jo ofi
sas 2555 W. 47th Št .v ' - s

Ai. Kųmskis —t-.j, pirmininkas 
atletikptJ ir sportu JęęiiiisŲos. 
Jis yrą vienas . -Jš i?pii;ektorių 
Chięągos Parkų, Ratinę 6825 
S. Westeri! A vę. o c ,,

AYilliam Sebastiaų.. -
torius ir pirminįukąs spaudom 
ir pranešimų komisijos. Yra 
laštininkas ir ‘‘Sęįeętivę Serv
ice Board” No. ^7. Jjs yra 
elektros įvedimo, kon trak torius. 
Jo krautuve ir ofisas randasi 
adręsu 4104 S. Archer Avė,

Ądv. Anthony A. Slakis — 
Direktorius iri pirmininkas 
Business and Cbmmerce komi
sijos. Jo raštine 7 S. Dearborn 
St.

Dr. Kazys Dratigęlis -ri Di
rektorius šios organizacijos. Jis 
yra denlistas ir priima-pacien
tus adresu 2403hW. ;b3rd St.

. Ajiįilius P. Raištis — Jis yra 
farmaceutai ir tmi vaistinę, 
arba “drugstore” adresu 1900 

Halsted Stj: - Di i
Adv. Anthony A. Olis — tu- 
ęfisą 134 N. įlilS&lte St.
Pasveikinimas Kalėdoms * • . ’/ ‘ ■ •

Direktoriai šiofeCorganizacijos 
nutarė išleisti gražų pasveikini
mą su * šventėmis ateinančių 

‘Kalėdų, kuriame tilps sąrašas 
Ivh^Iybps, direktorių ir visų na
rių Chicagos Lietuvių Preky
boj Buto;.

; Ęas norite aguti 
pas veik i n i m ą, jgį p r i s 
adresą lajšktf 1.
ir veltui jums prisiusiu Kalėdų 
pasveikinimą' • sįi *są 
(Litnuanjan Chaįmbe 
iihėrcę of IlliijoišL

Malonėkite ^rijiųsti savo ad
resą kaip galimą greičiau, nes 
reikalinga žinoti, kibk reikia 
spausdinti. Iki šiol rišame daug 
laiškų gavę ue jtik iš * vietinių, 
bet ir iš mažų įnięstelių Chi
cagos apylinkėje,;’ir malonu pa
brėžti, kad musų sęnęliai net ir 
iš Oak Forest litį prąnęšimų 
klausosi ir prašį) prisiųsti ka
lėdinius pasveikinimus.

Adresuokite: 3241 S. Halsted 
St. Teleplione: šaukite ČALu- 
met 7358.

Iki ateinančio ketvirtadienio 
linkiu jums geriausios kloties.

Announceris ir ^sekretorius
Varkala

ri

Didelis Išpardavimas 
gruodžio mėnesi!

Šis yra męnesis. didelių iš
pardavimų įvairiose krautuvė
se. Perkami baldai, drabužiai, 
graznos ir visokį daiktai, kurie 
vartojami namams puošti, gy
venimui ir švenčių dovanoms.

Greta to yra svarbiausias 
pirkinys, kurs tenka pirkti kas
dien, bųtęnt, maisto reikmenos. 
Kai šeimininkei tenka atsisto
ti vęidų prieš ęgbblemą, reika 

‘’auįaųčią. padengti visas šias 
išlaidas, ji įvemna tokį išpar
davimą maisto reikmenų, koks 
yra daromąs šios savaitės ga
ri visose Midvyęst Stores krau
tuvėje.

Skelbimas šios- dienos ir šio 
dienraščio laiboje aprašę išpar
davimų. Midvvest Stores ąiulo 
didelį pasirinkimą geriausios 

■kokybės maisto reikmenų, ir, 
patikrindamas kainas rūpestin
gai, kiekv.enas .asmuo pastebės, 
jogei tikrai yra siūlomos geros 
vertybės ir didelės sutaupęs.

Tokios geros vertybės pas 
Midwest Stores yra galimos dė
ka zšios organizacijos operavi- 
mo metodų, š s didelis gręser- 
ninkų kooperatyvas valdo ir 
operuoja nuosavą sandeli, per 
kurį milžiniški prekių kiękiai 
perkami tikslu aprūpinti 500 
krautuvių. Sujp irkimas, žinia, 
daromas tiesiai iš fabrikantų 
ir gamintojų ištisais vagonais. 
Tuo budu d.aromos sutaupęs ir 
jos. yra pervedamos kostum: 
riams žemiaus’ų galimų kainų 
forma. . . ,.v

Šeimininkės, norinčios savo 
pinigais padengti visus biudže
tus, suras, kad perkant maisto KIUPELIS, 
re.kmenas ir groserius Mid- Emerald Avenue,

Diena Iš Dienos

Penktad., gruodžio 12, 1941 
čio 30; tėvai: Matthevv ir An
na.

KUBILIS, Carolyn L., 1114 ‘ 
South Albany Avenue, gimė 
lapkričio 2-5, tėvai: John ir MiL 
dred.

ZINK, John, 2146 Cornelia 
Avenue, gimė lapkričio 26, tė
vai: John ir Dorotby.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

■ (CHICAGO!)
Viętor J- Krasauski,

Virginia Michalski, 24
yVi|Iiam A. Karai], 21, su Ruth 

Duris Keiti, 20
John J. Bechtei, 23, su Heler 

Legones, 24
Peter Grenevich, 47, su Ma- 

rion Jenski, 57

Reikalauja 
Perskirti

Violet Bložis nuo John Blo- v • zis

Gauna
: Perskiras

Viola Gay nuo Charles Gay
Gladys Shoies nuo Frank 

jSholes

GIMIMAI 
CHICAGOJF

su

Wojrld Playhouse
410 S. Mich/gan, arti Van Buren

-—39c nuo 11:15
Prasideda Šeštadienį—Tią vieną
Savaitę! Pasaka apie Vyrą, kurs

Nugalėjo. Napoleoną!
“Generolas Suvorov”
Priedo—pirmą kartą ekrane!!

, “STALIN KALBA”
Paskutinė diena gruod. 19.

I —M—..... !»’

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Massage ir
Męvements

1657 W. 45 St
Kam. S. Paulina
A. F. CZESNA 

Sav.
o
MA55AGEI

šį Ęalėdų 
>k i te savų 
r atvirutę,

narių

Krautuves Uždraudė 
Prekes Iš Japonijos

“5 & 10” ir kitos smulkių 
daiktų krautuves vakar ištrau
kė. iš apyvartos visas prekes ga
mintas Japonijoje. .

WoolwoiTtli. bendrovė uždrau
dė. savo skyriams pardavinėti 
tokias prekes ir įsakė išdėti iš
kabas, kad visi jos produktai 
yra “Gaminti Amerikoje”.

Uždraudė Sirenas, 
Aliarmus Radio 
Programuose

- ■ ■
t Nenori Nerijmą Kelti.

NBC stačių tinklas uždraudė' 
yisų programų ręngėjams tran- 
šliaęijosb naudoti švilpukus,, si
renas, ir visokius garsus, kurie 
gali gyventojų tarpe sukelti ne-. 
r,w . ./ Sirępos dabar Jpus j i lčiai 
naudojamos oro aliarmams.

I /

CHAP, Marlene R., 6628 So. 
Artesian Avė., g.’mė gruodžio 1, 
tėvai: Caesar ir Marjorie.

BARTOS, Jacąueline A., 2436 
West 64th Street, gimė -gruo
džio 1, tėvai: Frank ir Florenco.

GRICUS, Phyllis A., 2501 W. 
45th Street, gimė lapkričio 18, 
tėvai: John ir Frances.

KIUPELIS, Patr čia, 12142 
, gimė lapkri-

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

BRIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED ST.

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

Sutaupyki! Daugiau Pinigu
ČIA JUS GĄUSITĘ GERIAUSI MAISTĄ, -ŽEMIAUSIOMIS 

KAINOMIS KAIP GALIMA!

IŠPARDAVIMAS! PĖTN IR SUBATOJ, GRUODŽIO 12 IR 13

,4MIDWEST” ' GERIAUSIA' GOLDEN SANTOS

KAVA 2 1 Svaro ra$ 39* 3 57*
GERAS SKONIS — KASDIEN ŠVIEŽIAI SPRAGINTA

“^IIDWEST” GERIAUSI IR ŠVIEŽIAUSI

KIAUŠINIAI kortonuose- 2™ 44<
No. 1 KIAUŠINIAI PALĄIDI TUZINAS 39c

’“TASTĘWELL” TOMATO
CATSUl? Didelės 14 uncijų bonkos

. “.ŪJSTLCĖ”’RYŽIAI Svaro pak
1O£

°MIDWEST” NOODLE SO.UPM!X 2 džiarai 19c
• "'t1.'   ■" ■■ ■' '■■■■     ‘n ......—,, , ........................... ..........

“HUNTER’S PRIDĘ” LAISVOS NUO KAULIUKŲ
DIDELI 2V2

L 1 KENAI KENAS 21^
“MIDWEST” GERIAUSI PEČIUJE KEPTI

PORK & BEANS
“MIDVVEST” FRUIT SALAD No. 1 aukšti kepai 
“JUSTICE” TOMATO JUICE 46 uncijų kenai
GERIAUSIOS RŲŠIES JUODA ARBATA

■'TREE TEA” W Dydžip
NAUJO DERLIAUS CALIF. NAVEL

ORANŽI AI it^dYdžio ■
SULTINGI CALIFORNIJOS LEtylONAI
PUIKUS JCĮNATHAN UB UOLIAI

2 už 25*
18c
19c

>4 Svaro 04 č . 
PAKELIS £ B

TUZ. '
TUZ. 17c

——•—-----------
5 svarai 28c

MADOS

“M1DWEST” SKANUS MINKŠTI
WIENERS .... Vien iš mėsos Svaras 25*

DYKAI! AUKSU APVESTI STIKLAI PAKELIUOSE 
NOLA ŠOAP FLAKES Dideli pak. 25c
IVORY MUILAS 2 dideli šmotai 19c 3 vidąt, šmotai 17c
IVORY FLAKĖS-arba “SNOW” Maži 9c. 2 dideli pak. 43c
“AMERICAN FAMILY” FLAKES Maži 9c. 2 dideli pak. 43c 
“AMERICAN FAMILY” MUILAS Dideli šmotai 5 už 27c____ »____________________ ‘_______  
“OLTV-ILO” VEIDO MUILAS 3 šmotai 19c

VALQ, VISKĄ

“PŪRO” • 2 10c. .pak. .g 25c. 25^
MŪS' PRIIMAM ORANDŽINĖS IR MĖLYNAS ŠTAMPAS

$106 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus
z. • » r*.-V*, » - »• *«-•*♦* t

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

.rt

No. 4934—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 
20; taipgi 30, 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
kinę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti šavo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-( 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti 
Naujienos Pattern Dept, 1732! j 
So. Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St, Chicago, DL 

čia įdedu 15 centų Ir praKau

atsiųsti maa pavyzd] Na...-,. ,

MJeros------------------ per krutinę

(Vardas Ir pavarde)

(Adresas)

(Klotas ir valstija)



Penktad., pTiiodžio 12, 1941 Naujienos, chicago, m.......... ... ,..... .
M*—•«■<■«■»-L.-**-*a*Maw•■—«■—•"■■“«■—•«•*<

SVARSTYS U. S.-“AŠIES” KARĄ, 
ĮVAIRIUS LIETUVOS REIKALUS
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 į konferenciją visų Chicagos lietu
viškų draugijų delegatus, jų valdybų narius ir visus ki
tus veikėjus, kurie trokšta Lietuvai demokratinėj nepri
klausomybės. / . x

Kalbės Svečiai. ’
U. S.-“Ašies” 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, kurio 

liečia Lietuvą. Tuo klausimu D. ir L. N. Sąjunga turi 
nepaprastų sumanymų, kurie bus labai įdomus Chicagos 
lietuvių veikėjams išgirsti. Bus paliestas ir Visuotino 
Amerikos 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 visiems 
lietuviams, nes jie paliečia ne vien Lietuvą, bet ir šią 
sali, kurios piliečiais me’s esam.

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

Įveda Oro Aliarmų 
Sistemų Chicagoj

Policijos ir ugniagesių depar
tamentas netrukus Chicagoje Į- 
taisys signalų sistemą pcrspėd 
chicagiečius apie lėktuvų ata
kas.

Departamentai sako, kad to
kių atakų gal nebus, bet pra
vartu iš anksto prisiruošti.

Į keletą dienų įvyks keli ban
domi aliarmai.

v

Drafto Kvota Šiam
Mėnesiui — 4,970

šauks Po Kalėdų.
Drafto administracija Illinois 

valstijoje vakar atšaukė visus 
pirmesnius pranešimus ir pa
skelbė naujus patvarkymus.

Kvota gruodžio mėnesiui bus 
4,970. “1A” klasifikaciją gavę 
vyrai bus pašaukti tuojau po 
Kalėdų, o ne prieš Kalėdas.

Tie kurie pereis medikales 
egzaminacijas gaus 10 dienų 
savo reikalus sutvarkyti, tokiu 
budu aktyvę tarnybą pradės tik 
sausio mėnesį, apie 5-tą d.

Valdžia Uždarė
Italijos Banką

Kalėdoms Sutaupą 
A Klubas

Pas Chicago City Bank .and 
Trust Company

Chicago Qity Bank and Trust 
Company kviečia lietuvius sto
ti į 1942 metų (t.y. ateinančių 
metų) Kalėdoms sutaupą klubą.

š s bankas randasi South 
Halsted gątvėje, prie 63-čios. 
Halsted ir 63-Čios apylinkė yra 
bene gaiviausias biznio cehtras 
Chicagoj, išėmus vidurmiestį. 
Transportacija gera, č a ir lie
tuvių suvažiuoja daug į krau
tuves, į teatrus, bankiniais ir 
kitokiais reikalais. Trumpai kal
bant, tai priprasta 1 etuviams 
lankyti apylinke' o

Ir štai čia Chicago City 
Bank and Trust Company tur; 
Kalėdų sutaupoma klubą. Ban
kas nurodo štai ką:

Jei sutaupą kas savaitę pa- 
Ridėsite tik po 50 csntų, tai per 
50 savaičių 1942 metų Kalė
doms turėsite1 sutaupę 25 dole
rius. Jei kas savaitę padėsite 
sutaupą po 1 dolerį, tai Ka
lėdų laikotarpiu 1942 m. turė
site $50. Jei taupys te po $5 
—turėsite $250; jei po $10 — 
turėsite sutaupę net $506!

Po pusę dolerio, po do’erį ai’ 
net po penkinę! kas savaitę iš
leidžiame ir nė nepastiabiafru, 
kur ir ka p išleidome. Bet tos 
smulkios pinigų, rūpestingai

padedamos taupymui, metams 
sukakus pasirodo tapusios itin 
stambiomis sumomis. •

Ot ši tok am taupymui ir kvie
čia lietuvius Chicago City Bafįk 
and TrusV Company. Jo Kalėdų 
Sutaupą Klubas numato turė
siąs net iki 12,000 narių. Pa
vartų į jį įstoti ir tiems, ku 
rie iki šiol.Kalędų,Sutaupą.Klu
bams nepriklausė.

o . —“Sk.

WPA Panaikina 
Visus Civilius 
Projektus

Illinois WPA skyrius skelbia, 
kad tuojau likviduoja visus 
projektus, kurie yra civilio po
būdžio, ir perkels pašalpos dar
bininkus prie kariškų darbų. >

WPA dabar turi 67,291 dar
bininkus.

Paskutinė Diena 
Išsiųsti Dovanas Į 
Hawaii, Filipinus

. U. S. Paštas perspėja visus 
gimines, kurie rengiasi išsiųsti 
Kalėdų dovanas kareiviams Ha- 
waii ir Filipinų' salose, turi tai 
padaryti šiandien. Vėliau išsiųs
tos dovanos nenueis.

Paštas veikia kiek karo są
lygos leidžia.

• Atėjęs į vaistinę adr. 1901 
S. Kedzie pagalbos prašyti, stai
biai mirė 45 m. Joseph F. Long, 
4917. LetĮington avenue. Jisai 
buvo gavęs širdies ataką.

• Nuo aliejinio pečiaus spro
gimo sudegė dalis gyvenamo 
namo, adr. 3147 Oleamder ave
nue. Ten gyvenanti Hubėr šei
myna išsigelbėjo.

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkai
■ y * 

AGENTAI
Jonas Rudinas, Ant. Labanauskas,

I II. Rajewski “Šhorty”

Milda Buick Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Street, Chicago, ui. 
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2199

Chicagoje

Jau Parduoda 
1942 Laisnius

Valstijos automobilių raštinė 
Chicagoj, Van Burcn ir Ashland 
bulvaras, vakar pradėjo parda
vinėti naujus 1942 metų la s- 
nius automobiliams. Kainos tos 
pačios kaip už 1941.

Nemokamai Vežios 
Kareivius

Miesto taryba Chicagoje ta
riasi su gatvekarių, autobusų ir 
eleveiterių bendrovėmis apie į- 
vedimą nemokamos transporta- 
cijos kareiviams, jurininkams 
ir marinams. Tikisi netrukus 
susitarti.

FRANK MICKAS
Siuvėjas—Furrier 

—Krautuvė

“Užšaldė” Visus Pinigus — j|Sr 
.$4,500,000 Depozitų W

U.S. valdžios agentai vakar 
uždarė Italijos kontroliuojame w 
Banco di Napoli Trust Com- w 
pany banką Chicagoje, ir* “už- w 
šaldė”x visą jo turtą. Bankas W 
turėjo ap e $4,500,000 depozi- W 
tu.

.Jis operavo ad. 1601 Wcst W 
Roosevelt Road.

U.S. iždo atsiųsti atstovai 
netikėtai atėjo į banką vakar 
po pietų, įsakė viršininkams ’ ir 
kostumeriams įstaigą apleist , 
ir duryse iškabino pranešimą, Jg 
kad “U.S. Valdžia perima visą!® 
įstaigą ir turtą”.. Į®

Depozitoriams bent šiuo la - ® 
ku pinigai nebus atmokėti. Sj

Paklausykite Manęs

metais — PLANUOKIT jas su Kalėdų Klubo sąskaita

ATSILANKYKIT — PRADEKIT SAVO ŠIANDIEN

4146

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI ■kv 

PASIPUOŠTI
PUIKIAUSIAI IR W

NEBRANGIAI. ~
ARCHER AVENUE

Atėmė $7,400 
Viešbutyj

Į Stevens viešbutį atėjo du 
įtartini vyrai ir pasisakė einą 
draugus aplankyti.

Kartą įsigavę vidun, jie nu
ėjo į kambarius, kuriuos turi 
pasiėmę Ray Ryan ir žmona iš 
Evansville, Ind.,. ir atėmė nuo 
jų $7,400 pinigais, čekiais ir 
turtu.

Ryan yra stambus Indianos 
fabrikantas.

. STOKIT .

In 1942 m 
KALĖDŲ 
KLUBĄ

JACK SWIFT
THE COMMANDER MUŠT BE CRAZY. 
WHY NOT GI VE US B0WS AND 
ARROW3 TO MATCH AGAIN5T THE t 

< POLARIAN GREEN RAYS? S

FLEET BA5E 
BUZZES WITH 
NEW ACTIVITY „ 

A5 JACK RUSHE5 
HIS LATEST PLAN 

FOR DEFENSF

Parduoda Akių > 
Žmonių Gamintus 
Daiktus

Aklųjų prieglaudoje, 1900 
South Marshall bulvaras^ dabar 
parsiduoda visokie daiktai, tin
kami dovanoms, kuriuos paga
mino prieglaudoj esą akli žmo
nės.

Visos įplaukos eina jų nau
dai.

AMiDlhBSOLUTE SECRBCY, THffTASK 15 
FINI5HED. . NO POLARIAN 5PY 15 ABLE 
TO GRT W0RD THROUGH THE LINES,

SOC i 8avaRQ Per 5Q sav. sudaro $ 25 
5 jį j savaite per 50 savaičių Nudaro $ 50 
$2 i 8avaiU* P$>r 50 savaičių sudaro $ JQQ ' 
$1^ i savaite per 50 savaičių sudaro $250 
$10 i savaitę per 50 sav. sučaro

CHICAGO CITY BANK
AND

Halsted at 63rd Street
MEMftER FEDERAt >frOSIT INSURANCE CORPORATION

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

IŠMOKĖJIMAI
Kainon įeina Feder. Taksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki

Kalėdą.

fe '

ALEbannftžii)
Opfięiąns

6446 S. Halsted šKJji

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

. 3 MONTHS RENTA L $5
W A G N E R 

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Weštern Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

RED-ITCHY-SCALY

ECZEMA
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

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

MIDDLE-AGED
PEOPLE

ŽEMO

are common offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
turės f reųuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not tako the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Lįsterine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, M o.

Before Any Date Ūse

LĮSTERINE antiseptic
To Make Your Breath Sweeter

AND ONCB MDRR, AF.T^R A WBBK pR CKAS6LRŠS YVORK, TH.B 
WORLD FLS6T RIS6$ AGAIN—THIS TIM8 FOR ATT ACH.

į m |Į'|ii>'ilt|imi>ĮOiiO"|-i ir ................... ,, . ........
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Agresorių trikampis
Italija ir Vokietija paskelbė Jungtinėms Valstybėms 

karą. •
Mussolini ir Hitleris pareiškė, kad juodu atlieka sa

vo pasižadėjimus, pagal trijų šalių sutartį. Ta sutartis 
surišo Romos-Berlyno “ašį” su Tokyo, sudarydama iš 
trijų totalitarinių valdžių Europoje ir Azijoje “agreso
rių trikampį”.

Kai tik toji sutartis buvo pasirašyta, buvo aišku, kad 
rytinis trikampio smaigalys yra atkreiptas prieš Ameri
ką. '

Iš tiesų, Japonija pirmutinė pradėjo karą prieš Jung
tines Valstybes. Ir kai tik ji, puldama iš pasalų, kirto 
Jungtinėms Valstybėms pirmą smūgį Ramiajame vande
nyne, tuojau prieš Jungtines Valstybes stojo ir Roma su 
Berlynu. . ...

Tai, kas buvo laukta, įvyko.
Dabar pasitvirtino tai, kad Japonija pradėję karą, 

iš anksto susitarusi su naciais ir fašistais. Ji puolė Jung
tines Valstybes, turėdama pasižadėjimą, kad Hitleris ir 
Mussolini taip pat paskelbs joms karą. Kitaip, Japonija 
butų bijojusi įsivelti j kovą su Amerika ir Britanija, ku
rios gali pavartoti prieš ją ne tiktai ginklą, bet ir savo 
milžinišką ekonominę jėgą.

Kova dabar eis, iki viena pusė nebus galutinai su
triuškinta. Mes neabejojame, kad pergalė bus demokra
tijų pusėje.

Vienbalsiai

PRUNKščIA IR 
KNIAUKIA

“JAUNIMAS” EIS KAS 
SAVAITĖ

Tik-ką išėjusiame gruodžio 
15 d. numeryje “Jaunimas” pra
neša, kad po Naujų Melų jisaį 
pradės eiti kas savaitė. Iki šiol 
jisai ėjo du kartu per menesį, 

“Jaunimas” turi skaitytojų ii 
bendradarbių visoje'' Amerikoje, 
o taip pat ir kitose šalyse, šia
me “Jaunimo” numeryje telpa 
gražus eilėraštis, atsiųstas iš 
Haw.ąii salų, kuriasx pereitą sek
madienį puolė japonai. To eilė
raščio autorius yra . Vytautas 
Brazevičius, žinomo kenošiečio 
Braze sūnūs.

Abeji J. V.-kongreso rūmai vakar priėmė rezoliu
ciją, paskelbiančią karą Vokietijai ir Italijai.

Šį kartą nebuvo nė vieno priėšingd taiso kongrese. 
P-lė Jeanette Rankin, iš Montanos, kuri pirmadienį bal
savo prieš karo paskelbimą- Japonijai, dabar balsavo 
“present”, t. y. susilaikė nuo balsavimo.

Įdomi yra viena smulkmena. Prieš Italiją balsavo 
didesnis senatorių ir atstovų skaičius, negu prieš Vokie
tiją. Karo paskelbimo rezoliucija prieš Vokietiją buvo 
priimta senate 88 balsais prieš 0; o prieš Italiją — 90 
balsų prieš 0. Ta pati rezoliucija atstovų bute buvo pri
imta 393 balsais prieš Vokietiją, o 399 balsais prieš Ita-

x .• •Nesinori tikėti, kad tarp senatorių ir kongresmanų 
buvo keletas Vokietijos šalininkų, kurie net šioje valan
doje, kai Hitleris jau yra paskelbęs karą Amerikai, dar 
vis norėtų būti “neutralus”. Galimas daiktas, kad kai ku
rie kongreso nariai nebuvo suspėję ateiti į posėdį, kuo
met įvyko pirmieji balsavimai.

Abi karo paskelbimo rezoliucijos buvo priimtos be 
diskusijų. i

Amerika yra vieninga šavo pasiryžime nugalėti pa
saulio taikos ardytojus. Jokios opozicijos šitam pasiry
žimui nėra. Todėl Amerika sugebės išvystyti tokią galy
bę šitoje kovoje, kokios dar pasaulis nėra matęs.

"" V" ■

Lietuvių pareiga
Visi Amerikos piliečiai lietuvių kilmės, suprantama? 

atliks savo pareigą, prisidėdami visomis savo jėgomis 
prie to, kad Jungtinės Valstybės laimėtų karą.

Nė vienas kareiviavimo amžiaus lietuvis vyras neat
sisakys imti ginklą į ranką, kuomet jį pašauks vyriau-; 
sybė, jeigu tik ji pripažins jį tai pareigai tinkamu. Ne
sveiki arba vyresnio amžiaus vyrai, o taip pat ir moters, 
stengsis atlikti savo dali dirbtuvėje, namuose ar kitoje 
kurioje padėtyje, kurioje jie randasi.

Tai paliečia ir lietuvius nepiliečius, gyvenančius A- 
merikoje. Už tai, kad jie čia naudojasi visomis laisvo 
žmogaus teisėmis, jie privalo ne tiktai būti pilnai ištiki
mi šiam kraštui, bet ir kuo galint paremti jo pastangas 

, kovoje dęl geresnės pasaulio ateities.
Iš musų minčių neišeina Lietuva, kurią šiąndięn yra 

pavergęs Hitleris. Tiesioginės pagalbos mes jai tuo tar
pu negalime suteikti. Bet jeigu mes prisidėsime prie to, 
kad Amerika laimėtų kąrą, tai ir nuo rAusų brolių ir se
serų Lietuvoje bus nuimtas žiauraus despoto jungas.

Taigi pirmiausias ir svarbiausias visų musų troški
mas turi būti, kad Jungtinės Valstybės nugalėtų, savo 
priešus. Turime būti pasiruošę atlikti viską, kas šitąm 
tikslui bus reikalinga. Dirbkime ir kovokime ne iš priėr 
vartoę, o su noru ir tvirtu pasiryžimu! ". .

Kuomet katė priteiksią grįčią, 
lai ūkininkas painią ją už pa
karpos ir, prikišęs jos nosį prie 
jos nesvarumo, suduoda jai pą< 
galiu per pasturgalį. Nusikaltęs 
gyvulėlis prunkščia ir kniaukia, 
gavęs tokią lekciją.

Panašiai elgiąsi ir komunis
tai, kuomet “Naujienos” ar ku
ris kitas* laikraštis, paėmęs už 
ausų, prikiša jų riesis prie hit
leriško purvo, kuriUo jie beveik 
per dvejus metus stengėsi už
teršti demokratiškas šalis. Jie 
taip pat prunkščia ir kniaukia, 
bandydami išsisukti nuo baus
mės.

Aną dieną mes nurodėme, 
kad Kominferno agentai Pran
cūzijoje padėjo Hitleriui laimė
ti karą Vakarų Europoje, nes 
jų nusistatymas' buvo toks: 
“Geriau Hitleris, negu Dala- 
dier!” Dėl tos musų pastabos 
brooklyniškis bimbininkų • šlam
štas kniaukia, kad “Naujienos 
meluoja”.

Ne, “Naujienos” ne meluoja, 
o sako tikrią tiesą. Kuomet ėjo 
karas tarp ri?i^aųcu^ijos ir Vo
kietijos, tai franeuzai komunis
tai, pagal Kominterno instruk
ciją, ągitdvo prieš karą, kurstė 
darbininkus apsigynimo pramo
nėse streikuoti ir daryti sabo
tažą. šis išdavikiškąs komunis
tų veikimas privedę net prie to, 
kad Daladier vyriausybę parei
kalavo, kad visiems komunisĮų 
atstovams, kurie neatsisakys 
nuo “partijos linijos”, parla
mentas atimtų mandatus. Kele
tas komunistų senatorių ir at
stovų viešai padarę “išpažintį” 
ir pasižadėjo būti lojalus val
džiai, bet daugelis išbėgiojo ir 
slaptai tęsė savo • prodiitlerišką 
darbą, Kai kurie jų pabėgo į 
Vokietiją ir iš tenai $$ke kal
bas per racįio, kurstydami 
Prancūzijos darbininkus prie-/ 
sintis Daladier valdžiai ir kovo
ti už taiką su Hitleriu.

Tai yra visam pasauliui žino
mi faktai. Ar jie nereiškia, kąd 
komunistai Francuzijpje labiau 
neapkentė savo valdžios, pegu 
Hitlerio? Jr inažąs “beibę” gą* 
Ii taivsuprasti.

Bimbiniai, ^ndrįylinįai jr Ri
ti žmonių mulkintojai gali 
kniaukti ir spiaudytis ir plūstis, 
kiek tik jie nori, bet t.o purvo, 
kuriuo yra suterštas jų ir visos 
Kominterno gęngės .. rekordas, 
jlę ųeiŠsigins,

DU LENKAI SUGRĮŽO Iš 
SOVIETŲ NELAISVĖS

Lenkij Informacijos Centro 
leidinyje “The Polish Rcview”, 
iš šių metų gruodžio 8 d., yra 
atpasakoti dviejų žymių lenkų 
įspūdžiai iš Sovietų Sąjungos, 
kur jie buvo per dvejus metus 
įkalinti. . ,

Lenkijos vyriausybei Londo
ne padarius taiką su sovietų 
Rusija, tie lenkų kaijnįai buvo 
paleisti ir neperseniai atvyko į 
Londoną. Vienas jų yra profe
sorius Ęomarnicki, 9 antras,— 
Žymus LenRijus darbininkų vęi-- 
kėjas, MastpR. Kartu sų jais at
vyko į Londoną ir trečias so
vietų kalinys *— buvęs Lenki* 
jp$ finansų miuislcris, G^ahskė

AMERICAN RED CRO5S .

Aukokite Raudonąjam Kryžiui!

Komarnickis ir Grabskis yra 
“dešinių” pažvaLgų žmonės, 
tautininkai; o Mastek — socia
listas. Savo įspūdžius lenkų In
formacijos Centro atstovui pa
pasakojo Komarnickis ir Mas te 
kąs. ,

Kadangi lenkai šiandien yni 
sovietų Rusijos sąjungipinkai, 
tąi nėra pagrindo manyti, kad 
oficialus lenkų biuletenis deda 
“prieš*rusišką propagandą”, 
Tuo labiau jo paskelbti faktai 
yra verti dėniesįo.

Pirmiausia, paduosime čionaj 
kai kurias vietas iš Mąšteko pa-: 
sakoj imo. V , '

Penki metai katorgos 
socialistui.

Mastek, kaip minėjome, yra 
socialistas ir iki 1939 metų ka
ro buvo vięnas Lenkijos Socia
listų Partijos lyderių, Lenkijos
seimo narys ir geležinkelių dar
bininkų sąjungos pirmininkas.

Bolševikai jį suėmė 1939 m, 
rugsėjo 26 d. Kowel mieste ir 
išlaikė tris mėnesius to mies-i 
to kalėjime. Paskui išgabeno jį 
į Maskvą ir uždarė “garsiaja
me” sovietų žvalgybos urve,
Lubianka. Tai milžiniškas kalė
jimas, kuriame čekistai savo 
aukas tardo, “teisia” ir baudžia. 
Lubiankos požemiuose dides
nieji “nusikaltėliai” yra sušau
domi-

“Per 28 naktis'Mastek bu
vo tardomas”, skaitome ta
me leidinyje, “po to buvo nu
gabentas į Butyrki kalėjimą 
ir nuteistas' penkeriems me
tams sunkiųjų darbų vienoje 
Sibiro koncentracijos stovyk- 

. loję. Kelionė į Sibirą tęsėsi 
17 dienų. Kiekviename vago
ne buvo po 15 žmonių, ir jie 
gyveno duona ir vandeniu 
gaudami kartais gabalėlį žu
vies.'. i)

“Ta koncentracijos stovyk
la guli Kami Respublikoje, 
kuri apima. Sibire tris kar
tus didesnį plotą, negu Len
kijos teritorija, bet turi tik 
100,000 gyventojų. Kalinių 
darbas-tai — kirsti medžius 
milžiniškuose miškuose, kur 
žiema tęsiasi 8 mėnesius me
tuose ir termomętras kartais 
nukrinta iki 50 laipsnių že
miau nujio, o per kitus ketu
ris męnęsius tvankios šilu
mos bangos atneša uodų ir 
mpsių (iębęsis ir pulkus žiur
kių, nuo kurių sunku apsi
ginti, .

HVasar^ darbas prasideda 
3 vai- ryto ir tęsiasi iki 7 vai. 
vaką.ro. Kaliniai yra padąli- 
pąmi į tris grupes — ir kiek
vieną gąuna maisto propor- 
cionąliai tam, kiek darbo jos 
atlieka. Sargų pareigas ėjo 
rusai kaliniai, nugabenti pž 
juenkesnius nusikaltimus. Jie 
turėjo pilną galią ant kali
nių.”
Paskutines kalėjimo dienas 

Mastek praleido “izoliacijoje” 
(atskirtas huo kilų kalinių), 
nes jo sveikata neišlaikė.

Kuomet lenkai pasirašė su
tartį £u bolševikais, Mastek bu
vo paleistas iš stovyklos ir pa
siųstas į Maskvą. Kartu su juo 
atgavo laisvę ir daugelis kitų 
lenkų kalinių. ,

Mastek pastebėjo, kad per 24 
metus ępyietų Rusija įsteigė 
milžinišką pramonę, pertvarkė 
žemės ūkį ir suorganizavo ga
lingą ir gerai apkinkluotą ka- 
riuom^nę, kuri sugebą priešių’ 
tis ir Vokietijos ginkluotai jė
gai.

Rusijos žpioųių ^yyęnimas, 
saku jisąi>. (gip skiriu^ Va
karų Ėuropds gj'v.enimo, kad 
ęąropietis tų sąlygų nęgaji nė 
įsivaizduoti.

Rytoj pąklausysime, ką pa
sakoja kitas liudininkas.

—--- ,---į. ............ • \ s

Susirgus britų generuĮųi 
Alan Gordon Cunningham, ku
ris vadovavo I/ybįjps 
j.o vietą, užima generolas Rit-

KRIZE GENERALINĖJ, TARYBOJ. — NACIŲ ŠEIMI
NINKAVIMAS. — BOLŠEVIKAI -APIPLĖŠĖ LIE
TUVOS GYVENTOJUS, O NACIAI TĄ SUPLĖŠ
TĄ TURTĄ BANDO NUSAVINTI. — ŽYDŲ PER
SEKIOJIMAS.

Švedų laikraštis “Dagens 
Nyheter” atspausdino savo ko
respondento iš Berlyno straips
nį, ’ pavadintą “Pabaltijis po 
svastika” (Hakenkeuzu). Iš to 
straipsnio seka, kad Vokietijos 
generalinio komisaro Lietuvoje 
paskirtoje generalinėje \tarybo- 
je yra įvykusi krizė. Būtent, esą 
atsistatydinę trys generaliniai

B. Vitkus ir J. Matulionis, Kiti 
šaltiniai skelbia, kad esanti at
sistatydinusi visa generaline ta-

žinios tiesioginio patvirtinimo.
Kaip atsimename, prof. V. 

Jurgutis buvo tarėjas ūkio rei
kalams, prof. B. Vilkus — že
mės ūkio ir J. Matulionis — fi
nansų reikalams. Dėl atsistaty
dinimo priežasčių minėtas šve-

čio ii*-J. Matulionio nesutikimą

tapo, kaip praneša švedų laik
raštis) nusistatymu perimti sa
vo naudai konfiskuotąjį Lietu
vos žydų turtą. Tačiau netenka 
abejoti, įad motyvų yra ir ki
tokių. Kai dėl žemės ūkio rei
kalams tarėjo, pTof. B. Vilkaus, 
atsistatydinimo, tai švedų laik- 
rastis jokių priežasčių nepatei
kia, Tačiau jas nesunku atspėti, 
žinant, kad Lietuvos ūkinin
kams nėra grąžinta žemės nuo
savybė.

Žemiau pateikiame “Dagens 
Nyheter” straipsnio santrauką:

Straipsnyje rašoma, kad nuo 
lapkričio 1 dienos oficialine va
liuta Pabaltijyje laikoma vokie
čių markė, o ne maskoliškas 
rublis. Jau viena ši smulkmena, 
sako autorius, aiškiausiai paro-

ko per paskutinius metus ten, 
kur “anksčiau buvo estų, lat
vių ir lietuvių respublikos ir so
vietų provincija Baltgudija”. 
Toliau tame straipsnyje nuro
doma, kad daugelis vokiečių, iš-

kietiją, dabar vėl grįžta atgal, 
Kąip rcicįio pareigūnai. Kai ku
rie jų užimą vietps ir Vokieti* 
joję, kaip, pav., pats Alfredas 
Rosenhergąs, Dr. Theųdor von 
Renteln, Kuris dabar yrą gene
ralinis komisaras Li^yyąi, bu
vęs kadaise Tartų universiteto 
Studentas, savanoris anąme di
džią j apie kare, S, A, narys Ber
lyne, jaunimo vadas Hitler-Ju* 
gend organizacijoje, vėliau ūžė* 
męs aukštas vietas ma j t inimo 
Maigpsę, P^balĮiečių gi iiiteli- 
g&itija, kuri jįįs'tanęiaį^ išvy* 
ko į Vokietiją, krašto atstąty*

je srityje kaip tik esą kuodau- 
giausia sunkaus darbo, nes bol
ševikai išgabeno į Rusiją daug 
turto, gyvulių, mašinų ir darbo 
jėgų. Estijoje, pav., iš 353 gar
laivių su 219,000 tonų talpos, 
teliko vos 4, bendro talpumo 
10,000 tonų. Iš 111 garvežių ten 
pasiliko tik, 33; iš 3,400 preki
nių vagonų — 750 ir iš 350 ke
leivinių vagonų — ne daugiau 
kaip 36. Iš kitų Pabaltijo vals
tybių maskoliai gal tiek išvėžti 
nesuspėjo, *bet vis dėlto ir ten 
žalos padaryta be galo daug.

Apie valstybinę santvarką to
se srityse korespondentas sako, 
kad Vokietijai svarbu esą iš 
Pabaltijo kraštų ir Ukrainos 
gauti galimai daugiau maisto, 
riebalų, skystojo kuro ir 1.1. 
Drbai šia kryptimi tuoj busią 
sutvarkyti; gi politiniai klausi
mai atidedami į šalį. Negalima 
esą nė svajoti, kad vokiečiai su
tiktų tas tris respublikas atsta
tyti senose formose. Vokietijos 
spaudoje atvirai pabrėžiama, 
kad nacionalinė vienybė Pabal
tijyje buvusi tik iliuzija, nes 
ten trukę “jungiančio principo, 
etoso in jėgos, kuri vienytų”. 
Tautiniai simboliai, vėliava ir 
tautos himnai dabar jau paša
linti ir Kauno radijaus signalas 
— liaudies dainos meliodija 
“lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt”, dau
giau nebenaudojamas,

Taliaus autorius teikia pavyz
dį, kaip rašo istoriją vokiečių 
spauda: “Pabaltijo valstybės^ 
kurios caro galybei sugriuvus, 
užgimė su vokiečių pg.dba, 
per 20 metų savo gyvavimo ne
mokėjo prisitaikinti įvykių rai-

mąsto socialiniu pakeitimu. Pa
gal bolševikų įstatymus, ūki
ninkų žemė, pramonininkų j- 
iponės ir pai). priklausė valsty
bei. Ūkininkai ir namų savinin
kai buvo tik nuomininkai bei 
valdytojai. Kaip vokiečiai da
bar žiuri į tą reikalą, galima 
matyli iš laikraščio “Deutsche 
Zeitung im Ostland” programi
nio, vedamojo straip nipr Ko
respondentas ištisai cituoja vo
kiečių argumentaciją, kad, vo
kiečių kariuomenei Pakaki, o 
kraštus užimant, ten nebu\ę 
jokios nuosavybės ir vjskas pri
klauso Sovietų Sąjungai. Vo
kietija laikanti visą turtą užim
tuose kraštuose karo globi a, 
perėjusiu reicho nuosavybe*!. 
Kai Vokietija ten nori vėl įves
ti laisvą privatinę nuosavybę, 
niekas negalįs kelti bet kurių 
teisinių pretenzijų. Mašinas, įT 
raukius ir Lt. nraioma grąžinti 
nemokamai, ar sumokant jų 
vertę. Patalpos ir trobos bu
siančios užleidžiamos už nuo
mą... Pagal šitokią motyvaciją, 
tęsia toliau korespondentas, Pa
baltijo kraštuose yra tik sovie
tų turtas ir neturį jokio turto 
gyventojai, kuriems reirho ko
misaras, Vokietijos vardu, dali
ną ar išnuomoja turtą. Priva
tinis turtas grąžinama^ tik a- 
matininkams, smulkiems pra
monininkams (iki 20 darbinin
kų) ir smulkiems pirkliams. 
Tačiau naujoje santvarkoje nė
ra nusistatyta grąžinti atgal 
turtą kiekvienam, kas jį turėjo 
prieš rusų invaziją. Pirmučiau
sia, turtas nebus 
žydams; vokiečių 
suteiktos plačios
klapsimą, kiek buvę savininkai 
tinka tam, kad jiems turtas 
butų grąžintas. Amatuose pre
zumpcija yra tokia, kiek ama
tininkas sugeba; tačiau negali 
būti užmiršta ir ištikimybė rei
chui.

Žydų juuomas ir nejudomas 
turtas paimtas valstybės nau
dai. Žydai gali pasilaikyti tik 
.naminius indus, būtinus asme- 
nįnįam vartojimui, ir pinigais 
ač‘ valstybės popieriais — iki 
100 markių. Rygoje ir Vilniuje 
yra jau įrengti ghetto, aptverti 
spygliuotomis vielomis ir sau
gojami dieną ir naktį. Kas ban
dytų per spygliuotą tvorą susi-

grąžinamas 
komisarams 
teisės rišti

be perspėjimo. Daugelis žydų iš 
ghetto dirba mieste; į darbą ir 
atgal jie privalo eiti rikiuotėje, 
žydų turtas tenka naudai tų, 
kurie jį perima, reiškia, daž
niausia Gestapo. Dėl šitokios 
tvarkos du Lietuvos tarėjai Ma
tulionis ir prof. Jurgutis, kurie 
bendradarbiavo su generaliniu 
komisaru, atsistatydino. Prof. 
Jurgutis, Lietuvos valstybės 
banko valdytojas, nesutikęs 
perduoti slaptąjai valstybės po* 
licijai žydų pinigų, kurie buvo 
padėti lietuvių bankuose, ir 
brangenybių, juose deponuotų, 
Tuodu tarėju buvo tos nuomo
nės, kad žydų turtai turi būti 
laikomi dalimi lietuvių tautos 
tūrio, nors jis ir atimamas iš 
žydų. Ir žemės ūkio tarėjas Vit-

♦

stoka privedė tuos kraštus 1910 
metais prie bolševikų baiseny
bių. Antrą kartą jos su v.ckię-

jo nuo Maskvos įtakos. To pa
siektą ne be didelių nuodelių. 
Tačiau galima tikėlis ir spręsti 
iš visafko, kad trumpo bolševi
kų viešpatavimo pakako tam, 
kad atvertų akis visoms Pabal
tijo tgųtoms,”

Šiuo metu, korespondento žo
džiais, pabaltijo kraštuose vis
kas panaudojama įrodymui, 
kokį vaidmenį vaidino Vokieti
ja tų kraštų kultupiniame ir c- 
kononiiniąme gyvenime nuo or- 
dirip ik? Hanzos laikų, kaip tos 
ladtos visa tai užmiršusius ir

Vokiečių obahis, korespon
dento nuomone, Pabaltijo kraš
tuose yra — gaminkime. Kuo 
belaisviai šalina griuvėsius; spe
cialistai skiriami į atitinkamus 
vietas. Keblumų atsiranda dėl 
gyventojų skaičiaus sumažėji
mo. Tie, kurie atsisako dirbti, 
suimami ir dari,o įstaiga Vil
niuje viename savo atsišaukimų 
grasinusi “pelnyta pabauda” 
tiems, kurie atsisakys dirbti 
naudingą darbą.
. Dėl maisto, suko straipsnio 
gale, atrodą, kad tuo tarpu Pa
baltijyje didesnių trukumų ne
sama, nors Rygoje, pav. mais
to noriuos ant kortelių skiria
mos tik. vienai savaitei. Pasku
tinės savaitės normos buvusios 
tokios: mėsos 375 gramai, 
sviesto — 200 gramų, duonos 
— 2,800 gr. (Žydai gauna tik 
pusę tos porcijos.”

niiikės, o tam tikrais atvejais, 
ištisais metais, buvusios net nu- 
sistačiusios prieš vokečųis.

Kas dąbar vyksta Pabaltijy- 
npilMUdojumu. ŠiQ-'je> galima esą laikyti plataus

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

vak%25c4%2585.ro
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K. Augustas

7000 mylių automobiliu
XLVII.

DIDŽIAUSIAS IR ĮSPŪDINGIAUSIAS RANKŲ PA-

700,000 arklio jėgų.
Upė prie tvankos yra 700 pė

dų platumų. Per metus van
dens nubėga tiek, kad galėtų 
užlieti vieną pėdą gilumo be- 
yeik aštuoniasdešimt milijonų 
akrų žemės. Apskaičiuojama, 
kad Columbia upe, jei joje bu
tų padaryta dešimt tokių tvan-

DARAS VISAME PASAULYJE. ~ GRAND COU- 
LEE D AM.—DU MIESTUKAI. ~~ TVANKOS V1E- 
TĄ. — SENOJI UPĖS VAGA. — VANDENS RE
ZERVUARAS IR 1R1GAC1JA. — KIEK BUVO SU
NAUDOTA PLIENO. 
STEBUKLAS.

AŠTUNTAS PASAULIU

Grand Coulee Darni
Didžiausias ir įspudingiausiąs 

žmonių rankų padaras visame 
pasaulyje. Kai jis visiškai bus 
baigtas, tai už Boulder Dam 
Nevadoje bus pustrečio karto 
didesnis.

Grand Couleę Dana—tai mil
žiniška tvanka Columbia upėje. 
Tvankos aukštumas lyginasi 
šešiasdešimt aukštų trobesiui, o 
jo ilgumas — keturiolikai mie
sto kvartalų (blokų). Cememo 
buyo sunaudota tiek, kad jo bu
tų pakakę prav-edimui dviejų po 
šešiolika pėdų kelių nuo Ramio
jo vandenyno iki Atlantiko.

Tikslesnis apskaičiavimas ro
do, kad cemento buvo sunau
dota dvidešimt trys milijonai 
tonų. Tam cementui atgabenti 
reikėtų traukinio 500 mylių il
gumo !

, įtiu.iMii i ‘« i «■ ». ial.il TFi i ■ i Ų, , . i n

Coulee Dam yra apie 90 su 
viršum mylių nuo Spokape. Tai 
miestukas į šiaurius nuo Grand 
Coulee tvankos. Gyventojų jis 
priskaito iki 700. Tai daugiau
sia valdžios pareigūnai, kuriu 
prižiūri tvankos darbą. Kai tas 
darnas bus baigtas, tai dirbti
niai sukurtas miestukas, kiek 
galima spręsti, visiškai suma
žės.

Skersai upės yra kitas mies
tukas, Mason City, kurte pri
skaito 2,000 gyventojų. Tąs 
miestukas irgi tik dabar nese
niai atsirado ir jame gyvena 
prie tvankos dirbantys darbi
ninkai.

Kai Grand Coulee tvanka bus 
baigta ir įrengta, tai ji palaikys 
151 mylios ilgumo ežerą, kuris 
sieks Kanados sieną. Hidroelek
tros įmonė galės pagaminti 2,-

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ.
1 vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, pfasto 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. BRUNS. 7209

■ TurtasVirs$6,500,000.00 Į
a 
■"I ■čl

■
■ ■

Apart Apsaugos, Turime O E E A A 0 H H (1 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJuUjUUU'UU

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
Kerą Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiąd. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

SAVINGS
LOAN ASSOCLATIONofChic.g.
JTJSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 11H

kų» galėtų pągamiųti pusę tiek 
elektros jėgos, kiek sunaudoja 
visa Amerika.

Tvankai inžinieriai pąsirinko 
dabartinę vietą dėl to, kad ji 
buvo tinkamiausia. Tarytumei 
ąpęcialiai tam tikslui ji buvo 
paruoštą prieš daugelį tūkstan
čių metų.

Dalykas tokis, kad paskutinės 
ledų gadynės metu į tą vietą 
nuslinko milžiniška^ gletčėris 
(ledynas), kurs užtvenkė Co
lumbia upę. Vanduo pramušė 
ąau vagą kitoje vietoje. Ųpėę> 
kryptis pasikeitė-

Per daugelį metų ji bėgo nau
ja vaga. Bet kai gletčėris ištir
po ir senoji vaga pasilįiiosavo, 
tahupės kryptis ir vėl pasikeitė.

Tokiu budu pasiliko giri se
noji vaga be vandens. Ji ir yra 
žinoma kaipo Grand Coulee. 
Tq$ vagos kaimynystėje randa
si apie 1,200,000 ajerų derli m 
giąusios Amerikoje žemę$. Ta
čiau visa bėda su ta žeme yra 
tąį kąd ji yra “sausa”, Kitais 
žędžiąis sakant, toje vietoje 
nėra pakankąmai lietaus kritu
lių.

Grąnd Coulee tvankos pro
jektas, tarp Ritą ko, numato se
nojoje upės vagoje sudaryti 
milžinišką vandens rezervuarą. 
Iš upės į kalbamą rezervuarą 
vanduo bus pumpuojamas.

Kai tas rezervuaras jius į- 
steigtas, tąi pravesti irigaciją 
nebus jokio sunkumo. O tai 
reiškia, kad l,2(fo,000 akrų bus 
paverstą dirbama žeme. Ten į- 
sikurs tūkstančiai žmonių, atsi
ras fanuos ir puikus sodai.

Pagal projektą, irigacijos sis
tema kitais metais jąu turėtų 
veikti. Bet darbai ryšium su 
tvanka dar gali kiek ilgiau už
trukti. »> .

Tvankos, taip sakant, griau
čiams buvo sunaudota 11,000 
tonų plieno. Vėliau įvairiems 
sustiprinimams dar reikėjo 72,- 
000,000 svarų plieno.

Pačiame darbo įkarštyje per 
dieną buvo sunaudojama 15,000 
bačkų cemento, 21,750 tonų 
smėlio bei žvyrio ir 360,000 ga
lionų vandens.

Iš to jus galite spręsti, koks 
tąi milžiniškas ir nepaprastas

Ligget & Myers Ta
bako Produktai '

I ___ ______—------------- --------

L a i m i Pirkėjų Pasigerėjimą 
Dailiais švenčių Takėliais ir

Originalia Braižyba
■ - •

Tamstų pirkimas Kalėdoms 
bus daug lengvesnis ir smages
nis, jeigu pasirinks .te kai ku
riąs dovanas iš puikios rmk: 
tinės, kuria teikia Amerikos 
vadovaują fabrikantai cigaretę 
ir sukamojo tabako. Tarp šių 
linksmai spalvuotų pakelių ra
site kaip tik tinkamą daiktą 
pasakyti Linksmų Kalėdų kiek
vienam rūkytojui. Che.sterfie'lds 
vtejems • •, Velvet ir Granger 
pypkės rūkytojams yra dailiai 
suvynioti ir paruošti paduoti. 
Jūsų šeima ir draugai, ir, ypa
tingai šįmet, vyrai kariuome
nėje įvertins šiuos pirmos rų- 
šies rūkymus.

Šiems Kalėdoms galite gauti 
Chcsterfields, patrauki.ai supa
kuotus įvairesniais budais nei 
kada nors pirmiau . .. linksmai 
— spalvuotuose kartonuose po 
10 pakelių kiekviename (200 ci- 
garetų), kartonuose turinčiuose 
4 plokščias blėkines iš 50 (tik
rovėje keturias dailias dovanas 
kartu) ir visai naujai šįmet', 
kartonuose po 3 pakelius kiek
viename — visas patrauklias, 
tačiau nebrangias dovanas. Už* 
eikite į savąją tabako krautu
vę ir pamatykite dailius Ches- 
terfield dovanoms kartonus.

Rasite taipgi du Liggett ir 
Myers rūkomo tabako pažy
mius, visus išpuoštus švenčių 
suviniojimais. -Yra Velvet pyp
kes rūkytojui, arba vyrui, kurs 
mėgia pats sau susisukti, dai
liai supakuota^, naudingame Hu- 
mi-Seal stiklą, (ąrba regul aręse 
8 uncijų ar 1 (svaro blėkinese.

Ir 8 uncijų arba 1 svaro blė- 
Jdnė Granger ’Rough Cut, su jo 
dideliais gėurotais šaltai rūko
mais lusteliai^, palaikys pypkės 
rūkytoją Ua’mingą- Šie švenčių 
kartonai sako Linksmų Kalėdų 
visiems; ; —Sk.

CIO-Harvester 
Susitarė Karo 
Laikui —

Pasirašė Ilgalaikę Sutartį, 
Apimančią 20,000.

CIO Ūkio mašinų unija ir 
Harvester kompanija, kurios 
per ilgą laiką kovojo dėl sutar
ties ir darbo sąlygų, šią savaitę 
nesusipratimus “palaidojo”,

1 N •
Sąlygų Neskelbia.

Unija ir kompanija pasirašė 
sutartį, kuri “galios visams ka
ro laikui ir netrumpiąu kaip 
per 2 metus.” '

Sutartis apima 20,000 darbi
ninkų traktorių, McCormick, 
Pulįmano, Roęk Falls ir Ęast 
Moline dirbtuvėse. Sąlygos ne
skelbiamos.

“Japonija Pradėjo, 
Amerika Užbaigs”

“Japonija pradėjo karą įr pa
sirinko jam laiką. Bet karo pa
baigą padiktuos Jungtinės Vals
tijos, su Anglija. Jos kruvinas 
Žygis Japonijai nelaimingai at
silieps netolimoje ateityje.”

Taip kalbėjo Halifax’as, Ang
lijos ambasadorius Washingto- 
ne, sveikinimo telegramoje, ku
rią jisai prisiuntė American 
Farm Bureau federacijai, Chi- 
ęagoj.

0 Du mėnesiai atgal į apskri* 
Čio ligoninę buvo atvežtas, są
monės netekęs 66 metų chica- 
gietis, Thomas Voseka, nuo 
4046 Weat 61st Street. Jisai va
kar mirė per visą tą laiką ne
atgavęs sąmonės.

RemKite Lietuvišką 
Žyduką,

NATRĄN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 

47Q7 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

______ J.'JU u .......... .. "■ ” > 
ISRIDGEPORT ROOF1NG AND 

SHEET METĄL CO.
3216 S. Halsted St. VJCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
h i- i i i. 1 ............
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TAUPYKIT PINIGUS!
TRI ANGLE 

RANGE 
OI L

SŲ
Trianglę Melsvos 
Šviesos Aliejum 

f DEGA ŠVARIAU f LAIKOSI ILGIAU f TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO 
♦ VVATER VVHITE SPALVA 

TRIANGLE 0IL C0
Ph. CANal 2030

darbas.
Dažnai kalbama apie ‘‘septy

nis pasaulio stebuklus”. Bet kai 
Grand Coulee Dam bus baigtas, 
tai jį tikrai teks “aštuntu ste
buklu” laikyti.

(Bus daugiau)

TAU? MUSV
BIZNimV

No. 1008—Išsiuvinėtaš sientięslas,

No. 1008

Vardas ir pavardė

Adresąs

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted SU CUięagp, IH.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Sudie Bridgeportas, 
Sako Mike Tarutis

Persikelia Į Vakarinę 
Chicagos Dalį

BRIDGEPORT.-—'Per eilę 
metų užlaikę taverno biznį prie 
3149 S. Halsted St, pp. Tina 
jr Mykoląs Tąruęiai, tėvai ad
vokato Vytauto Taručio, suma
nė apleisti mylimą Bridgeportą 
ir perkelti teąvo biznį ten kily 
liętųviams nebus patogu atšilau- 
Ryti.

Kels Biznį šį Pirmadienį
šeštadienio vakare, Gruodžio 

13 d-, sųsiripks draugai ir pa
žįstami paskutinį kartą palin
kėti pp. Taručiams daug lai
mės ir aukso kalnus per$il0, 
lūs į naują vietą, kuri bus ant
rašu 5.311 W, take St. Atsi
sveikinimo proga pp. Taruętei 
rengia šaunią parę su užkand
žiais ir muzika.

VBĄ.
■ ■ /

Garsinkitės “N-nose”

,——*

BEGEMAN’S
t Dvi Atsakomingęs Krautuvės

4184 Archer Avė. — 3142 Wes( 63rd St,
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INSURANCE

B. R. PIETKIEWICZ

PERSIKĖLE Į NAUJĄ NAMĄ

2555 West 47th Street
OFICIALUS NAUJO OFISO ATIDARYMAS

Šeštadienį, Gruodžio 13,1941
( \ I ' si . • ’ J

Kviečiame visus musų draugus kostumerius atlankyti musų 
. ' Naują ofisą.

DAILUS UŽDENGTAS PORTFELIS STATYBOS DOKUMENTAMS BUS 
DUODAMAS LANKYTOJAMS

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 

9500 EWING AVĖ.
CHRYSLER—PYMOUTH

Tiesioginis Fabriko Pyleris
Kai norite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sąles. 
Čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinKantį jūsų piųigmę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turįme 
100 gerų vartotų karų pasirinki
mui, tokių kaip: 
BU1CKAI PONTIAC’AI
CHRYSLERIAI HUPMOB1LES 
UHEVRULE1A1 FORDAI 
PLYMOUTHAI VV1LLYS 
DODGES Statioų VVagon

Nuo 1942 Tolyn iki 1934
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
Kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobįlių kai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $5U iki $300, 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 EVV1NG AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905

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

and LOAN ASSOCIAT1ON 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 . S, Halsted S{. CAL. 4118

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
I Perkraustom forničius, pianus ir 

visokius rakandus bei šuorus.
' Vežam į farmas ir ,kitus mies

tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pris^atom 
mglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066
"■ ■Pinui w —'i y .............. J

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Ro|lywood 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

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

ophie
JDarcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA'
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.
Kasdien nuo H v. pyle 

iki 9 45 vai ryto
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai- vakare
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus (domius 

parneštom- .

Garsinkitės “N-nose”Miestas te vate t) j a
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjri Jf- (Butidkfe
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

~I AMBULANCE
' DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 17414742
b605-07 S o. Hermitage Avė.

South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Keturi Sūnus ' 
Laivyne, Trys; 
Laukia Eilės

DECATUR, III.—Našle Mrs. 
Rosa Conlin turi septynis sū
nūs. . Keturi jų tarnauja U.S. 
karo laivyne. Trys kiti sūnus 
dar perjauni, bet ir jie stos į 
jurininkus, kai tik amžius jiems 
leis.

_______ s-----
• 4 ' - y

Gaisras Sunaikino 
Indų Dirbtuvę

» I

MONMOUTH, III. — Ugnis 
sunaikino vieną dalį Wes'tern 
Stoneward Company indų dirb
tuves, padarydama apie $200,- 
000 nuostolių. Ji skaitorrfa di
džiausia pasaulyje. * :

Pelės—Padegė 
Namų

J •’ ■ .

ZION', III. — Gaisras visai su
naikino' gyvenamą namą prie 
vieškelio 173, netoli šio miesto. 
Savininke Lucy Davis spėja, 
kad namą padegė peles, be- 
grauždamos dėžutę degtukų, 
kurią užtiko kur nors virtuvėje.

Lietuvių Kultūros 
Ratelis Vargsta Su 
“Raudonais D-tais”

DyKai
Klausykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt

mečiais, 10:00 vai. ryto is WHIP stoties (1520 K.) 
. Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacij’os

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį 

r • ' 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE 
wwvwwww\

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP

Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA (i S
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

. J. LIULEVIČIUS
4348 S. Calffomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Tel. YARDS 1419 /

Komunistas pateko į pirminin
kus; priešinasi gruodžio 14 
konferencijai
Lietuvių Kultūros Ratelio su

sirinkimas įvyko gruodžio 3 d. 
Narių atsilankė pusėtinai daug, 
bet galėjo atsilankyti daugiau.•

Daug matės tų rateliečių, ku
rie per visus metus nei karto 
nebuvo atėję į susirinkimą. 
Malonu yra matyti' grįžtarft 
tuos narius, kurie ratelyje bu
vo nepavaduojami. 

» .

Gerbiamieji, jei kurie dar 
abejotinai žiūrit į ratelio veiki
mą, tai dabar jau atėjo laikas 
stoti ir jums kartu su kitais 
vienminčiais jūsų draugais į 
vienintelę tokią draugiją tarp 
Chicagos lietuvių. ,

Narių sąstatas.
Ratelio narių daugumą su

daro iš Lietuvos po Pasaulinio 
Karo atvykę lietuviai. Yra ke
letas ir čia. gimusių, ’ kuriems 
taip pat rupi musų tėvynės 
Lietuvos likimas, kaip ir mums 
visiems. x

“Plikapročiai” , ,
Bet yra ratelyje ir tokių pli- 

kapročių, kurių protas nuo kū
no atsipalaidojęs. Jie blogiau 
atrodo negu pamišę. Kalbu 
apie komunistus.

Reikės gerai padirbėti, kad 
jiems protą su kunu sulipdyti. 
Tuomet gal supras ir naudin
gumą konferencijos, kuri yra 
šaukiama gruodžio 14 d. Da
riaus-Girėno salėje.- Jei kokia 
konferencija išlenda iš Vilnies 
pastogės, tai jie greitai supran
ta jos “naudą” ir patys persi- 
stato į delegatus. Bet. kitų kon
ferencijų tai nenori.

Rateliečiai, laikas jau supras
ti ko nori iš musų tie komu
nistai.

Barriey R. Pistkiewicz buvo 
real estate, paskolų, apdraudos 
ir statybos biznyje per pasta
ruosius 19 metų Brighton Park 
apylinkėje, adresu 2608 West 
47th St. *• v

Dėl naujų, modernių gyveni
mo sąlygų jam teko padaryti 
pakeit.mai, prisitaikyti naujo- 
viniems reikalavimams. Jo ofi
sas tapo perkeltas į naują mo
dernią patalpą adresu 2555 W. 
47th Street.

P-nas B. R. Pietkiewicz yra 
pirmojo pasaulinio karo vete
ranas, tarnavęs J. Valstijų lai
vyno aviacijos skyriuje, šian
dien jis tarnauja kaipo pirmi
ninkas drafto taryboje No. 97 
adresu $440 S. Westem Avė.

Jis suorganizavo West End 
Business Men’s Association. 
Suorganizavo taipgi Crano 
Building and Loan Assbciation 
ir- yra jos vedėjas. Šios ben
droves būstinė yfa jo ofise. 
Brighton Park namų savininkų 
sąjunga, tapo suorganizuota 
taipgi jo pastangomis.

P-nas , PietkieM'dž yra Keli v 
High School Community Coun- 
cil narys. Ėjo Dariaus-Girėno 
Posto 271 (Amerikęs Legiono) 
komanduotojo pareigas. Tuo 
laikotarpiu posto- narių skaičius 
nuo 50 pašoko iki 250. 1940 
metais jis tapo išrinktas* Da
riaus-Girėno posto-’statybos ko
miteto pirmininkų*t J trumpes
ni nei 8 mėnesių Jąiką Dariaus- 
Girėno salė ir namas pastatyti 
(adresu 4416-20 So. Western 
Avė.) ir atidaryti gruodžio 11 
d. 1940 m. Atliktas darbas ka
štavęs $55,000. P-nas Pietkie- 
wicz vadovavo vajbi pinigų su; 
kelti ir statybos darbą prižiū
rėjo, negaudamas, užmokesnio 
už patarnavimą.

Greta įvairių kitokių patar
navimų p. Pietkiewicz padėjo 
daugiau nei dviem tūkstančiams 
žmonių patapti Jungtinių Val
stybių piliečiais.

—Sk.

Armija Pašaukė 
Raudonos Rožės 
Klubo Pirmininką
šįvakar jam rengia išleistuves;

7 kitos Cicero žinios
CICERO. -— Raudonos Rožės 

{.liubas šaukia nepaprastą su
sirinkimą šį penktadienį (šįva
kar) Liuosybes svetainėj. Susi
rinkimo tikslas atsisveikinti su 
jrezidentu, Frank Jasutis. Jis 
išvažiuoja kariuomenėn. Pa
šauktas ant greitųjų Ameriką 
ginti. \

Kareivių vakaras
šeštadienio vakare Liuosy- 

bės svetainėj Draugystė Lietu
vos Kareivių turės savo 29-tą 
metinį parengimą. Banketas 
pačių Kareivių žmonų suruoš
tas. Kaip girdėti, bus šaunus 
programas.

30 m. sukaktuvės
B

Sekmadienį, gruodžio 14 die
ną, taipgi, bankietas. 30 metų 
paminėjimas kaip draugyste 
gyvuoja, — tai švento Antano 
Vyrų Draugija. Ji gana veikli. 
Kooperuoja su vietos draugijo
mis. Banketo programas gana 
šaunus, nes dainuos Alg. Brazis 
ir Victor Bender, ir dar kiti. 
Atsilankę tikrai nesigailėsite. 
Dalyvauja grupės iš R. R. Kliu- 
bo, Kareivių Draugijos ir kitų.

Nukovė briedi v
P. Paliulio ir Fel. Gedmino 

medžioklė buvo sėkminga. Iš 
Alleghany ; kalnų, Marion, Pa., 
parsivežė didel^briedį su dide
liais ragais, svoriantį apie 250 
svarų. Neveltui buvo tolima ke
lionė ir 5 dienas sugaišta laiko.

20 dieną šio mėnesio, tai yra 
kitą šeštadienį, tą didelį bričdį 
valgysim pas p. Pallulį, 2320 
S. Cicero'Avė.'Kas žingeidauja 

‘ir nori paragauti briedienos, 
ateikite. Aš tai jau, tikrai bu
siu, nes briediena labai skani.

29 antys
Praeitos savaitės gale p. 

Shametaš, Janukaitis ir Rudai
tis išvažiavo medžioti, ir žino
te ką jie nušovė? Ogi 29 antis. 
O tai bus balius, lauktuvės 
Naujų Metų. Valgysim stirnie
nos ir antienos. —D.
f x • ■ - , , ....... ■

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Automobilis Užmušė 
58 m. Lietuvį 
Povilą Jurį

Vairuotoją Suėmė 
Kamantinėjimui.

. Prie 38-tos ir Melvina ave
nue, automobilis užmušė Chi
cagos lietuvį Povilą Jurį. Jisai 
tenai bandė pereiti skersai gat
vę.

Velionis buvo 58 metų am
žiaus ir gyveno adr. 4734 South 
Damen avenue.

Automobilį vairavo 19 metų 
jaunuolis, Chcster E. Para, 
5812 S. Merrimac avenue. Jisai 
buvo suimtas kamantinėjimui.

Kitos Nelaimės.
Traukinio-automobilio nelai

mėje prie 22nd ir Highland ave
nue, Berwyne, buvo užmuštas 
60 metų sargas, Frank Gorski, 
2514 S. Cuyler avenue. ,

Automobiliai vakar ir užva
kar vakare taipgi užmušė šiuos 
žmones:

81 m. Jacob Hegi, taksi ne
laimėje, prie Wcbster ir Racine. 
Gyveno adr. 4546 N. Hermitage 
avenue;

56 m. Alice Journigan, iš La 
Habra, Cal., prie Clark ir Roo- 
sevelt.

20 m. Thomas Crocker, Leo
ną, III., prie vieškelio 47, Bat- 
avia, 111.

Likvidavosi 
Committee To 
Defend America

America First žada Pasekti
Taip vadinami “intervencio- 

nistai” paskelbė, kad jie likvi
duoja savo “Committee to De
fend America.” “Dabar visų pa
reiga stoti į talką karui lai
mėti”, paskelbė organizacija pa 
skutimam pranešime.

Ir izoliacinis America F rst 
komitetas taipgi žada likviduo 
tis.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

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

1942 metų valdyba
Esu sužinojęs? kad pirminiu-

ko vieta teko raudonam demo
kratui, finansų raštininko taip 
pat. • t d

Kiti visi yra laisvos minties 
lietuviai. Jų vardus gal praneš 
naujas ratelio korespondentas.

Ratelio narys
•__________ , • >

Atsako Tik Už
Savo Skolas

Juozas Raden, * gyvenantis 
ad. *237 South Lotus avenue, 
skelbia, kad ateityje jisai atsa
kys tik už tas skolas, kurias 
pats užtrauks. Kitų skolų ne
pripažins, • ' .

Austin Bankas j 
Išmoka 20%

1 I

Austin State Bankas paskel
bė 20% dividendą savo buvu
siems depozitoriams. Pinigus, 
sumoję $165,508, išmokėsį prieš 
Kalėdas. ' ‘ ;

Dl E. A. Changnon 
Paginusios Gyslos Ofiso valandos 
ir kojų skauduliai 7—9 P. M.

Dienos metu pagal sutarti,
3564 So. Halsted St.

Tel. YARDS 4487 •

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR.G. SĖRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius, 
' Kreivas Akis

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

DR. KARLNURKAT
(NURKAITTS)

Prita iko atsakom in? 
gai akinius už pri- 
einamą kainą 
ant lengvų jšmo- 

. kėjimų.
$241 S. Halsted Street

PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 78G8

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

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

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

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

4*
Dr. F. Pulsuoki Le Van

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

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen HEMlock 6699

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
10?i W. 18fh St. netoli Morgan St

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

Tel CANAL 3110
RePdencijos telefonai:

Superior 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 Brunsvvick 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.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
. 3343 SO. HALSTED ST.

> f \ .

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas 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 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAU TOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą. 

Telefonas HEMLOCK 7899 
- Namų tel. REPUBLIC 4688 ‘

Dr. Charles Segal
OFISAS:

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHTCAGO. 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.
Phonp MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Manrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 ^val. 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. SL AKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
s , Tel. CALumet 6877.

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

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

,t- TeL VICtory 2679.
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JUOZAS H. JENC1US - PIRMAS
LIETUVIS ŽUVĘS HA W ĄII SALOSE

Naujam Aukų Sąraše Daug Kareivių 
Iš Illinois

CLASSIFIED APS.

Karo departamentas praneša, 
kad japonams netikėtai ęžpuo 
lūs Hawaii salas sekmadienį, 
buvo užmuštas kareivis Joseph 
H. JenČius. Jisai yra pirmas 
lietuvių kilmės amerikietis žu
vęs šiame kare.

Arrpijęs pranešamas praneša,, 
kad jisai neturėjo tėvų. Arti
miausias jam asnąuo buvę drau
gas Theodore Huard, gyvenan
tis. ad. 10 Cone -Street, Water- 
vilfe mieste, Maiąę /Valstijoje.

Pranešimas nesako iš kur 
Jenčius paėjo.

Laikinai Palaidos Havvaiiv .* «Ji t ..

. Armija vakar paskelbė, kad 
visus žuvusius kareivius laiki
nai palaidos ten, kur jis žuvo, 
ąu pilnom s kariškomis apeigo - 
mis. Panašiai darys U. S. lai
vynas ir marinų korpusas.

Vėliausiam žuvusių sąraše 
yra daug kareivių iš Illinois 
valstijoj, keletas iš Michigano, 
taipgi keli iš Indianos ir ,Wis- 
consino. žemiau seka jų sąra
šas:

Iš Indiana ir Illinois
Fairchild, Pvt. Malcolm W., 

6113 S- Woodlawn, Ch cago.
Chapman, Pvt. Donai V., 

VVheeler, III.
Defenbaugh, Pvt. Russell C., 

1605 Perry st.,^Peoria, III.
Garrett, Corp. Robert R., 

240 W. Main, Galesburg, UI.
Johnson, Pvt. James R., 126 

Diamond et., Jacksonville, III.
Smith, Pvt. Harry E., 15128 

S. Ashland, Harvey, III.
Drisner, Pvt. Joseph R., 4716

Alexander Avė., East Chicago, 
Ind. j i ■

Ferris, Tech. Sgt. lipinėj E., 
Patoka, Ind.

Kujayya, Pvt. Conrad, 1918 
Clay st.,v Hammond, Ind.

Offut, Pvt. William H., 1107
Eastern av., Connersville, Ind.

JOSEPHINE RAZGAITIENĖ, 
(po tėvais Laudanskaitė) 
Gyvenų 3946 George St., 

Tel. Kildarė 7748
Persiskyrė- su šiuo pa'sauliu 

gruodžio 11 d., 8:45 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Liet., Šakių apskr., Lu- 

, kšių parap., Rugienių kaime. 
Amerikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kazimierą, 2 dukteris, 
Josephine ir Genovaitę, sese
rį Oną Deksnierię, švogerį An
taną, brolį Juozą, švogerką 
Teresę ir jų šeimas ir daug 
kitų giminių. Lietuvoj—tėvus 
Magdalęną ir Juozą, brolį 
Joną ir jo šeimą.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1735 Wabansią Avė. Laidotu
vės įvyks Šeštad., gr. 13 d., 
8:30 vai. ryto iš kopi. į Šv. 
Mykolo .parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o, iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Josephine Raz- 
gaitienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat . nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskbtinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Vyras, Dukterys, Tėvai, Sse- 
suo, Brolis ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawięz ir 
Sūnus, Tęl. CANAL 2515?

URBA Vestuvėms, Ban- J 
, Laidotu- m 

vėms, P a p u o š i- j
H 
K

M 
H 
H 
M 
M 
M mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
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K
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KVIETKININKAS k
Gėlės Vestuvęms, Bąnkietams į 

ir Pasrabamš. H
3316 SO. HALSTED ST. H.

Tėl. zYARDS 7308 U

South, Pvt. Elmer W., 3487 
Guilford avė., Indianapolis, Ind.

Stultz, Pvt. Julian C., Z ons- 
ville, Ind.

Iš Michigano

Anderson, Pvt. -Manfred C., 
901 North st., Hancock, Mich.

Bennett, Pvt. Gordon R. Jr., 
R. F. D. No. 3, Clio, Mich.

Edwards, Pvt. Lyle O., Les • 
lie, Mich.

Reuss, Tęch. Sgt. Herman C., 
501 Pearson avė., Menomįneę, 
Mich.

Jencius, Pvt. Joseph H., Thęo- 

LIETUVĖS UŽGULĖ KRAUTUVES, PERKA
MAIŠUS CUKRAUS, MILTU, “KENUS”

Kai Kur Pirkėjos Stovi Eilėmis
Uždraudė Pardavinėti Padangas Automobiliams

Lenkiškose, lietuviškose ir 
kitose ateivių apylinkėse Chi- 
cagoj minios moterų nuo pir-
madienio nepasitraukia nuo di
desnių maisto krautuvių. Per-, 
ką didelius kiekius cukraus, 
miltų, įvairius “kenuotus” val
gius ir visokio kitokio maisto 
atsargas.

Kai ‘kurios krautuvės daro 
tokią didelę apyvartą, kad ko- 
stumeriai laukia ilgose eilėse. 
Negalėdamos patenkinti parei
kalavimo, jos duoda tiktai po 
10 svarų cukraus kas kostu- 
mei;iui, taipgi varžo miltų par
davinėjimą.

“Gudruolės”
Bet apsukresnės moterys iš- 

I < • į ' .

moko suvaržymus apeiti. Ga
vusios savo cukrų ir miltus, pa
duoda juos gatvėj laukiančiam 
sunui ar dukterei, o pačios grį
žta atgal pirkti daugiau.

Valdžia supranta, kad mote-
rys bijo, jog dėl karo maisto 
kainos ims smarkiai kilti. Bet *ji prašo spaudos perspėti žmo
nes, kad “tokiai baimei nėra 
pamato. Amerikoj maisto yra 
daugiau, negu reikia ir visai nė
ra reikalo kainų kelti.”

Kodėl Kainos Iškils
Jeigu kainos iškils, valdžia 

sako toliau, tai tik dėlto, kad 
seimininkės bereikalingai perka 
dideks maisto atsargas, suma- 
žindamos maisto l$iekį rinko
je. Tuo jos duoda krautuvinin
kams. pasiteisinimą brangiau 
už viską imti.

Jei ta maisto “panika” tęsis 
r toliau, tai "valdžia gali įves* 

tj suvaržymus, kuriuos vakar 
uždėjo autęmobilių padangoms-

Padangos
Ginklų administracija uždrau

dė iki gruodžio 22 d., parduo
ti visokias naujas padangas ci
viliams žmonėms, jeigu jos ne
bus naudojamos karo reika
lams. Draudimas paliečia urmo 
sandėlius, automobilių krautu
ves, gasolino stotis ir visas ki-

AR JIESKAI
DARBO?

, .... . SKAITYK KASDIEM———~ 

įlĄUJIENASj 
L—IR TEMYK SKILTIS—J 

“REIKIA DMBININKr
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

ira snii iiitid sm. tm'iiL

dore Huard, friend, 10 Cone st., 
WatervilĮe, Mex

Mo^er,'Pvt. Jo^ępji G>, 45-69 
162nd st., Flushing, L. L, N. Y.

Szematowicz, Pvt. Jerome J., 
401 W. Mahanoy avė., Maha- 
noy City, Pa.

Iš Wisconsįnę.
Holloway, Pyt. John P., R.

F. D. 6, Grecn Bąy, Wis.
McLaughlin, Pvt. Herbert E., 

,Shawano, Wis.
Philipsky, Pvt. 1/C Thomas 

F., R. F. D. No. 1, bęx 169, Ho- 
ricon, Wis.

• Gal Irgi Lietuviai
Sąraše yra pąduoti du kare - 

viai, Josepb Mįcscr, iš Fhi- 
shing, N. Y., ir Jęrę^ Jt. Sze- 
matę^yiez i? “lietuviško, miesto’

Mjahanpy City, Pa. Galimas 
daiktas, kad ir j e yra lietu
viai.

tas vietas, kurios padangas par
davinėja.

Ų.ž nūs žengimą patvarky
mui yra skiriamos aštrios bau
smės.

VAKAR CHICAGOJE
• •

9 Ties 12-17 Elston. ąvęnu(e au
tomobilis užmušė 54 metų Jo
seph Dzubiensky, 1547 North 
Honore street, Peoples Gas ben
drovės darbininką.
• Bežaizdamąs su degtukais 
turbut mirtinai apsidegino 4 
metą, berniukas Edward Boe- 
cher, 1928 Cleveląn<| avenue.
• AFL Będding‘'W(/rkers uni
ja pralaimėjo, 41 prieš 9, dar
bininkų balsavimus Ajax Quilt- 
ing and Manufacturing. Co., 
dirbtuvėje, 3001 S. Kilbourne 
avenue.
• Policija Chicągoj, ir Mich- 
igah valstijoj ieško Jean Yea- 
key, 19, slaugės St. Luke’s ligo
ninėje, kuri kur tai pražuvo 
gruodžio 2-trą d.
• Centraliniam pečiui perkai
tus sudegė medinis gyvenamas 
namas, adr. 22nd st. ir Wright 
avenue, prie North Chicago. 
Nuostoliai siekia $10,000.
9 Madison gatves galvekaryje 
staigiai mij;ę konduktęrius Mi- 
chael Tribblc, 4415 Wilcox st.
O Nuo dviejų trolių, prie Jef- 
fer^on ir Randolph, ir prie 1618 
Milwaukce avenue, nežinomi 
piktadariai pavogė $2,500 ver
tės degtinės.
• Gubernatorius Grcen pasky
rė Chicagos negrų veikėją, Pa- 
trick B. Prescottą, niunicipialiu 
teisėju. Jisai užbaigs terminą 
buvusio teisėjo Edward S. 
Scheffler.

DU PASIŠOVĖ 
REVOLVERIAIS

Bevalydami revolverius, pasi
šovė 27 metų Robert ,Wagner, 
3100 Sheriddn Road, sargas fe- 
deralip rezervo banke, ir 27 m. 
William Plątt, 6037 Kimbark 
avenue. Abu pasveiks.

Skelbimai Naujienose 
duodą nąuda dškp, 
kad pąčips Na.ujįcnos 
yra naudingos.

DEL KARO VARGSTA MUSU DRAUGIJOS, 
VARGSTA CHORAI - IR ALINĖS

1 ■ 11..... '..... . ■■ «■ —

Karas, Ginklų Dirbtuvės Jas Ištuštinu
- N ? ’ • . • '

Maisto krautuvės ir kitokios 
rųšies bizniai dabar daro didžiu - 
lę ąpyvartą, bet alinių pakam
piais vęjai švilpia, o aludinin- 
kai sėdi ant batų galvas perė
mę ir rūpinasi. .

Gal. kam. grįžo gęrovė, bei 
tikrai ne alud ninkama. Tik gal 
kas trečias daro geręsm biznį, 
o kitų; vietos tuščios bevęik vi
są laiką. Tik retkarčiais i juo- 
•lą netikėtas kostumeris mų ar 
st klįuką ištraukti.

Fergetai Dirba
Ginklų dirbtuvės dabar taip 

.^markiai dirba, kad darbinin
kai neturi do.up; laiko alinėmis 
pašvęsti. Užba gę darbą jie tiek 
nuvargę, kąd, skuba namo va
karienę suyalgyti ir į lovą kri
sti kitai darbo dienai.

Alines aptuštino taipgi armi
ja ir laivynas. Milžiniškas skai
čius jaunų vyrų eina sąvąnor 
riais, o kiti, kurie turi “Al” 
klasifikacijas, ruošiasi su civi
liu gyvenimu atsisveikinti dar 
prieš Kalėdas.

Draugijose
Ginklų pramonės yra viena 

iš priežasčių, kodėl ir draugijų 
susirinkimai dabar nelabai 
skaitLngi. Vieni turi dirbti sek
madieniais, o kitiems — tai vie
nintelė poilsio diena,, Kurią jie 
nori pJnai išnaudoti spėkoms 
atgauti.

žodžiu, karas ir ginklų,vga? 
minimas . atsiliepia ne vien į 
aludininkų biznį — bet jautriai 
paliečia įvairiais budais kiek
vieno, žmogaus kasdieninį gyve
nimą ir orgąųjizą,cij ų darbuotę.

Chorai Skaudžiai Paliesti 
r'

Labiausiai margsta lietuviški 
chorai. Mergišių yra pakan
kamai, bet vyriški, balsai grei
tai visai pranyks.

Todėl, “Pirihyn”, “Birutė” ir 
visi kiti chorai maldaute mal
dauja, kad visi buvę nariai, ve
dę vyrai iri’tokie, kuriems ar- 
mijon neteks'eiti, grįžtų į dai
nininkų eiles. Kitaip, chorai ga
li pakrikti.

ĮVAIRIOSŽINIOS
Vokietijoj areštuoti 

J.V. žurnalistai
BĘĘL.YN.AS. gr. 10 d.,— Yo- 

kiečių valdžia uždraudę Ameri
kos laikraštininkąnis dalyvauti 
spaudos konferencijose,

Užs enio ministerijos valdi
ninkas patarė laikraštininkams 
pasilikti namie ir n.ei.^į,. į' ži^jų 
agenturųj įstaigas. Ąmęri^ųs 
la kraštininkaį skąitoiųi^ namų 
aręšte.

Vokiečiai ėmėsi tokių prie
monių, nes. Amęrikps valdžią 
sudraudė vokiečių žurnalistus, 
sako valdžios; atstovas.

Japonai rengiąsi 
ilgam karui

TOKIO, gr. 10 d. — Japonų 
karo vadovybę paskelbė, kad 
pirmomis karo dięnomis japo
nai neteko 51 orlaivio.

Japonų laivynas išsaugojo vi
sus savo laivus ir mikado pa
siuntė laivyno viršininkui svei
kinimą.

Nors japonu laivynas ir lai
mėjo pirmus mušius, per rądl' 
ją sako kap. Hiraide, japonai 
privalo ruoštis. 10 metų karui 
prieš J.A.V. ir, britus.

KORESPONDENCIJA
*’* .' 1 ‘ r ", f . • 4' " S* / • •

So. Boston, Mąss.
SLA Nominacijos.

' ' v.’T

Gęuę^žio mėn.' susirinkime 
S.LĄ 188 kuopa nominavo kan
didatus į Pildomąją Tarybą.

Nominacijose buvo, paliesti 
trys “sleitai”, būtent: dabarti
nė P, T. — kurių išrinkti siūlo 
SLA Gerovės Ę-tas; lietuviškų 
bojševikų s,Įeitas ir tautininkų 
sleitas.

Nomiiiącįjosę daugumą balsų 
gavo dabartines P. T. nąriai, 
bęt kadangi šioj kuopoj pirmi
ninkauja, ir. savo, sekėjų turi 
“lajiai žymus prof.” Kubilius,— 
tai ir bolševikų kandidatai šiek 
tiek balsų gavo. >

Tautininkų sleitas su Laukai
čiu, Bačiupu ir Jurgelioniu gal
vi ny — gavo čia pilną “pro- 
val”.

Štai noųiinącijų daviniai:
Prezidentę vietai:

F. J. Bagočius .............. 7
“Prof.” B. F. Kubilius 7 

(Kaipo pirmininkas — daug 
kortelių rašė kitiems, mažiau 
rašyti mokantiems).

Tautininkai nieko.
Vice-pęrz. vietai:

Mažukna ...................... 11
. ; Kavaliauskaitė (bolšev.) 3 

Tautininkai nieko.
Sekretoriaus vietai:

Dr. M. J. Vinikas ....... 9
Jurgelionis (tautininkų) 2 
Miliauskas (bolš.) ...... 2

Iždininko vietai:
K. G u gis .......  8
žabris. (bolš.) .............. 4
Tautininkai nieko

Iždo .‘globėjiWvietai:*’ > .
•Jatulis (liolš.) .............. 8
E. Mikužiutė (dab.) .... 6 
St. Moękus (dab.) ...... 5

' Brazauskas (taut.) ..... 3
Kuržinskas (bolš.) ..... 1

Daktaro kvotėjo vietai:
Dr. Biežis (dab.) ..... 9
Dr. Baltrušaitienė (bolš.) 4

Rusijai net $262!
Gruodžio 7 d. vietos bolševi

kai susišaukė nesusipratusius 
lietuvius į taip vadinamą mitin
gą Rusijai gelbėti.

.Pasisamdė dm svetimtaučiu 
kalbėtoju (prof. Hogen — ame
rikietis ir, Karpovič), paskui 
“visą mylimiausią” “Rojų” Mi- 
zarą, na ir vietiniai A. J. Kup
stis ir “prof.” Kubilius, per aša
ras iškąųlyjo iš susirinkusių net 
$262 aukų “Rusijos medikalei 
pągą.i.bąj.” -r-O. K.

SMULKIOSŽINIOS
—■ Olandų Indijos kariuome- 

ųę skubą į Malają, kad galėtų 
padėti britams sulaikyti besi- 
vęržianęius jappųus.

— New Yorke vakar buvo 
paskelbtas naujas aliarmas. 
Policijos ■ biuras sako, kad prie • 
šo lėktuvai buvo žemyno pa
kraščiuose.

— Italai tvirtina, kad pasi
rašytas “ašies” valstybių pak
tas bus įgyvendintas.

. • Gal visi k^i chicagiečiai 
galvoja ir kalba vien apie ka
rą, bet kiti dalykai rupi Cook 
apskričio grand džiurės na
riams. Jie tebeveda gembleria- 
vimo ir arklių lenktynių lažy
bų biznių tyrinėjimą. Kamanti
nėją ęilę “bykių” sindika.to ną- 
rių, kurie buvo^ suimti adr. 624 
S. Michigan avenue.

HELP WANTED—-FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurų sortuoti. 347 W. 
42nd Place. Central Paper Stock 
Co., KENwood 9310.

BENDRAM NAMŲ DARBUI 
South Sidėje. Paprastas virimas, 
gyventi vietoje. Kreipkitės ofise 
363 E. 23rd St.

HELP WANTED—MALĖ
Dąrbinjnkų Reikia ___

REIKALINGAS PATYRĘS POR
TERIS, kuri? galėtų rytmečiais prie 
baro dirbti. Gyvenimas vietoj. Ge
ras atlyginimas. 5700 W. 79th St. 
Summit 868W1.

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

SUSIRINKIMAI
• - z t

GARFIELD PARKO LIET. VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠ. KLUBO 
pnęšmet. susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, gruodžio 14 d., Napoleon Hali, 
3958 VV. 5th Avė., 1-mą vai. popiet. 
Prašomi visi nariai būtinai atsilan
kyti, nes -yra daug naujo apsvars
tymui. Taipgi bus renkama valdy
ba ateinantiems 1942 metams.
—M. Medalinskas, 233 S. Central 
Avenue. »

CHIC. LIET. SUVALKIEČIŲ 
DR-JOS priešmetinis silfei rinkimas 
įvyks pirmad., gruodžio 22 d., 7:30 
vai. vakaro, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St. Šis sus-mas yra vi
siems svarbus, nes bus valdybos 
rinkimas 1942 m. Taipgi delegatai 
praneš ką girdėjo konferencijoj. 
Dr-jbs nariai, kurie negausite atvi
ručių, .paimkit su savim narystės 
kortą; kurie neturite, praneškite— 
tai duos. Kurie užsilikę sų mokes- 
timis, užsimokėkit ir pasiimkitę 
narystės kortą, kadangi be jos ne
galėsite balso gauti.

—Ona Svirmickienė, rašt.
DR-STĖS SUSIV. BROLIŲ ir 

^ĘSERŲ LIET, priešmetinis susi
rinkimas įvyks .gruodžio 14 d., 1:00 
vai. popiet, Dievo Apveizdos par. 
mokyklos kambariuose, prie 18-tos 
gatvės ir So. Union, šis sus-mas 
yra svarbus visiems, nes bus. ren
kama valciybt 1942 m. Yra ir daug 
kitų svarbių reikalų apsvarstymui 
dr-stės gerovei. Neužmirškite už
simokėti duokles, kad nebūtumėte 
suspenduoti. •

—W. Pankauskas, nui,f rašt
Kupiškėnų kult, dr-jos 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
šeštad.,' gruodžio 13 d., 8 vai. vak., 
antrašu 5029 W. Roosevelt Rd. že
mutiniam bute. Nariai prašomi at
vykti skaitlingai. Yra daug svarbių 
dr-jos f ruikąlų aptarti.

_ _  —P. B., sekr.
TEISYBĖS MYLt DR-STĖ laikys 

pusmetinį susirinkimą sekmadienį, 
gruodžio 14 d., Chic. Liet. Audito
rijoj, 3133 S. Halsted st., 12 vai. 
dienos. Visi nariai kviečiami ateiti, 
nes bus rinkimas valdybos 1942 m. 
Jeigu dar nesate užsimokėję už 
1941 metus, būtinai užsimokėkite.

—A. Kaulakis, rašt.

PARENGIMAI
TAUTIŠKOS PARAPIJOS šokių 

ir pasilinksminimo vakaras, suba- 
toj (gruod. 13) Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted st. Bus gera mu
zika ir gerų • gėrimų. Kviečia

Komitetas.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
LITHUANIAN DEMOCRATIC 
CLUB of thė 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd

J. Doviat, 5945 S. Albany avė,; 
Vice-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. *WasĮitenaw avė.; Re- 

.cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplęwood avė.; Treasųrer—John 
Gura, 6406 So. Frahcisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Advisor—Chas. Zekas, 2511 W 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Ėxecutiye Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slėpetis, and Mr. Gura; Board 
of Grievances—JT. Tarvidas, Ch. 
Daivis, and Gust Ritter; Publi- 
cįty Committee — Ch. Daivis. ‘

Pranešimas Chicagos 
Liet, Vyrų Chorui

Sekantį nędėldienį Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choro dainų 
praktikos įvyks 9:30 vai. ry
te, nes nuo 11 vai. reikės už
leisti sveta nę Chicagos Ųict. 
Draugijos. Ęulturos konferen 
cijąi. — T. R.

REMKITE TVOS, KURIE 
GARSINASI

“N A U J 1 E N O S E”

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kon traktoriai

NUMURINU KAMINUS, taisau 
stogus, naujus ar senus, taipgi at
lieku plumbing ir kitus darbus 
prie namų. JOS. LELEIKA,

Tel. PORTSMOUTH 6663.

FOR RENT—IN GENERAL 
_______ Renddai—Bendrai

KRAUTUVĖ RENDAI Meat 
marketui arba kitokiam bizniui. 
Labai gera vieta, šaukite REPub- 
lic 9474.

ANT RENDOS 4 kambarių fla- 
tas su maudyne. 2-ros lubos iš 
fronto. Klauskite štore 2950 South 
Normai Avė.

RĘNDON 3 AR 4 kambarių na
mukai su visais parankumais, arba 
parduosime. 4035 W. 69th Street,/ 
PORtsmouth 6663.

BUSINESS CHANCES 
________ Biznio Progos_______

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.

RETAI PASITAIKANTI PROGA
Parsiduoda čeverykų taisymo ša

pą, sykiu su prižiūrėjimu namo. 
Biznis išdirbtas per 10 metų. Storas 
ir 4 kamb. pagyvenimui. Garu ap
šildoma. Gera proga ne tik gyve
nimą, bet ir pinigų pasidaryti. Par
davimo .priežastį patirsite vietoj.

5650 W. 63rd PI.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norint) 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M SMITH 4CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
, Tel. YARDS' 1001

SOUTH SIDE
Budavojame naujus namus ant 

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

Firiansuoti. 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.

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 Jurjevvich, Grovehill 
2958.

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

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

C. P. SŲROMSKIS 
6921 So. Western Avenue 

REPublic 3713.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtoisai Pardavimu

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 muš.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė. 

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

FINANCE AND LOANS 
______Finansai ir Paskolos_____

P A S K O.L O S 
GREIT IR PIGIAI 

ANT t-MŲ MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėsimais 

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO.

2202 W. Cermak Rd. 
BEN. J. KAZANAUSKAS. Sec 

Turtas virs $1,100,000.
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New Yorkiečiai Laukia “Priešo” LėktuvųLAISVĖS ŽVAIGŽDĖ VISADOS SPINDĖS AMERIKOJE Tolimųjų Rytų Karo Veiksmai

sic Manhattan kontorų tarnautojai iškišę

padangėn priešo

JAPONAI,PASKANDINO DU ANGLŲ KARO LAIVUS

IR ŽENKLUS

iš dangorėžių langų žiuri

3 
■ii

on salos daly, Philippiinio.se, ir pagrobti anglų acro- 
ronia šiaurinėj Malaya.

ataką ant Pearl 
gruodžio 7 d. Jis va-

ney, buvęs pasaulinis bokso čampijonas.
Dėdės Šamo komandoje.

Didžioji Britanija pripažino netekusi

kreizerio Repulsc (viršuj), ir naujausio juros milžino, 35,000 tonų, The 'Prince of 

VVales (apačioj). Abu laivai buvo anglų laivyno pasididžiavimas. Juodu japonai

paskandino tics-Malaya. Pereitos vasaros Prezidento Rooscvelto ir

NAn.TlENC.ACME TOephoto
Rear Admiral Įsa a

J

Campbell Kidd, žuvęs p< 
japonų

i. Harbor

N AUJ1EN V’ACN ““ Telephulu

•m a U J J EJN U-aCM E Teltipbolu

ja ir kariuomene 
japonų pajėgas 
Luzon salos pa-

Keep the Star of 
Ilope and Freedom 
Shining in Amenica

PIRKITE J. V. APSAUGOS BONUS

v: J> : si

ra H

' .m.’NŲ‘ACMl.T-”i>hou<
Įtūžęs, nežinomas asmuo Washingtone nukirto ja-

nusodinta vyšnių medžiais, kuriuos daug melų atgal ja
ponai padovanojo Amerikos sostinei—draugiškumo 
ženklan) ir paliko įrašą—“Peklon Tesmenga Tie Ja
ponai.” Miss Joy Cummings apžiūri nežinomojo pabi
joto kirvio darbą.

Žuvęs Admirolas

San Francisco Užgesina Šviesas

Hawaii.

NAUJIENŲ-ACME Photo

San Francisco miestas

šviesas, kad priešo lėktuvai pa-

bet

sa

li u-

gavo įsakymą užge 

negalėtų nakties metu

:A‘i-

vais spinduliais. Tada milžiniški prožektoriai tapo 

kreipti į padanges stebėti galimų priešo mirties paukš-
1 . I. ' 5 ■■■

čių (viršutinis paveikslas). Apačioje, Sąų Francisco 

Market gatvė . “aptemdyino metu”—nušviesta mėnulio 

ir prožektorių atspindžio. -

N A rjTFNU-ACME Te* tphoto

500 PARVYKO IŠ HONOLULU PO PAVOJINGOS KELIONĖS
Ąio.s J. V. Laivyno pareigūnų žmonos parvyko Amerikon kartu su 500 kitų amerikiečių iš Honohilu 

5 d., dviems die- 
karo veiksmai 

nakties metu \i-

t po paVojįnjgos kelionės Ramiuoju vandenynu. Laivas Lurline, išplaukė iš Havvaii gruodžio 
noms prieš japonų ataką. Laivas buvo nuplaukęs tūkstantį mylių, kada gavo žinią, kad 
tarp Japonijos ir J. V. jau prasidėjo. Likusią kelionės dalį laivas plaukė žig-zaguodamas, 
siškai užtemdytas.

/

Philippiinio.se



