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lakūnas Kelly paskandino japonu
KARO LAIVA IR ŽYGYJE PATS ŽUVO

Philippinų Kovos Laukas
...................................................................................—

■

Japonų karo jėgos atnaujino puolimą 
įvairiose Luzon salos vietose

MANILA, gr. 12 d. — Japo
nų karo laivai pirmą kartą su
sitiko juroje su Jungtinių Am. 
Valstybių karo laivyno jėgomis 
ir galimai greičiau pabėgo, ja
ponų karo laivai pasinaudojo 
vakaru, kad galėtų pasitrauk
ti.

Amerikos laivyno admirolas 
Hari pareiškė, kad japonų or
laiviai padarė didelių nuostolių 
Cavfite bazėje. Viena bomba 
pataikė į karo bazę ir užmušė 
ne tiktai gydytojus, bet slau
ges ir kitą ligoninės persona
lą.

Gen. McArthur pareiškė, kad 
lakūnas Colin P. Kelly mirė did
vyrio mirtimi kovoje prieš ja
ponus. Jis, nekreipė dėmesio į 
stiprią priešlėktuvinę japonų 
karo laivo ugnį, bet pataikė tris 
torpedas į šį laivą. Lakūnas 
Kelly paskandino 29,000 karo 
laivą Haruną, bet šioje kovo
je jis pats žuvo.

McArthur didžiavosi ii? ki
tais lakūnais. Leitf Br Wagner 
buvo . užpultąja ..penkjų z jąpony 
lėktuvų. Jis numušė du japonų 
orlaivius, padegė 5 žemėj sto
vėjusius japonų lėktuvus ir 
kulkosvaidžiu apšaudė 12.

Kita Amerikos lakūnų gru-

pė, kuriai žymiai padėjo lakū
nas C. Keller, surado japonų 
didelį karo laivą Kongo, ir pa
taikė stiprią torpedą. Laivas 
sužeistas ir netinka karo ope
racijoms.

WASHINGTON, D. C., gr. 
12 d. — Karo departamentas 
skelbia, kad’ japonų karo jė
gos atnaujino puolimą Luzon 
saloje. Dabar japonai puola šią 
salą rytų ir vakarų pakraščiuo
se. v

McArthur praneša, kad japo
nai sutraukė dideles jėgas j 
Legaspi ir vakaruose į Zam- 
bales apylinkes. Patirta, kad 
priešas sustiprino savo karo 
jėgas Vigan ir Aparri apylin
kėse. •' '

Prezidentas Rooseveltas pa
reiškė, kad Amerikos kariuo
menė labai gerai ginasi Wake 
saloje. Japonai kelis kartus 
bandė paimti salą, bet visos jų 
pastangos nuėjo niekais. Val
džios išleistas komunikatas ne
mini apie padėtį Guam ir Mid- 
way salose. __ u‘j . a

AFL pareiškė, i tad jappnai, 
paimdami Guam ir Midway sa
las, paėmė apie 1,000 darbinin
kų, kurie dirbo prie statybos 
darbų.
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Luzon sala, iPhilippinuose, kur dabar vyksta svar^- 
biatisios kovos tarp J. V. ir japonų karinių pajėgų. 
Ncloli Luzon amerikiečiai paskandino keletą geltonųjų 
banditų laivų.

t

RENGIASI ŠAUKTI KARO REIKALAMS 
VYRIS NUO 18 IKI G5N1ETII

v «-•_.• :—  —

Kariuomenė ims vyrus nuo 19 iki 45 m., 
vyresnieji bus kviečiami darbams

[ KARO VEIKSMAI 1
......... ......... "U I /

BERLYNAS, gr. 12 d. — 
Vokiečių nariai viai Atlantike 
paskandino 4 prekybos laivus, 
kurie sudarė 27,700 tonas.

TOKIO, gr. 12 d. — Japonų 
kariuomene iškėlė naujus dali
nius Luzon saloje.
* MANILA, gr. 12 d. — Japo
nų karo jėgos smarkiai puola 
QIongapo, vieną stipriausių ka
ro centrų Filipinų salose. Japo
nų aviacija bombardavo Clark 
aerodromą ir stratėginius punk
tus Batang.as provincijoj.
4 WASHINGT0N, D. C., 
12 d. — Amerikos aviacija 
taikė torpedą į 29,330 tonų
ro laivą Kongo Luzon pakraš
čiuose. Japonų karo laivas ne
tinka operacijoms.
- WASHINGTON, 
12 d.

gr.
pa-
ka-

KOVOJ ŽUVO DEVYNIOS “SAVIŽUDĖS 
TORPEDOS,” PRIPAŽĮSTA JAPONAI

Japonai pasirašė naują karo sutartį su 
prancūzų Indokinija, skelbia japonai

pripažįsta, kad
“savižudės tor-

devyni japonų

TOKIO, Japonija, gr. 12 sd. 
— Japonų karo valdžia šian
dien oficialiai 
kovoje vartoja 
pėdas”.

Kovose žuvo
lėktuvai. Visi lėktuvai pasiekė 
tikslą, bet juose skridę lakundi 
žuvo kartu su torpeda.

Japonai sunaikino 202’ 
rikos orlaivius. 77 iš jų 
numušti oro kautynėse,
nų karo laivai iškėlė naujas 
karo jėgas Luzon salos pakraš
čiuose.

Ame- 
buvo 
Japu-

toje ištirti padarytus nuosto
lius.

Knox sušvelnino karo cenzū
rą. Paaiškėjo, kad japonų orlai
viai šešis kartus atskrido salos 
bombarduoti.

Kiekvieną kartą skrido nuo 
50 iki 100 orlaivių. Po pirmo 
bombardavimo, salose buvo pa
skelbtas' karo stovis. Gyvento
jai labai ramiai laikėsi.

WASHINGTON, D. C., gr. są apylinkę labai smarkiai su- 
12 d. — Kongreso komisija 
šiandien gavo įstatymo projek
tą, kuris reikalauja registruoti 
visus vyrus nuo 18 metų am
žiaus iki 65 metu.

Karo tarnybon bus “kviečiami 
vyrai nuo 19 iki i 45 metų, o vy
resnieji įvairiems apsaugos dar
bams.

Kongreso komisija, pradės 
klausinėti liudininkus rytoj. 
Gen. Hershey pareiškė, kad tuo 
tarpu valdžia nesirengia mobi
lizuoti moterų. Vakar jis bu
vo blogai suprastas.

krėtė.
Pulkininkas Adamson, kuris 

prižiūri dirbtuvės veikimą, pa
reiškė, jog padaryta didelių nuo
stolių.

Sužeistas didokas darbininkų 
skaičius. Ambulancijos sužeis
tuosius veža ligoninėn. Tiria
mos sprogimo priežastys.

Pataria saugotis 
Sabotažininkų

gr.

Užmuštuosius laidos 
mirties vietoj

Prezidentui suteiks 
didelę galią

WASHINGTON, D. C., 
12 d.

VIETOJ RUSŲ OKUPACIJOS PABALTYJE, 
ĮVESTA VOKIŠKOJI, SAKO ŠVEDAI ’
Lietuvių, latvių ir estų viltys laisvai 
tvarkytis vokiečių buvo apgautos

ten 
lys

d.

Prancūzai dirba 
su japonais

TOKIO, Japonija, gr. T2
— Domei, japonų žinių agen
tūra, šiandien skelbia, kad pir
madienį tapo pasirašyta karo 
sutartis tarp Japonijos ir pran
cūzų Indokinijos valdžios.

Japonai skelbia, kad tapo 
skandintas ne Haruna, bet 
tas lengvesnis , japonų karo
vas, kuris labai panašus į Ka
rūną.

Tai valdžia jau bendradar
biauja su japonais ir pradėjo 
rekvizuoti britų ir amerikiečių 
turtus Tai teritorijoj.

pa- 
ki- 
lai-

HONOLULU, gr. 12 d. — 
Sekmadienį japonai bombarda
vo ne tiktai karo tikslus Ha
vajų salose, bet ir civilinių ap
gyventus distriktus.

Iš viso japonai užmušė 49 
civilinius gyventojus. Sužeistų
jų skaičius peršoka šimtą. Ka
riškių tapo užmušta apie 1,500, 
sužeistųjų skaičius f maždaug 
toks pats? 7

Laikinai Visus užmuštuosius 
laidos Honolulu kapuose. Gal 
vėliau perveš žuvusiųjų 'kar
stus. , <

gr. 
ruo

šia įstatymo projektą, kuris 
suteiks prezidentui nepaprastai 
didelės galios karo metu.

Praeito karo metu kongrer 
sas suteikė buvusiam preziden
tui didelę galią, bet kongreso 
nariai Rooseveltui rengiasi su
teikti dar didesnę.

Prezidentas Wilson kiekvieną 
kartą privalėjo kreiptis i kon
gresą, o Rooseveltui nori su
teikti įgaliojimus iš karto.

Kongreso lyderiai

WASHINGTON, D. C
12 d. —■ Admirolas Waesche 
šiandien pareiškė, kad visi ame
rikiečiai privalo apsisaugoti sa
botažininkų. .

Vokiečių ir italų valdžia įsa
kė sabotažininkams pradėti nai
kinimo darbą.

Kol karas Amerikai nebuvo 
paskelbtas, sabotažininkai bu
vo prilaikomi, nes naciai ne
norėjo, kad šie veiksniai su
jungtų Amerikos , visuomenę, 
bet dabar jiems įsakyta veik
ti, baigia adm. Waesche.

gr.
Paskutinių 24 valan

dų laikotarpy Amerikos kare 
jėgos paskandiho 3 japonų ka
ro laivus ir sunkiai sužeidė 4.

TOKIO, gr. 12 d. — Japonų 
karo jėgos vakar paskandino 
vieną britų karo laivą ir su
žeidė 4. Laivai buvo Penang 
pakraštyje, vakarinėje Malaja 
dalyje. 

L * * ’

SINGAPŪRAS, gr. 12 d. — 
Britų '^aro; valdžia pripažįsta, 
kad japonams pavyko įsiverž
ti į Malajų pakraščius. Britų 
ir australiečių lakūnai bombar
davo 60 baržų, kurioms buve 
vežami japonų kareiviai į Ma
lają. Baržos padegtos, kareiviai 
paskandinti. „

LONDONAS, gr. 12 d. — 
Britų karo jėgos pasitraukė iš 
Kedih srities į geresnes pozici
jas.

B AT A VI A, gr. 12 d‘. — Ciani
dų Indijos aviacija paskandino 
japonų laivą Nyra Maru.

TOKIO, gr. 12 d. — Japonų 
aviacija ^pasekmingai” bom
bardavo Hongkongą ir išmetė 
atsišaukimus, kuriuose kvietė 
kiniečius sukilti prieš britus.

ALEKSANDRIA, gr.
—r Britų karo laivas priartėjo 
prie Demos ir labai stipriai ap
šaudė miestą. Padegti “ašies” 
karo sandėliai.

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
(švedų politinis savaitraštis “Nu” atspaude straipsnį “Vo

kiečiai Pabaltyje”, kuriame štai kaip atsiliepia apie vokiečių 
okupaciją: _

Kai Pabaltyje prasidėjo vokiečių ofensyva ir rusai buvo iš 
išvaryti, visai natūralines buvo lietuvių, latvių ir estų vil- 
dėl jų tautinės laisvės ir nepriklausomybės atstatymo.
Tačiau iš vokiečių pusės šia prasme niekuomet nebuvo

duota bet kurių pažadų ir neatrodo, kad ten butų daromi ko
kie planai atstatyti Lietuvą, Latviją ir Estiją, kaip laisvas val
stybes. Vietoje to, viskas liudija, kad rusų okupacija pakeista 
vokiečių okupacija.

Simboliška yra ir nesenai gauta žinia, kad Rygoje gatvių 
lentelių pavadinimai dabar pakeisti vokiškais pavadinimais.

Iš Talino patirta, kad vokiečiai dabar paskyrė ten estų 
“krašto tarybą” iš 5 asmenų, kurie/drauge su vokiečių oku
pacine valdžia tvarkys krašto atstatymo darbą, tačiau aiškiai 
pabrėžiama, kad negali būti kalbos apie estų vyriausybę.

J.A.V. sargybos sau
go Normandie

NEW YORK. — N. Y., gr. 
12 d. — Amerikos pakraščių 
sargybos šiandien parėmė sau
goti 60 milijonų dolerių vjar-. 
tės prancūzų keleivinį laivą 
Normandie. ' ■ -

Tvirtinama, kad Amerikos 
valdžia rekvizuos laivą ir pa
darys iš jo lėktuvnešį.

Japonai pralaimės, 
sako rusai

MASKVA, Rusija, gr. 12 d. 
— Sovietų spauda tvirtina, ka i 
japonų militaristai įsivėlė labai 
pavojingon avantiūrom

Rusų laikraštininkai nemato 
kitos išeities Japonijai, kaip vi
sišką karo pralaimėjimą.

Amerikos karo jėgos kasdien 
augs, tuo tarpu japonų karo 
pajėgumas kasdien silpnės, sa
ko rusai.

.— Kuba, Nicaragua, Santo 
-Domingo ir Guatemala paskel-

12 d. bė karą Japonijai, Vokietijai ir

Sovietai sveikina ja
ponų laimėjimus

Sprogo karo medžią 
gos dirbtuvė

Šalčiui neleido kal
bėti per radiją

Kurį laiką per Kauno radi
ją buvo skelbiama, kad profe
sorius Petras šalčius paskai- 
tuos apie kooperaciją.

Visi lauke jo paskaitos, nes 
manė, kad jis galės informuo
ti apie dabartinį kooperatyvų 
stovį Lietuvoje.

Atėjus paskirtai valandai 
Šalčius nekalbėjo* bet radijas 
paleido plokštelių muziką. Unė 
Babickaitč deklamavo Adomo 
Jakšte, eilėraščius.

Smerkia karierizma 
ir 

ir šliaužiojimą
Praeitą savaitę per Kauno 

radiją vienas kalbėtojas labai 
smarkiai pasmerkė karjerizmą, 
šliaužiojimą ir nusižeminimą.

Per radiją suvaidino Balio 
Augustinavičiaus inscenizuotą 
pasakaitę “Krištoline kurpai-

Siūlo sąjungininkų 
karo tarybą

6 kartus bombardavo 
Havajų salas

HONOLULU. gr. 12 d. — 
Laivyno departamento sekre
torius Knox asmeniškai atvyko 
į Havajų salas, kad galėtų vie-

SAN FRANCISCO, Cal., gr. 
12 d. — Tokio radijas šiandien 
paskelbė, kad sovietų laivyno 
attache Tokio mieste pareiškė 
japonų laivyno ministerijai sa
vo sveikinimus už pasiektus ja- 
poitų juros laimėjimus.

BURLINGTON, la., gr. 12 d. 
— šiandien sprogo karo me
džiagos liejykla, kuri randasi 
Burlington apylinkėse. Sprogi
mas buvo labai stiprus, ir vi-

■>, ii X ,, .. ...............  „

— Venežuelos valžia “įšaldė” 
visą ; “ašies” valstybių turtą.

LONDONAS, gr. 12 d. — Li
beralų partijos parlamento na
rys Edgąr GHdville šiandien 
pareiškė, kad 'jis pasiūlys par
lamentui sudaryti britų, rusų 
ir amerikiečių karo tarybą. /'

Ši taryba turėtų spręsti vi
sus karo strategijos reikalus.

Granville taip pat siūlo suda
ryti britų intjperijos karo tary
bą, nors Chyrchill ir priešin
gas jos sudarymui.

KAIRAS, gr. 12 d. — Britų 
karo jėgos šiandien visai su
naikino 361-mą vokiečių pulką. 
Paimti nelaisvėn vokiečiai skun
dėsi, kad jiems truko maisto.

KUIBYŠEVAS, gr. 12 d. — 
Tichvino srityje rusai paėmė 
42 vokiečių kanuoles, 27 tan
kus, 102 šarvuotus automobi
lius ir daug įvairios karo me
džiagos.

Italijai.
— Šveicarija atstovaus Vo

kietijos interesus Jungtinėse 
Valstybėse.

— Slovakijos valdžia paskel
bė karo stovį su J.A.V.

— Norvegijos Quisling sėdė
jo vokiečių reichstage, kai Hit
leris paskelbė karą Amerikai.

Albinas Giedraitis armonikų 
grojo lietuviškas melodijas. Vė
liau buvo perduota Stasio Pa- 
pečkio paruošta pasaka vai
kams.

— Petaino valdžia skundžia
si, kad prie Balearų salų tapo 
paskandintas prekybinis jų 
vas.

— Haiti‘valdžia šiandien 
skelbė karą Vokietijai ir 
lijai.

Vėliausios Naujienos

lai-

pa
ltą-

Ispanija uždarė
prancūzų sieną

šeštadienį — debesuotas;
Sekmadienį -
Saulė teka -

— 4:19.

snigs ar lis. 
7:09; leidžiasi

" 11 ■JT-'l.. •

Manę$fy kad paskutinis 
Amerikos keleivinis laivas, 'ku
ris šiomis dienomis išplauks į 
Ameriką, biįs karp laivų lydi
mas. i ;

X .

BERNAS, Šveicarija, gr. 12 
r—. Gerai informuoti asme

nys tvirtina, kad Ispanijos val
džia uždarė sienas su Prancū
zija.

■ - 1 - 1

Ispanai neleidžia Amerikos 
piliečiams pasiekti Portugaliją, 
kad galėtų grįžti j J.A.Valsty- 
bes.

d

— Lenkijos valdžia užsieny
je paskelbė karą Japonijai.

— Amerikos karo jėgos Midway, Wake ir Guam salose prie
šinasi japonams ir atmušė užpuolikus.

— Rusai skelbia, kad jiems pavyko sunaikinti 22 vokiečių 
divizijas Maskvos fronte ir atimti iš vokiečių 400 kaimų ir 
miestelių.

— Vokiečiai traukiasi Leningrado ir Sevastopolio fron- x 
tuose. ''

— Darlanas* vakar susitiko su Italijos užsienio ministeriu 
Ciano Turino mieste. Tarsis apie karo bazių ir laivų perleidimą 
“ašies” valstybėms.

— Amerikos .valdžia vakar nukėlė visus prancūzų jurinin
kus nuo laivų Amerikos uostuose ir padėjo į stovyklas.

— Turkai skelbia, kad jie pasiliks neutralus Amerikos- 
“ašies” konflikte, bet tvirtina, kad sovietai netrukus skelbs 
karą japonams.

— Britų kariuomenė užėmė Gazala, kuri randasi 40 my
lių į vakarus nuo Tobruko.

— Graikų karo laivas Indijos vandenyne paskandino ja
ponų narlaivj.

— Japonai bandė iškelti daugiau kariuomenės į Luzon 
salą, bet Amerikos laivynas sutrukdė operacijas.
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150 METU TEISIU BILKJ1
Virginijos užgyrimas- gruo

džio 15 d. 1791 m. padare Tei
sių Bilių dalimi Jungt. Valsti
jų konstitucijos.

Amerikos žmonės gruodžio
15 cL minės 15O-tų sukaktį prL- 56 dienoms .po kongreso pa 
ėmimo pirmų dešimt pataisy
mų prie Jungt. Valstijų konsti
tucijos. Tie patųisymąi yrą ge
riau žinomi kaipo Teisių Bilius, 
ir yra dalis šios šalies konstitu
cijos. Jie garantuoja: Amęri? 
kos gyventojams laisvę susi
rinkti, laisvę rašyti, laisvę kri
tikuoti vyriausybę.

Gruodžio 15 d. 1791 m. siu-Į 
lomi pataisymai įėjo galion su 
Virginijos užgynimu. Virginia 
paskutinę valstiją užgyrė patai
symus, ir tas sudarė tris ket
virtadalius valstijų* kiek tyųvo 
reikalaujama įvykdinti .patai
symus prie konstitucijos.

Kelios valstijos, kurios anks
čiau priėmė tuos pataisymus, 
jau paminėjo tą įvykį. New

Jersey valstija pirma valstiją. 
uŽgyrė pataisymus. Pfereitą mė
nesį ji minėjo 152-rą sukaktį.. 
Jos atstovai užgyrė pertaisymus 
lapkričio mėn. 20 a. 1789 m.,

siuntimo pasiūlymų valstijoms.
Prezidentinė proklamacija 

paskiria, gruodį d. kaįpo 
tautišką, paminęjimą, Tai jŲus 
“National Bill oį Rights Day”, 
\ lįtet ?u pat gaminimu Jųpgt.. 

Valstijų , konstituęijęs Teiąių 
Bdlius. nebuvo pa mirštąs. x. Ty
čiomis nepridėtas. Vieni seimo 
nariai su AJęxander Hamilton 
jų, kalbėtojų, stengė nurodyti, 
jog su ąprubežiuotpms pajė- 
jpms teiktoms fed ereliai val
džiai nereikėjo bijotis, jog ji 
galėtų grasinti .žmonių civiles 
laisves. Kiti nariai, sakė, jog 
l.Ų valstijų jau turėjo kokius 
nors teisių bilius inkorporuor 
tus savo konstitucijose.

Bet žmonės nebuvo paten-

. fH'l .vtSn,. vG, 
kinti. Jie dėl tų teįsių kovojo. 
Visur pasiprįe^iniiųas prieš pa
čią konstituciją ^sirodė. Ęę- 
Tįoą> yalst?ij.bst. .ypatingai Rhndę 
JsJąndį atsisakė priimti konsti- 
jtucij^be teisių biliąu^.Z- Jr 
kuomęt prie konstitucijos' pa
taisymai buvo kongreso priim
ti*. tik tuomet Amerikos žmo- 
nes sutiko konstįtųęiją užgirfį 
ir prieš ją judėjimas siTstojojo.

Septyniolika pąta^ymų, 
randuojančiu į ^mųnęųiSj feįsįyę, 
buyp.1 pasiulvtį atyUnpV 
SenąĮas užgycę 'įr' 
siuntėjuos valstijoms /negirti. 
Dų Įpataisyma^ji ųžgyrimo kur
se buvo išbraukti. »

Tie svarbieji pataisymai, kū
rinęs Yąlfltijos.,užgyrė įr, kurie 
įapo. dalimi konstitucijos gruo
džio 15 d. 1791 m. yra — 
' x t.>.....

Tririerio Patriotinis
?Senikis Kaįndo- 

riuš i®

j J > <r z .

Civilinių Apsigynimo
■ Ofisas Išleidžia

DviĖnygifteš

World Playhouse
410 S. Michigan, arti Van Buren

■ ■ ■■ . 1 1. !■ .1 : ' H. . .. "PT"".
Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, auksinius 

ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus instrumentus
LENGVAIS IšMOKfiJlMAIS

CASH
OR

Credit L t z mažą depozitą jušų do
vaną. palaikysime iki Kalė

dų, arba pasinaudokite
PLANO NAUDA

Pirk Elgin ir Hamilton, Amerikos Darbo
Laikrodžius. _ \

JOHN A. KASS
MUSIC AND JEWELRY STORE 

4216 Archer Averiue
. :. PRIE SACRAMENTO „ , ..

!

Teisių Bilius ;
' I . . I 4 4 < , » 4 « | *

Į,,. Kongresą^ neprivąlo leisti 
jokio įstatymo, kuris įsteigia 
religiją, arba uždraudžia laisvą 
jos pildymą; neprivalo leisti 
jokio įstatymo, kuris suvaržy
tų laisvę žodžio- ar spaudos; ar
ba teisę žmonėms ramiai susi
rinkti ir kreiptis, į,valdžią su 
prašymais atitaisymui skriau 
<lų. ■; ; ;
. 2. Gerai tvarkoma . .mįiicŲa 

yra» kutinai reįka.inga ląį^vos 
valstybės, saugumui, ir žmonių 
teisė įur.ęti ginklus ir juos ne
šioti neturi bu Ii suvaržyta.

3. Jokis kareivis, talkos lai
kų neturi būti apgyvendintas 
bet kokiame name, be savinin
ko sutikimo, ir karo laiku, tik 
įstatymiškai įrodytu budu.

4. žmonių teisė — būti sau
gotais ypatiškai, savo namuo
se/, .popieruose ir kituose daik
tuose . nuo nepamatuotų knatų 
ai’ nuo suėmimų arba užgrobi
mų neturi bųti laužęmą, ir 
neturi būti išduodami joki va-

Trineydo Sieniniai Kalendoriai 
buvo populiarus iper dešimtmečius. 
Tačiau, fšįmet <Drinerio <1'942 ipetų 
Sieninis Kalendorius y.tą dailesnis 
už visus pirmeshius. Jo papuošimu 
yra daili reprodukcija Ferris’o pat- 

’riotinio i paveiksi©); ‘fDraftlng d$ fhe 
Declaration of Ind^pėridęiiee.”' Ori
ginalas kabai Smithsonįaii. Institu
cijoje, Washingtoj»'; D; U. Behjamin 
Franklinu John - Adams dr Thomas 
Jeffersoh yiia: įdųjžinti šiame pavei
ksle. Gausite jį’vvaįstinėje* kur' per
kate Trinerio Kartų "Vyną su» -Vita
minu B-I, labai gerą sutaisymą 
sveikam' apetitui ir geram virški
nimui. Galite taipgi' pareikalauti 
kalehddriaus, phrašydarrii' laišką į 
JOSEPH' TRINER CORPORATION, 
1333 -SOI '<A&HLAND' AVĖ., ’ ChicaA 
gą, III., įdėję*, tą,:centų siuntimo iš
laidoms padengti. . ,

su 
tik-

tos, svarbios priežasties,

remtos su prisiekąį. a;rbą garbės 
žodžjuę ir ypayę^ai įuri Ųuli 
nurodyta krątyfciiįą, jyjėta ir su
imtas asmuo ar daiktas.. .!(':■ •. . I v-T. : Į.I X < P >

5. t JpKis..ą^mųo n^pi’įivalo bū
ti atsakomas už . mirtiną nu s i - 
kaltįmąĮ ar t kokių . . .kitą įiaurią 
piktadarystę, kitaip-,, liįaip .jik 
pagąl “g^ąnd jĮ^iuįrė$>” (prisiek
dintų .posėdįniihĮtųj; padarytą 
^kaltinimą, Išskyrus bylas,, l^yt 
.ančįas ąrmijoj, laį^yųe ar. ipąįr. 
-icijoj, esaųt. jai pąęioje garinė
je tarnyboje, karo. arba, 
pavojaus, vi^ųomėpąi,' ir, joks 
asmuo dęl^to paties nusikalti
mo neturi, .bųti dtt sykius, sta
tomas pąvpjun jd/fgyvasŲes ar 
kūno, bausnję, neigi gulima jo
kioje krimiųalinėj byloj versti 
žmogų liudyti patį prieš sąye; 
neigi atimti >>m gyvybė* lais
vė arba turtas,, be tinkamo tei
sių išnagrinėjimo, neigi galima 
paimti privatinę nuosavybę. yL 
suomenės naudai,, be teisingo 
atlyginimo.%

6. Visose kriininalinėse bylo
se kaltinamasis turi teisę būti 
greitai teisiamas ir f viešame 
teisme, per bepdsišką džiurę 
tos valstijos, ir ‘hįiįikrities,) kur

Dvi-’, knygutės —■ viena 
nurodymais visiems, kurie 
norį prisidėti pri’e savo apylin
kės apsigynimo programos, ir 
kita, išdėstydamą ženklus , ir 
pareigas). 15 ąpsigypįmą įąruy- 
bų — ką tik ;Cjyilmių Apsigy
nimų Ofiso išleistos. ,

Nurodymu;, knygutė, pagal 
mayoro rF..-Hn LąyGųardiaj, Civi
linių Apsigynimo Ofiso direkto
riaus,. pagaminta, po.. daug mė
nesių. visokių tyrinėjimų, ir iš
leistą tikslų, jog. “kiekviena a- 
pyįiųkė.Jungtu Valstijose- turės 
tikrų nurodymu,, pagal kuriuos 
sąvo piliečiai gąlės.įsteigti ,cem 
tralinę vietą,, kur visi, asmenys, 
kurie nprį prisimeti prie savo 
šalies apsigynimo, galės nueiti 
ir atlikti tam tiki;ą darbą, arba 
galės ^užjnoti, kur kpk^iąm nors 
ypątįingam darbui gali prasila-

Knygutė apįę įvairias, tą^rny- 
bas paduoda Air Ęajd ^Vayjdens, 
Ap^iliary, Po’ice, PoŲib, Sąuads, 
įAu^iiiary Firemen, Fire Wątch~ 
.ei;^,, . Medical Corpįsy, , Rescue 
Sųua^ls, I^urses, (..Ąides Ctprps,

ers’! Corps, , Ęinergency , Food 
and Housing Corps,, Decontam- 
ination (poį^op t gas <,fefense) 
Corps, Pemolitįoų and pjear• 
ance , Crews, ir Road Repair 
Crevvs. i ; j i.»

Direk'torjįųs La, Guardia sako, 
“Ęiekvienaą sveikaspilietis tu-

apsigynimo., Bet koks užpuoli
mas ant įšios šalies pr.ivąlo ras
ti kiekvieną pilietį prie jam pa
skirtos vietos, pilnai apsipaži- 
nųsį su p pareigoms ir pasiry
žusį, pildyti savo pareigas, ne
paisant pavoju, ar ko kito.”

“Kai kuriems darbams rim
tas, prisirengimas ir prasilavini-

.. m » —39c nuo 11:15
Prasideda šeštadieni—Tik vieną
Savaitę! Pasaka apie Vyrą, kurs

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

“STALIN KALBA”
Paskutinė diena gruod. 19.

į Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

t ! BR1DGEPORTE f
3212 SO.. HALSTED ST. i 

Savininkai James Janulevičia- ir 
Mrs. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury- alų ir daugybę stip- 

i resnių gėrimų. Kviečiame visą 
publiką atsilankyti.

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P, BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

EDEFENSE

lis SMI »r Khl <HKl l*

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS
. /BONOS 

ANDSIAMPS

INSURANCE
(APDEAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir nanfų savi

ninkų, kurioje randasi 
Vernai nuo Public Llabl- 
11 ties.

NAMŲ NUO

BAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per , 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

RaštinB atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais —' 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

Kasdien skaitydami

tuviai įgyja naudin

kuris apskritie btlŲ’i bųt > pir- 
miaus tiesdtar patikrinta, ir 
kaltinamajam turi bųti praneš
ta, kuom jis kaltinamas ir ko
dėl, jis turi teisę Ėeil^ąląuti, kad 
butų akis akiu pastatyti liudi
ninkai prieš jį; ^verstinu bųdu 
išreikalauti litlmTiiĮikų, - kurie

voką to pagalba save apsiginti

nys, kurių' darbas, šaukia ko-, 
operavimą su kitais, turės' tam 
tikrą ženklą, ant rankovės. Na
rys prie šitų. patarnavimų pri
sirašys ir bus prisiekdintas vie
tos .apsigynimo tarnyboję, ir 
liuosnoriai tarnaus, nemoka-

• 9 9maj. ,
Galima gauti tas špygutes iš 

Civilinių Apsigynimo Ofiso vie
tinių skyrių. FLIS

gyvenusius t įstatymus (com- 
mon jaw), kur ginčiai paliečia 
sumą virš dvidešimt dolerių 
turi būti palikta teise teisinio 
su d žiu re n* nei jpkis tos džiu- 
res spręstas' faktas neturi būti 
kitaip) iš. naujų tardomas jokia
me Jungt. Valstijų teisme, kaip 
Uk pagal taisyklės bendrai įsi
gyvenusių įstatymų.

a ; » » ’* x l , .

8. Neturi būt. reikalaujamą 
perdidęlė kauciją ir neturi būt 
uždedama 
bausmės, 
riaįs ir 
mais. |

9, Įvardinimas šioj konstituci
joj, tam, tikrų teįsių neturi bųti 
suprantama taip, , kad luomi 
.butų atimamos t# Ųaiičigiamos 
kitos teisės, kurias žmonės tu-. n. .

10. Tos galios, kuri.os nėra 
per konstituciją pavestos Jung. 
Valstijoms, neigi uždrausti per 
ją atskiroms valstijom:?, yra 
paliekamos kiekvienai, valstijai 
arba žmonėms. —FLIŠ.

<iw ........ ... .. .. • y

Diena Iš Dienos
• * • f •*vr. * f f ;' rrr K J' ' •' ' “ ''

h...............■— ui... .. .. i „■ i —g

su

perdideles piniginės 
nei baudžiama žiau- 

nepapraštais nubaudi-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJ)
Wayne A. Townsend, 33,

Virginia A., Lukas, 24
Walter 6. Hansen, 21, su He-

len Osmanski,; 21
Michael Saliga, 28, su Helen

Novvicki, 26 ;
Joseph Kobleski, 37, sti Pet- 

ronella Mockus,. 24
• Edward Vilim, 55, su Jessie 

June Abelį, 53

IR JIESKAI 
DIRBO?

, i *'SKAITYK KASDIEN—

INAĮMENAS-
U U L .■ IR TEMYIC SKiLTIS-T—

"REIKIA DfflHKH*
Lietuviai tąipgi. perka ir parduoda 
' ir progas sužino tiktai per

17^9 SsBtbHaisled SlreeLCHiCAGOILL

Aį

Reikalauja
Perskirų

Thomas Zabėl nuo Mary Za- 
bei . , , .

Benjamįn Gaura nuo Marga-
;ret Gaura
■ i :•

Gauna..
Perskiras

Carolina Labane nuo Charles 
Labanc.

Mimai

. ĄįMBBOSĘ,. EmiĮ, 1226. South 
Peoria Street,.., gimė lapkričio 
14, tėvai: Anthony ir Camella.

KUTCIIINS, Max, 662 Cor- 
nelia Avcnue, giŲtye gruodžio 1, 
tėvai Ją<|k ir Bcrnice.: ■

SLAVELI^ —1119 Noreli 
LeClaire Street* gimė lapkričio 
29, tčvui; iPctcr ir Helcn.

PirK.it Radio

Didelė Nuolaida už Senus Radios Mainant ant Naujų

‘ft

$29.50
^■1942 Metų Mados dideli Consolc radio nuo .... $44.50

. , , , < I * S J t • I * ’

Pasirinkimas Pliilco, Zenitli, General Electric, ete

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

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

.1803 VVEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)
CASH AND CARRY.

I

i

i

1912 m. Mados Radios Parsiduoda tik po
1942 Metų Mados Kombinacijos Radio su

c GPamafonu nuo ....................................

PEOPLES KRAUTUVĖJ

EINA PRIEŠ-KALĖDINIS DIDIS

IŠPARDAVIMAI
Geriausių

Išdirbysčiu
; RADIOS
... Už

Mažiausias Kainas
J ATEIKITE ŠIANDIEN IR 

PASIRINKITE SAU

RADIO
DEL GERESNIO

UžSIGANeDINIMO
' W.\WAW.VA\\W.Y.VA

ę,...

$14.95

Lengvi Išmokėjimai 
PIRKIT KALĖDŲ DOVANAS ČIA

PEOPLECreuRNITURĖJ
4179-83 Archer Aveiiue

Prie Richmond Gatvės.

Pasiklausykite Peoples radio programų kas Antradieni
• K , 7-tų valandų Dakaro iš stoties WG.ĘS:

PirK.it


šeštadien., gruodžio 13,1941 NAUJIENOS, Chicago, III

ORAS

Pasaulio

and

BARGENU IŠPARDAVIMAS

LUKTERĖK

Brolau!

NidViejr
GALITE IMTI

18 MENESIU
todėl

Praktiškos Dovanos
menesių

RATA
Corporation

ATDARA KAS VAKARAS IKI 8 P. M

CITIZENS
O A N

buvo 
kelis

aukšč 
aukšč 
aukšč

DR. RIMAVIČIUS. - 
J. JANUŠKIO KALBA

NEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

PERŽIŪRĖT!
SKELBIMŲ!

Pas Citizens visos pastangos dedamos užlaikyti jūsų 
bizn| šeimos reikalu. Nėra red tapė, nė delsimo.

Nereikia Nei Į Vidur 
miešti Važiuoti —

A TYPEWRITER 
Makes and Ideal X-mas Gift!

>FAM

Smulkiuosius skelbimus ra
site š|andien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

tas ir ką mokate 
komitetas atras jums vietą

Cash or Easy
Terms

3 M0NTHS RENTAL $5
W A G N E R 

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

LSS B AN KIETAS 
SVEČIAS Iš EUROPOS. 
KUOPAI LIKS PELNO.—ŠVIETIMO REIKALAI

4208 ARCHER AVENUE 
TeL Lafayette 3847

Pas Brighton Parko Seniausią ir, labinusiai 
laikrodininką. 16 metų te

lankykite į naują ir

LSS vietos kuopos bankietas 
tikrai gražiai nusisekė. Publi-

ant* ARCHER AVENUE. Alsi 
gražiausią krautuvę

viso Europoje.
bus ne pro šalį 
Januškis turėjo 
pakelti. Jis bu- 

bet kai

nes gas
vaka1

Pas Budriką Didžiausias Kalė
dinių Dovanų Pasirinkimas
Turbut nei vidurmiesty nėra 

tokio didelio kalėdinių dovanų 
pasirinkimo kaip Juozo Budriko 
abejose Krautuvėse:—3241 ir
3409 South Halsted Street. Ypa
tingai daug yra praktiškų do
vanų, kurios šiais metais yra 
daug’vvertingesnės. Budriko kai
nos pasilieka žemesnės ir 
visiem prieinamesnės.

Jeigu norite prisidėti prie 
Chicagos civilės apsaugos, išpil- 
dykite aukščiau telpančią blan
ką ir pasiųskite nurodytu adre
su. Nežiūrint koks jūsų ama- 

Apsaugos

Tas pat ir su lietuviška kny- 
'ga. Ji-4iyksta. Ilgainiui gal bus 
sunku lietuviškų knygų gauti, 
kadangi su Lietuva visi ryšiai 
nutruko. Toks klubas galėtų 
sudaryti knygyną ir išsaugoti 
lietuvišką knygą. Išsaugoti tą 
knygą tiems, kurie ja įdomau
jasi. • —Frank Lavinskas

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

IŠMOKĖJIMAI
Kainon įeina Feder. Taksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki 

Kalėdų. *

PARUOŠKIT NAMĄ 
ŽIEMAI

Insuliuokit, apsaugoki! nuo šiur
pių vėjų, sutaupykit kurą.

ŽIEMINIAI LANGAI ir DURYS
Palaiko šilimą viduj, gerina 

namo išvaizdą.
Lengvi išmokėjimai—Apskaičia

vimas dykai.
Lietuvis Sėlsmanas.

CARR-MOODY 
LUMBER CO.

STANLEY LITWINAS— 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted VICtory 1272

Taigi, kaip matote, Januškis 
yra patyręs veikėjas. Jam teko 
daug išgyventi* ir jdaug visko 
matyti. Bet nežiūrint to, jis te-

žimo veikti. Amerikos lietuvių 
tarpe jis galės daug pasidar
buoti.

Bankiete dalyvavo Vizniai iš 
Cohn., Cibulskiai iš New Jersey 
ir kiti. Dalyviai buvo palenkiu'

verstas 
linti. ‘

Kurį 
Berlyne 
vą”. Kai 
Hitleris su savo genge 
miškini ii 
glaudos 
Paryžiuje 
vos

ARMIJĄ PAKĖLĖ 
BRIGHTONPARKIETĮ

Aviacijos mokykla Las Ve
ga s,' Nevadoje, pakėlė į ęorpo- 
ral’us kareivį iš Brighton Par
ko, John W. Lash, 4639 South 
Rockwell st. Kitas brighton- 
parkietis, William J. Janasie- 
wicz, 4315 S. Artesian buvo pa
keltas į seržantus; .

gra- 
bedroom

Net šio menesio pradžioje 
oras buvo visai gražus ir šilto
kas. Tik su gruodžio 6 d. pusė
tinai atvėso. Tačiau dienos sau
lėtos, gražios. Todėl ir oro at
vėsimas nesudaro nesmagumo.

Apart milžiniško stako 
žiausių ' parlor setų 
setų, karpetų, pečių, skalbyklų, 
refrigeratorių, Budrikas specia
liai užpirko daug kitokių tin
kamų Kalėdoms dovanų, kaip 
puikiausių lempų, stalelių, kėd
žių, mažų ir didelių radijų, toa- 
sterių, auksinių daiktų ir kito
kių praktiškų dalykų.

Tad, patartina kalėdines do
vanas perkant aplaiikyti Budri
ko Krautuves, 3241 ir 3409 
South Halsted Street. Taipgi 
visi atsilankę gaus dykai pui
kų 12 puslapių. 1942-sienini ka
lendorių. \

' • UŽMOKĖJIMUI
♦

Valdžios patvarkymai, liečią paskolas, nepakeitė didžiai 
CITIZENS LOAN CORPORATION laikysenos. Auto
mobiliai dar galima pirkti visai parankiomis sąlygomis.
Jus vis galite pasiskolinti $300 ir turėti 
atmokėjimui.

TA PAČIA PALŪKANŲ
♦ /

Ratos nebuvo pakeltos pas Citizens Loan

Griežčiausias Privatumas Užtikrintas

lietuviai F vis la 
kelia klausimą a 

ųšies. klubo įsteigimą

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

jokių nemalonumų.
esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters” 

O’MALLEY & McKAY, Ine.
W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALTAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY. /

Pagaliau prasidėjo k'TYas. Ja
nuškis atsidūrė prancūzų armi
joje, iš kurios buvo paleistas, 
kai vokiečiai privertė prancu- 
žus pasiduoti.

Januškis atsidūrė neokupuo
toje Prancūzijos teritorijoje ir 
ten šiaip taip vertėsi, kol paga
liau amerikiečiams pasisekė Jį 
į šią šalį atsikviesti. Atvyko jis 
su žmona, kuri yra kitatautė 
ir lietuviškai nekalba.

ką Januškis gyveno 
leido Jaikraštį “Ko* 
Vokietijoje įsigalėjo 

tai Ja- 
' vėl teko kitur prie- 
ieškoti. Jis atsidūrė 
ir ten dar kelis “Ko- 

numerius išleido.

TOBULA DOVANA

—“J AI

—

KILOS
PALENGVINIMAS

Jeigu vienas šeimoje skundžiasi, 
visa 'Šeima vargsta. Duokit Sykes 
Service kaipo Kalėdų dovaną, ir 
vri bus laimingi.
;------------SKAITYKIT fi| LAIŠKĄ-----------

nevartojau 
metu. Sykes
■„...."i. Is* 

PaniraAo W 
. Devcnport

Lietuvių čia pnskaitoma iki 
dvidešimt tūkstančių. Jie išlai
ko daugybę saliunų. Tad nejau
gi jie negalėtų išlaikyti vienos 
kultūrinės įstaigos, kurios labai 
ir labai pasigendama?

Mes žinome, kad Pietų Ame
rikoje yra didelės lietuvių kolo
nijos, kurios leidžia kelis savo 
laikraščius. Daugelis musų da
gi nėra malę tų laikraščių ir 
nieko nežino apie savo viengen
čių veikimą. Jei butų klubas, į 
kurį ateitų visokie lietuvių laik
raščiai, tai kas tik norėtų ir 
“ukvatos” turėtų, galėtų leng
vai sekti lietuvių gyvenimą ki-

ŪBA vertinama* taip giliai 
Per 147 metus Beam 
teikė malonumo patik

liu žmonių skoniui visur. Ji su- 
teiks smagumo širdims visų, ku
riems jus parinksite šį.ą tobulą do
vaną. Iš trijų genį K e n t u c k y 
Straight Bourbon Degtinių garsio
je Beam šeimoje galite padaryti 
idealų, parinkimą ... tokį, kuris 
tikrai atitiks bet kurį skonį. Tegul- ; 
jiUHŲ Kalėdinė Dovana šįljlęt su- 
teikia “kai ką ekstra”. Jūsų dova-.j 
na Beam Degtinės tai atliks. I

"Dėka FSykea 8wv1ce ai 
«avo pri<‘tnl»o kuone du 
Service vinai pataisė mano hernija 
aonėJuRi;) 11 metų." 
1). Posey, 2217 Inwa 
lowa. Kovo 20, 1039

kos susirinko apie 300 
nuotaika buvo gera 
padinės pagamino šaunią 
rienę.

Bankicto tostmeisteris 
Glaveckas. Jis pakvietė 
svečius pakalbėti. Tarp atvyku
sių svečių buvo ir Dr. Rimavi
čius, kuris pasakė gražią kalbą

Dr. Rimavičius dėsto lietu
vių kalbą universitetuose. Jis 
yra kalbininkas. Jis ragino lie 
tuvius nenutolti nuo savo tau-

Bfooklyno 
biau ir labiau 
pie savo r 
Vadinasi, tokios vietos, kur lie
tuviai galėtų susirinkti, laikraš
čius paskaityti, pasikalbėti bei 
gauti knygų.

Tuo klausimu prabilo “Vie
nybė” ir “Naujoji Gadynė”. Į- 
rodinėjama, kad toks klubas į- 
steigti ir palaikyti nebūtų sun
ku, jeigu tik organizacijos rim
tai imtųsi darbo. Sakysime, nuo 
savo parengimų organizacijos 
galėtų po kelis dolerius klubui 
paskirti. Iš pradžių butų gali
ma nusisamdyti kelis kamba-* 
rius. Iš jų vienas ar du kamba
riai galėtų būti naudojami klu
bo reikalams. Kituose kamba
riuose galėtų gyventi vadinamo
jo klubo prižiūrėtojas. Tokia 
kombinacija žymiai sumažintų 
išlaidas.

DYKAI patarimai Vyrama.
Vaikams. ATDARA iki 9 P. M
Treė., Penkt. Iki 5 P. M.
Ketvirt.. SeAt.Kaip atrodo, kuopai liks ir 

pelno. Tai labai gražu, nes pini
gus kuopa sunaudoja geriems 
tikslams. t- -

RAKANDAI
PRAKTIŠKIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

JUOS DUODAMI ŲŽGAven’NSIT VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ

ARCHER A VE. FURNITURE MFG
4 .. '• ' ■ JOE KAZIKAITIS.Sav. ; .. ■ 5 7 ■ ’

4140. Archer Avenue .. LAFąyettę 3516

RED—ITCHY—SCALY 

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

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

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite 
“Mes

bet buvo-galima spręsti, jog iš 
jo kalbėtojas neblogas, sa
vo mintis visai laisvai gali 
reikšti.

Atsiprašė, kad daug ko ne
galėsiąs pasakyti, — iš kelio
nės dar esąs pusėtinai suvar
gęs. Vėliau, kai bus surengtos 
prakalbos, tai galėsiąs daugiau 
papasakoti apie tai, kas dėjosi 
Lietuvoje ir iš

Manau, čia 
priminti, kad 
nemažai vargo 
vo Seimo atstovas 
smetoniniųkai smurtu Griniaus 
valdžią nuvertė, tai ir jis pri

buvo į užsienį pasiša-

Pirkit Kalėdų Dovanas: Laikrodėlius 
Žiedus, Diaiuontus .

CORPORATION 
Po Valstijos Priežiūra

811 W. 63rd St. Normai 5700
(Halsted St. prie 63rd St.)

8240 COTTAGE GROVE AVĖ. FAIRFAX 0600
1604 EAST 79th STREET REGENT 5600

Pagaliau buvo pristatytas J. 
Januškis, vos trys dienos iš Eu
ropos atvykęs svečias. Publika 
jį pasitiko su griausmingais ap
lodismentais.

J. Januškis tikras žemaitis. 
Jis juodbruvas ir gana aukšto 
ūgio. Amžiaus gali būti apie 36 
metų. Nors trumpai kalbėjo, Y**’’?

Moterims 
— Pirm., 

Antr.idienj.

SYKES
SERVICE

36 SO. STATE ST.
North Amer. Bld^.
Phone: STATE 

<1168-69-70^ur Kautai ............. Pigumas iki $25
Moterims Cloth Kautai $12.50, aukšč.

'Z Jy >4/ Moterims Dresės .......................
M Vyrams 2-Kelnių Siutai $15.

|i I -ra Vyrams Topkautai .$12.50,
II | Vyrams Overkautai .$12.50
II n Berniukams Siutai ir Paltai $5, aukšč.

/^Zil ll U Vaikams Sniego Siutai irIi t J / Double Duty Drabužiai $6.75, aukšč. ^00*
■ Zl ’ Nepraleiskite šios progos. Gabel’s \ / ll'B» / 1 I siūlo šauniausias madas, geriausią ko- • VU/
* Si / I I kybę sensaciniai žemomis kainomis.

-AJ GABEL’S '
733 MAXWELL STREET CHICAGO

Atdara vakarais ir Sekmadieniais.

♦ Opticians

6446 Sr Htilsfed st

DlŠttflED JAMES B
s/NęE ;Z95

BEAM OISTiųiN^Įnę
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Prezidento Roosevelto vadovybe

padaryta, tai valstybes, kovojančios prięš “ašies” ję^as, 
gali susilaukti katastrofos.

Kiekviena Japonijos pergale Ramiajame .vandeny
ne reikš smūgį Hitlerio priešams Europoje. Brigams ne
tekus savo galingos bazės Singapore, rimtas pavojus su
sidarytų ne tiktai holandų Rytų Indijos saloms ir Aus
tralijai bei Naujajai Zelandijai^ bet sunkų butų britams 
ginti ir savo pozicijas prie Viduržemio juros.

Visos valstybės, kariaujančios prieš agresorių^, turi 
suderinti savo armijų, laivynų ir oro jęgų veikimų, Vi^ 
sos turi dalintis ginklais ir žaliavomis. Visos, turi rūpin
tis apginti svarbiuosius susisiekimo punktus įr gelius. Be 
šitokio susitarimo sėkminga kova preš “ą§ies.v gęngste- 

bps nęįmąneina.
Bet kol Rusija tęsia “appeasment” pplitį^ą. Japonijos 

atžvilgiu, “ašies” priešai susitarti nęgali. Juo, greičiau 
Maskva liausis ėjusi Vichy keliu, juo bus sveikiau jai 
pa.4Ub,

.M "U„

“TĖVYNĖ” VĖJU 6 
PUSLAPIŲ

duotus

negali 
įtikinti

šiandien visi mato, kad prezidentas Roosevęltas sa
kė tiesą, kuomet jisai graudeno Jungtinių Valstybių žmo
nes ruoštis ginti savo Kraštą ir remti demokratines vals
tybes kituose kontinentuose.

Dar toli prieš karo pradžią prezidentas Rooseveltas 
įspėjo pasaulį, kad Vokietija, Italija ir Japonija yra ag
resoriai, kurie ims pulti taikiąsias tautas, jeigu jos ne
susitars bendromis jėgomis gintis.

Kuomet Vokietija ir Italija parbloškė paskutinę ga
lingą karo jėgą Vakarų Europoje, Francuziją, preziden
tas Kooseveiias atsišaukė į kongresą, ragindamas jį dųo* 
ti kiek galint daugiau pagalbos Britanijai, nes tik britų 
laivynas apsaugoja Ameriką nuo agresingų priešų.

Jungtinių Valstybių kongresas ir visuomenė buvo 
vėl įspėti, kuomet nacių-fašistų “ašis” padarė sutartį su 
Japonija.

» Už tai, kad prezidentas Roose veltas tuos visus da
lykus pramatė ir turėjo drąsos* juos viešai išreikšti, tai 
jisai buvo vadinamas “karo kurstytoju” ir jam buvo da- 

-romi priekaištai, kad jisai laužąs savo prižadus, 
rinkimų kampanijos metu.

Visokie “ekspertai” įrodinėjo, kad Amerika 
būti užpulta. Žmonės garsiais vardais stengėsi
visuomenę, kad šio kontinento taikai negręsia joks pa
vojus, jeigu tiktai Jungtinės Valstybės nekiš savo no
sies i svetimų šalių reikalus.

Kokia šiandien butų Jungtinių Valstybių padėtis, jei
gu dauguma žmonių ir jų atstovų kongresė butų paklau
sę tų izoliacijos šalininkų ir tariamų taikos apaštalų?

Ką Amerika dabar darytų, jeigu Britanija butų bu
vusi sumušta ir josios laivynas butų buvęą sunaikintas 
arba butų patekęs į Hitlerio nagus?

Kuo daugiau Jungtinės Valstybės gintųsi, jeigu jos 
nebūtų išplėtusios savo karo pramonės bilionais dolerių, 
paimtų iš “lend-lease” fondų? •

Šiurpas ima, vien tik pagalvojus apie tokias per
spektyvas. /

Bet, prezidento Roosevelto pastangų’ dėka, Ameri
ka šiandien yra bent daliniai pasiruošusi kovai. Britų 
imperija laikosi. Karo pramonės gamyba Amerikoje 'au
ga diena iš dienos. Jau yra daugiau kaip miliono vyrų 
armija, kuri gali tuojau vykti į frontą. Jungtinių Vals
tybių laivynas yra galingesnis, negu buvo pernai arba 
užpernai. .M

Todėl, kad ir klastingas japonų puolimas padarė A- 
merikai. sunkių nuostolių, mes galime žiūrėti į ateitį su 
viltim, ir pasitikėjimu. Amerika ir jos sąjungininkai bus 
pergalėtojai, nežiūrint kiek šitam tikslui ręikės padėti 
aukų, darbų ir vargo.

Demokratijos laimės, kadangi galingiausiai iš jų vi
sų vadovauja prezidentas Roose velta s.

To ne gana

NAUJIENOS, Chicago, BĮ,
.   .... ................. . ■   ■■"■■■ -■■■■'■■■-•J- ------------------------------------- ---------------------------- -------------

kartu sų daugybę kitų lenkų 
ęu.vo bevęįk pęę dvejus mętus 
lalfeomąs. nelaisvėje. Tix\ įspū
džiai yra aprašyti oficialiame 
lenkų Informaęijoą Centro lei
dinyje, “The Ro.įish Review”, 
1941 m. gruodžio 8 d.

Mas tek buvę paleistas iš kon
centracijos stovyklos Sibire, 
kuomet lenkai pasirašė taikos 
sutąrtį sti bolševikais. Jisai nu
vyko į Londoną.

Kitas stambus lenkų veikėjas, 
ištrukęs iš. raudonosios ‘‘Egyptę 
nelaisvės”, profesęfius Komar- 
nicki, tautininkas, taip pat pa- 

, pasakoj o savo. įspūdžius.
Bolševikai suėmė jį ir išga? 

benę į sovietijos gilumą 1939 
m. rugsėjo mėnesį, kuomet 

i Raudonoji Armija netikėtai įsi
veržė į rytinę, Lenkiją. Lenkai 
'pradžioje manė, kad bolševikai 
j ateina jiems padėti gintis nu.o 
Hitlerio, ir jie stebėjosi, atsidu-

■ag-.*1

T"“’1*’

Šestadįęų,, gruodžio 13,1941

DR. JŪSEPH GOEBBELS-
NAIJll FtĮOfAGAITOS MIN1STEK1S

1

SLA. organas “Tęvynė” pa
didinta dviem piiąlapiaU. žie
mos. metu iresni vakarai ir 
SLĄ. nariai b,uą pątenkįųtt tu
pėdami daugiau skaitymo, 

\

STAMBI DRAUGIJA AP
SIVALĖ NUO KOMU-

, . ' NISTŲ '

ęhicagęje ųesenįąi vieųa 
stambiausių j ų orgauizaci j ų,
Keistučio Kliubas, rinkdama 
valdybą ateinantiems metams, 
neišrinko nė vieno komunisto 
į viršininkų vietas.

Taip pat pasielgė ir vadina
ma Jurgine drįaugija Brooklyne.

Tą draugija, kad ir turi šven
to Jurgio vardą, per metų me
tus buvo kontroliuojama bolše
vikų. Bet “Naujoji Gadynė” 
praneša, kad savo susirinkime 
gruodžio 3 d. Jurgine Draugija 
“apsivalė 1 nuo 
brudo.” | <>

'■ Kartu ai di’ganiząęija ’ atsisa
kė turėti ką iJBrs. bendro su bol
ševikų New Yorko ir New Jer- 
sey’s draugijų konferencija.

komunistiško

DEMOKRATIJŲ BLOKAS 
PRIEŠ “AŠIES” 

VALSTYBESI *• • f- •

Vakar buvo jau 23 valstybės, 
stojusios į kovą prieš “ašį” ir 
jos talkininkus, t. y. prieš Ja
poniją, Vokietiją, Italiją ir 
Mandžukuo. \ \

United Press paduoda tokį 
“ašies” priešų sąrašą:

Jungtinės Valstybes, Didžioji 
Britanija, Kanada, Ąustralija, 
Nąujęji želaųdiją, Kinija, Coąta 
Rięa, Raųoma, Nįcaragųa, EI 
Salvador, Hondūras, Haiti, D(o- 
miniūojąų RęspųblU>ą, Guatema- 
la, Pietų Afrika, Guba, Laisvoji 
Francuzija, Graikija, Holandų 
Rytų Indija, Belgija, Lenkija.

šitame sąraše Sovietų Sąjun
gos nėra, kadangi sovietų val
džia nekovoja prieš, Japoniją.

anglams ir amerikonams. koyo- 
jte prieš Japoniją.
į Ęet komunistai kabinasi ant 
^ieiių, ku.emet ąpię Ui užsime
ni. Tai dar kartą parodo, kad 
jiems visai nerupi Amerikos ir 
kitų demokratijų reikalai. Jie 
yra aklį Kremliaus diktatūros 
tarnai.

New 
rašo

REIKALAUJA, KAD RU
SAI SKELBTU KARĄ 

JAPONIJAI
-------r-—-

Nę liktai “Naųjįęnę^” išreiš
kė tą nuomonę, kad sovietų 
valdžia turėtų tuojau, stoti į ka
rą prieš Japoniją. Tą pačią min
tį pasakė ir visa eile didžiųjų 
Amerikos laikraščių.

Pavyzdžiui, įtakingas 
Yorko, dienraštis “Times
(gruodžio H d.), kad rusai pri
valo be atidėliojimo pulti Japo
niją, o jei ne, lai Jungtinės 
Valstybėj turės paliauti teiku
sios. pagalbą Rusijai.

“Visą dabartinės kovos iš
vaizda”, sako New York 
Times, ‘‘urnai pakitėtų, jeigu 
Rusija dąbar pradėtų karą 
prįe| Japoniją. Japonų armi
ja. ir jurų jėgos dabar yra iš
blaškytos dideliame plote. 
Japonai negali būti stiprus 
kiekviename pupktę. Geogra
finės padėties atžvilgiu, Rusi
ja gali kirstu smūgį japęnų 
Imperijai tiesiau, greičiau ir 
skaudžiau, negu bet kuri kita 
šalis, paskelbusi jai karą. Be 
atidėliojimo pavartojus mil
žiniškas pajėgas, kurias gali 
sumobilizuoti prieš Japoniją, 
eidamos išvien, Amerika, 
Britanija, Kinija, Holandija 
ir Rusija, Japonija galėtų bū
tį trumpų laikų išųmštą iš

i vykiose, štai ką pasakoja prof. 
iKomarnickis apie rusų armiją, 
kuri jau, šeštas męnesis kai niu- 
šąsj su noęįais,:

“Materialiniu atžvilgiu, tu- 
aų armija, geraį išlavinta ir 
suorganizuota pęr dąugęlį 
metų, ir auganti spviętų Ru
sijos karo pramonę remiasi 
galiųga NKVD, (Rusijos y L 
Jaus, ministerijos) organiza
cija, kuries centras yra Lu- 
biankoje, Maskvoje, ir kuri 
turi tuksiančius mažesni} 
centrų neišmatuojamuose 
SSSR plotuose. Administra
cinis aparatas valdo visas gy
venimo sritis. Dieną ir nakt . 
jisai yra sargyboje, kad pi
liečiai ‘teisingai galvotų ir 
jaustų’. Rusų moralė (dva
sios stiprybė) išplaukia iš ši
to ypatingos sovietų rųšies 
patriotizmo, įkalto per 24 
metus.

“Rusai niekuomet neskaito 
kitokių laikraščių, kaip tik 
rusiškus, jie niekuomet ne
klauso radįo pranešimų iš už
sienio, bet jie yra tvirtai įsi
tikinę, kad gyvenimas Vaka
rų Europoje esąs daug blo
gesnis;* negu'Rusijoje. Jie ti
ki, kad sovietų Rusija tai — 
rojus žemėje. Ir jie yra pasi
ryžę ginti jį, net ir aukoda
mi savo gyvastis, nuo Vokie
tijos gaujų.”

Prof. Komarnięki ęia patvir
tina tai, ką buvo pranešęs savo 
tęlegramosę ęiiięagos. “Times” 
korespondentąs McEvęy, bū
tent: kad Rusijoje viską valdą 
vidaus reikalų ministerijos apa
ratas, į. y. žy^igyba, kųrįbč. 
ęeptrąs yra Maskvos Lųbianko- 
je.

McĘvoy rašė, kad sovietų 
NKVD turi 20 ginkluotu divizi
jų — tarp 30b,0p,0( ir 3,OQ,QOO. 
kąreįvįų, ir dvigubai tięk eįvili- 
maįs drabužiais apsirengusiu

VII, 
Goebbels atsidėjęs dirba 

naciams.
Nusususi koja neleido Goeb- 

belsui tapti nacių divizijų vadu, 
bet ji jam netrukdė sudaryti 
geriausiai organizuotą propa
gandistų armiją.

Kas turėję progos stebėti 
kaip veikia visa vokiečių spau
da, kaip, suorganizuotas visas 
žinių tiekimas, privalės pripa
žint}, kad Goebbęls. yrą genero
las, kuris tvarko kiekvieną žį* 
įmitę, kiekvieną posaki U* kiek- 
! vieną spaustą arba sakytą žodį.

Vargu ar rastum kitą tokį ge
nerolą, kuris taip nuosekliai ir 
atydžiai tvarkytų savo divizijas, 
kaip Goebbels 
reikalus. Nė 

: neturi tokios 
jos ąpie savo
Goebbels apie sąvo bendradar
bius, ir visą spaudos reikalą.

Užsienio žurnalistai, kuriems 
teko lankytis Goebbelso valdo
moj propagandos ministerijoj, 
tvirtina, kad Goebbels ten jau
čiasi tikriausįų valdovu. Nėra 
kas drįstų pakelti balsą prieš 
Goebbelso patvarkymą arba a- 
bejoti jo duotu įsakymu propa-

tvarko spaudos 
vienas generolas 
geros informaci- 
kaęęiyiu/s, kaip

Per savo spaudą ir oficialią žinių, agentūrą sovietų 
valdžia pareiškė, kad ji nedarys taikos sų vokiečiais be 
Anglijos iv Amerikos prįtarimo.

Tai sveikintinas pareiškimas, nes jisai pašaliną se- 
paratinės taikos šmėklą, kuri nesiliauja varginus galvas 
Vakarų demokrątįjoms, dar neužmiršusipms Lenino ir 
jo Brest-Litovsko taikos.

Dar maloniau yra girdėti, kad sovietų valdžia pasi
žada kovoti prieš Vokietiją, iki Hitleriu gauja nebus iš
šluota.

Bet to įieųĮįęųku. Maskvos “Pravda”, pądy^sindama 
Japonijos priešus, pranašauja, kad Jungtinės VaĮatyb^ 
Didžioji Britanija ir Kiniją tą agresorių nugąĮęs, 
kova bus ilga ir sunki.

O kodėl į tą kovą nestoja sovięįų Rusiją
Jį pasisakė busianti neutrali Jąpąflįjįęs atžvilgių,. Ęęt 

neutralumą pąs^lbė tąįp, pąt ir Vįęhy. Ar Staliųąs, Ja
ponijos kare, nenori eiti toliau už maršalą Petainą?

Klausimas čįa yra ne jįausmų ąrbą simpatijų. Ne
svarbu, ar bolševikai myli buržujus ir ar buržujai my
li bolševikus. Bet syąrbu, kąd Hitleris ir jo talkininkai 
butų sumušti!

Visi agresoriai veikia susitarę, pagal vieną planą, 
kuris apima Europą ir Aziją, Afriką ir Ameriką, Atlan
tą Pąeįfikp. vandenynus. Tokį pat'pasaulio strategijos, 
planą turi išdirbti ir agresorių priešai. Jeigu to nebus

^ANTRAS FRONTAS” 
PRIEŠ JAPONIJĄ 

\‘ ----------- '

“Naujięnąsę” jau buvo nuro
dyta, kad SSSR valdžia elgiasi 
keistai, nestodama į karą prieš 
Japoniją, \ kuomet Amerika ir 
Ąųgiiją prieš tą Hitlerio talki-

Lietuviški “raudonieji peuk- 
tįąkęjąi” dėl to musų nurodymų 

Šnypšti, kąįp gyvatės. Esą, 
antrą fronto kMv^imą prieš J»- 
pųųįją privalą, spręsti valdžios, 
o. ųe “Naujienos”. Bet visai nė* 
seniai tie patys gaivalai kėlę 
itl^kšrną pri$ litaniją, reika- 
kiuįįąmįatidaryti’ “ąnirą fron
tą” Vakarų Eurępęję, — nęrs 
.vįsįęms buvo aįš.kų, kad britai 
Šiuo metu niekų būdų ųęgali iš-, 
laipinti kariuomenės Europos 
kontihentę.

Kas kįtą Sįbįi-e, Sąyįelų val
džia tenai stiprią armiją,, 
kurį galėįų tuoj aus įsiveržti į 
Mandžukuo, įr galėtų iš Vladif 
vostoko siųsti didžiausius bom
bonešius daužyti iš oro Tokyo, 
Tai butų, labai didelė pagalba

jos jėgos, rytuose gaįętų bų- 
ti pavartotos vakaruose, kur 
jų tąįp dęsperatiškaį reikia. 
Tačiau, jeigu Rusiją dabar 
atsisakys pulti ir laikys, sa
vo rytų armiją, laivyųą^r a- 
viaęiją pririštus, tai jappųąi, 
tuo pasinaudodami, gali įgy
ti tokių laimėjimų, kurie pa
darys juos pavojingesnius 
Rusijai, negu iki šiol — pa
vojus, kuris gali reikšti Ru
sijai pragaištį, kuomet ją ims 
spausti Vokietija.”
Toliau, Nevv York Times į- 

spėja Maskvą, kad, sovietų val
džiai ątsisakius padėtį Ameri
kai dabar kovę j e prięš jap.ęnus, 
Jungtinės Valstybės bus priver
stos nebeduoti pagalbos Rusi
jai.
' Pagalbos»teikimas bps( s.ų- 
atabdytas, sako Timęs, n,e iš 
piktumo, kad rusai esą “nedė
kingi”, bet dėl to, kad Jungti
nės Valstybės turės žiurėtį pir
moje vietoje savo ' saugumo. 
Kam siųsti Amerikos tankus ir 
lėktuvus Rusijai, kuri Ąipęrika.i 
nepadeda^ tuo tarpu kai ginklų 
reikia pačiai Amerikai?-

Šis milžiniškas policijos apa
ratas kontroliuoja ir kariuome
nę. Jisai valdo susisiekimą. Ji- 

Isąį vykjo viešuosius darbus, 
pavartodamas šitam tikslui 
Išimtus tūkstančių kalinių. Vo- 
ikietijoję pąnašią roję vaidina 
i Geštapo.

Visi pripažįsta, kad Goebbels 
yra labai darbštus žmogus ir 
moka savo darbų planuoti ir 
tvarkyti.

Goebbels pirmiausia sutvarkė 
visus propagandos reikalus na
cių partijoj. Priėjęs ministerio 
portfelį, šį reikalą sutvarkė vi
soj Vokietijoj, o dabar rengia
si juos tvarkyti tarptautiniame 
maštabe.
Goebbels turi didelę biblioteką.

Kai nacių partija paėmė val
džią Vokietijoj; Goebbels davę 
įsakyųm viešose vietose dugiąti 
visas prįeš nacius ir jų skelbia
mas. mintis nukreiptas knygas. 
Visuose didesniuose Vokietijos 
nuėstuos buvo surengti didžiau
si ląušąį, kur buvo verčiamos 
areštuotų, sušaudytų arba į 
koncentracijos stovyklas paso
dintų vokiečių knygos.

Pats Goebbels aktyviai daly
vavo šjose knygų deginimo ce
remonijose, sakė naciams kal
bas ir rašė straipsnius visai na
cių spaudai.

šimtai tūkstančių rimčiausių 
knygų įvairiausiais klausiniais 
buvo sudeginta; tūkstančiai pri
vatinių bibliotekų sunaikinta. 
Goebbelso užkurios liepsnos 
praryjo tūkstančius egzemplio
rių knygų, kurias išmintingiau - 
šieji pastarųjų šimtmečių pro
tai buvę, palikę šioms. įę ątęk 
nančiom^ kartoms.

Liepsnos prarijo ne tiktai pri
vatines bibliotekas., bet jos sų- 
paikino ir didžiausias lentynas 
viešųjų bibliotekų. Ištisi skyriai 
didelių bibliotekų, kur buvo su
rinkta medžiaga apie socializ
mą, tarptautinius klausimus, 
laisvę ir progresą, buvo suvers
ta į nacių automobilius ir su
naikinta.

sudegintos knygos. Goebbels tu
ri po vieną kopiją rečiausios 
knygos, kurią jo agentai galėjo 
užklupti privatinėje arba vieŠo- 

' je. bibliotekoje. Goebbohi įsaky
davo naikinti knygą arba išMn~ 
jtį iš apyvartus, bet tup pučiu 
jįpjetų sayo patikimiems agęn- 
itąms įsakydavo'pasiųsti kųj’gos 
I egzempliorių į propagandos mi
nisteriją.

Goebbelso straipsniai gerai 
paruošti.

Jeigu anksčiau Gpebbelso, 
Straipsnių vokiški, leidėjai ne*, 
ųąęėjp spausti todėl, kad. jje uę-r 
puvo rimtai pagrįsti, tai šian- 
dieų negalima tę pasakyti.

Šiandien Goebbelso straips* 
ųiai turi geriausias ir tiksliau** 
sias citatas įvairiausiais klausi
mais.

Jeigu Goebbels ryžtasi kurį 
reikalą nušviesti, jis ima met 
džįagą ne iš trečiųjų arb.a keti 
virtųjų lupų, bet iš tikrųjų šal
tinių. Su Goebbelsu šiandien 
sunku polemizuoti, nes jis yra 
vienintelis yokietis, kuris turį 
progos ir teisės prieiti prie šių 
šaltinių.

Goebbels šiandien yra tokioję 
padėtyje, kad vargu kas jam 
gali ir užmesti kokį priekaištą, 
nes oponentas neturi galimybės 
prieiti prie tos medžiagos, ku
rią laiko apgrobęs Goebbels.

Niekam ne paslaptis, kad 
Goebbels sąmoningai falsifikuo
ja tekstus, Tatai nesipriešina 
nacių moralei, šį jėzuitišką 
principą naciai paėmė iš ko* 
munistų, kurie nuo 1905 metų 
jį taikė savo spaudoje.

■ Bet Goebbelso oponentai nę 
visuomet turi galimybės įrody
ti, jog Goebbelso cituojama me
džiaga yra sufalsifikuota. Goeb
bels įsakė sudeginti vąsas kny
gas, kuriomis gąl.čUim įsirem
ti, tuo tarpu jis pats ęttųjja iš 
vienintelio egzemplioriaus, ku
rio neleidžia į svetimai rankas.

Goebbels valo užsienio 
bibliotekas.

Goebbels sutraukė į savo bib
lioteką ne tiktai vokiškas kyy- 
gas. Goebbels į bjblięįeką trau
kia knygas iš kiękvięnos užsie
nio valstybės.

Goebbelso akredituoti agen
tai seka vokiečių šarvuotas di
vizijas. Kai tiktai vokiečių ka
riuomenė užima kurį kraštą ir 
patrankos nustoja gausti, Goeb
belso agentai ateina bibliotekų

Goebbęlso, agentai išvalė Var
šuvos bibliotekas, Goebbelso a- 
gęatąi išvalė Olandijos ir Bel
gijos biįjiotękas, Goebbelso a- 
geųtąi dar ir šiandien tebevalo 
Paryžiaus seniausias bibliote
kas.

Dillis vokiečių agentų surink
tų knygų eina į naęių partijos 
Geopolitikos Institįutą, dalis į 
Goebbelso propagandos minis
terijos bibliotekų, o kitus naiki
namos, kad niekas jomis nega
lėtų pasinaudoti.

(Bus tąsa)
Stasys Dobilinis

LĘNĘOi PATYRIMAI 
RUSWĘ

Vakar šięjc vietoję
kai kuriuos lępkų/soniaįistų vęį-: 
kęjo Mąsįęko įspūdžius, įgytus 
Sovietų Sąjuųgoję, kur jisai

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jei^ų neturite pinigų, kyeip^ 
y# į Naujienų spulką,ra
gausi paskolą ant IL G Ų 
MĘTŲ.

1739 So. Hąlsted St 
cmęĄQo,

v . .. . IJ. „ J1.1 V "1.5 .
—   &    ■ -  ---------—.

Garsinkitės “N-upsę”

ųiokratų įr įvairiausių tikėjimų 
įr grupių skaityklos buvo su
naikintos. Įdomu šiuo atveju 
yrą ta aplinkybė, kad visas šis 
ųaikiųimo .darbas buvo vado
vaujamas paties Goebb.ęlso,

Kiekviename didesniame Vo- 
kįętijos mieste Goebbels turėjo 
patikimą. žmogų, kurią įtiekvie- 
UU atveju atsiklausdavo lųitįes 
Goebbelso.

O dar įdomiau yra tai, kad 
Goebbels įsakinėję deginti vi- 
są$ knygos, bęt jį sąvo hįlįjįiąįę- 
ką vilko pą vįeną arbą du eg- 
ąęiųplioriųs kiekvienos nąikina-. 
i męs knygos.

Nacių propagandos ipmisleP“ 
ięj Goebbels šiandien turi cįl' 
džfaųsją visame pąąąulyje bib- 
Įįoteką. Ten galėtum rasti to* 
kių knygų, kurių nerasi jokia- 
me Vokietijos užkampyje.
,. Goebbels turi vieną arba dvi 
kopijas kiekvienos Vokietijoj

T

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS
LIETUVIU 
BALSAS”

u. S. A, ųietams kainuoja 
PUsąnĮro DoJĮęęio

Gąlįma išsirašyti per “Nau
jienas0 arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L Balsas”
Casillą d e Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina
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KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ,
vaistinėse, pageltęs Jumsl BOBOGYL Milteliai nuo, niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo oęlos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis* lengvoms žaizdoms, nuo perštėjjmo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N, Ashland A v. BRUNS/7209

1000 myliu automobiliu j
• •

Turtas Virš $6,500,000.00
Apart Apsaugok, Tukime Orrn nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršdQuUjUUU>UU 
Dabar Mokam 3% Ųž Padėtus Pinigus 

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

dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 'P. M.
— ------------------------------------------------------ - ■ ■ • ■' - ....................  . ......................i...................................... ................

LOAN ASSOCUnONofCklcag* 
JVSTDi MACKIEWICH. Pree.

4192 Archer Avenue
VIRginia HM

4146,

FRANK MIGKAS
Siuvėjau—Furrier 

—Krautuvė

ARCHER AVENUE

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI 

PASIPUOŠTI 
PUIKIAUSIAI IR 

NEBRANGIAI.

TAUPYIMT PINIGUS!
'SU

Triangle Melsvos
Šviesos Aliejum

• DEGA ŠVARIAU
• LAIKOSI ILGIAU
• TEIKIA DĄUGIĄU KARŠČIO
• VVĄTER WHITĖ SPALVA

TRIANGLE 0IL C0
Ph. CANal 2020

kTR!ANGLE 
RANGE 
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ŲRANĘ COAL COMPĄNY 
.5333 So, Long Avenue 

’ -fęlefonąs FORTSMOUTH f 9022 
\VEST VIRGINIA PocahOntas Minę 
Ę.ui.i iš geriausių mainų, daug *8.35 

dulkių išimta ................... ........... .
PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ....... $|Q g5
Sales taksąi ekstra-

DPAUNIKAS ĘVąAym — Sgvininkas
AGENTAI

Jonais Ęodinas, Ant. Labanauskas, 
H. Rajęwski “Shorty”

r r»V

— ---------—- -
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Milda Buick Sales
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICR’O ^CENTURA, 

907 West 35th Stręet, Chicago,, Įll, 
'fęlęfopaą LĄFĄYĘTTf 2022 •> Bez. Tąl. VICTpR^ 249g

LABAI GRAŽIAI 
ATRODANTI

PALTAI ir
SIUTAI
Vėliausios mąd°s paltai ir siu

tai. Pasiūti užsakymu
$9R'OO IR

ANKŠČIAU
Jei tamstai reikalingas paPas ar 
siutas, cianais gausite nepaprastai 
gerą pirkią. Taipgi pąrUuądamę 
gatavai pasiutus paltus ir siutus už 

AuSmu

Mes siūlome ypatingai gerą jfasi-

xlviii.
OAZĖS. — “OREGON TRAIL”. — LEWIS IR CLARK 

EKSPEDICIJA. — PLATUSIS VIEŠKELIS. — U.S. 
30 KELIAS. — ARLINGTON MIESTUKAS. -r- TU
RISTŲ STOVYKLA.

įvairios pasaulinės žinios
Quezon gavo Roose- 

velto padrąsinimą

Lietuvis vedėjas. getras Gribulis, 
tamstom duos gera ir nuoširdų 

pątarnavimą.

■II.UUU ... 1

rinkimą žieminių drabužių, gražią- *“ 
sę ir ntoderniškosc spalvoto ir iria- Elegantiški 
dąąe. drabužiai

vyranąs ir 
jaunuo
liams

IŠ Spokanę pasukome į piet
vakarius., užuot važiavę į Seat- 
tle, dįdžiųųsį Washington vals
tijos miestų.

PąsįŲinkomę kelių, Kuris ve
da į Portlandų. Tų miestų bū
tinai norėjome aplankyti. O y- 
pačiai pasimatyti su senais pa
žįstamais, kurie prieš dvidešimt 
metų su viršum Chicago j e gy
veno’.

Kai Spokane apleidome, tai 
buvo rugsėjo, 9 d;. popietis. Gi
ras kiek apsiniaukęs, vėjas pu
sėtinai didelis. Tačiau lyte ne
lijo.

Kelias valandas važiavome 
Washiųgtoų valstijoje. Daugiau
sia pusiau, dykumos. Bet kur 
privažiavoiųe upę ar upeliuką, 
tai vaizdas visai kitoks. Tai tik
ros, oazės dykumoje. Pievos, 
gražus sodai, dideli medžiai su 
labai žaliais lapais. Tiesų pasa
kius, tos oazės ypačiai ir pasi
žymi savo žalumu.* Nuo to ža
lumo net akyse raibsta.

Ir nieko stebėtino: važiuoji 
kelias mylias per pilkus laukus, 
pilkus kalnus, kur beveik nei 
žolės, nei medžių nėra, — ir 
štai staiga prieš akis atsiveria 
visai netikėtas vaizdas. Matai 
pievas, žaliuojančius sodus ir 
miškus. Nuo tokio nelaukto 
vaizdo tikrai marga akyse pasi
daro.

Didelio skirtumo nepastebė
jome iy į Oregon valstijų įva
žiavę: tokios pat pusiau dyku
mos, oazėmis pamargintos.

Kelias platus, lygus. Ir jis ei
na beveik ta pačia vieta, kur 
pereito šimtmečio pradžioje bu
vo pratiestas -vadinamas “Ore
gon Trail”.

Istoriškas “Oregon Trail” 
prasidėjo Missouri valstijoje. 
Tai buvo pionierių kelias, ku
riuo jie keliavo Ramiojo van
denyno kryptimi. Kalbamų 
kryptį nustatė* Levvis ir Clark 
1804-5 metais. Jų vadovaujama 
ekspedicija išvyko iš Missouri 
ir pasiekė Columbia upę.

Ekskursijos pramintu keliu 
pradėjo kįti drąsuoliai į vaka
rus traukti ir ten įsikurti. To 
dėka 2,000,0.00 ketvirtainiškų 
mylių buvę, taip sakant, “už
kariauta”. Ten įsikūrė žmonės, 
atsirado miestai, pradėjo kles
tėti pramonė ir prekyba.

Kadangi keliavimus į vaka
rus smarkiai augo, tai “Ore
gon Traft” vis ėjo plątyn. Ęai 
kelias pasidarydavo duobėtas, 
tai važiuodavo šalia jo. Tokiu

giuotu keliu. Pakalnėje daugy
bė žiburiu, plati aikštė, o aplin
kui jos, — visai padorus ir pa
trauklus namukai. Į<elios krau
tuves, trys ari keturi restoranai 
ir, rodosi, keturios gazolino sto
tys.

Tiesiog lyg iš žemės tas mie
stukas išdygo. Vakaro metu jis 
labai įspūdingas, —y medžiai, 
žolė, o pakalnėje didelis tiltas.

Stoyykla turistams gana di
delė. Kelias eina pasagos for
moje, o prie kelio namukai tu
ristams. Tarp namukų savo rų- 
šies garažai, — 'pastogės. auto
mobiliams. Stovyklos aikštėje 
auga medžiai.

Labai mandrauti negalėjome, 
— turėjome pasitenkinti tokia 
patalpa, kokią gavome, kadan
gi beveik visos»buvo užimtos. 
Vos spėjome įsikurti, kaip ne
beliko. nė vienos laisvos vietos.

Vėliau patyrėme, kad suva
žiavo labai daug “kaubojų” ir, 
kaip sakoma, visą mįestuką už
valdė.

MANILA, gr. 11 d. — Fili- 
'pinų prezidentas Quezon šian
dien pareiškė, kad jis gavo iš 
; rezidento Roosevolto telegra
ma, kurioj giriamas didvyriš
kas salus gyventojų pasiprieši
nimas japonams.

Quezon atsakė Rooseveltui, 
kad filipiniečiai yra pasiryžę 
atlikti savo pareigą.

Amer kos tankai naikina už
silikusius iškeltos japonų ka
riuomenės lizdus.

Australija mobili
zuoja daugiau vyrą

Australija,
— Australijos prem- 

nu- 
vy-

Trekas Užmušė
Northsidieti
M. Walaitį

žuvo Dų Kiti žmonės 
‘ . i ■ į ‘

Prie Rockwell ir Walton; gat
vių susikūlė kbleivinis automo
bilis ir trokas.

Tuo laiku šaligatviu ėjo 23 
metų Marvin AValaitis, nuo 1912 
N. Washtenaw' avenue. Susiku- 
limui įvykus, 
ant šaligatvio 
tinai sutrynė.

Kitos
Prie 2'1-tok' * ir Wentworth 

avenue ąutojnobjlis u.žip.ušė 16. 
m.ętų Allp.ert Fabian, 307 West 
22ųd Place,

Ties 47th ir Archer kitas au
tomobilis* užmušė iš gatvekario 
lipantį 5.0 m. Su.mptęr With- 
row, ųuo 336 Eąst 43rd; slre.et.

trokas apvirto 
ir Walaitį mir-

Nelaimes

Nepamirškit Savųjų 
Kalėdų Šventėms
Šurum Burum
Tikietai dovanų

— Hongk.on.ge japonai pajė
gė prasiveržti kai kuriose* v e- 
tose, bet britai laiko visas svar
besnes pozicijas.

Kam reikalinga, pritaikom lengvų išmokėjimų sąlygas

SLOWIK’S CLOTHES
- G^ĄRANTUOTpS

4328 AĘČĮIPR AVENUE
* ' arti Red?ie avenue * “

O, kąi tas. nusidęyėęląvo, ta į ša
lia jo tiesdavo vėl kitą. “Už
dengti vėžiniai” taip ir trauk
davo be sustojimo.

Taijp buyo ilęi 1869 ųn, kąęla 
liko pravestas pirmas geležinke 
lis. Nuo tada “Oregon Trail” 
nebeteko savo, ręikšiųęs.

Vėliau atsirado cementinis 
kęlias ijr “platusis yieškęlis” vi
siškai pranyko. Tačiau jo pėd
sakai išliko. Išliko ir tie punk
tai, kurie “Oregon Trail” lai
kais vaidino nepaprastai svarbų 
vaid^iięųį.

Šjanęlien maždatig tą paęia 
vietą, kur buyę “Oregon Trail”, 
einą U.S. 30 kelias. Tjuo keliu 
ir mums teko į Portlandą va
žiuoti. ’ ' -

Tekę nĮyįįų myĮįąs važiuoti 
pusiau dykąją, kur tįk ypatin
gi knunokšliai auga. Tie krū
mokšliai yra vadinami “sage- 
brųsji”.

Pradėjo ir teųiti. Nusitarėme 
apsinakvoti ĄUĮiugtone.

Arljngtonų prįvažiąyę^ų vi
sai netikėtai. Visų ląikų įųvp 
dykumą. Niękur ne vįęiio, 
dūko. Jokių ženklų, kad žmo
nės čia gyventų. Bet šfąi staiga 
pradedan^e nuo aukštoko įcalno 
važiuoti žemyn pusėtinai vin-l

Kalėdų pro-

Hemktte LąeLuvąiką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
co.—wholesaųe

4707 So. Halsted S t.
Tel. Boulevard 0014

MELBOURNE, 
gr. 11 d 
j eras paskelbė, kad’valdžia 
tarę kviesti žymiai didesni 
rų skaičių karo tarnybon.

Bus mobilizuojami visi vy
rai tarp 18 ir 35 metų amžiaus. 
Bus kviečiami karo tarnybon 
visi vyrai iki 45 metų amžiaus, 
jeigu jie yra nevedę arba be
vaikiai.

Australijos moterys įtrau
kiamos įvairiems salų apsau
gos darbams.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo?.

KALĖDOMS
NAUJAS

u

RADIO
Nusipirk Kalėdoms naujų, gražų radio, kuris gerai pa

gauna visas stotis ir duoda tobulų garsų. Pas Budrikų jus 
rasite visokių radio, kokie tik jums patinka. Didelis pasi
rinkimas nuo pigiausių iki brangąusių iš visų žymiausiu 
išdirbysčių. Zenith gerų radio pipksite už $18.95. Lengvi 
išmokėjimai, gerai nuolaida už jūsų senų radio ir (įar gra
ži dovanėlė jums pas Budrikų užtikrinta. Budrike gražus. 
12 puslapių kalendorius visiems pirkėjams duodamas 
dykai.

ttRiDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MLTAL CO,

3216 Hąlsted StVICtory 4965
Stogus, rynap, stoglangius ir 
' ‘ • ' sienų apmušimus.

Taisome bet ką, Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

....... . . IT"! 1 1 .............. . ........ .....

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 

9500 EWING AVĖ. 
CHRYSLER—PYMOUTH 

Tiesioginis fabriko Dyteris 
Kai norite naujo arba gero Var
tota. pertaisyta Automobilio, tai 
atlankykite Empįre Motor Spies. 
Čia galite pasirinkti gęjrą karą, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turime 
100 gerų vartotų karų pasirinki
mui, tokių kaip: 
BUICKAI ------------------
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETAI FORU 
plymoutHai WILL 
DODGES

Nuo, 1942 Tolyn iki 1934
Atsilankykite ir išsirinkite, bet 
kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite,,kad automobilių kai
nos kyla. JDabaję yra laikas pini
gus taupyti. Jųš galite sutaupyti 
nuo $50 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 EW1NG AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905

So populat $ 
ZENITE

Oąfy Zmįfli Ha? Thif!
Radiorgan Master CON-TR9P 
64 tone combinations on rec- 
ords and fyroadcąsjs.

- 1942
RAPJ.O,

Corleton (75685) • Automatically plays up 
to 12 recordp, receives America a and' for- 
ęign broadęąsts. Pęjęmajrwn(į typ,ę nęedte. 
Has 14-inęb Gr%n,4 $p,ę*kęc,
Wavęmagnet. Modern lowboy cabinet 
h/is aippię recorč Stoju ' 
age spa^cę.

!159<

PONTIAC’AI 
HUBMOBILES 
_____ (AI 
___.LYS 
Station Wagon

JN epriklausomybė. 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir-iai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgameęio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas ųpkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3*6%.

iKEISTUTO SAVINGS 
and ĖOAN ĄSSOCIATION 

Jos M. Mozeris, S.ęc.
323Q 8, Halsted Šit CAL 4118

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pi

i'visokius rakandus L_3 ___
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų dąrbas 
garaptuotas. Taipgi prisietom 
anglis į visąs miesto dalis.
3212 So, Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

s, pianus ir 
bei Storus.

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 
FOTČGRAFAS

Stadija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir l£oąywood 
švięsomis. Darbas 
gąrąątųo.tas,
T^ENG.65883-584O

Sopinę

Nepamirškite š.ų 
ga ir savo draugų ir artimųjų. 
Kalėdų džiaugsmų . dar labiau 
padidinsit prisiųsdami dovanų.

Geriausia Kalėdų dovana j,ų-. 
sų pažįstam ems, draugams ii 
artimiems ,šįmet, tikrai bu. 
tikietai į šaltimiero penktąjį 
metinį šurum Burum, kuri 
įvyks a^ęina^čių balan 
džio I24ą*dięną, atvelykio sek
madienį. X

šįę tikietai tekainuoja su tak 
sąis $.140. tfįjs galite gauti po 
vienų ar daugiau, puikiuose, ka;- 
lėdjniuose vokups.ę (Christmas 
envelopes), papuoštus gražiais 
kaspinais ir vainikais,

Nudžiuginkit savo draugus 
per šias Kalėdas šaĮtimįero me
tinio Šurum Burum tįkietąįs,

'Į’ikietįų, visados gąlįt gauti 
šaltimiero ofise adresu 6912 
South Western Avenue.,

Sk.

Budriko krautuvėje galite gaišti gražių ir lietuviškų ir 
rųuerikoniškų kalėdinių atviručių. Budrikę; auksinių daik
tų krautuvė perkeltą į nųųjų vietų, į baltąjį namų, 3241 
S. Halsted st., kuę y^’a didelė elęktrikinė iškaba —

B UDRIK
FURNITURE-RADIO

340941 HALSTED STREET 
3241 SO. HALSTED STREET

Tel. YARds 3088

Krautuvės atdaros kiekvienų vakarų iki vėlumo,s, 9. 
sekmadieniais iki 5 yak vakarę.

žymios lietuvių radio programos Budrike paslaugo
mis leidžiamos: iš WCFL — 1QOO kil. stoties sękųiądienio 
vakare 5:30 vai. P. M. ir iš WHFC 14^1 kil. ketvirtątįįe- 
nUis 7 vai. P- M-

RYTINE RADIO 
VALANDA, 
—IS STOTIES—

W,G.ES.
Kasęlięn nup, 8/45 v. ryto 
' ‘ iįd 9.:!,^ vąl. ryto.

Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 
' vaL ryto.

Pinpądjenipis tąipgi 
vai. vakarę.

išgM-skU valiausias žinias 
muziką ir kitus įdomius

IWeO bę

M : ■fr-r" .v. t 1 —-- --------------------------

Garsinkitčs “N-nose”
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NAUJIENOJ, Chicago, III.

Detroitas Gamins
50-75% Mažiau
Automobilių

Balsavimuose dalyvavo apie 
12,500 darbininkų. Rezultatai 
dar nėra žinomi.

Laikinai Bus Daug Bedarbių
DETROIT, Mich. — Netikė

tam karui atėjus valdžia smar
kiai nukirto naujų automobilių 
gamybų gruodžio ir sausio mė
nesiams. Ateityje mažins ją ir 
toliau.

Pirmadienį Švęs 
“Bill of Rights” 
Diena Chicagoj

S. L A. PILDOMOSIOS TARYBOS
NOMINACIJŲ REZULTATAI

Pirmiau paskelbti: 36, 109, 153, 192, 212, 226, 238, 336 
30, 63, 208, 40, 104, 129, 64, 68, 101, 121, 188.

Naujos kuopos: 77, 131, 262, 352 '

Garfield Park 
Kliubas Rytoj 
Rinks Valdybą

Visgi Paleis 
Dalį Kareivių 
Kalėdoms

šeštadien., gruodžio 13,1941

Organizuos 10,000
Milicijos Narių

Per gruodžio mėnesį valdžia 
įsakė pastatyti tik 50% tiek 
automobilių, kiek pernai per 
gruodį, o per sausį apie 25% 
tiek kiek šįmet per sausį.

102,424 Per Sausį
Pirmiau gruodžio kvota buvo 

204,848, bet nauji patvarkymai 
ją numažina iki 153,636. Sau
sio mėnesio kvota bus 102,424. 
Patvarkymas paliečia ne vien 
keleivinius automobilius, bet ir 
lengvus trokus.

“Bedarbė”
Dėl automobilių pramonės 

siaurinimo per kurį laikų De
troite bus nemažai . bedarbių. 
Tikimasi, kad vėliau tos 
čios dirbtuvės juos suims 
klų darbams.

pa- 
gin-

Didelės Iškilmės Vidiirmiesty.
šį pirmadienį Chicagoje įvyks 

specialės ceremonijos pažymė
ti Amerikos “Civilių Laisvių 
Dienų”. Tos laisvės yra išdė
stytos U.S. konstitucijos daly
je, kuri vadinama • “Bill of 
Rights”,—“Teisių Sąrašas”.

Ta konstitucijos dalis garan
tuoja visiems tikybos, žodžių, 
spaudos ir susirinkimų laisvę.

Atidengs Paminklą
Ceremonijos bus transliuoja

mos per specialius garsiakal
bius State street gatvėj. Pir
madienį prie State ir Wacker 
taipgi bus atidengtas George 
Washingtono, Robert Morris ir 
Haym Solomon paminklas. Tai 
Amerikos nepriklausomybės pi
onieriai.

Iškilmės užtruks nuo 11-tos 
ryto iki 2-tros po pietų.

I PREZIDENTUS
■ F. J. Bagočius ............. ...... .......................

V.. Laukaitis ............. ....... ...........................
Kubilius .....  s.... ...................

I VĮCE-PREZIDENTUS
J. K. Mažukna ............. ..............................
V. Kerševičius ......... ................................
Kavaliauskas ........................................

I sekretorius
Dr. M. J. Vinikas ............................. .........

Miliauskas

Į IŽDININKUS
Adv. K. P. Gugis .....\  .........i....... ...
J. Bachunas ........ ........... i............. -......
C. K. Pikiel ................................ ...........l

E. Mikužiutė 
S. Mockus ....
J. Brazauskas 
W. Norkus .. 
Jatulis ........
Kurzinskas ....

Į IŽDO GLOBĖJUS

496
232

489
210

9

617
34
12

114
119

459 
606 
214

10
8

Traktorių Peorijos 
Darbininkų B-vės 
Balsavimai

Uždarinėja Italų, 
Vokiečių įstaigas

Į DR. KVOTĖJUS
Dr. S. Biežis .......
Dr. P. Zalatoris ..
Dr. J. Staneslow 
Dr. J. Baltrušaitis

603

■<>

Caterpillar
Company dirbtuvėje

Rinkosi Uniją
PEORIA, Ilk

Tractor 
vakar įvyko darbininkų balsa
vimai unijai išrinkti. Jie tu
rėjo pasisakyti už ‘AFL arba 
CIO.

Federaliai agentai vakar už
darė Italijos laivų bendrovės- 
raštinę, pastatė sargybą italų 
kont^oliuojamoj Ascania Regu- 
lator Company dirbtuvėj, 1603 
South Michigan avenue, ir už
darė vieną vokiečių “turizmo 
biurą”. Vokiečiai sutiko agen
tus, šaukdami “Heil, Hitler”.

REZULTATAI KUOPOMIS

Kuopa 77, Rockford, UI.
F. J. Bagočius ..............  44
J. K. Mažukna.............. 4
V. Laukaitis.................. 2

J. K. Mažukna
S. Mockus ....

39

A

A

Kuopa 131, Norwood,» Mass. '

Bagočius ... .................... 17
Mažukna .. .................... 17
Vinikas .... ....................... 18
Gugis ...... ..........   17
Mockus .... .......u............. 18
.Mikužiutė ..................... 17
Dr. Biežis . .....-1;..........  18

M. J. Vinikas ....
K. P., Gugis .....f.

43 Italai Reiškia

DIREKTORIUSLAIDOTUVIŲ

Sfotjn JT. Puteikis!
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

K. P. Gugis <.
J. Tareila ...z

S. Mockus
E. Mikužiutė

41

37
39

Ištikimybę U. S.
Valdžiai

Dr. Ęiežis ......................  42
Dr. Bolotoff (Rockford) 1

Kovos “Iš Paskutiniųjų
Diktatorius”

Prieš

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
pv -i- • KOPLYČIOS VISOSE
UyiVol CHICAGOS DALYSE

Kuopa 262, Waukegan,
F. J. Bagočius ....... .......

J. K. Mažukna

M. J. Vinikas

III
34

33

34

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

Su POVILU SALTIMIERU

K. P. Gugis ..
C. K. Pikelis ’

29 •

Laidotuvių Direktoriai
E. Mikužiutė .... .....
S./ Mockus ............
J. Glozer (vietinis)

31
22
15

GARFlEųp PARK. — 
ir Moterų Kliubas rytoj 
po jjiėtų laiko priešmėtinį susi
rinkimą, Napoleon salėje, ,3958 
W. 5th avenue, kuriame rinks 
naują valdybų, 

/

Visi nariai susirinkit išrink
ti gerą valdybų, nes laikas k du
bą sutvarkyti.. Per paskutinį 
laiką jisai nė augo, bet mažė
jo.* Nebuvo tvarkos ir visi rei
kalai ėjo palaidai, nesutvarko
mi.

Vyrų 
1-mą

Ateidami į susirinkimą ne
pamirškit pasiimti Kliubo kny
gutes, nes be jų neleis.

Kliubo Nai'ys.

Cairp Forrest Duos “Atosto
gas” 5,000-čiams

• •./
Netikėtam Japonijos-U.S. ka

rui iškilus, armija paskelbė, 
kad atšaukia visas žadėtas “atoJ 
stogas” kareiviams.

Vakar, betgi, Camp Forrest 
stovyklos H.omandantas paskel
bė, kad paleis Kalėdų šventėms 
apie 5,000 kareivių iš Illinois 
valstijos. Nebent aplinkybes pa
sikeis' jie galės būti namie 10 
dienų.

Paleistųjų tarpe bus 
nuošimtis chicagiečių.

didelis

Paraginimas Chica 
gos Lietuvių Drau 
gijos Delegatams

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

Aukščiau minėti delegatai 
malonėkite būtinai konferenci
joje dalyvauti.

Sekr. W. V. Maukus.

Suėmė 11-ka v 
“Šundaktariu”

Opera Šiandien
Uždaro Sezoną

' Su Verdi operomis “Travia
ta” ir “Aida”, Chicagos operos 
bendrovė šiandien uždaro 1911 
metų sezoną. Finansiniai ir ar
tistiniai jis buvo labai pasek
mingas.

Nusivylęs Gyvenimu
— Nusižudė

italų j organizacijos 
pasiuntė ištikimybės 
U.S. : valdžiai. Italo- 
Nation.al Union, Ita- 

ir kitos 
kad 

kilti”, 
jų iž-

1 Įvairios 
Chicago j e 
priežadus 
Anaerican
lian Women’s Club, 
draugijos “apgailestauja, 
karas su Italija turėjo 
bet “nėra abejonės kur 
tikimybė priklauso”.

Chicagos italai “kovos
skutiniųjų diktatorius nugalėti 
ir šių šalį apginti nuo visų pa
vojų”.

Už praktikavimą medicinos 
be leidimo policija suėmė 11 
chicagiečių “šundaktarių”. Jie 
yra:

D. A. Hopfear, 42, 4946 Wa- 
shingtoi); Elmer L. Spencer, 
51, 2425 Walnut; Joseph, 38, 
ir Frances Altenhauser, 32, 
4752 Fullerton; O. C. Moe, 59, 
3138 Armitage; William Wood, 
1754 W. 47th; Joseph Liss, 
3434 W. Leland; Louise1 Nai- 
ser, 4122 N. Ashland; George
A. Goetschel, 3959 Ogden; Ford 
Roberts, 1636 W. 63rd; Robert
B. Gordon, 3050 N. Cicero.

AKIU SPECIALISTĄ]
iš pa- DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Nacionalei gvardijai 
į U.S. armiją, Illinois 
suorganizavo “miliciją’ 
ro veteranų, ir įvairių 
rių. x

Jos komanantas Gen. Leo 
Boyle prašo leidimo padidinti 
milicijos skaičių iki 10,000.

i

Nuodų išgėręs mirė 35 me
tų darbininkas, Clinton Welch, 
1502 S. Wabash avenue. Jisai 
paliko raštelį, kad “jaučiasi nu
sivylęs gyvenimu, ir pasauliu 
— nuodai geriausia išeitis”.

LIETUVIAI

perėjus 
valstija

savano-

KITI^^^ LIETUVIAI DAKTA^

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. .TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West G3rd Street

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas:

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS' JR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. 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

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643 

Emergency MTD1VAY 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- • 
rungas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labnrat<">riia 
1031 W. 18fh St. netoli Mnrran St 

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

Tel CANAL 3110
Reizdencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 
JVJVJVJWWWS

wwwwwwvw 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

VAAAft/vvyyvvAA

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

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

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

ANTANAS , M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West l€th St.

Tel. YARDS 1419

Dr. J. Kwedef (vietinis)
Dr. Biežis .......... .'...... ..... 9

Kuopa 352, Detroit, Mich.
Bagočius ..................... '.. 46
Laukaitis ......   44
Kubilius ...............    7

Mažukna .. 
Kersevičius 

Masytė .....

Vinikas ....
Masytė ....
Jurgelionis

Kazys Gugis........
Juozas Bačiunas ..
Žebrys ...................

43
34
14

31
71

54
32 
. 5

Mockus .....t.... ......... -..... 3
Mikužiutė ................... 35
Brazauskas (Balsai buvo su

maišyti. Vienoje vietoje buvo 
25, kitoj 11. Tas palikta, P. T. 
išspręsti. Pasiųsta į centrą 35, 
bet buvo užprotestuota) j

Markus ..........................  38 ,
Kuzmickas .......i.
Jafšet ................

/

............  3

............. 2

Biežis ....v.......... ...... . 72
Stanislovaitis .... ....:.... . 2
Baltrušaitienė ... ........10

Garsinkitės “N-nose”

Ten — Du, o 
Čia - Tris

Amerikos Plieno Institutas 
apskaičiuoja, kad “Ašies” ša
lys niekad .negalės pasivyti 
Jungtinių Valstijų plieno gamy
boje. Kas dviems tonams plie
no, kuriuos pagaipina Japonija- 
Vokietija-Italija, Amerika gali 
pagaminti tris tonus.’

šįmet Amerikos plieno pro
dukcija siekia 88,000,000 tonus.

Kaltina Unijos 
Viršininką 
Išeikvojimu

MARQUETTE PARK. —Kri- 
minalis teismas turi ^patraukęs 
atsakomybėn 37 metų J£dward 
Dobbin’ą, 6923 South Campbell 
avenue. Jisai yra kaltinamas 
išeikvojimu $2,665, kurie pri
klausė VVillianison Candy Com- 
pany darbininkų unijai.

Jisai buvo jos iždininku. '

Diį Ę. A. ChangrioR 
Patinusios Gyslos Ofiso valandos 
ir kojų skauduliai 7—-9 P. M.

Dienos metu pagal sutartį.
3564 So, Halsted St.

Tel. YARDS 4487

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen HEMlock 6699

Dr. Charles Segal
OFISAS: . '

<729 S Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

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

Nuo 
vai.
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 popiet 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį '
8

DR. KARL NURKAT
(J^URKAITIS)

Pritaiko atsakpmin- 
gai akinius Už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo- 

irt kėjimų.
3241 S. Halsted Street 

PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

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

ir 7 iki 9. 
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas' 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVE» 
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. VEZĖL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valardps: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS

■ GYDYTOJAS IR’ CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899.
Namų tel. REPUBLIO 4688

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Miestb
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais 'ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto

Eiti į tas Krautuves, 
Skelbiasi Naujienose.

— l H , I I     —
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KV1ENLOIĄ VALSTYBE AMERIKOJE
tPas* mus dažnai vartojama 

kleriko ir klerikalizmo sąvo
ka. Dažnai vadinamas taip 
žmogus, norįs, kad dvasinin
kai arbaT kaip paprastai ta- 

' narna, bažnyčia visame žmo
nių gyvenime įsiviešpatautų, 
šalia to. yra vartojamas ultra
montanizmo,, žodis., Jis atneš
tas iš Prancūzijos ir reiškia

lijos naudai, esančios ten už 
Alpių kalnų, lotyniškai ta
riant “ultra montes”; dar ne
seniai buvo bažnyčios valdo
ma valstygė, paprastai vadi
nama &v. 'Petro karalystė.

Toji valstybė išgyvavo su- 
virš 1100 metų. Jos karaliumi 
arba viršininku buvo papa. 
Aukštesnės valdžios vietos bū
davo
užimtos, pagal jerarebiją, pa
vyzdžiui, apskrities viršinin
kai buvo kardinolai,- milicijos 
viršininką — pralotai; o jei 
atsitikdavo, kad nekunigas 
užimdavo administracijos vie
tą, tai iš jo paprastai buvo 
reikalaujama beveik kunigo 
pažadų ir net, pareigas ei
nant, celibato (nekaltybės).

ten jų misijos. Išsyk iškelia 
jie gražų obalsį — gelbėti lau
kinius žmones nuo begėdiško 
naudojimo ir ypač sustabdyti 
žmonių medžiokles, t. y. jų 
gaudymą ir pristatymą vergų 
pirkliams. Greitu laiku krašte 
susidaro tikra jėzuitų valsty
bė. Būtent, Filipas III, Ispanų 
ir Portugalų karalius, pado
vanojo jiems visą šitą žemę 
valdyti. Jėzuitai vieni įęgalėjo 
ten viešpatauti ir beveik nie
kas- nebuvo ten be jų žinios 
įleidžiamas.

To krašto istorija atrodo, 
pasak jų, tokia. Išsyk vietos 
žmonės juos labai pamilę, nes 
jie buvę kitokie negu kiti 
baltieji, žmones: mandagaus ir 
švelnaus elgesio ir visai ne-

dvasininkų žiaurus, žmones noronis spie
tėsi į jėzuitų misijos stotis, 
lotyniškai redukcijomis vadi
namas. Greitu laiku ten susi
rinkę 100,000 gyventojų; susi
dariusi ten atskira bendra 
kalba, kaip ir vietos atskirų 
kalbų esperanto susidedančių 
iš žodžių tų kalbų, kuriomis 
kalbėjo įvairios tautelės —tu-

aštrų peilį;, .suteikimas tiems 
indėnams piliečių teįąių neva 
suardytų tvardą ir- gerovę. ,,

Tokiu budu įvyko didžiąur- 
sias kunigų absoliutizmas ,ir 
sauvaliavįmas; atskiras žmo
gus nič-nieko be savo žinios 
nedrįso daryti, . Tięsa, bend
riems .reikalams buvo sudąro-
mąs kaip; .ir, kpipitętas.-.kiek-' jimas 
vienoje redukcijoje, bet visa 
tyarka buvo tos kolonijos 
dviejų misionierių ...žinioje. 
Žmonių gyvenimas, net ir po- 
rystės efga, buvę jų per dažną 
išpažintį, visai sutvarkyta. Vis
ką dvasios, tėvas žinojo, ir, se
kė. Jėzuitai matę, .kąįp žmo* 
nes jų gerai, klausėsi, ir. su 
pasigėrėjimų atsiųieną, kad to 
krašto žinonės jų nęnoręję iš
leisti ir visaip,;gynę, kai po 
(200 metų Portugalijos Valdžias 
ąųmąnė tokiai vienuolių vaisi- 
tybei galą padaryti ir dvasios 
tėvus iš krašto išvaryti.

dymo, reikalais, ^upmet, pra
dėjo- kalbėti ir apie patį Pa- 
ragvajij... r .. ..

žinoųias jėzuitų priešas 
ėdikas, Portugalijos, ininiste- 
rjs. PpįnpaK $akf, kad Parą- 
.gyaj auą . tvarką s, esanti ųępą- 
' keičiamą, ^yąsiųįnkų į^po- 
tizmas ir ypač žmoniųnaųdo-

i — tikras kąRkinįinas,. 
eųiąs priješ.. .žmoniškumo ir 
ypač civiliacijos dėsnius ir tt. 
žinofnas dalykas, tėvai ginči
josi; bet kai jų ordenas buvo 
papps panaikintas, tai .ir tapo

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

■tybė, kurioje 200 melų vieš
patavo levai misionieriai.

* . * • ’ » 1

' Jau beveik 1,50 metų praėjo, 
kaip jų valdžia buvo panaikin
ta, bet žmones ir iki šiol nero
do savo iniciatyvos politikoje 
ir į sava reikalus, bendrai 
imant, žiuri pasyviai. —-G.

NORIU GAUTI DŽENITORIAUS 
darbą. Turiu - W mėtų patyrimo. 
Šaukite Boulevard 4656.

IEŠKAU DARBO KAIP pečku- 
ris ar boiler man, arba kaip pagel- 
bininkas tavernoje; Patyręs. F. Kat- 
kauskas, 1016 W. Madison.

IEŠKAU DARBO į restorantą už 
virėją ar į taverną už *bartenderį. 
Prašau pranešti laišku: U. S., 6640 
So. Camphell.Avę. .

PERKAM, parduodam ir malnon 
namus, lotus, farmas ir bizniu? 
Turime didelį pasirinkimą namt 
pirkti cash arba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukitę:
PAUL M, SMITH £ CO

REAL ESTATE LOANS— 
INSURANCE ; ,

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

.y i t i - , Socialis gvveniinas buvęsBet apie šią valstybę liekai-' . . t... . . . .. i visai gražiai tvarkomas, tarpJ besime daugiau, nes ji yra per 
arti mums tiek geografiškai, 
tiek psichologiškai. Kaip ji 
tvarkėsi ir jos likiųias galima

istoriko Ran-
aprašė pas- 
papas ir jų

rasti vokiečių 
kės raštuose, kurs 
kutiniųjų 4 amžių 
valstybę. Ištisa
valstybės istorija aprašyta 
Brešo (Bresch. Die Geschicbte 
dės Kirchenstaates. Gotha 
1879).

Dabar mes paliesime kitą 
dvasininkų valdomą valstybę, 
būtent tai, kuri apie 200 metų 
buvo jėzuitų ordeno valdoma, 
ir dabar sudaro Paragvajaus 
respubliką. Tas kraštas ran
dasi Pietų Amerikoje Para
gvajaus upes, pakrantėse, ir 
Europos žmonės apie jį suži
nojo tik 1515 metais. Dabarti
nę sostinė, Asunciono 
tap, įsteigta 1534 m.
1549 m. atvyko į Pietų Ame

riką pirmieji jėzuitai ir apsi
gyveno iš karto Brazilijoje, o 
1586 m. trys jų Ordeno tėvai 
atvyko į 'Paragravajaus kraš
tą. 1588 m. susirado jų dar 
trys ir tuojau pradeda veikti

mies-

kita ko buvęs vykdomas ko
munizmas; žemė priklausiusi 
visiems, privatinė nuosavybe 
buvusi neleistina, darbas v.i-. 
siems buvęs privalomas; užtat 
žmogeliai buvę gerai maitina
mi ir nebadavę, kaip seniau 
kad su jais atsitikdavo. Apie 
viską rūpinosi tėvai — misio
nieriai, net mokėdavę apginti 
naujakrikščius nuo užpuoli
mų ir ypač pirklių.

Keli šimtai kolonijų susi
tvarko naujos doros princi
pais. Redukcijos vidury siu
vėjo gražios, kolosalės archi
tektūros bažnyčia, čia pat ir 
gyveųo misijos tėvai.—Arti jų 
buvo klėtys/ produktų sande
liai. Kiek tolėliau,- paprastose 
palapinėse, apsigyveno visi 
vienuolių valdiniai. Laukų 
derlius, gyvulių prieaugis bu
vo bendra nuosavybe, o ge-

Vienuoliai ir jų ganomos 
avelės/ buvo įsitikinę, kad jo
kios kitos valdžios, ypač pa
saulinės, Paragvajaus žmo
nėms visai nereikią; žmonės 
esą beveik be naudėmių, nu
sižengimai prieš bažnyčios do
rą buvę labai reti. Tiesa, nie
kas svetimas to krašto nelan
kė, net ir pirkliai neb.uvo įsi
leidžiami. Buvo sava preky
ba, nes tuo reikalu rūpinosi 
misionierius su keliais savo 
ištikimaisiais. Jie keliaudavo 
porų sykių per melus į kurį 
nors kitų, ypač Ispanų kolo
nijų, miestą išveždavo savo 
išdirbinių, ir žaliąją medžiagą, 
o parsigabendavo Įrėikalįngų 
sau, prekių. Kiek pelno buvo 
Ordenui ir bažnyčiai, 4š to ne
žinia, nes lai ordeno archyvų

HELP WaSiTED—FEMALE
■J Darbininkių Reikia

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

VIRTUVEI MOTERIS, turi mo
kėti paprastą valgį gaminti. Maža 
vieta. Royalton C.ąffee Shop, 1810 
Jackson Blvd. , ...

BENDRAM NAMŲ DARBUI. Tu- 
ri mylėti vaikus. Paprastas Viri
mai. Gyventi vietoj ar išeiti. $10— 
$12. Keystone 0.39,6.

REIKALINGA MOTERIS namų 
darbui 1 arba 2 dienas savaitėje. 
TRIangle 7620. 7658 So. Union Avė.

36-TA GATVĖ arti Maplewood 
Avė. 2 aukštų muras, 2 karam mu
ro garažas, 2 po 5 kambarius, karš-^ 
to vandens šilima 1-mame aukšte, 
pečiaus šilima 2*-me aukšte. Savi
ninkas turi .parduri, kaina tik 
$6,500. Norėdami apžiūrėti šaukite 
Mr> Frank Jurjev/ich, Grovehill 
2958.

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

C. P. SUROMSKIS 
6921 So. Western Avenue 

REPublic 3713.

. Sekėsi levams jėzuitam#, ir

>TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
m ■ ■ m Gėlės MylintiemsH
K I | II 11 A Vestuvėms, Ban-* 
^|| K K flkietams, Laidotu-p 
h U 11 U vėms, Papuoš i-£ 
£ i * mams."

H 
H

GĖLININKAS , . C
4180 Archer Avenue.h

Phone LAFAYETTE 5800
£xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\

M

I Al f F* 11/ I fY Siunčiam GėlėsLOVEIKIS
............... Dalis.

‘ KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST.

Te!/YARDS 7308

Budriko Radio
Programas Švenčia 
12-tas Sukaktuves 

k-

HELP WANTED—MALE\ 
Dąrbininkit.Reikia

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

Rytoj Sakalai, orkestras, 
duetas

.Sekmadienio., vakare, .gruo
džio 14 d., 5:30 vai. Chicagos 
laiku \įš galingos WCFL — 
lOOp, kiU ęadįo stotięs Budrikas 
transliuos lietuvišką radio pro- 
gramą- .

HORIZONTAL BORING MILL 
operatoriai. 2034. W. Fulton St. .

I Į < ............................ ■ ..R!l !■ I. . ............................................

PARTNERS WANTED 
Partnerių Reikia

MARQUETTE PARKE 
2 APARTMENTAI

NAUJI DELUXE 5 KAMBARIAI, 
oktagono frontas, bungalow stogas, 
ąžuolo trimas, pl.eno kabinetai vir
tuvėje' ir pantrėje, tailo voninė vė
liausios rųšies, karšto vandens šili
ma, stokerisK beismento virtuvė. 
Namai .pilnai insuliuoti. Kaina toli 
žemiau dabartinių statybos kaštų. 
Dėl susitarimo apžiūrėti telcfonuo- 
kite HEMLOCK 2000.

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.____________________

40 AKRŲ FARMA, gera žemė, 
medinis namas, barnė, 3 mylios 
miestelis, grįstas kelias, $30 akrui, 
išmokėjimai. Dėl pilnų informacijų 
rašykite: A. BRANCH, White 
Cloud, Mich.

BUSINESS CHANCES 
________ Biznio Progoj

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- 

pa, 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.
PARSIDUODA GROSERNĖ IR 

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

amatininkų rankų darbas su
darydavo bendrą nuosavybę, 
Bet kiekvienas turėjo dirbti. 
Tinginiavimas — didžiausia 
nuodėmė buvusi. Amatninkai 
pramoko laikrodžių dirbimo; 
buvo paveikslai pjaustomi, 
knygos spausdinamos, ii: tt. 
be abejojimo, nieko originalų 
negalėjo tokie vergai paga-'
mint!

GROSERIŲ, VAISIŲ, daržovių ir 
saldainių krautuvė. Nėra konku
rencijos, labai gaivi vieta, pigi ren
da, su 4 kambariais gyvenimui, vo
nia, garo šilima. Verta virš $2,000. 
Jei bus parduota greitai^ $850 nu
pirks viską. Turi parduoti. Daro 
didelius pinigus. 2420 W. Fullerton, 
arti Western.

DABAR YRA LAIKAS 
PIRKTI

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

SOUTHEAST SIDE
7 flatų kampinis namas, 2—6’ių, 

2—3’jų, 2—2’jų ir keturių kamba
rių flatas beismentę. Garo šilima, 
elektrikiniai refrigeratoriai. Kai
na ......  / $17,000.00

Kampinis 8 apartmentų namas, 
4 kambarių kiekvienas, elektriki
niai refrigeratoriai ir pečiai. Kai
na: .................................. $19,750.00

. SOUTH SIDE

4 KAMBARIAI ANT RENDOS, 
su maudynėmis. Pečium šildomi. 
Renda $18.00. 3308 So. Union Avė.

,; Sakalų: t (Juetas padainuos 
dąug gražių, Hęfųyišįkų daige
lių, .o: Budniko. -.didžiulis // .
orkestras ąkompaųaos dąįnąmp 
ir dar .pagros keletą įdomių 
Melodijų.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

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

Tel. PORTSMOUTH 6663.

1 VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandą i ir J ta.isa.i Pardavimui

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

< ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
: ' / 6343 So. Westem Avė. 

Chicago, I1j ~Tel. REPublic 6051

net iš, toli, atvykdavo pas jup$ 
ir apsigyvendavo indėnai, 
vargę, nuogi ir išalkę,-.Bet po
litiką irgi keitęs, jt

Butept, iš karto jį bijota ir; 
stropiai žiuręta, X|id laukiniai' 
žmonės veikiausiai atprąątų, 
nuo vaįdų ij pykčių, išmųUių 
save suvaldyti, nesikarščiuotų, 
rųislopintų savo kerštingumą 
ių karingumų- Bet 1637 m. įsj- 
steigė arti Paragvajaus šy. 
Povilo kolonija, kur . apsigy^- 
veno vergų pirkliai ir prasi
dėjo iš ten Paragvajaus žmo
nių puolimas;. atsinaujino 
vergų, medžioklęs,, o čia tęvų 
ganomieji žmones visai (bųvp 
atpratę nuo karo. Tuomet; jė
zuitui išrūpino iš karaliaus 
leidimą ginklus vartoti, suęr-r 
ganizavo iš savo žmonių :gęrą 
kariuomenę, ir ne\ tik; sustab
dė tas vergų. medžiokles, bęt 
išvesdavo savo armiją .karau 
Į svetimas kolonijas, pav., pa
dėjo ispanams- n.ųo anglų ir 
kitų , prięšy

.Ęuą trumpi prąnesnpai apxc 
prekybą, Jau dvyliką męftų, su • 
ėjo, z,kai., BiuilJikcK: pąstangonais, 
lęidžiiirąoą., .lietuviškos ;; .rądįp, 
prograiųoSj iš: radio sto
ties. —Pranešėjas.

Fbhio VėMn&bje
SUSIRINKIMAI

2 flatų medinis ant konkryto pa
mato, keturių kambarių kiekvienas, 
2 karam medinis garažas. Kaina: 
$4,450.00. Lengvi išmokėjimai.

Keturių flatų kampinis namas, 
3—5’ių,. 1—6. Keturi paskiri įrengi
mai apšildymui. Kaina: $11,500.00

WEST SIDE

FURNISHED ROOMS—^TO RENT

RENDAI KAMBARYS, karšto 
vandens šilima, kampas 45 ir 
Washtenaw. 2650 W. 45th St., 2 
aukštas.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, prie mažos šeimynos. Bunga
lovv. 7042 So. Campbell Avė.

; Kampinis namas, 1 krautuvė, 3 
apartmentai, 2 karam medinis 
ražas. Kaina: $5,500.00. Galima 
pirkti $500 įmokėjus.

BRIGHTON PARK

ga- 
nu-i SLA £5 KPi, West Pullmane, 

priešmetinis susirinkimas įvyks se
kantį 1. sekmadienį, gruodžio 14 d., 
2! vai; popiet, Bimbos svet., 635 W. 
119' St. Bus renkama valdyba ir 
nomiiruojama Centro valdyba. Visi 
.naria? ir narės būtinai atsilankyki
te.—J. Tamašauskas, rast.

: GARFIELD PARKO LIET. VY
RŲ IR MOTERŲ P AŠ. KLUBO 
priešmet. susirihkimas įvyks nedė
liok'gruodžio 14 d., Napoleon Hali, 
3958 W.’5th Avė.,. l!-mą vai. popiet. 
Prašomi visi nariai būtinai atsilan
kyti,' nes yra daug naujo apsvars
tymui.-Taipgi bus renkama valdy
ba 'ateihfcmtiems 1942 metams. > 
—M. Medalinskas, 233 S. Central 
Avęnue.
' CH'IC. LIET. SUVALKIEČIŲ 

DR-JOS priešmetinis susirinkimas 
įvyks pirmad., gruodžio 22 d., 7:30 
vai. vakaro, Hollyvvood 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-jos nariai, kurie negausite atvi
ručių/ .paimkit su savim narystės 
kortą* kurie neturite, praneškite— 
tai duosi' Kurie užsilikę su mokes- 
timis, 'užšimokėkit ir pasiimkite 
narystės kortą, kadangi be jos ne
galėsite balš6 gauti.

—Oną Svirmickienė, rast.
DR-STĖS SUSIV. BROLIŲ, ir 

SESERŲ 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 
lyra svarbus visiems, nes* bus ren
kama, valdyba 1942 h). Yra ir daug, 
ikitų svarbių reikalų apsvarstymui 
dr-stės gerovei.: • Neužmirškite, už- 
simokėti duokles; kad nebūtumėte 
suspenduoti/ .'i

—ty. Pankauskas,. nut. rašt
KUPIŠKĖNŲ KULT.' DR-JOS 

priešmetinis susirinkimas / įvyks, 
šeštad.y gruodžio-13 d.,^8. vaL vak., 
antrašu 5029 W. Roosevelt Rd. že
mutiniam bute/Nariai prašomi at
vykti* skaitlingai.. Yra daug svarbių 
dr-jos "reikalų aptarti.

—P. B., sekr.
TEISYBĖS MYL, DR-STĖ laikys 

•pusmėtinį susirinkimą sekmadienį^ 
gruodžio 14 d., Chič. Liet. Audito
rijoj, 3133 S. Halsted jt., ( 12' vai. 
dienos. Visi nariai kviečiami atęiti, 
nes bus rinkimas'valdybos 194'2 m. 
'Jeigu dar nesate užsimokėję už 
1941 metus, būtinai Užsimokėkite.

• y —A, Kaąląkis, rast. 
' Z--1 .vi ' ? Y'''    

PARENGIMAI

Gax;sų$; .koncertinis j įr/ ppeyi- 
nis: tenoras Richąrd Qrqoks ry
toj, yąkarę dąipuoja^.Fbrdę sin> 
fonijos yąląndųjey. iWBliM, ..8rtą„ 
,ęhięąg;os laiku-. .KįljuryProguramą 
trankiuos.; CBS. stotys,- . . , ,

, SimĮfoųijošt orkęs.tpąif ir ;ehor 
rui., diriguos kanadietis Regi- 
nald Stewart. /

] B u.. . . ”
Pranešimas Chięągos 
Liet. Vyru^hdrui

Sekantį nedėldienį Chicagos 
Llętųyių.. Vyrų
praktikos įvyks 9 ;30 vąl. 
tę„ nes nuų .11 vai. reikės Uįž 
leisti: syeta pę (Chicagos Liet. 
Draugijos Kultūros konferen
cijai. — T. R.

2 flatų muras, 6—6 kambariai, ir 
kambarių medinis katedžius, 

tas
5 lo-

RENDAI KARŠTU VANDENIU 
šildomas kambarys jaunam žmo
gui. 3312 So. Union Aye.

50x125. Kaina: $6,800.00.
BRIDGEPORT FOR RENT—IN GENERAL 

Renddai—Bendrai
apartmentų mūras, 4 kamba- 

gerame
8 

riai kiekviename, namas 
stovy. Kaina: $8,000.00.

Keturių flatų mūras, 2—5’ių, 2— 
4’ių. Kaina: $5,750.00.

'2 flatų muras, 4—4 kambariai, ir 
6 kambarių katedžius. Kaina: $6,000.

35-ta ir ■ Halšted, krautuvė ir 3 
apartmentai. Greitam pardavimui 
kaina: $7,500.00.
Mes duodame 1942 m. kalendorius.

BRIDGEPORT ■ 
REA1TY COMPANY 

953 West 31st St.
YARDS 0311

SHJMKUS J. COSTELLO 
Atdara Sekmadieniais.

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

ANT RENDOS 4 kambarių Ra
tas sū maudyne. 2-ros lubos iš 
fronto. Klauskite Štore 2950 South 
Normai Avė.

- Meat 
bizniui.

palaikę kiečiausią 
neduodavę ■ jokios 
aks vės ir,, bendrai
ir nemanė apie to- 

išaųktėji-
jų supratimu, tokie 
žmones dap neverti

žmonėms
leisiu; j ii
kį žmonių laisvės
mą, nes,
laukiniai

į. esą laisvės; jiems duoti pilie
y čio teises — reiškią

M 

*
H Ą.mcrikojc. ..apsir

m i Ii tarinio pobu-

Choro dainų
r.y-

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

H

XXXYXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'2<

valstybė net 
džio..

Dar šimtą 
jėzuitams Paragvajus 
ti, iki Europos visųo.męnę
pradėjo, šnairuoti, kreivai; žiū
rėti į panašius dvasininkų ir 
ypač jėzuitų darbus ir, jų rū
pinimąsi grynai, pasauliniais, 
ypač prekybos ir žmogių val-

•I- . ■ , -s

pietų pe to teko 
v akly-

A. A. JONAS KOVVARSKAS

* J . ' • : ! ’ 4 • • • > ‘ ’ ’ » k_T' ‘ . * 4 i y. J .:

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

Jonas Kowarskas
Jau* sukako vieni metai, 

kaip negailestinga mirtis at
skyrė iš musų tarpo mylimą 
nunn ir brolį, daktarą Joną 
Kowarską. 7

Netekome savo mylimo 
gruodžio 14 dieną 1940 m. 
Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekad negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš musų tar-

* po, užprašėme gedulingas 
Šventas Mišias sekmadieni, 
gruodžio 14 dieną 1941 m. 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčioj 10 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines-,
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis' -pasi
melsti už a. a. Jono Kowars- 
ko sielą. Po pamaldų kvie-

.’ šiame į namus adresu 6919 S. 
Arterian Avė.

Nubudę motina Paulina, tčvas Juozapas, sesuo Petronėlė 
ir švogeris Antanas Strode, jų sūnūs Lawrence ir giminės.

S.

ANT RENDOS, 2 kambariai ant 
antrų lubų. 8546 So. Racine Avė. 
Rendos $25.00. šilima, gesas ir 
elektra veltui, šaukite BOUlevard 
4656.

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS 

ANDSTAMPS

America dįi.^ĄRDi .
Above is a reproduetion of the 

Tfeasury Department's Defenso 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defėnse 
Bonds and Stamps, on sale at-your 
bank or post office, tire a Vitai part 
of America’# defense preparations.

i GERB

ON SALĖ ATTOIJR POSTOFF1CE OR BANK

TAUTIŠKOS! PARAPIJOS šokių 
1 ir pasilinksminimo vakaras, suba- 
, toj (gruod. 13) Mildos svetainėje, 
3142 So. Halsted- st. Bus gera mu
ziką ir gerų gėrimų. Kviečia 

' Komitetas.

TIKRI BARGENAI SOUTHSIDĖJE
8 flatai, 'kampinis moderniškas, 

$19,000; Nuomos $4060.
6 flatai, nuomos $3060.^— $14,700 

1 4 flatai, muro, pečiaus šilima— 
$5,000. i

3 flatai, medinis moderniškas, 
karštu, vandeniu apšildomas, $5,500.

6 kambarių bungalovv, $5,500.
2 aukštų, t bizniavas, 63rd arti Ke- 

dzie, nuomos $1500. $11,000. 
’ - Didelis pasirinkimas mažų ir 
dėlių namų. Pirk ir džiaukis 
turi mainyti. Kreipkitės:

Z. S. MICKEVICE and CO. 
, Real Estate—Loans—Renting

i Insurance
2506 W. 59th St. '* Chicago, 111. 

) - Tel. REPUBLIC 7731
; .n ... .. - -------------------- -

• PARSIDUODA 24 APARTMEN- 
:TŲ mūrinis namas, rendos į metus 
•$11,900.00. ,Kaina $45,000.00.

10 .flatų,’ rendos $500.00 į mėnesį. 
;Kaina $23,500.00.

6 flatų namas, kaina $20,000.00.
4 flatų oktagono frontas, 4 karų 

matinis garažas. $13,250.00.
' 2 flatų mūrinis namas, 2 karam 
garažas, pirmas aukštas karštu 
vandeniu apšildomas, $6,500.00.

6 kambarių mūrinis bungalovv, 
karštu vandeniu apšildomas, .nla- 
tus lotas, mūrinis garažas, $5,750.

<5 kambarių cottageį karštu van
deniu apšildomas, parduosime ni- 
giai ar mainysime į dviflatį arba 
keturflatį ir damokėsime cash kiek 
1*01 kc8 • »

CHAS. URNICH (URNIKAS) 
2500 West 63rd St.

Antros lubos. įėjimas iš Campbell.
Tel. PROSPECT 6025. f 

Teisingas patarnavimas.

ANT RENDOS ŠTORAS su gro- 
sernės ir bučernės fiksčeriais. Per 
daug metų buvus bučernė ir gro- 
sernė. Kampąs. Priežastis — liga. 
Atsišaukite 2901 So. Emerald Avė. 
Tel. VICtory 6194.

di- 
ką

į AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trekai Pardavimui

'PARDUODU AUTOMOBILI Bui- 
cką. 36 metų, gerame stovy, šildy
tuvas, radio. Turiu eiti į kariuome
nę tarnauti. Pašaukit bile kada po 
6 vakare. ENGlevvood 4169.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
stampa. H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chicago. ' ..

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT '1-MŲ MORGICIV

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL tFEDERAL- 

SAVINGS
and LOAN ASSOGIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

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

f



r 
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8 < \ ‘ : , NAUJIENOS, Chicago, III.

RYTOJ DRAUGUI!
VEIKĖJŲ KONFERENCIJA

Kalbėtojai Iš Valdžios Aiškins Civilę 
Apsaugą, Kitus KaroKlausimus

Konferencija Svarstys ir Vėl Pasikeitusią Lie
tuvos Padėti, “Am. Lietuvių Seimą”

z ’ Įvyksta Dariaus-Girėno Salėj Rytoj Po Pict
Netikėtos, milžiniškos permainos pasaulyje, kurios įvėlė ir 

Jungtines Amerikos Valstijas į karą priduoda naują svarbą 
Chicagos lietuvių veikėjų ir organizacijų konferencijai, kuri 
įvyksta rytoj Dariaus-Girėno Salėje, 4416 South Western Avė-

Tie įvykiai taipgi pakeitė ir konferencijų* dienotvarkę. Vi
si ankščiau minėti klausimai bus svarstomi, bet vieni dabar tu
rės naują svarbą, o kiti pasiliks užpakalyje.

Proga Lietuviams Pasisakyti
*

šioje konferencijoje Chicrgcs ir apylinkių lietuviai, demo
kratiniai nusiteikę, turės gerą ptogą aiškiai pasisakyti kur jie 
stovi Amerikos-Ašies karo klausimu. Konferencijoje taipgi jie 
galės susiorganizuoti ir stoti Raoseveltui ir šios šalies valdžiai 
į pagalbą karą laimėti. i

Armijai kovojant fronte, visi civiliai, žinoma, ir lietuviai 
užfrontėj gali atlikti daug svarbių darbų laimėjimui • pagrei
tinti.

Svečiai — Kalbėtojai
Į konferenciją rytoj atsilankys kalbėtojas nuo Fight For 

Freedom ur •anizacijcs, kuri vedė ilgą ir energingą kovą už pri

tarimą prezidento Roosevėlto užsienio politikai.
Taipgi bus atstovas nuo Naęionalio Civil Defense Komiteto, 

•r, žada atsilankyti U.S. Treasury, Departamento narys.
Aiškins Kuo Galim Prisidėti

Tie kalbėtojai nuodugniai nušvies kaip kiekviena lietuvių 
organizacija, kiekvienas jos narys ir kiekvienas veikėjas gali 
prisidėti darbu ir laiku prie kovos su diktatūromis, ko Ameiv 
ka laukia iš lietuvių ir kitų ateivių šioje šalyje, ir. kokias per
mainas kasdieniniam gyvenime karas padarys.

Demokratijos ir Lietuvos Nepriklausomybės Sąjunga šau
kia šią konferenciją.

Susirinkim Kuo Skaitlingiausiai
Ji ragina visus veikėjus, draugijų lyderius-de’egatus ir vi

suomenę kuo skaitlingiausiai Susirinkti.
šis karas lietuviams uždeda naujas atsakohiybes^ kurias 

jie turės priimti ir atlikti, todėl svarbu, kad valdžios asmenys 
konferencijoje atrastų kuoskaitlingiausį būrį žmonių. Svarbu 
jiems parodyti, kad lietuviai vieningai stoja į šios šalies civi
lius gynėjus. —

Dėl Lietuvos
Sąjungos valdyba delegatams taipgi praneš; permainas Lie

tuvos padėtyje ir išduos raportus apie sumanymą Lietuvių Sei- 
:rą šaukti, “Laisvos Lietuvos” vyriausybę organizuoti Kana
doj ar Anglijoj, taipgi anie tremtinius Sibire, jų šelpimą, ir 
Raudonąjį Kryžių.

1:30 Po Piet
* ;< ■

žodžiu, visi reikalai, kurie paliečia mus kaipo Amerikos 
piliečius ir Lietuvos kilmės žmones, konferencijoje bus išna
grinėti ir diskusuojami.

Taipgi bus. renkama nauja Demokratijos ir Lietuvos Ne
priklausomybės valdyba ir komiteto nariai. /

Ji prasidės 1:30 vai. po pietų.
Lietuviai veikėjai, susirinkim kuo skaitlingiausiai!

RENGĖJAI.

J. Bryan Allin — 
Kalbės Rytdienos 
Konferencijoje
Ci vilės Apsaugos Ekspertas; 
Nuo Fight for Freedom ir

Civiliai! 6efense Komitetų
Lietuvių draugijų ir veikėjų 

konferencijoje • Dariaus-Girėno 
Salėje, 4416 South Western 
avenue, kalbūs garsus amerikie
tis, p. J. Bryan Allin. Jisai at
stovaus Fight for Freedom Ko
mitetą, ir yra narys nacionalio 
Civilės Apsaugos Komiteto, ku
rio viršininkai yra prezidento 
Roosevelto žmona ir F. LaGuar- 
dia, New Yorko majoras. (Ko
miteto Chicagos skyriaus vir
šininkas yra majoras E. J. 
Kelly).'

Ėjo Karo Mokslus
P-s Allin yra išėjęs politi

nius mokslus Minncsotos ir 
Harvard universitetuose. Jisai 
taipgi lankė specialius civiles; 
apsaugos ir kariškus kursus 
Chicagos universitete, ir toje 
srityje darbuojasi apie metus 
laiko.

Konferencijos dalyviams ji-

Lietuvis Siūlo 
Motorciklistus 
Kovai Su Sabotažu
Jie “Mielai Pasiduotų Savano

riais Krašto Apsaugai”
Jaunas chicagietis lietuvis 

Jonas Šimkus, (adresas nepa- 
duotas) siūlo Civiles Apsaugos 
komisijai suorganizuoti sava
norių motorciklistų korpusą 
kovai su sabotažu.

Jisai sako, kad daug jaunų 
vyrų yra motorciklių sporto 
mėgėjai ir gerai moka juos val
dyti. Jeigu kas padarytų pra
džia, tai jie mielu noru stotų 
savanoriais. Galėtų patrolinoti 
pavojingas vietas, vytis įtarti
nus automobilius ir parūpinti 
greitą susisiekimą kovai su sa* 
botažu prie tiltų, dirbtuvių, ir 
amunicijos sandėlių.

sai pasakys neilgą, bet labai 
įdomią kalbą apie tai, kaip kiek
vienas civilis žmogus gali gel
bėti Amerikai šį karą laimė
ti? ' '

šeštadien., gruodžio 18,1941 

parengimai"
ŠĮVAKAR

Cicero Kareivių Draugijos 
29-tas metinis vakaras Liuosy- 
bės salėje, 7 v. v. Bankictas, 
puikus programas.

Jonistų vakaras, 814 W. 33rd 
Street, 7 v v. Programas, dova
nos.

Tautiškos parapijos vakarė
lis Mildos salėj, 3142 S. Halsted 
street, 7 v. v.

RYTOJ
šv. Antano Vyrų Draugijos 

30 metų jubiliejaus hankietas 
Cicero parapijos salėj. Dainuos 
Algirdas Brazis ir Viktoras 
Benderis.

Žuvo Hawaii
Salose:

Vakar armija paskelbė, kad 
japonams užpuolus Ha\vaii sa
las žuvo:

Sherman Levin, 1813 North 
Harding avenue, Chicago, ir

Wallace R. Martin, Chicago.

J, A. Valstybių - Japonijos Karo Eiga Paveiksluose
Pajus Tie Banditai Amerikos Šalta Plieną

4 . ..K.ci.ias iwosevellas taiko rauko ku16 prieš Vokietiją ir
Italiją deklaracijas. Atstovų Butas ir Senatas jas priėmė vienbalsiai be jokių 
debatų. Tik keturios valandos praslinko nuo to laiko, kai Hitleris paskelbė karą 
ir Prezidentas Rooseveltas pasirašė šios šalies atsakymą — kovosime iki tuos 
tarptautinius banditus išnaikinsime.
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Aukokite Raudonąjam Kryžiui!

San Francisco Pasirito jia Oro Puolimams

NAUJIENŲ* ACM E TeE?photo

Darbininkai krauna smėlio maišus prie telefono rūmų San Francisco mieste. 
Dešinoje-, inatosi marinų sargyba. Pirmąją karo su japonais dieną virš San Fran
cisco pasirodė du skvadronai priešo lėktuvų.

I Hull Nenorėjo Matyti Šio Nacių AgentoŽENKLUSAN FRANCISCO MIESTAS MATĖ KARODalyvavo. Bet Nebalsavo
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NAL’JIENU-ACME Photo

Hans Thomsen, Vokietijos charge d’affaires Wash- 
inglone. velkasi apsiaustą J. V. Valstybės departamen
te po įteikimo Amerikos valdžios atstovams praneši
mo, kad Vokietija paskelbė Jungtinėms Valstybėms ka
rą. Jam padeda departamento tarnautojas. Thomsen į

Fotografija, nuimta iš oro, parodo bendrą San Francisco miesto, Californijoj, vaizdą. Dešinėj mato- departamentą nuvyko notą įteikti pačiam Sekretoriui 
si garsusis San Francisco-Oakland tiltas. Šis didysis metropolis, gulįs Ramiojo vandenyno pakrantėj, bene Cordell Hull. Šis, vienok, vokiečių atstovo nepriėmė. 

Esu”. Fotografija nuimta Atstovų Bute bal- bus daugiausiai iš visų Amerikos miestų pajutęs karo pavojų. Sekantį rytą po to, kai J. V. Kongresas pa- Vieton Hull, Thomsen savo dokumentą turėjo įteikti 
ir tik po to, kai

Montana valstijos atstovė Jeanettc Raukiu,
balsavo prieš karo paskelbimą Japonijai, balsavime už 
karo paskelbimą Vokietijai ir Italijai vieton “Prieš” 
balsavo
savimo metu. Kairėj matosi New Jorsey atstavas Char- skelbė japonams karą, virš San Francisco pasirodė di skvadronai jhponų lėktuvų. Copyright Moulin-Nau- palyginamai žemo rango pareigūnui...
les Eaton ir John Tabor, New Yorko valstijos atstovas. jienos^Acme Telephoto. * ’ išlaukė prieangy suvirš valandą laiko.
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