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No. 294

NEGAUNAM ŽINIŲ IŠ GUAM SALOS, 
JAPONAI GALĖJO JĄ OKUPUOTI

Karo vadovybė rengiasi sudaryti Jungt. A 
V. kariuomenę iš 7 milijonų žmonių

20 japo- 
ant Ha-

i 

mušiuo-

WASH1NGTON, D. C., gr. 
14 d. — Karo departamentas 
paskelbė praeitą naktį, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
karo jėgos praeitą pirmadienį 
numušė daugiau negu 
nų lėktuvų užpuolimo 
vajų metu.

Iki tam metui karo
se nedalyvavę Amerikos lakū
nai parodė nepaprastą drąsą ir 
sugebėjimą valdyti lėktuvą mū
šiuose. Leitenantai G. Welch ir 
K. Taylor užpuolė šešių orlai
vių japonų eskadrilę ir kiek
vienas numušė po du japonų 
lėktuvus.

Kiek vėliau Įeit. Welch už
klupo dar du japonų lėktuvus 
ir Abu numušė.

Gen. Short, Havajų salyno 
karo viršininkas, tvirtina, kad 
pasižymėjęs Įeit. Taylor nese
nai atvyko į Havajų bazę ir ra
šalas dar nenudžiūvo nuo jo 
paskyrimo.
naikintuvą, puolė japonus iy 
manievravo, kaip^-geraį patyręs 
lakūnas. «

Karo vaddvybū paskelbė, kįld 
paskutiniu metu negavo jokių 
žinių iš Guam garnizono. Lai- 

. vyno departamentas mano, kad 
japonai salą galėjo 

Karo vadovybė 
palaiko ryšius su

Taylor, pačiupęs

užimti.
visą laiką
Midway ir

Wake salų garnizonais. Japonai 
šiandien du kartus bombarda
vo Wakc salą, bet nepajėgė pri
versti > garnizoną pasiduoti. 
Amerikos jurininkai humušė 
du japonų bombanešius. Iš Wake 
salos apšaudė priartėjusius ja
ponų karo laivus.

Generolas Hershey, naujokų 
šaukimo skyriaus viršininkas, 
vakar pareiškė, kad Jungtines 
Amerikos Valstybes galėtų su
daryti septynių milijonų vyrų 
kariuomenę kraštui apginti ir 
karą laimėti. . .

Jeigu kongresas priims įsta
tymą šaukti vyrus nuo 19 iki 
44 metų amžiaus, tai ši didele 
kariuomenė bus sudaryta. Her- 
shey numato, kad iš jau sure
gistruotų vyrų, kurių amžius 
yra tarp 21 ir 45 m., gali pa
šaukti tarnybon 2,800,000 vy
rų.

Jeigu karo tarnybos amžius 
bus pratęstas iki 44 metų, tai 
Hershey mano, jog kariškių 
skaičius galės padidėti 400,000 
kareivių. 19, 20 m- amžiaus gru
pė galės dųpti kafiuoiųėnei 1,- 
400,000 vyrus.

Vyrai, kurie paliuosuoti dėl 
silpnos sveikatos, šeimynos pa
dėties ir dirbą karo pramonė
je, galės sudaryti likusią mi
nėto skaičiaus dalį.

OLANDAI PASKANDINO 4 JAPONU 
LAIVUS, ŽUVO 4,000 KAREIVIŲ *

Japonai negalėjo išsigelbėti, nes buvo 
išmesti į ryklių apgyventus vandenis

BATAVIA, gr. 14 d. — Olan
dų narlaiviai paskandino 4 ja
ponų transporto laivus, kurių 
kiekvienas vežė po 1,000 karei
vių į Malaja pakraščius, skel
bia olandų karo vadovybė.

Manoma, kad visi vandenin 
išmesti japonai žuvo, nes jie 
pateko į ryklių tirštai apgyven
tus vandenis.

Ryklys yra viena tų žuvų, 
kuri be jokios atodairos ryja 
žmones. Narlaiviai sudavė ja
ponams labai smarkų smūgį..

ro konflikte Prancūzija 
liks neutrali.

Prancūzai yra pasiryžę 
kąra n tiktai tuo metu,

pasi-

stoti 
jeigu 

prancūzų imperija butų užpul
ta.

Italai skelbia, kad prancūzų 
valdžia yra labai pasipiktinusi 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis dėl Amerikos Uostuose 
stovėjusių laivų paėmimo karo 
tikslams.

Tolimųjų Rytų Karais Po Vienos Savaitės Kovos

NAUJIENŲ-ACME TeMphotn
Pirmajai Tolimųjų Rytų karo savaitei pasibaigus — J. V. Marinai tebelaiko 

Wake Island (No. 1); Japonai tęsia atakas šiaurinėj ir pietinėj Luozn salos daly 
(No. 2); Japonai stengiasi apsupti Hong Kongą (No. 3); Kiniečiai puola japonus 
iš užpakalio (No. 4); Japonai kiek įsitvirtino Malaya pusiasaly (No. 5) ir grasina 
Singaporui; šiaurinėj Australijoje but| oro puolimo alarmų (No. 6).

Į KARO VEIKSMAI j
ČUNKING, gr. 14 d. — Stip- 

rios kiniečių divizijos naikina 
Hongkongą puolančius japonus. 
Kiniečių armija randasi tiktai 
13 mylių nuo 'Hongkongo ir ti
kisi netrukus susijungti su bri
tais. '

WASHINGTON, gr. 14 d. — 
Japonai šiandien du kartus 
bombardavo Wake salą. Ameri
kiečiai numušė du japonų bom- 
banešius. ' .

So-

Paskandinti trys 
italų kreiseriai

Japonai sakosi nu 
mušę 129 orlaivius

NACIAI ĮSAKE REGISTRUOTI VISA 
TURTĄ, KURIS PRIKLAUSĖ ŽYDAMS

L' '

Vilniaus mieste pakorė žmogų, kuris 
laiku neiregistravo Įgyto turto

Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
♦ N

Naciai skelbia, kad visas Vilniaus mieste esąs žydų turtas, 
kuris po 1941 m. birželio 2’0 d. buvo pirktas, iškeistas ar pasi
savintas, turi būti užregistruotas.

Nežiūrint šio apygardos komisaro įsakymo, kai kurie žmo
nės nerado reikalingu užregistruoti tokio žydų turto. Pagal vei
kiančias taisykles dėl vagysčių ir plėšimų, tas, kuris laiko žydų 
turtą' ir jo neužregistruoja, sunkiais atvejais gali 
mas mirtimi.

Pirma mirties bausmė buvo įvykdyta spalių 
Kažkoks O. iš Vilniaus apiplėšė žydų turtą ir iki 
registravo. Kratos metu tie daiktai buvo rasti.

O. buvo Katedros aikštėje viešai pakratas. Nustatyta lap
kričio 5 diena paskutiniam žydų turtų* registravimui. Kas ne- 
suskubšxžydų turto įregistruoti,

būti baudžia-

m. 31 diena, 
šiol jo neuž-

gali būti baudžiamas mirtimi.

Naciai sušaudė šim 
tą prancūzų

Bolševikų turtas 
karo grobis

NACIAI* RENGIASI PULTU TURKIJA 
TRAUKIAKARIUOMENŲ NJLGARIJON
Hitleris ieško kelio prie žibalo versmių, 

privertė bulgarus skelbti karą J.A.V.
LONDONAS, gr. 14 d. ~ 

'Anglijos karo sluoksniai paty
rė, kad vokiečiai rengiasi pul
ti Turkiją.

Jie norėjo žibalo versmes 
pasiekti per Rusiją, bet kai 
jiems nepavyko prasiveržti ties 
Rostovu, dabar traukia kariuo
menę prie Turkijos sienos.

Bulgarija, kuri sakėsi, kad 
šiame 
rali,

-skelbti

konflikte busianti neut- 
nacių buvo priversta 
karą britams ir J. A.

Hitleris nori išveng 
ti katastrofos

kai kurių so-

atstovas tvir- 
skelbiami lai-

mais traukiasi iš 
vietų frontų.

Vokiečių štabo 
tina, kad sovietų
mėjimai neatatinka tikrenybę. 
Vokiečiai ir toliau tebelaiko 
Maskvos pozicijas.

Pietų fronte vokiečiai pasek
mingai naikina puolančius ru
sus, kitur traukiasi sulig karo 
štabo įsakymais.

Vokiečiai nusiminę 
dėl karo eigos

LONDONAS, gr. 14 d. — 
Anglijos ir Olandijos destroje- 
riai Viduržemių juroje smar
kiai susišaudė su italų karo lai; 
vais. '

Destrojeriams pavyko pa
skandinti vieną italų kreiserį, 
o antrąjį padegti. Besitraukią 
britų destrojeriai matė liepsno
jantį italų kreiserį.

Vakar britų narlaiviai taip 
pat .paskandino vieną italų 
kreiserį. Nė vakar, nė šiandien 
nenukentėjo sąjungininkų lai
vai.

Prancūzai žada pa
silikti neutralus

TOKIO, Japonija, gr. 14 d.— 
Japonų karo vadovybė tvirtina, 
kad nuo šio karo pradžios 
jiems pavyko numušti 129 or
laivius Malaja ir Filipinų teri
torijoj. 

>•
Japonai, tuo tarpu neteko 

tiktai 17 orlaivių. Japonų šta
bas pranašauja. . kad netrukus 
Hongkong pateks į jų kariuo
menės rankas, nes jiems pavy
ko pačiupti Kowloon provinci
ją.

Japonai sakosi Havajų salo
se paskandinę karo laivą Ari
zoną.

ORAS
Debesuotas, ne toks šaltas

1 Saulė teka
- 4:19.

10; leidžiasi
VICHY, Prancūzija, gi. 14 d. 

— Vichy kabinetas Šiandien 
paskelbė, kad prasipletusio ka-

MANILĄ, gr. 14 d. — Japo
nai smarkiai bombardavo pačią 
Manilą ir karo aerodromus, bet 
nesustiprino savo pozicijų salo
je. J.A.V. karo jėgos numušė 
40 japonų lėktuvų.

BATAVIA, gr. 14 d. — Olan
dų karo jėgos šiandien paskan
dino dar du japonų transporto 
laivus ir vieną destrojerį. šiose 
operacijose dalyvavo olandų 
narlaiviai ir aviacija.

MASKVA, gr. 14 d
vietų karo jėgos veja vokiečius 
atgal pietų, šiaurės ir centro 
frontuose. Rusai sunaikino daug 
karo medžiagos ir paėmė nacių 
nelaisvėn.

KUIBYŠEVAS, gr. 14 d. — 
Sovietų kariuomenė, kuri at
kakliai gynė Leningradą, susi
jungė su kariuomene, kuri , ar
tėjo prie miesto iš Maskvos ‘pu
sės. f ’

WASHINGTON, gr. 14 d. — 
Japonų narlaiviai veikia Hava
jų vandenyse. Amerikos avia
cija ir karo laivai naikina ja
ponų karo laivus.
, SINGAPŪRAS, gr. 14 d. — 
Japonų kariuomenė, kuri pra
dėjo Malajos invaziją, sulaiky
ta. Japonai negali privesti nau
jų kariuomenės dalių.

LONDONAS, gr. 14 d___
Britų aviacija bombardavo na
cių laidomus Prancūzijos ^ir 
Olandijos pakraščius. Britams 
pavyko padegtu benzino rezer
vuarus. r.r. ■

LONDONAS, gruod. 14 d. — 
Londono karo sluoksniai ma
no, kad Hitleris netrukus puls 
Turkiją, nes. tuo bandys iš
vengti didesnės karo katastro
fos.

Vokiečių kariuomenė, kuri 
buvo Lybijoj, dabar be sustoji
mo traukiasi į Vakarus. Britai 
jau randasi 50 mylių į vakarus 
nuo Tobruko ir vokiečių dalis 
apėmė panika*

Naciai, puldami Tuykiją, no
ri sumažinti britų spaudimą į 
užpultas nacių jėgas Lybijoj.

Naciai traukiasi tak
tikos sumetimais

STOCKHOLMAS, Švedija, gr. 
14 d. —\ Nežiūrint į didelę vo
kiečių cenzūrą, užsienyje patir
ta, kad Vokietijos gyventojai 
labai nusiminę dėl paskelbimo 
karo Amerikai.

Hitleris šią žiemą nepajėgė 
paimti Maskvos, todėl, niekas 
Vokietijoj nebetiki, kad jam 
pavyks paimti New Yorkas.

Vokiečių štabas nori siųsti 
kariuomenę į Afriką, bet jis 
negali jos atitraukti nuo sovie
tų frontų.

BERLYNAS, Vokietija, gruo
džio 14 d. — Vokiečių karo va
dovybė paskelbė, kad vokiečių 
kariuomenė taktįkps sumeti-

TOKIO, gr. 14 d- — Japonų 
kariuomenę pradėjo visur karo 
jėgų puolimą prieš Hongkongą, 
skelbia štabas. Japonai bom-' 
bardavo Wake salą ir Filipi
nus.

BERNAS, Šveicarija, gr. 14 
d. — Nacių generolas Sluelp- 
nageP šiandien paskelbė, kad 
jis įsakęs sušaudyti 100 pran
cūzų. Nacių generolas tvirtina, 
kad sušaudytieji yra žydai, ko
munistai ir anarkistai, kurie 
palaikė ryšius su teroristais. ’

* -A. , ‘

Bė' to, StSuelpnagel' uždėjo vie
no bilijono frankų pabaudą oku- 
puotoj Prancūzijoj 
tiems žydams.

Daug neištikimų 
pasiuntė sunkiems 
lenkų teritoriją.

Per Kauno radiją buvo 
skaitytas nacių komisaro 
teln įsakymas, kad visas 
likęs bolševikų turtas esąs ka
ro grobis, kuris turįs būti ati
duotas komandanturai.

per- 
Ren- 
pasi-

gyvenan-

elementų 
darbams i

Sąjungininkai neda
rys separatinčs 

taikos
d.—LONDONAS, gruod. 14 

Daromi žygiai J. A. V.. Brita
nijos, Rusijos, Kinijos ir Olan
dijos naujam paktui pasirašyti.

Visos šios valstybės pasiža
dės nedaryti separatinčs taikos 
nė su vienu “ašies” valstybių 
partneriu.

Tikimasi panašų paktą ne
trukus pasirašyti, kai tiktai bus 
atmušti dabartiniu metu vyks
tantieji “ašies” valstybių puo
limai.

— Japonai bombardavo Ma
nilą ir užmušė 75 asmenis. Su
žeista 300.

— Sekretorius Knox iš Ha
vajų parskrido į Washingtoną 
ir pirmadienį informuos Roo- 
seveltą apie Havajų įvykius.

Įsakoma visiems iki lapkr. 22 
d. pristatyti vokiečių įstaigoms 
visus nuo bolševikų 
ginklus,’ drabužius, 
vežimus, balnus ir

Bus nubaustas
kas neatiduos minėtų daiktu.

užsilikusius 
pakinktus,

kiekvienas,

Mokiniams liepia 
rinkti drabužius

Švietimo vadyba uždraudė 
mokiniams steigti bet kurias 
organizacijas mokyklose. Moki
niai galės dalyvauti tik tokiuo
se rateliuose, kuriais vadovau
ja mokytojai.

Vadyba ragina mokinius pri
sidėti prie partizanų ir vokie
čių karių kapų papuošimo.

Vokiečiai atostogų metu ra
gina mokinius rankioti megzti
nius daiktus, kaip pirštines, ko
jines, šalikus ir kita vokiečių 
kariuomenei.

— Vengrai sumokėjo Ame
rikai prideramą skolos dalį ir 
paskelbė karą.

— Laivyno sluoksniai nori 
pakviesti iš Prancūzijos admi
rolą Leahy ir įpareigoti jį gin
ti Amerikos posesijas Pacifike.

— Amerikos valdžia paėmė 
karo .reikalams švedų laivą 
Kungsholm.

Vėliausios Naujienos
Litvinovas pasmer

kę japonus
WASHINGTON, D. Cų gr. 

14 d. —- Sovietų ambasadorius 
Litvinovas sukviestiems Ame
rikos laikraštininkams pareiš
kė, kad sovietų Rusija ir Ame
rika koyoja prieš bendrą prie
šą, kuris priklauso .prie tos pa
čios ‘‘ašies” gangsterių gaujos.

Litvinovas tvirtina, kad so
vietų kariuomenė ir toliau be 
sustojimo kovos prieš Hitlerį.

Litvinovas buvo užklaustas 
ar Rusija pradės karą prieš ja
ponus, bet jis neatsakė ( į šį 
klausimą.

— Japonai vakar liepė Hongkongą ginantiems britams pa
siduoti, bet jie atsisakė. Britai ginasi. Jiems padeda kiniečiai, 
kurie randasi tiktai 12 mylių nuo Hongkongo, japonų užfron
tėje.

— Rumunai vakar paskelbė karą J.A.V.
— Nacių radijas vakar patarė britams baigti karą ir da

ryti taiką, nes dabar britai esą gina Amerikos interesus.
— Betainas labai nepatenkintas prancūzų sušaudymu Pa

ryžiuje ir pasiuntė vokiečiams protesto notą.
— Turkija paskelbė, kad dabartinio konflikto metu pasi

liks neutrali.
— Sovietai pranašauja didelę katastrofą vokiečių kariuo

menei, nes jų laimėjimai kasdien didėja. Napoleonas pradėjo 
taip pat tvarkingai trauktis, sako, bet .vėliau pražudė savo 
kariuomenę. •

— Japonų kariuomenė įsiveržė į Burma koloniją. Įvyko 
smarkių susikirtimų su britų karo jėgoms ir aviacija.

— Italijos valdžia nuteisė mirti 9 asmenis už pastangas 
suruošti sukilimą.
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PUBUSHED EVERY MONDAY

Where To Enlist in Chicago (nd don’t fotget 
yoūf birth CSriifitdtė!)

\Vith the hundreds of men crOW- 
ding the reeruiting' offices, the 
table below is intended to outlirie 
to applicants the enlistment requi- 
rements in the Army, Navy, Mari
nes, Coast Guard and the aviatiort 
branchcs. Where the term of erilišt- 
ment is two, three or four years; 
discharge from that branch of 
Service is dependent upon the du
ration of the war. Applicants mušt 
have birth certificates.

Hundreds of reeruits continued 
to pour into Navy, Coast Guard 
and Marine reeruiting offices in 
the Federal Courthouse in a rush 
to join the colors. Lt. Col. Edward 
F. Shaifer, in charge of Afrriy re
eruiting at 460 South State Street 
and at 515 South Franklin Street, 
said that he and his staff are at- 
tempting to work out a plan tb out 
red tapė to double the outpUt of 
men. Although hundreds wėre 
sworn into the Services today, it 
was pointed out that many times 
that number wait their induetion 
as soon as details can bė worked 
out.

ARMY
Address: 460 South State Street. 
Age: 18 to 35.
Height: 5 feet to 6 feet, 6 inches.
Minimum Weight: ' 105 pounds.
Physical Requirement: Normai 

good health.
Education: Grammar school, 
Term of Enlistment: Duration bf 

war.
NAVY

754, UnitedAddress: Room
States Courthouse.

Age: 17 to 31.
Height: 5 feet 4 inches to 6 feet

4 inches. ...
Minimum Weight: 110 pounds.
Physical: Normai good health.
Education: General classification 

tęst.
Term of Enlistment: From 17 un

til majority, 18 and over, sifc years. 
I NAVY REŠERV^ I

3 uit <v

feet 2 inchcs to 6 fcet

Weight: 105 pdunds.
Mormal good health.

Address: Room 754, United States 
Courthouse.

Age: 17 to 50.
Height: 5

4 inches.
Minimum
Physical:
Education: General classification 

tęst.
Term of Enlistment: Two, three, 

four years or until majority.
MARINĖS

CHi

of

COAST GUARD

feet 4 inchcs to 6 feet

<’to

fcet 4 inchcs to 6 feet

from

Weight: 115 pburids. 
Normai good health.

8jH)0 
of 17 

opeiate 
by tiieto 31—ex-scrvice men

look to 
vo'unteers at 
of the na-

3‘CdWtf61. of thė očfean Uries is eh^ihėeHhl r
pdcdltorly vital to the 6f riiebKitnicš, _
the, Chineste, Btiti^h> .N^thorįands, dėparttoehts ah'd čbrfštvtietidh 
an.cį Amįi#an Jąnds M sbuįlKeast- Army and Kavy 0štdhIismments.

Address: Room 706, United States 
Courthouse.

Age: 17 to 30.
Height: 5 feet 6 inches to 6 feet 

2 inches.
Minimum Weight: 116 pounds.
Physical: Normai good health.
Education: Grammar schol.
Term of .Enlistment: Fbur year? 

or until after duration bf war.
1 MARINE RfeSERVE |

Address: Room 706, United States 
Courthousc.

Age: 5 feet 6 inchcs to 6 feėl 
2 inches.

Minimum Weight: 116 pounds.
Physical: Normai good health.
Education: Grammar school.
Term of .Enlistment: Duration 

war.

Address: Room 852, United States 
Courthouse. <

Age: 18
18 to 40.

Height: 5 
4 inches.

Minimum
Physical:

' Education: Grammar school.
Term of Enlistment: Three yedrs 

or until after duration of war.
I aviAtion 1

(Amy aviation cadets)
Address: Room 283, United States 

Courthouse.
Age: 20 to 26, inclusive.
Height: 5

4 inches.
Minimum Wėight: 115 pounds.
Physical: Normai good health?
Education: High school with

--------- - —n—“
ivritteh ekėnitoatiori, or tįwb yęar^
čdllegė. /' . ,

Training: Seven months, commįs
šidried As 2d lietiteįiėnis.

Term of jEhlistrrfėht: Duration of
war.' t.-;
J (Army n^N-pįlot)

Address: Room 283, United States 
Courthouse.

Agė: 20 to 26, inclusive.
Height: 5 feet 4 inches to 6 feet 
inches. • ,
Minimurh Weight: 115 0ounds.
Physical:
Education: Varyihg requirėmėnts
Training: Seven months, com- 

missioned aš 2d lieutenaritš. 1
Terrii Of fenlištrhėnt: tiutation of 

war.
(ENLIŠTED AftMi i»ĮLOTŠ) |

4

Address: Room 283, United States 
Courthouse.

Age: 18 to 22, inclušive.
Height: 5 feet 4 inches to 6 fefet 
inches.
Minimum Weight: 115 podrids.
Physical: Normai good health.
Education: High School.
Training: Seven months, become 

flying sergeants.
Term of Enlistment: Duration of 

war.
(NAVY AIR CORPS)

Address: Room 900, k 141 West 
JacksOn boulevard.

Age: 20 to 27, inclusive.
iteight: 5 feet 4 inches to 6 feet 
inches.
Minimum Weight: 126 .pounds.
Physical: 
Education: Two years college or 

l/z credits for college degree. 
/i'Z. ?k j

4

Normai good health.

training: Six fqręig’rit . mprčhs 
•coĮnmissidned 7as ėnfeigt%’,v‘- ''*4' :

Term of Enlistmėnt: Four year? 
or «until after duration \pf ?war. u .

(Note: “Pirmyn’s” “Shafps arid 
Flats” and the L. U. C. Coiumn will 
apfiėdf iii toriibtrbtVk’fi issiiė)

* -v- • . ■ ~ .

New Defense Job
Courses At Lanę
Teth Night Šehaiil

A number oi’ nevv class'es are 
bcing organižėd ai tlie Lane Tech- 
nical High School in ‘dti'tomobile 
meehanics, eleetrio • motor, radio 
constru.tion, and repaii' vvork as 
p:iri 6f the natiohal defense train- 
irtg pro^rath. More tBhn l;(W0 Hieh 
of thė cohitnunity krė how iri iraih- 
ing courses at the school, attend- 
iiig three-Bdur ciasšeš flve riights 
a vveėk. An tievV shop in aiito- 
niobile meehanics is being b^ened.

NaVy Seėkš
Reeruits For 
“Listėftint Ptfcfe*

The U. S. navy \vill 
’agd youth to'day for 
the “listening posts” 
tion.

At the Chicago YoutH Ekpb'šilidn 
tbnight at the Hotcl Sherman LlėUt 
\Y. k. Milės, assistaiit cdmmuhica- 
tions officcr fęr the Hinth , nava! 
distriet, will explain the fundament
ais _oj “rader,” a new radio deviee 
of the navy used to detect a’rplanęs 
and subinarines; ’« »

Milės vVlll latiricH d Ėiūctigo cam- 
piligh at the ėkpdsitibh for 
reeruits between the ages 
md 50 to be taught hoxv to 
the iievv device and traihed 
dvy for this putpbsc;

Nėėds
Money! ,

IT /vviLL ČOŠT money 
tėal ifie Axis. Voiir gdvernmcrii calls 
'>n ybtt td help

Buy defense bonds or stintos tb- 
djiy. Buy them eVeby ddy, i f you 
tan.'Bliy them on a regular basis.

Bonds cost .as .little as $18;75, 
‘tamps come as tow as 10 c$iits.
Defense bonfts and ėad bė
MUglU Yi all BhnkA mĮŠt/of- 
ficeė, and stamps čan also be nur* 
ehased at rMail storfes and 
ybuf nevvspapor . carrier boy

NAUJIENOS, Chicago, III. _________
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Baby Isn’t “Heller” Aftėr Ali “Safe and Feels 
Swell”

Thėy S aid Lašt Week
YVILLIAM H. DAVIS, Chdirnitm of W1LLiAM L. BATT, Dirtctof’, Ma-

SŽ'A:-

jMfii

Mm*
... ....

. • tkCME-NA’UJIENV Photo 'l, . ..
Film actress Mary Martin in fitst pieture wįth hėr 5-weeRŠ 

old daughter, Mary H. Malliday. When the child was borii the 
moiher created a furror by announėing that šhe tvbuld Hairie the 
baby “Heller.”

- - -4 " ■ ■ I I . ............■■■■■■■■Lb.- ■■■^-1 i. » —
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“A. B. C. D. P0WERS” FORM GEOGgAI‘1IIC 
BULWARK TO CHALLENGE JAPAN’S 
SOUTHWARD DRIVE

■ , i _____:—; . ~   —; . ■ -. , 0 -d i A!,i' ■.*• , ■ , ■

Nippon Eaces U.&Ą., Britairi, China 
and the Dutch : - ‘ .,
-The so- 
-J ’Arner-

WASHINGTON, D. C. 
called A.B.C.D. P6wers 
ican; Britišh, Chinese, and Dtitch 

’.(NetherląhdŠ)—hold -terfitories in 
southeast j.;Asia and the adjacent 
isldnd chaįns which £brm a power- 
ful bulwark to challenge Japan, 
points out a bulletin from the 
Natiohal Geographic Soči'ety. “Each 
holds iand aroUnd the South Chiria 
Seą,” the bulletin adds, “Bulging 
into thiš'' Sėa from the wešt is 
French Indo-China, where Japan 
has concehtrat'ed troops.
Natūrai Resources Lure Japan; >

l‘Jhpan.’ has beeri attracted iri its 
movės toward the Equator by the 
tempting tr.easure of oil, rubber, tin, 
turigšten, bauxite (alurhinūm ore), 
įuinirie, kapok,, hemp, spiceš, and 
foodstuffs of the Nethėrlands In- 
di’esi thė Maldy States, and the 
Philippines.

“Japanese troops iri French Indo- 
China were bnly abOUt 600 milėš 
from the great British navai base 
at Singapore. That is the key to 
Malaya and the Netherldndš „Indies, 
and — by extėnšion — to Austrdlia, 
New Zealand,. and all th‘e western 
Pacifib archipėlagoes, ihcluding the 
Philippines.
. “Chiria’s - Coastal regioris bbtder- 
ing the Soiith China Sėa on thė 
north Aarc dominated by Japanese 
cdhtrdl bt';..the islahd of • Haihari. 
Gtiardl'ri^ the sėa on the e^št arė 
thė phiirblSifies Manila and adjacbhi 
points form the king-pin in thė 
buttėressed defenses o f the i^lands. 
Čitiėš ŠKow VVekiern Influėrtce.

“Tlie Malay Statės arid Btitišh 
territoriės in North Borriėo fuhhel 
South Chink Sea traffic tbward thė 
štrajt of Malacch, which Singapore 
cbthriiands. British Burriia reaches 
a lohg arm dovVh the wost šidė oJ: 
inVadęd Thailand (Šiam). And the 
Netherlands Indies stretehes east- 
ward from Singapore for some 3,- 
500 mileš.

“A visitor strolling along Ma'nild’s 
rhanšibri-iiriėd, tree-shaded Dewėy 
BoulevaM, dowri Sihgapbte’s Con- 
naught Driye, or betįveen the nar- 
row ęanals and ,crowded Dutch-type 
čKveliings dt Old Batdvia toight 
thirtk h’ė v)6š in Šan Francisėb ot 
London, oriĄmstėrdam. In thė stone 
and Steel shop.pihg distrietš of. thOse 
cities (or others likę them in the 
Ekšt) Hė would get an inkling > of 
Wėštern infiriericė iri the OHerit—a 
hirit tyhilch would grow fb tevela- 
tion if; at the . harbor qthayš, he 
bould. COunt the deęp-laden . sftips 
bound lęr North and South Amer
ica, /bis Žngland, Iridia, Afęica, and 
AlišiFstlib. o ■ -

K

• ' •< T .TU.: "
.. r* . ■ ;>1'L ?*."• T- 7 ' <

ęrn Asia and tl-je .y^stęrn Pacific. 
Godds bound for "Chiria ovėr the 
all-important ’BurfhS^. Road ėdrhė',to 
the Britišh, BUrmąj $brt bf Jlarigd’on 
exclusively by shipty. 
Rubber and Tin from Singapore.

“Although a railroad links Bang- 
kok in TH'dildhd tviih Ih'e british 
Malay States by way of the low 
and nftrtOMf isthriius Of kta, - Alalaya 
pours out its fabųlous stores of 
rubber and tin to the ^orld by sea 
through Sirigapprė and George. 
Tbwfc Ih rėfurri, fhuhltibhš dnt 
suppliė’š for the čbrihtry arė rėbeiV- 
ed in those ports. From SirigapcJ're’š 
harbor, freighters carr-y fęur-fifths 
of the vvorld’s rubber and more 
than shalf itš tiri, sohie bf both 
ti’arisshippe'd frbhr thė NėtHeflrihdš 
Indies, būt most of it broduced ih 
the Malay Peninsula.

. “Exce.pt for Australia, sp big it is 
rftnked as a cdntinent, thė i;ėšt of 
the Britišh tėfritoH’eė bff sbuthėašt 
Ašia are all islahds or jbėrts bt 
islands. i. ‘

“The Netherlands and the-United 
States control no territory on the 
mainland of Ašia; all "their ^acific 
Holdings are sea-sųrrounded. Amorig 
the vvidėspread Nėthei’lahdš Indies 
and Melanėšikn gr^ilfJš ate some 
of the vvorld’š larghrst islands — 
Sumatra, Borneo, lfęw. Guinea — 
and many • oth'erš whięh arė .Hilge 
iri thetrisėlve.š būt d^arfed By thėšė 
giants. The Philip#iries are thė 
most distant territory. un,dfer thė 
Stars arid Stripes,. pside from any 
claimš iri uridevelopėd Antractica.”

J ; .... V .

WantDefense 
Iob?fce’s 
Where toGo

Do you want a job — paid Or 
volunteer—whėtę you Can do your 
bii fbr haiidhal defėriše?

Here are thė .pląčės where de- 
feriše jobs can be obtdineifl jofeš 
iri gbVef'hmėilt įlafits and bfŽičėš, 
in i>rivate fžčtdi?(ib:š wiih ^dvėm- 
merit čbriiractš; arid jbbs for which 
civilianš may .voluhiėėri their. serv- 
ifeėš; eifhėfr ’lltoougft the Čhifchjgo 
Cbuncil oii National Defchsc g f the 
Afherican Ręd Ojtošs-.

GOVERNMENT JOBS i i

U. S. Civit SĖRVICE^COMMIS- 
ŠiON, Rčbtn i 120, NSW Pd’st Office 
Buildifig, 433,Wt. Van/Bu^ėh. St.

Oponings for all kirids of skili- 
ėd _workęrsS fridn -indf women. iri 

lg, ihšpbctiori,. sliipyard 
tos, tor gbVerh-

> ■

All LithtUiiianš ;Ifi HaiVdli 
Arė b. K.”

Enšigri A. L. Chil&s
Ensigri A. b. 'Čhilds; štatibned at 

P'ėhrl Hdtbbr; Haviaii, haš just 
vvrittefl Home thdt he is “sdfe and 
feelš sWėll.”

Ėnsign Čhilds’ lėttėr is ptobably 
among the firšt hedrl-warniing as- 
šutances rėcėiVėd in Chicago that 
‘‘ėVferyihihg iš iveli in hand and 
that orir mžiriy Lithuaniari fami- 
lieš Who alšo havfe f-blativės and 
dėair friendš there can now ręst 
assurėd.”

t. U. C. Member
Al iš a member and ek-officer 

of the Lithuanian University Club. 
As a graduate of Northtvestern 
University he was_qualified to en- 
ter the Midshipman Schobl there 
for an intensive 3-month training 
courses which he completėd with 
high honors. From a class of over 
7&0 hė was graduatėd fburth high- 
est. ,His scholastic record sent him 
ori to another school in Los Ange
lės for t\Vb mbnths.

Upėn completing his training 
there he received a highly coveted 
Commissibh at Ėėarl Harbor, Haw- 
aii, ėrid haš bėėn toet-e širice Oct- 
ober.

Mr. and Mrs. Čhiidš arė rribšt 
grateftil and hbppy ’ thdt tliėir soh 
is šhfe iti .IJatydjiii Cdnd are prbud 
that hė is bf SerVicė to his cOUhlry;

PRIVATE DEFENSE
.. .FACTORIES

,s; ILLINOIS ‘ STATE EMPLOY- 
MENT SERVICE OČFICERS. All 
applicdti'onš for every type of em- 
ployfrjent iri 'pHvrito!^ bwriėd fdc- 
t6Heš \Vdi’kirig ori- defense oftiers 
should bė madė through those of- 

’*fices.
They are located at: No. 1/5.306 

Lavvrbn'čė dVėhiie; No. 2, 4566 Kėn- 
rriot’ė rivenuė; No. 3, 4207 Armitdgė 
avėifue; N8. 4, MŠ W'ešt Mbritana 
Street; No. 5, 4812-. West Madisdn 
Street; No. 6, 1606 West Adams st.; 
No. 7, 817 Exchange avemie; No. 8, 
4711 South Parkvvay; No. >9, 453 W. 
63rd Street; No. 10, 751 E. 63rd 
strėei; No. 11, 56 W. llOth štreėt; 
No. 12, 8657 Coihmfetcial aVenuri; 
Chitagb Uėights; 1536 Ottd bbiilė- 
yard; Cicero, 4810 Cėrmhk road; 
Ėvanston, 1033 t)ayis strerit; Har- 
vey, 15422 Cėriter averiue; Oalč 
Paritu 807 West MadišOri štrėbt: 
La Grange, 616 West. Burlington 
■\Vlieat6n, i06 East Liberty drivė; 
avėriitė. *’ •,

Fftfcfe DĖFF^Šfe JOB
TRAINING

NATIONAL DEFENSE , TRAIN
ING SCHOdLS. They are being 
opetated ih 1d Chicago high schobls. 
No fėeš; everything free. Applica
tions arė taken at any Chicago 
frėe ėmpioyrriėht sėrvicė office, as 
iišiėd abovė. Čourses dre giveh fbr 
dll t^pėš bf mėchariibš; bbat build- 
ers, shipyard loft workers ;and for 
defense material inspectorsj quali- 
iying. th'etri for čiVil šerVicė irišpėc- 
tidn joBš: *

voLuntfer (ūnpaidj 
ii r; Defense WoRk.

. CHICAGO . COMMITTEE ON 
NATIONAL DĖFENSE, 176 Wėst 
WashingtOn Street, Phope Frdnk- 
liri 7860. • A$plicatidris takeh fbr all 
forms of civiliai! dėtensb ;wbrk— 
parjt of itl full time—including air 
raid wardens, first aid < courses, 
mėšsehgėr šėrVice, voluhteer office 
y/orkers, etc.

AMERĮCAN RED CRęSS;- 616 
Šoufh MicHi^ėn avėhuė, Wa6ash 
325b. Aįįply dl hėadąlibrteriš fbr 
jttbš to Mblof Cbtpš; NUrišės Aid 
Cprps,/ Staff Asfcistants Corps, Hos- 
pital and Recreatibn Corps, Home 
Service Cbrps and. Čariteėri Corpš 
(whtoh fėeds soldiėrs dh'd sdilors 
passing ihrpuįh Chicago).. i

. Foi^ wbrk iri th'e Pfbdiičtiori 
Cįčr^, riiAfetog baridages arid gdt- 
btorits, aipply to ybtif rieafrėst Hėigiy- 
bprhoo.d.^d unit: For its ad- 
dtesš telbpltone Wabash 3250.

thfe National Dėfense Medidtion 
BbaM: < . . ■

“Eabb'r relations arė bdšicaliy 
Luhrian ėblatiobs, and there is no 
hdlifeniiim on this earth fbr hurntm 
relations.... (Būt it does not) 
mean that there isn’t considerable 
room for imfirovėment. Most bf the 
improvemeht can come only throiigh 
the slowį jpatient proVeSs of ed
ucation. Thfefė is no laxv you ican 
substitute for that proccss. You 
cannot legislatę good manners. Yqu 
can pass a law yvhich skys that 
men should work againsb their -will. 
Būt ybu cahhot make men ivbrk 

•against their will by just passing 
a law, unless, of course; you are 
vviliing to back that law up vvith 
bayonėts, machine guns, :lnd con- 
centrktion camps. And that is not 
the American way vvhich you and 
I are fighting to defend.”

★ # * •

MRS. FRANKLIN I). ROOSEVELT:
“1 see absolutely no reason why 

(a non-citizen) 
good record — 
no criminal nor 
cord 
abbut

ėcjually applicable to the 
who cannot become citi-

years and to those nevz-

should 
his pošitidn

United States iš involved in war).
.This iš 
Japanese 
zens būt have lived here for thirty 
or fbrty 
ebmei’š xvho hdve not yet had time 
tb become citizens.”

* * *
PAUL V- MčNUTT, Federal Secur- 
ity Admiriistrator:

.“'l’he strength and stamina of the 
whole Atncricah people is our first 
and greatest resource. And one of 
dtir first and niost urgent duties 
is to conserve this human healtn 
and courage, vvithout which \ve can 
have ne nailonai defenses \vorthy 
of the name — without wh1ch, i n 
fact, we ‘ \Vou’.d have little Įeit 
\vortli dėfąndiii^. We can no long- 
cr be content wjth a negdt’.vb or 
fatalistic altitude to\vard health. 
Our goal is positive and clear eut 
—■„ by every mbanš at our čoni- 
miind to šafegiiard and to promote 
that better, . stfdngėr, and more 
positive hcaltli \vhich sčience and 
medicire now bring \vithin our 
grasp; This is ohe of the major 
objectiVcš 
prograiii.”

thė natibndl defenst*bf

* * . (*
S. KNUDSEN, Director, 
Production Management:

VVILLIAM
Office of
* “Tho OpprcSsed people df Europe 
have Būt oho hope, America; That 
lis why I hm dušvn in \Vashington. 
l'm vvorking for the survival of 
what my childreh and my chiid- 
ren’.s children will cnjoy in the 
way of liberty and democracy.”
.i -<__2- .^ .iii—
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SANTA CLAUS CAN HELP AMERICAN DEFENSE! This poster, 
drawn by J;. W; and W. J. WilkinBori, a father and Bon artist team of 
Baltinpre, reminds Americans that they can help the Defensė Prbgratn 
this Chfistthas by giVing Defense Bonds and Stamps in additfon to 
the usua| present. Nation»wide distribution of this poster has been 
rnarie/ėspėciklly in thė windoWB of 500,900 retail Stores where Defense 
Stamps—for as low as 10 cents—are now on sale

Pirmad, gruodžio 15, 1£)41

tetials DiviMdn, Office of Pi-oduc- 
lidri MariagCtrieril:

“I dori’t believe the eliminatibn 
of strikes alone will provide the 
rhahflgeinent and labbr uriity that 
ultimately will be necessary for 
this defense program. Mere disci- 
pline is not ėnoUgh, because the 
efficiėhcy it prodiices i® only a 
simulation of real efficiency vvhich 
springs, as Woodro\v Wi!sbh said, 
from ‘the spontaneous cooperation 
of a frec people.’ lt is our job in 
the finai analysis to create and de- 
veiop voluntary cooperation be- 
ttveen management and labbr, for 
no matter how powerful a com- 
bination of money, machines and 
moteriais a nation’s industry may 
have, that is a dcad and sterile 
thing withoiit a team of vviliing, 
thinkihg and articulate people he- 
hind it.”

Keistutis Chorus 
Mėlodies

“Štai vėl susirinkom”-—that’s the 
Keistutis Chorus every Thursday 
night. As usual the crowd poured 
their hearts into their songs.

With the Christmas holidays just 
around the corner, the Keistutis 
Chorus is going to cclebratc with 
a Christmas party. There are pre
misos of food, drink, music, and 
perhaps a Santa Claus. Of course, 
there will be mistletoe and holly 
and just a grand time for everyone. 
Outsiders are .particularly vvelcome 
for Christmas is a grand time to 
get acqUainted. So come on, cvery- 
one. The admission is only 25c and 
a grab-bag gift costing not more , 
than a quarter. The time is 8:00 p. 
to.tat Hollyvvo^d Ihn, 2417 W. 43rd 
s.t.rfe‘-,< . ;

—X—
After rehearsals lašt Thursday; 

our Petruks was seen dancing with 
bis Josėphine. OH BOY, Petruks, 
you sure svving a svVell polka, s -- X--

John Tamolonis, one of our grand 
basse.s, sure loves to sing. While 
dancing with one of the girls, he 
W8s giving a rendition of “You are 
rhy šunšhine.” She mAy 

—X—
Wlty is Bruhb Pivbtiš 

to learn the identity of 
has been accusing Aldona and she, 
Of Cburse, denies it. If you want 
to know who Sis is—ask Mr. Kli
mai—būt 1*11 bet a cbokic he won’t 
talk.

be at that.

sb anxious
“Šis”? He

Wėll, enough said—see you all at 
the Christnlas Party, December 18, 
1941, Thursday at 8:00 p.m. at Holly- 
wood Inn. . “Sis”

%25e2%2580%259cExce.pt
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PUT OUT LIGHTS

NAUJIENOS, Chicago, III

AN AIRX
J

Official—by the U. S. Office of tivilian Defense

S. KEEP COOL
Above all. keep cool. Don’t lose your head.
Do not crowd the streets, avoid chaos, prevent disorder and 

havoc. « *
You can fool the enemy. It is easy. If planes come over, 

stay where you are. Don’t phone unnecessarily. The chance 
you will be hit is small. It is part of the risk we mušt take to 
win this war.

Until an alarm, go about your usual business and recreation in 
the ordinary way.

Think twice before you do anything. Don’t believe rumors— 
spreading falše rumors is part of the enemy’s techniąue. Don’t 
let him take you in. *

Know your air-raid waming. In general, it is short blasts cr 
rising and falling pitch, on whistles or homs. The “all clear” is 
a steady tone for 2 minutes. Watch this p ?per for description 
of the local signal. (This is subject to change.)

Await official Information before taking any action. When 
the Air Raid Warden comes to your home, do what he telis you. 
He is for your protection. He is your friend.

/He will help you do your part to wh’7 tl.t enemy, .
We can do it. We will do it, if v/e s^ay Cvdni and cool and 

strong and alert.

c

Į

h
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4. LUE
If bombs start to fall near you, lie down. You vzill feel the 

blast least that way, escape fragments or splinters.
The safest place is under a good stout table—the stronger the 

legs the better.
A mattress under" a table combines comfort with safety.
The enemy may ūse explosive bombs or incendiary bombs, or 

both. If incendiaries are used, it’s more important to deal with 
them than to be safe from blast. So defeat the incendiary with a 
spray (never a splash or stream) of water, then go back to safety 
under a table in a refuge room.

Most raids will likely be over in your immediate neigh- 
borhood in a short time. However, stay under cover till the 
“all clear” is sounded.

Know your raid alarms. Know the “all clear”. Official news 
of these will come to ybu from your Air Raid Warden. Don’t 
believe rumors. Watch this paper for air raid ^larm description. 
Ask the warden when he comes.

Should your house be hit, keep cool. Answer tappings from 
rescue crews if you are trapped. (You most likely won’t be 
either hit or trapped, būt if you are, you can depend on rescue 
sąuads to go after you). Again—keep cool, and wait. Dori’t 
yell after you hear them coming to you, ųnless they tell you to. 
Keep cool!

Just keeping cool hurts the enemy more than anything else 
you can do. Keep calm. Stay at home. Put out lights.

down

STAY MOME
The safest place in an air raid is at home.
If you are away from home, get under cover in the neąrect 

shelter. Avoid crowded places.z Stay off the streets.
The enemy wants you to run out into the streets, create a 

mob, start a panic. Don’t do it! . . <
If incendiary bombs fall, play a spray from a garden hose 

(never a splash or stream) of water on the bomb. Switch to a 
s izream to put out any fire started by the bomb. Switch back to 
a soray for the bomb. The bomb will burn for about 15 min
utes if left alone, only about 2 minutes under a fine water 
CTjray. Ajet splash, stream or bucket of water will make 
it explode. y

Under raid conditions, keep a bathtub and buckets full cf 
water for the ūse of the fire department in case water mains 
are broken. ,

If you have a soda-and-acid extinguisher (the kind you turn 
upside down), ūse it with your fingęr over the nozzle to make ą 
tpray. Don’t ūse the Chemical kirid (small cylinders of liąuid) 
on bombs. It is all right for ordinąry fires. ‘

Būt above all, keep cool,-stay homę. \
Choose one member of the family to be thė home air-raid 

vzarden—who will remember all the rules an4 whaį to do. 
Mother makes the best, v • . <

5. STAY AWAY 
‘WINOOWS.

Glass shatters easily, so stay away from windows.
Don’t go to windows and look out, in an air raid. It is a 

dangerous thing, and helps the enemy. The Air Raid Warden 
is out there watching for you. Again we say, get off the streets 
if planes come over. v

At riighti there is danger of being caught in blast from Ciplo- 
sives. / \

Antiaircraft fire means falling/ shrapnel. You are safe from 
it indoors, away from windows. It’s more important to shell a 
plane than it is to see it from a window.

Stay in your refuge room, away from windows. That is the 
safest place. Go there at the first alarm; stay there *until the 
“all clear”. \

Above all, keep calm. Stay home. Put out lights. Lie 
down. Stay away from windows. Do not'say we are re- 
peating; we would rather repeat until we bore you than have 
you forget.

You can do all those things without any* special eąuipment 
other than what you have now in your home.

Ypu can help liek the Japs, with your bare hands, if you will 
do just those few, simple things. ■ ,

Be a good.fellow and follow instructions and keep well. Do 
not be a wise guy and get hurt.

Vytyether or not black-out is ordered, don’t show more light 
than is necessary* If planes come over, put out or cover all 
Tghts at once—don’t wait for the black-out order. The light 
that can’t be seen will never guide a Jap.v Remember a candle 
light may be seen for miles from the air.

If you have portieres, .overdrapes, or curtains, arrange a 
couble thicknešs over your windows. Blankets willdo. Ifyou 
have heavy black paper, pašte it on your windows. Don’t 
crowd or stampede Stores to get it, howevčr. You probably 
have everything you need at home. Be ingenious—improvise.

Should you get an air-raid waming, remember to shut off 
gas stovės, gas fumaces, and gas pilot lights on both. Bomb 
ėxplosions may blow them būt from blast effect. Gas that 
collects may be explosive later.

Pfepare one room, the one with the least window glass, in the 
strongest part of your house, for a refuge room. Put food and 
drinking water in it. Put a sturdy table in it. Put mattresses 
and chairs in it. Take a magazine or two and a deck of cards 
into it. .Take things likę eyeglasses and dentures with you 
when you go into it. Take toilet facilities, paper, a screen. 
If you have a portable radio, take that too. Above all, keep 
calm. Stay at home. Put out lights.calm. Stay at home

t

6. YOV CAN HELP
Strong,. capable, calih peoplę are needed to man the volunteer 

Services. If you want to help, there are lots of opportunities. 
. If ydu know first aid, and have a certificate, there is an imme
diate job for you. If you are a veteran, or a former volunteer 
Or regular firettian, or policeman, there is work for you. If you 
have no special skills būt are strong and husky, there is a job for 
ydii in rescue sąuads, road-repair- units, or demolition and 
clearance sąuads. If you have and can drive a car, you may be 
needed for drivers’ corps. Older Boy and Giri Šcouts over 15 
can help as messengers. < Both men and women are needed.

Here’s how to get started:
If there’s .a Civilian Defense ^Volunteer Office in your com- 

munity, call there and ask where to report. If not, call your 
local Defense Council or Committee, or the Chamber of Com- 
merce. Phone and ask where to report, rather than going in 
person. ,

Thęre are people needed for— 
Air Raid Wardens (men and women). 
Aujdliary Firemen (men). 
Auriliary Policė (men and women). 
Fire Wątchers (men and women). 
Nurses* Aidės (trained women). 
Emergency Medtcal Fofces (men and 

womęri with Red Crbs* First Aid Cer- 
tificates).- ■ 

. Rescue ‘Sąuads (meu).
; Abpve all/ keep cool. Stay home. Put out light 
Lie down: Stay away from windows. You can help!

S. OFFICE OF CIVILIAN DEFENSE, Fiorello H. LaGuardia/Director. Washington, 0 C

Road Repair Unitą (strong, husky men).
Demolition and Clearance Sąuads (strong, 

husky men).
Electrical Repair units (trained elec- 

tricįans).
Decontamination Sąuads (strong men and 

women).
Emfergenęy Food and Housing Units 

(women who can cook and kerve).
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' Asmens ir piliečio teisės
Prieš 150 metų buvo patvirtintos ir įėjo galion 10 

pirmųjų pataisų pne Jungtinių Valstybių konstitucijos. 
Tos pataisos paprastai yra vadinamos "Bill of Rights" 
— Teisių Sąrašas.

Jos nebuvo įrašytos į originalią konstituciją, kadan
gi tam tikri konservatyvus atstovai Kontinento Kon
grese tokių “radikališkų” dalykų nenorėjo. Priimant 
konstituciją, buvo padarytas kompromisas tarp kairio
jo ir dešiniojo sparnų Kongrese: priiųiti pagrindinius 
įstatymus, nustatančius federalinės valstybės santvar
ką, o vėliau, kai konstitucija bus patvirtinta ne mažiau 
kaip trijų ketvirtadalių šteitų, pridėti prie jos naujus 
paragraius, apie asmens ir piliečio teises. Šteitų buvo 
13, todėl patvirtinimai tupėjo būt gauti bent iš 9.

Šitas planas buvo pravestas, ir tokiu budu, netru
kus po J. V. konstitucijos ratifikavimo, ji tapo '‘pakeis
ta” — tikriaus sakant, papildyta.

Iš tų dešimties pataisų įdomaiusias yra pirmas. Jo 
turinys toks:

Kongresas neprivalo leisti įstatymų, steigian
čių religiją arba draudžiančių laisvą jos praktikavi
mą; neprivalo leisti įstatymų, varžančių žodžio ir 
spaudos laisvę, arba teisę žmonėms ramiai susirink
ti ir kreiptis į valdžią prašant atitaisyti skriaudas”.
Čia yra išreikštos mintys, kurias mes šiandien su

prantame, kaipo neatimamus demokratijos principus, 
žodžio, spaudos ir susirinkimų laisvė; teisė kalbėti apie 
savo skriaudas, t. y. kritikuoti valdžią ir reikalauti re
formų.

Be šitų pagrindinių teisių pilietis nebūtų laisvas; 
valdžia jį galėtų lengvai pavergti. Aišku, kad be tų tei
sių negali būti demokratijos.

Tačiau da ir šiandien yra žmonių, kurie pasakoja, 
kad geriausia "demokratija” tai ta, kurioje asmuo jo-' 
kių pilietinių teisių neturi! Girdi, bile tik žmogui leidžia 
dirbti fabrike arba kasykloje ir duoda pavalgyt, tai ji
sai privalo būti laimingas. O kas iš to, esą, kad žmogus 
turi teisė "plepėti” ką jisai nori ir bėgioti į mitingus, 
jeigu jisai neteko savo "džabo” dirbtuvėje!

Tai vergų protavimas. Reikia tat stebėtis, kad jau 
prieš pusantro šimto metų liaudis Jungtinėse Valstybė
se suprato tų pagrindinių asmens ir piliečio teisių svar
bą. Tik jas įdėjus į konstituciją, Amerikos demokratija 
tapd pastatyta ant tvirto pamato.

Jungtinių Valstybių kūrėjai parodė, savo gilią iš
mintį da ir tuo, kad žmogaus Teisių sąraše jie paminė
jo teisę išpažinti ir praktikuoti tokią religiją, kokia ge
niausiai tinka asmens sąžinei. Konstitucijos pataisa ne 
tiktai šitą teisę suteikia, bet ir uždraudžia valstybei iš 
viso kištis į religijos reikalus.

Kongresas Amerikoje neturi teises kokią nors reli
giją steigti arba- ją varžyti. Tai yra pilnas sąžinės lais
vės užtikrinimas ir bažnyčios atskyrimas nuo valstybės. 
Iš tiesų, tik atskyrus bažnyčią nuo valstybės žmogaus 
sąžinė gali būti pilnai laisva.

Šitos paprastos tiesos šiandien taip pat daugelis dar 
nenori ar nepajėgia suprasti. Prieš ją nusideda tie, ku
rie vartoja valdžios galią religijai persekioti, lygiai kaip 
ir tie, kurie reikalauja valdžios "globos” religijai.

- Kaip matome, tos galvos, kurios 18-ame šimtmetyje’ 
steigė demokratinę valstybę Šiaurės Apierikos konti
nente, buvo labai’toli pralenkusios vidutinį žmonijos 
proto išsivystymo stovį. r

Bet tai, žinoma, nebuvo ir nėra progreso galas. Pa
ti Jungtinių Valstybių demokratija nuo to laiko yra pa
dariusi stambių žingsnių priekyn įvairiose gyvenimo 
srityse. Prie teisių, kurios užtikrina žmogui laisvę, tapo 
pridėtos tam tikros teisės, apsaugojančios darbininką. 
Politinė demokratija laipsniškai keičiasi į socialinę de
mokratiją. X !

Mes visi numanome; kad tai yra tikfeti pradžiai tik 
pirmieji nedrąsos žingsniai nauja kryptim. Bet jau yra 
pakankamai aišku, kad šita evoliucija reikš ne panaiki
nimą tų laisvių ir teisių, kurios yra įrašytos į J. V. kon
stituciją, dešimties pirmųjų "pataisų” į formoje,- o jų 
didesnį sustiprinimą ir gilesnį įgyvendinimą. Ne per 
vergovę, bet per laisvę Amerikos liaudis ;eina į soeialįnį. 
saugumą! - . ■' ' i <'

Toks yra Amerikos keliąs. Toks yra;musų ugyveni
nio būdas”, kuriam apginti Jungtinės Valstybės stojo į

Užsakymo kaina:

Metams ......... ,........ ............ $8.00
Pusei metų ......... „............. 4.00
Trims mėnesiams .................  2.00
Dviem mėnesiams .............. 1.50
Vienam mėnesiui ....... 75

ęhieagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija   ............... ..... 3c
Savaitei ..............................- 18c
Mėnesiui ..........    75c

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoj,
Metams ........    $6.00
Pusei metų ............................ 3.25
Trims mėnesiams .................  1.75
Dviem mėnesiams ........ —* 1.25
Viendm mėnesiui ......................75

Užsieniuose:
Metams ,.....~.......   $8.00
Pusei metų ..........................   4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

VIDURAMŽIŲ IDĖJOS IR
MODERNIŠKĄ

TECHNIKA*

Vienas žymiausiųjų- autorite
tų rytų Azijos dalykuose, prof. 
Nathaniel Peffer, sako, kad Ja
ponija yra pilnoje militaristų 
klikos kontrolėje; jos idėjos 
yra iš viduramžių gadynės, bet 
technika modemiška. šita 
kombinacija viduramžio idėjų, 
naujoviškos pramonės ir mili- 
tarizmo padarė Japoniją pavo
jingu agresorium. * •

IJaponija turi daug panašu
mo su-Vokietija, kurios prota
vimas, valdančiuose sluoks
niuose, taip pat dar tebėra vi
duramžiškas, bet kuri sugebė
jo iki aukšto laipsnio išvystyti 
šių dienų pramonės techniką. 
Visai natūralu, kad Japonija ir 
Vokietija yra sąjungininkai da
bartiniame kare.

• “Japonijoje nėra opozici
nės partijos”, sako prof. Pe
ffer. “Iš apačios nėra spaudi
mo, kuris trukdytų galios 
siekimą smurto keliu. Jeigu 
Japonija butų išvysčiusi tuos 
mokslus, kuriais yra pagrįs
ta šių dienų technologija, tai 
ji taip pat turėtų filosofiją 
ir kultūrą, kurias sukuria 
mokslo pažanga. Bet ji, kaip 
beždžionė, . išmoko tik nau
dotis musų išradimų vaisiais, 
neįgijusi mokslinia išlavini
mo, iš kurių tie išradimai 
yra gimę.”
Seniau buvo Japonijoje ir so- 

sįalistįnis judėjimą^. Prieš ko
kius 30 metų prof. Peffer sako
si turėjęs progos juos pažinti. 
Tai, jo nuomone, buvo nuošir
dus ir. pasišventę idealistai. Bet 
jie buvo izoliuoti, nes plačio
sios masės negalėjo jų supras
ti. Darbnjin|<ų jitdč/jimo Japo
nijoje, gilinta saj^įjį, nėra.

“Japonij^blanavo per tris
dešimt metų pulti Ameriką”, 
tęsia prof. Peffer. “Ji šoko 
pasinaudoti patogiu momen
tu, kuomet mes esame Užim
ti kova prieš Vokietiją. Dau- 

' gelis musų .inteligentų prira
šė daug nesąmonių apie Ja
ponijos silpnumą. Buvo sa
koma, kad ją sumušti tai tik 
niekis. Dabar yra pavojus, 
kad mes pulsime į prįešingą 
kraštutinybę. O tiesa yra ta, 
kad karas su Japonija bus il
gas ir sunkus, kuomet pra- 

. džioje ji turi visus triupus 
savo rankoje, nes kova eina 
arti jos namų.

“Bet, galų gale, Japonija 
pralaimės.” v
Paklausus, kokios rųšies val

džia galės susidaryti Japonijo
je, kąi ji bus sumušta, kalbėto
jas atsakė, kad pirmiausia rei- 
kik duoti jai į kailį, o tuomet 
bus matyti aiškiau. Kai milita
ristų klika bus nugalėta ir pa
žeminta, Japonijos žmonės bus 
priversti ieškoti kitokio kelio 
savo kraštui tvarkyti. Tai bus 
didžiausias sukrėtimas Japoni
jos istorijoje.

SULAIKYTAS PALIKIMŲ 
SIUNTIMAS Į 26 ŠALIS
Joks mirusiojo palikimas gi

minėms, gyvenantiems Vokieti
joje ir kitose “ašies” valstybė
se arba jų užimtose arba galin
čiose patekti po jų letena šaly
se, negali būt jiems pasiusiąs. 
Taip patvarkė palikimų teismo 
(Probate Court) teisėjas Chi- 
cagoje, John F. O’Conri&l. To- 
.kįų palikimų turtas bus paves
tas kauntės iždininko globai.

Šalys, kurias paliečia teisėj ox 
patvarkymas, yra šios:

Albanija, Angorra, Austrija, 

milžinišką kovą.
Nėra aukos, kurios šiam tikslui nebūtų verta ąt- 

lięšti. Ir kuomet ši kova bus laimėta, tai galime būti 
tikri, kad Amerikos demokratijos pagrindais persitvar
kys visas civilizuotas pasaulis.

Belgija, Dancingas, Danija, Es
tija, Suomija, Francuzija, Vo
kietija, Graikija, Vengrija, Ita
lija, Japonija, Latvija, Lich
tenšteinas, Lietuva, Holandija, 
Norvegija, Lenkija, Portugali
ja, Romanija, San Marino, Šve
dija, Šveicarija ir Jugo-Slavija.

Neaišku, kodėl čia yra pra
leista Ispanija,1 tuo tarpų kai 
Portugalija yra paminėta. Bul
garija, žinoma, taip pat turėtų 
būti sąraše.

Pinigų siųsti į tas šalis irgi 
negalima. A^ie tai prieš keletą 
dienų pranešė paštas. įsidėmė
tina tai, kad pinigų siuntimas 
yra uždraustas ir į Šveicariją, 
kuri dar tebėra nepriklausoma. 
Pinniaus pinigai į Šveicariją 
ėjo. Bet į Švediją, su tam tik
ru valdžios leidimu, pinigus 
siųsti dar galima.

Pašalpos teikimas Lietuvos 
gyventojams arba lietuviams, 
pabėgusiems į bet 'kurią šalį 
Vakarų Europoje (išimant Bri
taniją ir Airiją, kur pabėgėlių, 
rodos, nėra), tokiu budu, yra 
visai neįmanomas.

IŠSIŠOKIMAS AR 
"ANTIS”?

Tokyo radijas pereitą šešta
dienį pasigyrė, kad sovietų lai
vyno atašė Japonijos sostinėje 
atsilankė japonų laivyno mi
nisterijoje ir išreiškė savo 
“sveikinimus” dėl sėkmingo 
Pearl Ilarbor vbombardavimo.

Nesame matę šitos žinios at
šaukimo. • Ar ji tikra, nežinia. 
Galimas daiktas, kad japonų 
radio tyčia paleido tokią' “an
tį”. Bet jeigu sovietų ambasa
dos narys Tokyo mieste lokius 
“sveikinimus” japonam'’ išreiš
kė, tai čia butų tikras tarptau
tinis skandalas.

Iš viso yra nenormalus daly
kas, kad sovietų valdžia dar te
belaiko Japonijoje savo amba
sadorių, kalo ir laivyno atsto
vus ir kitokius diplomatus, — 
tuo tarpu kai Japonija gengste- 
rišku budu puola Ameriką ir 
Britaniją, kurios Rusijai teikia 
pagalbą. Toks sėdėjimas ant 
dviejų kėdžių veda prie visokių 
nesusipratimų.

Tarp “ašies” priešų turėtų 
bųti pilnas solidarumas.

KORESPONDENCIJA
Portland, Oręgon

Karo pavojus jau čia.
Paskelbimas karo nepadarė 

daug sąjūdžio, — žmonės užsir 
laikė ramiai, nebuvo jokių de
monstracijų prieš japonus, nors 
čia gana daug jų randasi. Nu
žiūrimus areštavo taip vadina
mus “nationalists”. čia buvo 
suareštuoti du Amerikos pilie
čiai: Wagner Horohito ir Mrs. 
Jacobs, viršininkai Internatio
nal Trading Corp. Juos kaltino 
veikloj prieš Suvienytų Valstijų 
valdžią, detalių nepaduoda. 
Kaucija paskirta po $50,000 
kiekvienam.

Laukiam blogiau.
Pas mus jau veikia karo dis

ciplina. Nuo gruodžio 8 jau tu
rime .“Blackout” be šviesų, mie
sto radio stotis neveikia. Viso
kios iškabos elektrikinės už
drausta laikyti degančios, arba 
šviesos languose. Kaip 1:30 iš 
ryto visos šviesos turi būt už
gesintos iki 7:45 iš ryto. Auto
mobilių, gatvekarių, busų, su
stabdytos iki 5-tos vai. iš ryto. 
Tik netikėtuose atsitikiųiuosė 
kaip daktaras pašauktas į ne-

Pacifico Kovos Didvyriai

Narsiai amerikiečiai kovoja už savo šalies apgy
nimą- Kdp. Coliu Kelly Jr. (kairėj) paaukojo savo gy
vybę, kad paskandinti japonų karo laivą. Jis skrido 
virš laivo su bombų kroviniu, nepaisydamas prieš-lėk- 
tuvinės ąrtilerijos ir tris bombas išmetė tiesiai ant lai
vo ko užteko jo paskandinimui. Narsusis lakūnas žuvo 
pirma negu laivas paskendo. Leit. Boyd D. Wągner 
(dešinėj), Armijos lakūnas, pasižymėjo taip pat ore. 
Priešo užpultas, jis numušė du japonų lėktuvu ir kul
kosvaidžio šūviais sunaikino dvyliką kitų priešo lėk- 

« tuvų išrikiuotų aerodrome, Aparrj saloje.

DR. JOSEPH GOEBBELS-
NACIU PROPAGANDOS MINISTERIS

VIII?
Vokiečių laikraštininkai pavers

ti papūgomis.
Kol naciai 'nebuvo valdžioje, 

vokišką spaudą jie traukė savo 
pusėn papirkinėjimais ir grasi
nimais. Gavę dideles pinigų su
mas iš pramonininkų, naciai 
stengėsi nupirkti ekonomiškai 
silpnėjančias spaudos bendro
ves.

Dalis * Vokietijos laikraščių, 
kurių akcijas-rtU re j o nacių par
tiją remią pramonininkai, ne
jučiomis tapo nacių partijos 
žmonių prapagandos įrankiais. 
Kiti vokiečių laikraščiai nusto
jo priešintis naciams iš baimės, 
nes matė, jog naciai yra pasi
ryžę pagrobti'valdžią.

Bet Vokietijoj buvo labai 
daug laikraščių, kurie neprita
rė nacių politikai ir labai griež
tai jiems priešinosi. Šiuos laik
raščius naciai sunaikino, kai 
valdžią pagrobė.

Vienus laikraščius uždarė, ki
tiems pabaudas uždėjo, o tre
čiuosius patys pagrobė. Laik
raščių redaktorius į koncentra
cijos stovyklas suvarė, spaudos 
bendrovių turtą nacių partijai 
perdavė ir ilgus dešimtmečius 
ėjusius laikraščius likvidavo.

Kiek vėliau panaikino visą 
spaudą, kurios naciai negalėjo 
tiesioginiai kontroliuoti. Goeb- 
bels vedė ir organizavo visą vo
kiečių laisvos spaudos naikini
mo darbą. Goebbels tol nenu
rimo, Lol visą spaudą galėjo 
tvarkyti iš propagandos minis
terijos. x

Bet Goebbels nesitenkino 
vien tiktai , vokiečių spaudos į- 
jungimu į nącių propagandos 
ministerijos (kontrolę, jis dėjo 
pastangas visiškai suvienodinti 
ir vokiečių laikraštininkus. 
Goebbels pirma išvalė vokiečių 
laikrąščius, o vėliau jis pradėjo 
valyti ir pasilikusius laikrašti
ninkus.

laimės vietą gali važiuoti, ir tai 
su tam tikru leidimu tiktai. Vi
si turi būt Tiumuose, neprisjla'i‘; 
kančius šių patvarkymų areš
tuoja; bausmė yra perleista per 
miežio tarybos balsavimą .$50Q 
bausmė ar 6 mėn. kalėjimo ar 
abi bausmps.

Banęęlėlyje įvyks susirinki
mas salėm visos valstijos Cjyil 
defėnsc ib.us ieškoma priemonių 
ir hudų, kur išgabenti vaikus ir 
.moteris iš Portlando. Manoma, 
,kad Poi'tlandui gresia pavojus 
nuo japonų iš oro puolimų.

P. Galskis

Goebbels reikalavo, kad visi 
vokiečių laikraštininkai persi
tvarkytų, kad kiekviena ma
žiausioji žinia butų parašyta 
sulig “nauja Vokietijos dvasia”, 
o tai reiškia: sulig nacių parti
jos dėsniais ir skelbiamomis 
mintimis. Goebbels reikalavo, 
kad. butų skelbiamos tiktai tos 
žinios, kurios nacių partijai yra 
naudingos. ?

Kad šis darbas visoje Vokie
tijoje hutų pasėkmingiau veda
mas, Goebbels įvedė spaudos 
atstovams biuletenius, kuriuo
se kiekvieną rytą redaktoriams 
patardavo, kas rašyti ii kaip 
rašyti.

Goebbels įvedė pasikalbėji
mus telefonu iš propagandos 
ministerijos, kurie buvo priva
lomi visiems nacių laikraščių 
redaktoriams. Didelė save ger
biančių redaktorių ir laikrašti
ninkų dalis, atsisako klausyti 
naujų Goebbelso patvarkymų ir 
velijo mesti mėgiamą darbą. 
Ret dalis vokiškų laikraštininkų 
nuėjo su Goebbelsu ir tapo tik
romis Goebbelso propagandos 
ministerijos papūgomis. Jie kar
toja tiktai tas žinias, kurias 
Goebbels pataria kartoti * ir 
skelbti.

Goebbels įveda laikraštinin
kams uniformas.

• Gopbbels nesitenkino vien vo
kiškų laikraštininkų galvų su
vienodinimu; Goebbelsu i nepa
kako išmokyti vokiškus laik
raštininkus naciškai galvoti, 
Goebbels panoro įvesti laikraš
tininkams uniformą.
„Kai ši mintis pirmą kartą bu

vo iškelta, kai kurie nacių laik
raštininkai buvo nepatenkinti; 
jiems atrodė, kad Goebbels per 
toli eina ir vienodinimą Veda 
ten, kur jis visai nereikalingas.

Bet nacių laikraštininkai pro
testavo tiktai pradžioje. Drą
siau protestuojantieji buvo nu
bausti, algos sumažintos ir vie
tos pažemintos. Tuo tferpu iš
valytųjų nacių laikraštininkų 
dauguma priėmė nustatytą uni
formą. Goębbels pats pasisiūdi
no laikraštininko uniformą ir 
juirį Jąįką ją dėvėjo ministeri- 
joj.

Pasakojama, kad Gpchbels 
labai smagiai pasijautė, kai jifr 
turėjo progos audąryti savo ar
miją. Jis gėrėjosi lygiai, kaip 
ir kiti naciai savo -smogikų .bų* 
riąįfi. Gęo^bels V.UVP laikrašti
ninkų viršininku-ir galėjo save 
skaityti laikraštininkų genero
lu. .

Susitikęs su kitais naciais, 
Goebbels pabrėždavo, kfld jo 
kariuomenė yra geresnė už ki
tas kariuomenės ryšis; jo ka
reiviai ne tiktai vienodai apsi
rėdę, vienodai maršuoja, bet jia 
vienodai galvoja ir vienodai ra
šo.

Nė y ienas vokiečių generolas 
nepajėgė taip išmuštrinti savo 
kareivių. Vokiečių generolai iš
mokino savo kareivius visai 
negalvoti, bet jje nepajėgė gal
vojančių išmokyti vienodai gal
voti ir vienodai rašyti.
Goebbels lengvai suvienodino 

laikraštininkus.
Ne vienas iš pirmo žvilgsnio 

pasakys, kad propagandos mi- 
nisteris Goebbels atliko labai 
didelį darbą. Visi žinome, kad 
labai. yra sunku pasiekti bet 
kuriame krašte vienybės vidaus 
ir užsienio reikaluose. Sunku ta 
vienybė pasiekti įvairiuose kra
što gyventojų sluoksniuose, bet 
dar sunkiau ji pasiekti laikraš
tininkų tarpe. Kiekviena proga 
laikraštininkai iškelia visą eilę 
problemų, kurios sukelia di
džiausias aistras ir ginčus. 
Goebbels yra vienintelis žmo
gus, kuris pajėgė pasiekti vie
nybės vokiečių spaudoje.

Taip atrodo iš pirmo žvilgs
nio, bet tikrumoje taip nėra. 
Goebbels nepasiekė jokios vie
nybės vokiečių spaudoje. Vie
nintelį dalyką, kurį Goebbels 
pajėgė padaryti, tai užčiaupti 
visiems nacių priešams burnas.

Gbebbels butų didelis prajo- 
vų darytojas, jeigu jis laisvai 
butų įtikinęs vokiečių laikrašti
ninkus vienodai rašyti ir vieno
dai galvoti, bet jis to nepadaro.

Goebbels nedrįso nė su vienu 
vokiečių inteligentu spaudoje 
laisvai gvildenti bet kurį svar
besnį klausimą. Goebbels nepa
siūlė nė vienam laisvų pažiūrų 
vokiečiui kontroliuojamos na
cių spaudos skiltis savo minčiai 
išreikšti ir jai apginti.

Goebbels vokiečių inteligenti
jai pirma atėmė spaudą, paskui 

■ užčiaupė burnas ir tiktai tada 
■pasidarė nacių spaudos genero
lu.

Savo tikslui pasiekti Goeb
bels vartojo prievartą, kaip ją 
vartoja paprasčiausias nacių 
smogikas Berlyno policijos pre
zidentūroje arba koncentracijos 
stovykloje. Goebbels išmokė 
nacių laikraštininkus vienodai 
galvoti tiktai tada, kai jis nuo 
spaudos darbo pavarė visus gal
voti mokančius vokiečius.

Vokietijoj Goebbels yra dide
lis, kol ten viešpatauja prievar
ta. Bet jeigu savo “didybei” pa
remti Goebbels neturės Hitlerio 
gaujų prievartos, jo “didybė” 
atsidurs labai žemame lygyje: 
niekas nenorės jo straipsnių 
spausti.

(Bus tąsa)
Stasys Dobilinis

Ragina Mokytojus 
Priruošti Ameriką 
Taikai

Pasaulio Ateitis Šios Sah'c.s 
liaukose

Dr. George S. Counts iš Co- 
lumbia universiteto (N. Y.) 
pareiškė Cbicagos mokyto
jams, kad Amerika laimės ka
rą. Bet to neužtenka. Amerika 
turi būti pasiruošusi laimėti 
ir laiką.

Po karo, aiškino Dr. Counts 
Chicago Teachers unijai, A- 
merikos rankose glūdės pa
saulio atęitis. Svarbu, ’kąd šar 
lis butų tam .pasiruošusi. Mo
kytoją! gali prie to prisidėti 
šv^csdąiųi višųomęnęt .ųąikin- 
ęląnii yisokįą uęąpykantą, pa
giežą ir prietarus apie kitas 
šalis.

Po kąro AineriRa galės iš
vesti pąsaulj į geresųį j^tojų, 
j pigu tapi J)Us pasiruošusi. O 
narą abejonės, ,kąd taą darbas 
jai teks. Visas pasaulis lauks 
vadovybės iš Amerikos- Taigi, 
^kuomet kareiviai grumiasi 
fronte, ir mokytojams, dvasiš
kiams ir mokslininkams taipgi 
tenka kovoti.
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RESTORANE. — “KAUBOJAI— NEPAPRASTAS 
SPEKTAKLIS.— PENDLETOS,. — TIKRI ATLAI
DAI. — MOTERYS “KAUBOJŲ" UNIFORMOSE. 
— RUNGTYNĖS. •

Apsukome kelis kartus mies
tuką, užėjome j krautuvę ir vėl 
grįžome į turistų stovyklą.

Tą vakarą galėjome, kaip sa
koma, atsikvėpti, nes nereikėjo 
anksti keltis. Kitą dieną turėjo-

me tik Pęrtlandą pasiekti. Q iki 
to miesto bebuvo apie Šimtas 
mylių. Vadinasi, daugiausia tri
jų vėlandų važiavimas.

Kitą dieną atsikėlėme apie 
septintą valandą ryto. Apleidę

■

Siuvėjas—Furrier 
—Krautuve

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI 

PASIPUOŠTI 
PUIKIAUSIAI IR 

NEBRANGIAI.
4146 ARCHER AVENUE

turtas Virš$6,500,000.00
Apart Apsaugota, Turime G E C ft ftftn n n ■ 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJJU|UUUiUU
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M-, Trečįąd. 9 A. M. iki 12
__ dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 ,P. M-

y^and------------------
LOAN ASSOClATIONoFChlc.p
JUSTIN MACKIEWICU. Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1U1

MNGS

FRANK MCKAS

TAUPYKIT PINIGUS!
SU.

Triangle Melsvos
Šviesos Aliejum

DEGA ŠVARIAU 
LAIKOSI ILGIAU
TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO

TRI ANGLE 
RANGE t

• TEIKIA
F WATER WHITE SPALVA

TRIANGLE 011. C0
Pb. CANal 2020

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 /
\VEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Rufi įš geriausių mainų, daug *8.35
didkiu i ši inta ................................

F^KKANT 5 TONUS AR DAUGIAU. • 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI. 4 i 

BLACK BĄND BUMP ....... $10.25
■Saloe tąkpąi ekstra. ’

— .......................... Į .......... I I ,■■■■—■,■■■! I

Pas Brighton Parko Seniausią ir labinusią!' patikini* 
laikrodininką. 16 metų ant ARCHER AVENUE. Atsi

lankykite j naują ir gražiausią krautuvę

Pirkit Kalėdų Dovanas: Laikrodėlius,; 
Žiedus, Diamontus

4208 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 3847

DOMJNIKAS KURAITIS — Savininkas
Ąęę^TAi

Jonas Rodipa?, Anf. Labanauskas, 
H. Rajevvski “Shorty”

Miida Buiok Sales
VIENINTflLe LJJETUViV BŪICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Street, Chicago, III.
Telefonas-LAFAYETTĘ 2022 • Bei. TeL VICTORY 2499

stovyklą, sustojome restorane 
pusryčių.

Restęranas buvo prisigrūdęs. 
Ir vis daugiausia “kaubojai 
Kai kurie jų iš vergusiais vei
dais, žiovauja. Matyti, naktį la
bai linksmai praleido. /

Ir tai visai suprantama: ko 
jiems varžytis! Juk jie čia su
važiavo pasilinksminti, paūžti ir 
pasižiūrėti “kaubojų” miklumo.

• * i

Suvažiavo “kaubojai” ne lik 
įš Oregono, Wąshingtono, Mon
tana, Utąh, Wayoming ir skitų ' 
valstijų, bet taip pat iš Kaųąrį 
dos ir Meksikos. Suvažiavę jie’’ 
į vadinamąjį “Round-Aip”, klU’iš 
kiekvienais metais apie rugsėjo' 
Vidurį yra rengiamas PęndfetPhj 
mieste.

Pendleton taip ir yra žinorpąs 
kaipo “The Round-Up City”.

Į tuos nepaprastus “kaubojų’J 
atlaidus ąuvažiųoją apie 6();Q00 
Žmonių. Pats Pendletoų, >kųris 
priskaito tik apie devynis tuks
iančius gyventojų, tiek .syečių: 
jokiu budu nepajėgia priglausti.; 
Štai kodėl visi aplinkiniai imies-' 
tukai yra prisikimšę žmonių, j

Suvažiavę svęčiąi aplipkiin;iuo--i 
pe mieątvkuose sustoja nakvy
nei, o dienomis važiuoja -milži
niško spektaklio ir rungtynių 
žiūrėti.

Dalykus tokia, kad “Bęund-; 
ųp” ir yra niekas daugiau, kaip 
tik savę .rųšies “kaubojų” ąpęk- 
taklis. Suvažiavę “'kaubojai” jo
ja laukiniais jaučiais, mikliai 
užmeta “kilpas” ir pagauna bė
gančius gyvulius. Kas geriau pa- , 
sižymi, tiems yra duodamos do
vanos bei suteikiamas čempio
no vardas.

Lygiagrečiai eina ir spektak
lis, kuris vaizduoja praeities 
laikus. Tūkstančiai indėnų šoka 
savo šokius bei vaizduoja tą gy
venimą, kurį jų pirmtakunai 
vedė. Įscenizuojami yra ir “Ote- 
gon Trail” laikai.

Tie laikai daugeliui dar at
mintini, nes Pendleton įbuvo 
vienas svarbiausių “Oregon. 
Trail” punktų.

Rengiamos yra ir arklių lenk
tynes, kuriose dalyvauja ir in
dėnai. Praeityje indėnai^ arklių 
lenktynėse dominavo, bet dabar 
pirmenybę iš jų paveržė balta
odžiai.

Kalbamas “vakarų epinės 
dramos spektaklis” buvo pradė
tas 1912 m. Pasisekimas buvo 
didžiausias. Ir juo tolyn, juo 
daugiau žmonių jis sutraukia.

•Pendleton miestas buvo į- 
steigtas 1870 m. Pavadintas jis 
likę demokratų partijos -kandi-' 
dato į vięe-jprezidentus, ;Geęrge 
Hunt Pendleton, vardu.

Spektaklis turėję prasidėti :po 
dviejų dienų, ;bet žmonių užplū
dimas jau buvo didžiausias- Vi
suose miestukuose tiesiog 
knibždėte knibždėjo “kaubo
jai”. Na, o pačiame Pendletone, 
Žinęma, buvę Rkri aplaidai.

Kai žmonės iš anksto suva
žiuoja ir per kelias dienas ne
turi ką veikti, tąi aišku, kad 
kokiu nors budu jie laisvą lai
ką turi “užmušti”.

Manau, .kad per tas. ikelias 
pienas Arlingtono vienatinė ap- 
tįeka padaro .didęlį -biznį iš 
\“bromo-seltzer” ir ;kitų vaistų 
dėl “hang-ęvėr” (išsipągirioji- 
W)-. ,

Tięk jauni, tiek sepi vyrai,— 
visi “kaubojų” ųnifęi'męmįs 
apsirengę. Ūžia, kalba, padavė
jas -erzina. Jie, matyti, seni pa
žįstami, — kiekvienais metais 
Čia sustoja“,, kąi spektąklię pa- 
žiurętl atvyksta. z

Padavėjos ibei kitos moterys 
įi:gi “kąųbojų” uniformose. ^įąi 
kurios jų, kaip žemaičiai sako, 
“znajoš”: tvirtos įr rąumenin- 
gos. Pusėtiną vyrą galėtų į ba- 
ranką ąuvyąįotį.

Kalbos daugiausia sukasi apie 
busimas rungtynes, — k^s jas 
laimės, kam teks čempiono ti- 
lųląs? , ;

^kirtingų herojų šalininkai 
kartais ir pakeltu balsu pasikal
bą. Bet bendrai imant, <nęsi- 
kąršęiuoja.

Tikrai buvo įdomu ąpįe -^a- 
ląndą ląiko j-estotaue tarp “kątk 
bojų” praleisti, — kažkas pau-

Diena Iš Sienos
GIMIMAICHICAGOJE

Butkuvienė Prašo 
Surasti Vyrų

—-------r-------

Dingo Išvykas *‘Dąrbo
Ieškoti”

ERIGHTQN — Vje
tgs gyyen.tyją, <ųtku-
yjeųė,yiepę, 4?48
kreipėsi j policiją ir J^^ščįųį 
pągelbęti 493
John iButiįų, $9

jisąi įšvąžįąyę ‘‘darbo ięšįkętį”! 
jr nębegrfįp namo, ji sk^nd^k’, 
si, kad Įięsemąi jos 13 .ipetųi 
ąuuus Jąrjjy susižeidė jpęįikąu-! 
iį, jr (‘jąi reikia pągąlbęs.”

4 II

Butkus .išvažiavęs ąų
metių Cbeyrolet gamybes auto-; 
mobiliu. Jei kas žiųpt 'kur j.įs,' 
duokite Žinią p. guįkųyįąnęi.

GUBBINS,------------------- ,
7447 Luella Avenue, gimė spa
lių 18, tėvai: William ir He
lena. /

JANčA, Marilyn, 2044 West 
19th. Street, gimė lapkričio 19, 
jįėyąi; Charles ir Mąry.

IdATUS, Joseph Ę., 1859 So. 
flųrpop Street, gimė lapkričio 
29, tėvai: joseph ir Fern.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad paičios Naujienos 
m naudingos. . ...

‘‘Kungshąlm”

karo xcfil<ą|ąms, lįejtįųyląms -ge- 
rąi žinomų trąns-ątilanj;iųį Jąi- 
vą, “Kungshoiin”. Jisai .prikląų- 
ąė Šyądų ’lląijąį. Amepkos yąl- 
džią Švedijai už jį atlygins.. ‘Pa
staruoju laiku jisai buvo nau
do j omas ‘‘kruzams” Karibų ju
roje.

s,u

su

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
E. Stanys, 22,

F.rances Ąrlis, 21.
Stanley W. Ličkus, 32,

Joan Czermak, 22.
Edivard Panieki, 23, su Ade-

,line A. Romca, 1;9.
Walter Schramm, 29, su

Bernice L. Klimais, 29.
Sugilsi C. Ėbenręcter Jr.. 30,

su Sieliu Rachon, 21.
Walter r Jurgsr .3.2, su Irene

{Grazanka, 22. <
George ZgbarskiJ, 28, su 

Adele Butkus., 25. 
‘ i • ’ ’

Reikalauja
Perskirti

Peter Gricius nuo Sophie 
Gricius.

Gauna
P.erskiraš b

Antojnette $legaitis 
John Šleggitis.

Atviros Kojų 
Žaizdos

žino

bojų” praleisti, — kažkas nau 
jo, nepaprasto, įki iiol nepatir
to. (Bus daugiau)

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modernięku, švelniu Budu
• Kuomet kankinatfis viduriu užkietfijimtt— 
žarnos neveiklios—-skauda gaivą, nfira ener
gijos, palengvinkite sau 61uo moderniftku 
hpdu—kramtykite FEEN-A-MI$<T. SI ,s)ion|ą- 
ga Vidurius UuosupiahU UrAmtpmą jrųtq» 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvalyti vidu
rius. Milionai žmonių naudojasi FEEN-A- 
ftflNT. Pakramtyklte J’EEJJ-Ą-MINT ęluant 
gulti—sekanti rytą tikrai jausite palengvi
nimą Ir v$l iąusitfis puildąl. Visai Sęlrušl 
pakelis kainuoją tik

10c

• Prezidentas Roosevęltąs 
autorizavo WPA išleisti $721,- 
109 įvairiems pagerinimams 
Cook apskričio viešose ligoni
nėse.

Kėni Kilt Lietuvišku 
žyduką, 

NATHAJN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLESALE 
4707 So. Halsted St. 
Tol Boulevard 0014

riRIDGEPURT ROOFING AND 
SHEET MJSTĄL CO.

3216 g. Halsted VICtory 4965
Stogus, rynas/ stoglangius ir 

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

apdraustas.

K^DEL KENTĖTI DEL KOJŲ. gyRd°01?'a™^ 
„ 1 nuo niežėjimo, perdi- 

užkrėtimo odos, iššaukiančios 
žaizdoms, nuo perštėjimo, 

liųdėj^imp, jsųjsfžeidimų ir visokių odos ligų.
BORęėYL CO.,i«00 N. Ashland A v, BBUn^2o9

vąįptinęse, pągejląės Jųpiš! BOROCYL Milteliai 
UčĮįo prpkąltąyimo, prasto kvapsnio ir užkretii 
atleto kęją. BOROCYL skystis lengvoms žaiz

4W'.! .
T

KALĖDOMS
NAUJAS

RADIO
Nusipirk Kalėdoms naują, grąžų radio, kuris gerai pa

gauna visas stotis ir duoda tobulą garsą. Pas Budriką jus 
rasite visokių radio, kokie tik jums patinka. Didelis pasi
rinkimas nuo pigiausių iki brąngąusių iš visų žymiausių 
išdinbysčių. Zenith gerą radio pirksite už $18.95. Lengvi 
išmokėjimai, gera nuolaida už jūsų seną radijo ir dar grą- 
ži dovanėlė jums pas Budriką ųž.tikrintą. Budrike gražus 
12 puslapių kalendorius visiems pirkėjams duodąmas 
dykai.

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine, 

9^00 EWING AVĖ. 
CHRY§LERr-PXMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris
Kai norite naujo arbą gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales. 
Čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. 
100 gerų vartotų 
mui, tokių kaip: 
BUICKAl 
CHRYSLERIAI HUPMOBILES 
CHEVROLETAI FORDAI 
PLYMOUTHAI VVILLYS 
DODGES Statięn VVągon

Nuo 1942 Tolyn iki 1934 
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad autompbilių kai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus 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 Garantpotap.

Atsilankykite į
EMPIRE MOTOR 

SALES, Ine. 
9500 EVVING AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905

Mes turime 
karų pasirinki-

PONTIAC’AI
----- MOBILUS

•AJ
___ LYS
Station VVągon

Carleton (7S685) • Automatically plays up 
(o 12 records, receives American and for- 
cign broadeasts. F’erpi^nępt type needįe. 
Ras 14-inch Concert Grand Speaker, 
W,a,veiiRftg«^tt lowbay cabinęt
has gpjpįe .cęcprd fitpr- 
a$e sp$ęe.
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Šo popular as a i
1 ZtNITH

N eprikiausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir Įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEIST UTO SAV1NGS 

and LOAN ASSOCIAT1ON 
Jos M. Mozeris,'-Sec.

3236 S. Halsted ,ąt. -CAjL. 4118
•RRRRRI

yJLCTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius 
visokius rakandus l
Vfežam į farmas ir kitus mies- j 

■ us. Žema kaina. Musų dąrbas' 
garantuotas. Taipgi pristatom i 
mglig į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

s, pianus ir | 
bei štorus.,

v

• FOTOGRAFAS

Yra daug įvairių kojų 
taip vyrų, kaip ir moterų 
pe. Bet labiausia skaudi kojų 
ligą tai atviros žaizdos, susiju
sios su smarkių degimu ir n.ic-, 
žėjimu. . , :

Atviros kojų žąizdos užtin
kamos daugiausia apačioj ąr, 
viršuj riešo. Įkaitos stoyy jos 
Įabai skaudžios. Atviros kojų 
žaizdos paeina nuo sutinimo 
g’įslių. Rįešąs patinsta ir judė
jimas trukdomas. Stovint, skauri 
smas darosi tpepąhenčiąmąs, 
Daugely atvejų pacientas nc- 
stęngia atlikti savo užduočių ir 
praranda darbą.,

Jeigu jus kenčiate nuo atvi
rų. kęjos skauduliu, .egzemos, 
degimo- ąr niežėjimo, tai užei-, 
kitę į vaistinę ir nusipirkite 
Borocyl Solution- Borocyl skie
dinį vartojo tūkstančiai kentė
jusių skausmą. Jis .pasirodė di
delę pagalba ęsąą.

Kovokite šią .ligą ,ir peętęlskį- 
te. Užeikite šiandien į yąiątjuę 
įr įsigykite bonką .BOįrpcyl So
lution.

ligU 
tar- 11942

Onfy Zenith Has Thlsl
JtADJORGĄN MASTfR CONTROL: 
64 tone cdmbinations on rec- 
.orfls ;broa4cą?t;s.

RADIO

$1CQ.95
' ■ l""1".. .... ...ii

Budrike |<rąutuvėje galite gauti gražių ir lietuviškų Ir 
ąmerikoniškų kalbinių atviručių. Budriko auksinių daik
tų krautuve perkelta į liaują yįetą, į baltąjį namą, 3241 
S. Halsted st., kur yra didelė ęlek,trikinė .iškaba —-

B UDRIK 
FURNITURERADiO 

3409-11 S. HALSTED STREET 
3241 SO, HALSTED STREET

Tel. YARds ?Q88 ,
........ -   ■ ■ J-L 1 4 1,1     11 " '■■■—    

Krautuvės atdaros kiekvieną vakarą iki vėlumoj, p 
sekmadieniais iki 5 vai. ,vakarę.

Žymios lietuvių radio programos Bu4riko pastango
mis leidžiamos: iš WCFL — įQO0 kil. stoties sekmądiepip 
vakarę 5:30 vai. P. M. ir iŠ WHFę 1450 ikil- ketvirtadie
niais 7 vai. P. M.

Sopkie

CONBAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 6?rd St. 
Tel ENG. 5883-5840

areus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

.iki 9:15 vai. ryto.
•šybalomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto. '
Pirmadieniais taipgi V:00 

yąi. yąkaKę.
fšginskit yėUąiisUs žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ’’
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Valstija Reikalaus 
$20,000,000 
Apsaugos Reikalams
Miesto Taryba Bandys Gauti 

$500,000.00. '
SPRINGFIELD, UI. •— Spe- 

cial legislaturoj sesijai, kuri 
susirenka ketvirtadienį, gub. 
Green įteiks reikalavimą at
skirti $20,000,000 įvairiems ša
lies apsaugos reikalams.

-Pinigai reikalingi, jisai aiš
kins, padidinti Illinois milici
ją iki 10,000 narių, kovai su 
sabotažu, padidinti ugniagesių 
ir policijos departamentus, 
taipgi įtaisyti įrengimus vals
tijos įstaigose kareiviams.

iPanašiems reikalams CJiica- 
gos miesto taryba bandys iš
gauti iš miesto iždo $500,000.

Kenosha Miesto 
Darbininkai
Atšaukė Streiką

i'

Daro tai "patriotiniais 
sumetimais’*

KENOSHA, Wis. — Apie 200 
Kenoshos miesto darbininkų 
šeštadienį atšaukė 17-kos die
nų streiką, pareikšdami, kad 
“patriotiniais sumetimais” ne
begali toliau pasilikti nuo pa
reigų.

Miestas priėmė keturis jų 
reikalavimus: pripažino AFL 
uniją, davė senioriteto teises, 
įvedė civilės tarnybos sistemą 
ir sutiko užmokėti už nedirbtą 
laiką.

Nešalins Wolfe’o
Streikicrių reikalavimą pra

šalinti miesto menadžerį Leroy 
Wolfe*ą Kenoshos viršininkai 
atmetė, šešių pašalintų darbi
ninkų reikalas atiduodamas ar- 
bitracijai.

—. ,,w ■■ I ■ I — —, >

FordasĮvedė 7 
Dienų Savaitę
G. M. ir- Chrysler žada pasekti

DETROIT, Mieli. — River 
Rouge, Lincoln, Ypsilanti ir 
trys kitosf didelės dirbtuves pri
klausančios Fordo firmai, pra
dėjo dirbti 7-ias dienas savai
tėje. Jos taipgi dirbs po 21-ias 
valandas be pertraukos.
. Daugelis darbininkų savano
riai sutiko dirbti ilgesnes va
landas, kad duoti progą ben
drovei išlavinti naujus darbi
ninkus.

CIO koperuoja su Fordo fir
ma šiuo reikalu. Panašią darbo 
sistemą unija bando įvesti Ge
neral Motors ir Chrysler dirb
tuvėse, kurios taipgi gamina 
daug visokių kariškų reikme
nų.

CIO Laimėjo 
Peoria Traktorių 
B-vės Rinkimus
Pralenkė AFL, Nepriklausomą 

Uniją
PEORIA, III. — Nacionalė 

Darbo taryba skelbia, kad CIO 
Ūkio mašinų unija laimėjo tei
sę kalbėti už darbininkus Peo
ria Caterpillar Tractor Co. dirb
tuvėje.

CIO gavo 5,164 balsus prieš 
AFL 4,159, ir nepriklausomos 
Independent Tractor Workers 
unijos 0563.

NAUJIENOS, Chicago, III.

M 

v-"'

Pirmad., gruodžio 15, 1941

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jot) n jf. (įubeilusi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Suėmė Už Drafto 
Vengimą

KENOSHA, Wis. — Federa- 
lis teismas patraukė atsakomy
bėn 33 metų kenoshietį Bruno 
C. Praninską. Jisai kaltinamas 
neužsiregistraviniu draftui. Jam 
paskyrė $509 kaucijos.

6-ių Dienų
Savaitė Kasyklose

TAYLORVILLE, III. — Pca- 
body anglių bendrovė skelbia, 
kad tuojau įveda šešių darbo 
dienų savaitę visose savo ka
syklose prie šio miesto ir kitur 
Illinois valstijoje.

Operos Deficitas 
$20,000 

šeštadienį Chicagos Opera 
uždarė šių melų sezoną. Direk
torius Fortune Galio praneša, 
kad šįmet, deficitas bus apie 
$20,000, bet nedaugiau $2’5,000. 
Pernai jis siekė $100,000.

Šįmet publika operą 
gausiai lankė.

labai

Čekoslovakai 
Padovanojo 15 
Namų R. Kryžiui

Gražins po karo

Čckoslovakų Tautinis Susi
vienijimas Chicagoje pereitos 
savaitės pabaigoje padovanojo 
Rauclonam Kryžiui 15-ką na
mų įvairiose apylinkėse. R. 
Kryžius juos naudos pirmos 
pagalbos painokoms, banda
žams gaminti, rūbų ir avalinės 
atsargas krauti, ctc.

Karui praėjus, namai bus su
gražinti Susivienijimui.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 S. Halsted St.
Phone CANAL 4796

Vai. nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šiandien nuo 11-tos ryto iki 2 pb pie
tų vidurmiestyje, Chicagoj, įvyksta iškil
mės paminėti 150 metų sukaktuves “Tei
sių Sąrašo” — “Bill of Rights” tos J. V. 
konstitucijos dalies, kuri garantuoja 
žmonėms žodžio, tikybos, sapudos ir su
sirinkimų laisvę.

Prie Wabash, State ir Wacker Drive 
iškilmių metu bus atidengtas didelis pa
minklas trims Amerikos nepriklausomy
bės pionieriams -— George Washingtonui

ir Robcrt Morris sii Haym Solomon, ku- 
riedu paaukavo savo turtą revoliuciniam 
karui finansuoti.
* . ■ /

Visas iškilmių programas bus* perduo
damas per garsiakalbius nutiestus State • 
gatve.

“Bill of Rights” sukaktuves švęs ir vi
sa Amerika, šįvakar įvyks specialiai ra
dio programai, kuinuose kalbės ir prezi
dentas Rooseveltas.

buvo 
japoniškos į- 

“Shintani” 
743 Rush

išleido spe-

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Patriotiški Bentono
Angliakasiai J

Angliaka-’ BENTON, III. — 
šiai Old Ben kasyklose No. 10 
sudėjo po 10 c. ir nupirko di
delę vėliavą, kurią ,iškėlė ant 
aukščiausio kasyklų triobesio.
Ji ten, plevėsuos per visą karo

Tose kasyklose dirba daug

Senatorius Brookš 
Turbut Ne Kaip 
Jaučiasi —
Ir Havvaii Truputį Pavėlavo
< Vienas atkakliausių izoliaci- 

ninkų senate yra Illinois 'Val
stijos senatorius Wayland C. 
Brooks. Jisai vadinamas “Tri
būne* žmogum”, t’er ilgą laiką 
smarkiai kovojo Roosevelto už
sienio politiką, iš jos šaipėsi ir 
visur stengėsi Rooseveltą dis
kredituoti.

Gal jo paties raštinė tai pa
darė, o gal koks šposininkas 
sumanė iš Brroks’o pasišiepti, 
Štai kas įvyko.

šeštadienį įvairiems chicagie- 
čiams atėjo vokai su senato
riaus Washingtono adresu. Vi
duj buvo kopijos kalbos, kurią 
jisai pasakė! spalių menesį se
nate, tema, “šis karas nėra mu
sų karas”.

—- Teisybę Sako
Chicagon šeštadienį taipgi 

atėjo —■ reguliariu . paštu — 
propagandos laiškai iš Hawaii 
salų turistų biuro. Jie kelia ,Į 
padanges Hawaii grožį, ir sa
ko, kad “lėktuvų susisiekimas 
ten dabar labai geras, ir ‘ju
dėjimas’ labai didelis”.

Apie tai nei vienas neabejo
jam. -

O Visi airiai, kurių pavar
dės “Kelly”, rengia iškilmes pa
gerbti lakūną Colin P. Kelly Jr. 
kuris žuvo po to kai paskandi
no japonų karo laivą “Haruna” 
prie Filipinų salų.

LEIDO ATIDARYTI
JAŲONŲ VALGYKLĄ’

Karui kilus Chicagoj 
uždarytos visofe
staigos, tarp jų ir 
japoniška valgykla, 
Street.

šeštadienį valdžia
cialį leidimą tai valgyklai vėl 
daryti biznį. Savininkes du sū
nus yra Amerikos piliečiai ir 
eina U-S. armijon.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Proviso Apygarda 
Atėmė Pašalpą 
Nepiliečiąhlįšrį

Ches- 
vals- 

supervai-

“Lauks instrukcijų iš 
Washingtono” .f; ..., „

MELROSE PAfe — 
ter M. Carson, Proviso 
čiaus (“apygardos”)
zeris, šeštadienį nutraukė pa
šalpą 50-čiai bedarbių nepilier 
čių, kuriais valsčius iki šiol ru- 
ipnosi.

Carson aiškina, kad tai di
džiumoj ateiviai riepiliečiai iš 
šalių, kurios “su Amerika ka
riauja”. Jisai lauks tolimesnių 
instrukcijų iš Washingtono ką 
su jais daryti.

“Berlynas, Rymas 
Tokio”

KARAS IR MEILĖS 
NEAPLENKIA

EVANSTON, UI. -J Prie eže
ro ir Lincoln avenue yra dide
lis plotas automobiliams, kur 
vakarais jaunos poros suva
žiuodavo “špuninti”. Dabar po
licija aikštę uždarė. Netoliese 
yra 5,000,000 galionų vandens 
rezervuaras, ir prisibijoma, 
kad sabotažninkai gali bandyti 
jį išsprogdinti.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

CAMP FORREŠT, Tenn. 
Illinois kareiviai, kurie čia 
vinami karo frontui, turi 
są eilę taikiklių, į kuriuos pra
tinasi šaudyti. Vieną vadina 
“Berlynu”, kitą “Rymu”, tre
čia “Tokio” (Japonijos sostine) 
ir 1.1.

la- 
vi-

Du Bankai Moka 
Dividendus

SPRINGFIELD, Ill.; — Val
stijos auditorius Luęder autori
zavo State Bank of Union, 
(Union, III.,) ir State Bank of 
Antięch (Antioch, III.) išmo
kėti 'depozitoriams po 10% di
videndus.

Mano 20 mėtų 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 elektra7 parodančia ma
žiausias kl&idas. 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. Kaino's pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen » HEMlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’IS
Gydytoms ir Chirurgas 
Ofisas 46145 SO. ASHLAND * AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MTDWAY 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 . ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS*

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS • . 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

• Lapkričio 21, nusišovė Eu
gene Wood, 50 metų chicagie- 
tis, nuo 6854 Normai Bulvaras. 
Vakar ir jo našlė, Mrs. Marie 
Woods, 40, bandė nusinuodyti. 
Kaimynams pasisekė ją išgel
bėti.

Dr. E. A. Changnon
Patinusios, Gyslos, Ofiso valandos 
ir kojų skauduliai 7—9 P. M.

Dienos metu pagal sutartį.
3564 So. Halsted St.

Tel. YARDS 4487

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR: C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais -nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakom ih- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street 
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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 
’ Namu tel. REPUBLIC 4888

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014 TeL STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto
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Lietuviai Laimėję
Dovanas “Chicago
Sun” Konkurse

J. Pėntis Gavo $10, Kiti 
Mažesnes Dovanas

Naujas Chicagos rytmetinis 
dienraštis, “Chicago Sūri” šeš
tadienį paskelbė laimetojUs kon
kurse jajm vardą, parinkti.

$10 premiją laimėjo p. Juok
ias P. Pėntis, buvęs chiuagie- 
tis, kuris dabar gyvena Ro'ck

JURGIS BENDIK 
Gyveno 3717 Parnell Avė.

Paliko dideliame nuliudime
3 dukteris, Annette. Marie 
Walkėr, Dbrothy Proike. sūnų 
John P. Bendik ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj, 3440 W. 26th St.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, gruodžio 16 dfen^, 2:00 V. 
po pietų. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Concordia kapines.

Visi a. a. Jurgio Bendiko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliudę liekame: .
DUKTERYS. SŪNŪS ir 

GIMINES.
Laidotuvių direktorius John 

T. Chrastka, Tel. LAWndale 
2262.

islande, ad. 1619 12th avenue.
Kitas dovanas laimėjo šie aš 

menys:
Po $5.00

Tnarlin j. Svaglis; 3531
Jackson Biiivbbas, JGhicdgd

G. A. Jasin, 92,30 So. Loomis 
siriebt, Chicago

V. dublis, 1Š1 155th P!;, 
Calhriiet City, tll.

Po $1.00
Heleri Budhinite, 437 W. t)e- 

minį Placė, Chicago
j. Janoritch, 1208 So. Karlo v 

avenue, Chicago
Jdšėph Ryhisha; 630 S. 23rd 

atenuė, Belltoood, III.
Bertha Petruschadt, 326 W* 

Dickens avenue*, Chicago
Frank Rumšas, 7215 South 

Gaiįfornih avėhulė, ChicAgo
jošeįh Bdfbait, 3313 Š. HM-

jted Street, Chicago
Sušan B. Kddirka, 2151 Mc

Lean averiuė, CKicaįfo, ir
Eugene Yakas; 4012 Archer 

įventic, Chicago.

Serga Elena
Rupšienė

w.

A TYPEWRITER
Makeš and Ideai X-mas Gift!

Guli Evangelicat Ligoninėj
Sunkiai yra sriširgUši chica- 

gietė Eleriri Kųpšienė, žmona 
Kazio Kupšo, 2727 Wfest Ever- 
green avenue. Ji guli Evange- 
lical ligoninėje, 5^21 South Mor
gan Street, kur Dr. Gasdas pa
darė jai sunkią vidurių opera
ciją (gruodžio 9-tą).

Ligonė pamažu ėiria geryn. 
Draugai ir draugės yrh kvifeČia- 
mi ją aplankyti. Ji guli kamba
ryj 117, pirmame aukšte.

Elėnos Draugas.

. L. A. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJŲ REZULTATAI

‘•i - « . .1 , _,C š

30,

v. ..Lailkhife L...Kd® .............

£ .J f
v., .......... ?.............. ............; ;...
KdVali'auikas............. ..... .........................

Dr; > J:; Ymiki

Mifidfiškriš ........
k. 4.

Ž6l>

/ 

aJv, fe O® e.*^
> •

C. k. Pildė!

Mikūžiutė
Mockus ....

J, Brazauskas
W. Norkus ..
Jatulis ........
Kittžihskaš....

Į IŽDO GLOBĖJUS
E.
S.

526 
722 
282

10 
8

į, DR; KVOTeJŪS
Dr. S. Biežis ...............................
Įjr. P. £alatoris ..............................
l)h J. ŠidįKėsIb'v ..................... .......... .

REZULTATAI KUOPOMIS 
Kuopa 284, bary, hul.

Ldttkaitiš

Mažukna..... ...
Tanias Matas .

733
28

REMKITĘ TUOS, KURIE 
GARSINASI

»

and 
up

Cash or Easy
Terms__

S MONT1IS

Viiiiknš

G u uis

Typewriter Sales aricl Service
3712 Si Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

TOBULA DOVANA
“J AI

dailus 15
.10K rausvo arba natūralaus au
kso rolled plate. 
plieno nugara
Kainon įeina Feder. Taksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki 

Kalėdų.

Akmenų .poniom Elgin
Nerudijančio 

ugara. Pirkite Kreditu. 
IŠMOKĖJIMAI

WjC)lsen
xdxEbaniir’į' i

+ Opticians !

^6^46' Š; Halsted St. į
L1 >»..•*_____ _____ i_______

ZIGMONTAS 
MARTLNONIS

, » į• k ’ i ♦ • l • ■ ‘ 'U '» * 4 • * 14

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio. 14 dieną, 11:30 vai. 
fyto, 1941 m., sulaukęs 72
rh; amžiaus, gitnęš PanemųriėS 
miestely; Lietuvoj. Amėrikdj 
išgyveno 36 metus.

Pdlikd didėliaine riuliUtĮiirie 
šunų Joną, ūiarčią Mdrijbrią 
iri ,3 anūkus, dukterį . AdOlą 
Wilkozek, žentą Edvardą ir 2 
anukus, dukterį Valeriją Dee- 
gan, žentą Clarence ir 2 anū
kus, sūnų Edwardą, marčią 
Goldie ir vieną anūką, brolio 
dukterį Albiną Bagdonas ir 
švogerį Vitalį Petrulį ir gi
mines. Lietuvoj paliko seserį 
Tdfilią ir daug gifninių.

Kūnas pašarvotas 1621 So. 
Vrildn Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, gruodžio 17 d7 
9:00 vai. i*yto iš namų į. Dievo 
Anveizdos parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
teo bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. ą. Zigmonto Mdrti- 
rioriio giminės, draugai ir pa
ristam i esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyVadti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 
nSvirrią ir dtšis^eikiiiimą.

Nuliudę liekame:♦ . * f 44* 4* •
Sūnus. Dukterys. Marčios, 
Žentai ir Giminės.
Laid: Direkt; S. Skudas;

Tol. MONROE. 3377. ... „ .. .. _

/ Mikužiiit«5 ........... ,.
Mbčkuš .......
Martin (Kehcjriitf) 

f)E hiežiš .............

21

Kuopa 139 (Chicago, RoselandJ

Bagočius

J. K. Mažiukna

Vinikas

Gugis

Mikužį u te
Mockus ...

Dr. Biežis ........... 29
Dr. A. Montvidas  ........ 3

A; Narbutas

33-čios Divizijos
Tėvu Susirinkimas

ni

J. Pučkorius Vėl 
SLA139 Kuopos 
Pirmininkas

rašti-
Gaileviciuš — fin.

Kudpa Nebenaudos Darbininkų 
/ ‘ Sales Susirinkimams

, R0ŠELAND. ŠLA. 139 
kį. priėšmetiriis susirinkimas 
įvyko gruodžio 2 d.,- Darbinin
kų Svetainėj, 10413 Michigan 
Avė1? Susirinkimas nebuvo per- 
dictėiiš, ndrS bariai buvo kvie
sti atvirutėmis. Buvo tvarkus 
ir tamūš.

# Valdyba
Ktiopos Valdybbh 1942 me- 

tMš išrinkti vėl visi senieji, 
Jiltent: J. Pučkorius, pirminin
ku; J. PalįbhiS; vičė pirminin
ku ; A. Narbutas—prbt. 
ninku; B.
raštininku; Antanas Balchunas, 
kasiėritim; j. Ptičkbi'iUš ir B. 
Gdilevičius, organizatoriais; Dr. 
I. Makaras,, kuopos daktaru.

. SLA- Pildomosios Tarybos 
nominacijose veik vienbalsiai 
nominuoti visi dabartinės tary
bos nariai. 

« t ‘

Į Balchuno Salę
Kuopa susirinkimus iš Dar

bininkų svetainės perkelia į An
tano Balchurio, “Roseland Buf- 
fet” svetainę, 10314 Michigan 
Avė.

Sekantis kuopos susirinki
mas, kaipo metinis, bus laiko
mas jau naujoje vietoje. Rose- 
moor Ruffel svetainė nauja, 
tinkamai įrengta susirinkimams

ir labai jauki. Todėl prašau vi
sų kuopos narių vietą įsitėmy- 
ti. Ateinančiais metais kuopos 
susirinkimai bris laikonii tą pa
čią dieną, būtent pirmą antra
dienį kiekvieno mėnesio, Rose; 
moor feuffet svetainėj, 10314 
Michigan Avė.
A. Narbutas, Kp. raštininkas.

Rytoj Janitofių 
Masinis Mitingas 
Chicagos Stadione

Janitorių unija rytoj rengia 
masinį mitingą Stadione, ku
riame supažindins visus savo 
narius su civilčs apsaugos dar
bais.

Prez. William L. McFetridge, 
majoras Kelly ir kiti kalbėtojai 
iš civilės apsaugos komiteto 
nurodys janitoriams ką jie gali 
atlikti turtui ir žmonių gyvy
bėms apsaugoti pavojaus va
landoje.

$10,279,000
Karo Ęontraktų

Pereitą Savaitę Chicagos 
dirbtuvės gavo kariškų užsa
kymų už $10,279,000. Didžiau
sias teko Borg korporacijai— 
$6,430,000.

CLAŠŠIFtED ads.
SITUATION VVANTED 

. ieško Darbo
IEŠKAU DARBO į restorantą už 

virėją ar į taverną už bartenderį. 
įrašau pranešti laišku: U. S., 6640 
So. Campbell Avė.

HELP VVANTED—FEMALE 
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 Coffee Shop, 1810 
Jackson Blvd.

BENDRAM NAMŲ DARBUI. Tu
ri mylėti vaikus. Paprastas viri
mas. Gyventi vietoj ar išeiti. $10— 
$12. Keystone 0396.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

HORIZONTAL BORING MILL 
operatoriai. 2034 W. Fulton St.

AUTOMOBILIAMS BODY ir fen- 
der darbininkas, patyręs. 4403 Ad- 
dison St. Kildare 8382.

CHICAGOJ GIMĖ
TRYNUKĖS

West Suburban ligoninėje 
šeštadienį gimė trys mergai
tės, apie 2 švarų ir K1 uncijų 
dydžio, Mrs. Elizabeth Daub- 
ner’ienei, 4001 W- Nelson st.

“GENEROLAS SUVOROVAS” 
s

Wo|ld Playiiouse teatre; Michigan prie Van Biiren, 
šeštauiehį prddcjb rodyti sovietų gamintą filmą, vardu 
“Generolas Suvorovas”. Jisai bdvb Rusijos arniijoš jvadii 
Najjmbbiiui ližfhibms tą kraštų. Jam atiduodamas krėdL

> tas už Napoleono armijų šdnaikįųinią.
Suvorovo rolę vaidina. Nicolai Čerkasovas.

World Playhousc
410 S. Michigan, arti Vari dufėh

—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.] •

Gėlės Mylintiems ►
Ban- > 

Laidotu- ►
H 
t

1 n A Vestuvėms,

W I | LJ Ta vėms, Papuoši- 
■... .. ‘ matus.

GfeLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone L£FĄ.YPTfrfc..5h9(> 
XXXXZ K) xzxxxxxxxxxxxxxxx£

• — —- • iu^.i —I II.

lOVEIKISwp
■ Dalis.

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
Ir , Pasrrabaffl®.

3316 SO. HALSTED ST.
Tel. YARDS 7308

a. t a.
ALEKSANDRAS MISLEVICH

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 12. d.. 7:30 vdl. rytb; 
1941 m., sulaukęs pusės- amž., 

, gimęs Liet ; Seirijų miestely.
Paliko dideliame nuliudime 

ŪidWfį Marijoną; po tėv&is
■ Jocukoniukę, 4 dukteris: Ma

ry Mdtkurtės ir žehtą Zlg- 
montą, Nell Stugis ir žentą 
Juozapą. Oną ir Ellaine Mis- 
levich, 3 sūnūs: Gediminą ir 
marčią Marthą, Joną ir mar- 
č:ą Mi’dred, Aleksandrą ir 
daug kitų .giminių ir "pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
5633 S. Union Avė. Laidotu
vės įvyks treč., gruodžio. 17 
d., 9:00 v. ryto. Iš namų bus 
nulydėtas į Liet. Tautiškas 
kėpihes.

Visi a. k. 'Aleksandro Mi$- 
levich giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuošįrdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
Suteikti jam, paskutinį* patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliudę liekamo:
'■ Mdfėris, DtilUėr^š, S'dhųš 

ir Giminės. f
Laid. Direkt. Š. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138—1139/___

Kalbės Gen. Cummins
CHičh^djė yra Šušidariusi or

ganizacija;;... “33rdi... Divisiori 
Mtii’s Clįib”, į kurią įeina tė
vai . .kareivių, ..taraujančių to < 
je divizijoje. Ji rūpinasi jų ge- 
rovė, morale, aprūpina knygo
mis, žurri&l&iš, etč;

ŠĮvdkaf ta organizacija laiko 
susirinkimą Atlantic viešbuty
je^ prie Clark ir Jackson, kur 
svarsty Įvairius reikalus, iš
kilusius. dėl karo. Kalbčš gen: 
Cummins, ęhięagos . karo dis - 
trikto Vaite. Mitihgdš prasidėt 
8-tą vai. vak.

NE ALIARMAS, BET 
IŠDEGĘS MOTORAS

, .Naktį iš penktądienio į šeš-. 
tadicnį staigiai užgęso šviesos 
N<MĮ Wcstėfii ^ėlžRėlio stoty
je. Kai kurie baifhingesni ke- 
lųiyidi marfe; jbg ttfi ,žėijklas; 
tad Chicago bombarduojama.: 
Kiti špfcjdr kad tai ban'dbmas 
“blackoutas”;

Stotis išbuvo be šviesų apie 
pustrečios valahdos. Sugedo ge-

moNtėčarlo baletas chicagoje
Tradicinėms Kalėdų ir Naujų Metų gastrolėms Chi- 

cagon atvyksta Montre Carlo rltšų baletas, kuris Chicago 
lanko bene šeštds Metus. Gr|ipe sušoks devyriius baleto . ...... J , j
programus nuo gruodžio 26-tos iki sausio 1-irios.

Paveikslas viršdj pU,rbc|o scenų iš grtipės baleto “šė- 
hėrezada”, pareintri “1001- Nakties’’ pasakomis: • ’

v Monte CaN6 grupe, šoks Civič Operbje, Maėlišbn iri 
Wdckėr. feliČtįiUbuš iitlo 55 cehtlį iki $3.30.

Chicagos Draugijų, 
Kliubu Valdybos 

1941 Metams
KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941- METAMS: Jos. 

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Viče-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 

r. . rąšt., 2441 W., 45th Place; Dr.
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Striko! 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash- 

, land Avė.. Tel. Prospect 1030;
Paul. J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So, Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
šhihg Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. KAzunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

DR-STĖS TAUTIŠKA GARMUS 
VARDAS LIĘT, IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukdckis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pageli). — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.: Nut. 
rašt.-^J. Yuskėnas, 2547 W. 45th 
St.; Fin rast.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wcpd St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob;: Frank Wenskus, 26,39. W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talmail Avė.; Trustee — J. YuŠ; 
kęnasj 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiėkunąs —A. F. Czesna, 4501 
S; Paulina St.; Ąnna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VaL- 
bYBA 1941 METAMS: Pj, Arlaus

kas—Pirm., 2109 Cleveląnd 
Avė.; A. Niprikas—Pitm. į>agelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stęlla Gasper—Fin. 
rašt., 3338 S. Emerald Avė.; E.
RamaŠauskifenė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independėnce Blvd.; 
St. Niprikas— Kasierius. 3824 
Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, 111, Alfohs 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted. St.; K. Balchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th Pį. Stlširiri- 
kimai laikorhi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywobd 
syęt., 2417 W. 43rd St. .

Corning star kliubd vAl- 
DYĖA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus,' 3123 Lyndąle 
Avė.; Viue-hirrtL—A. •‘ Soboi, 1927 
N. California , A,ve., tel. Arjhltagė 
4290; RaŠt.—M.Chepul, 3327. Le- 
MojhiS St.,/ tel. Špauldirig 7903: 
Iždį kaS.-^L.. Striupas, 3636 North 
Avė., tek Spaulding. 0745;. Fin. 
rdŠt—B. RokėrS. 2345 N..Kėdzie 
AVe., tel. Spaūldlrig 3180: Kas. 
glob.—A. Lungevicz, .18Į4 W.a- 
hansia Avė., tfel. Humboldt 228?: 
Kflš. pSgelb. — $. Bunėckfs, 3327 
Lę. Moyhę St> tel. Spatildlng 
7903; Maršalka — A. Kuprevięią. 
3448 ,Le Moyne St. Sus irin kirus i 
fitšibtiria kds’ piriną ' kėtvlrtad.. 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitafeė 
Avenue.

■ ..........
feirkiiė tpšė kriaiitu’vėše, ku- 

rios garsnittsi “NAUjfijNOSE”

BUSINESS CHANCES
_ Biznio Progos______

RETAI PASITAIKANTI PROGA
Parsiduoda čeverykų taisymo ša- 

pa, sykiu su prižiūrėjimu namo. 
Biznis išdirbtas per 10 metų, štoras 
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.
Tel. PORTSMOUTH 7713

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001

MARQUETTE PARKE 
2 APARTMENTAI

NAUJI DELUXE 5 KAMBARIAI, 
oktagono frontas, bungalow stogas, 
ąžuolo trimas, plieno kabinetai vir
tuvėje ir pantrėje, tailo vonihe vė
liausios rųšies, karšto vandens šili
ma*, stokeris, beismento virtuvė. 
Namai .pilnai insuliiioti. Kaina toli 
žemiau dabartinių statybos kaštų. 
Dėl susitarimo apžiūrėti telcfonuo- 
kite HEMLOCK 2000.

'Tikri bargenai southsidėje
8 flatai, kampinis moderniškas, 

•$19,000. Nuomos $4060.
6 flatai, nuomos $3060.— $14,700
4 flatai, muro, pečiaus šilima— 

$5,009.
3 flatai, medinis moderniškas, 

karštu vandeniu apšildomas, $5,500.
6 kambarių bungalow, $5,500.
2 aukštų, bizniavas, 63rd arti Ke- 

dzie, nuomos $1500. $11,000.
Didelis pssirjnkimas mažų ir di

delių namų. Pirk ir džiaukis ką 
turi mainyti. Kreipkitės:

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

Insurance
W. 59th St, Chicag<x III.

Tel. REPUBLIC 7731
2506

VVHOLESALE FURNITUltE
. Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 SJ. Westem Avė.

Chicago. Iii Tel. REPublic 6051

FINANCE AND LOĄ.<S
Finansai ir Paskuos -

GREIT,TH PIGIAI 
ANT 1-MŲ M^RGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėsimais 
MUTUAL FEDEltAL

SAVINGS ......
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermafc Rd. 

BEN. J. KAZ.ANAUSKAS, See 
Turtas virš $1.100.000.

SUSIRINKIMAI
D. L. K. VYTAUTO DR-JOS 

priešmetinis suMrjnkim.ąs' įvyks 
antradifenį, gruodžio 16 dieną, 7:30 
Vai. ryto, Chicagos Lietuvių Audi
torijos svet., 3133 So. Halsted St. 
Bus rerikdma valdyba 1942 metams 
ir kitokie reikalai bus svarstomi. 
Visi nariai dalyvaukite.

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

?XXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXT2<
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PRANAŠAUJA, KAI) CIO IR AFL ŽADA
SUSITAIKYTI, SUSIJUNGTI

“JAU KURIS LAIKAS VYKSTA 
SLAPTI PASITARIMAI”

8

Japonijos užpuolimas ne tik 
kad prašalino aštrų nuomonių 
pasidalinimą Amerikoj karo 
reikalu, bet gali sujungti ir abi 
didžiąsias darbo organizacijas,

Žinios sako, kad prezidentas 
Rooseveltas tarėsi su AFL' ly
deriais tuo reikalu. Jisai taip
gi pavedė Sidney Iiniman’ui, 
OPM darbo skyriaus direktoriui 
ir Amalgamated prezidentui, 
patirti ką apie taiką mano CIO 
vadąi.

10 Pritaria
tekstilių, auto ir vi- 
didžiosios CIO unijos

Plieno, 
sos kitos 
buk pareiškė norą ginčus su 
AFL užbaigti ir eiti prie vie
ningo darbo. Nežinia tiktai kaip 
stovi United Mine Workers ir 
tos unijos lyderis J. L. Levvis. 
Jisai nebuvo atsiklaustas.

Chicagoj, žinios sako toliau, 
jau kuris laikas eina slapti pa
sitarimai tarp atstovų nuo AFL 
ir CK), ir iš jų iškilo noras abi 
organizacijas sujungti. AFL ir 
CIO unijų tarybos žada duoti 
pradžią* bendram darbui veik
damos išvien įvairiais, apsigy
nimo klausimais. Tokią pradžią 
padarius, 
žmones, butų galima pasekmin
gai eiti ir prie susiartinimo 
tais reikalais.

suinteresuoti

Green Vis Prieš Levvisą
AFL vadas, Green, vis dar 

nusistatęs prieš J. L. Lewis’ą. 
Jisai sako, kad jei^u Lewis’n 
“nebūtų CIO eilėse, tai taiką 
butų buvę galima seniai pada
ryti”.

Naujųjų taikos žinksnių i ini
ciatoriai spėja, kad AFL" ir jį 
priimtų, jeigu angliakasiai pa
sisakytų už bendrą darbą. Lew- 
is’as atvirai .dabar CIO • vado
vybėje nefigiruoja. Green’ui ne
reikėtų su juo kalbėtis, bet su 
Federacijai daug priimtinesnių 
žmogum, CIO prezidentu Philip 
Murray.

Meadowmoor Pasirašė 
Kontraktą

Didžiausia nepriklausoma pie- 
ninė Chicagoj, Meadovvmoor 
Dairies, 1334 South Peoria s t., 
galiau pasirašė sutartį su pie
no išvežiotojų ir pieninių dar
bininkų unijomis. Ši firma per 
kelis metus laiko kovojo uni
ją teismu, gengsteriais, kainų 
kapojimu ir visokiomis'kitokio
mis — kartais švariomis, kar
tais nešvariomis — priemonė
mis.

Visokius kovos budus kartais 
vartodavo ir unija. Jos šalinin
kai paprastai išdaužydavo lan
gus krautuvėms, kurios Mea- 
dowmoor firmos produktu 
davinėdavo.

par-

Kas Daryti Oro 
Puolimų Metu
Nenusigąskit; Pasilikt Namie!

šiandien “Naujienose” telpa 
viso puslapio pranešimas Ame
rikos lietuviams ^pie tai kas 
reikia daryti priešų lėktuvams 
bombarduojant miestą. Tai yra 
oficialūs Amerikos Office of Ci- 
vilian Defense paruoštos in
strukcijos.

Pranešimo vertimas tilps ryt
dienos “Naujienose’’, nes dar 
nebuvo galimybės jį išversti. 
Jisai buvo paruoštas pasire
miant Anglijos patyrimu bom
bardavimų metu, ir nurodo, 
kad: /

1. Nereikia Nusigąsti '
2. Pasilikite namie /
3. Užgęsinkite visas šviesas
4. Nebūkite arti langų, ir
4. Atsigulkite ant grindų.

. . Date -
kai ginti

S. laivyno stoties (Ghica- 
sargybiniai nušovė vieną

□ Physician
□ Plumber
□ Police work 
n Radio operator 
O Shorthand

tose krautuvėse, kur 
stovėjo eilėmis, biz- 
į normales vėžes.

šeimirtinkės

Antrą Pašovė; “Važiavo 
Medžioti”

PILIETYBE
LIETUVIAMS
NEVARŽOMA

Ir Toliau Galės Gauti 
Popierius *

Karui kilus pasklido visokiau
si gandai, kad ateiviai per ka
rę laiką nebegalės gauti pilie
tybės.

Francis Biddle, U.S. genera- 
’.is prokuroras, tuos gandus už
ginčija.

Jisai pareiškė Washingtonc, 
kad kaip lietuviai, taip ir kiti 
prieš Ameriką nekariaujančių 

pirmus popierius, taip ir an
trus. Dėl karo, aplikacijos bus 
stropiau tikrinamos negu tai
kos metu, bet pilietybės bus iš
duodamos.

Italijos ir Vokietijos kilmės 
žmonės dabar galės gauti pilie
tybę tiktai nepaprastuose atsi
tikimuose.

Neišmoka Palikimų 
Lietuvon ir i

Užareštavo apie $5,000,000
Kiek laiko atgal “Naujieno

se” buvo rašyta, kad bolševi
kams, o vėliau naciams užėmus 
Lietuvą, palikimų teismas Chi- 
cagoj sustabdė mokėjimą pali
kimų žmonėms, gyvenantiems 
Lietuvoje. Gavęs tokį palikimą, 
teismas padeda pinigus į 
tikrą fondą, kuriame jie 
iki po karo.

Dabar teismas skelbia, 
palikimų neišmokės gyvento
jams ir 26-iose kitose Europos 
šalyse, taipgi Japonijoje. Minė
tam fonde dabar jau yra apie 
$5,000,000. (žiūrėk redakcinį 
straipsnį).

tam 
bus

kad

Keli Lietuviai
Paskirti Garbės
Mokiniais

Turi Dideli Mechanišką 
Gabumą”

Neseniai atidaryta Chieago 
Vocational mokykla, 87th ir 
Anthony, paskelbė sąrašą gar
bės mokinių, kurie “rodo di
delį mechanišką gabumą.” ■

Jų tarpe yra šie lietuviai:
Alfonsas Kriščiūnas
Arthur Trainis
Joseph Radosevich, ir 
Ir vi n Joniškis.

Apsistojo Maisto 
Supirkinėjimas 
Chicagoje

“pirkimo panika”, 
beveik visai prany-

Maisto Kainos, Sako Firmos, 
Paliks Tos Pačios

Pirmpmis karo dienomis pa
sireiškusi 
Chicagoj 
ko.

Net ir 
pirkėjos 
nis grįžo

Nusigandusios 
išpirko daug cukraus, miltų, 
kavos ir kenuoto maisto, bet 
pamatę, kad tų produktų ne
trūksta ir didžiuma žmonių 
nebėga į krautuves, ir jos ap
rimo. x

Valdžia prašo išreikšti pa
dėką chicagiečiams, kad jie 
nepasidavė "panikai, o maisto 
firmos prižada, kad “kainos ir 
toliau pasiliks tokios\ pačios, 
kokios yra dabar.

'NAUJIENOS, Chieago, Iii. pi

MILICIJOS SARGYBA CHICAGOS AERODROME

y?.*. a%v

NAUJIENŲ-ACM^ Telephoto
* Illinois valstijos atsargos milicijos n iriai pradėjo dvidešimt-kelurių . valandų 
budėjimą Chicagos aerodrome, kuris yra vienas iš, didžiausių ir gyviausių visaijie 
pasauly.

........... ................ . ..............—n. „r .-..l.f.y,,..-.n

AUTOMOBILIUŽUVO KARO
FRONTE:

1 \

Cham/ Leo Surrels, 21, iš 
paig^n, Iii. (armija)

Philip R. Gazecki, Msnasha, 
Wis, (laivynas)

Robert G. Tills, 23, Rock- 
wood, Wis. (laivynas)

George Loritz, 22, Jackson- 
port, Wis. (aviacija)

Floyd Larsen, 18, Minong, 
Wis. (laivynas)

Curtis Davis, Beloit, V» is. 
(laivynas)

Curtiss Uhrenholbt, 21, 
ble, Wis. (laivynas)

Edgar Eugene Hubmer, 
Atlanta, III. (laivynas)

John E. Lake Jr., 8354
ryland Avė1., Chieago (laivy
nas) '

Lieut. Commąnder - Thoftias 
Crowley, 404 Gill^tt^AvcJ, WatL 
kegan, 111. (laivynas)
. Capt. Thomas L. Kirkpatrick, 
4745 N. Kedvale Avenue, 
cago (laivynas).

20

Ma-

Chi-

International 
Harvester Dirbs 
Tik 4-ias Dienas

Valdžiai susiaurinus auto
mobilių ir ūkio mašinų gamy
bą civiliams reikalams Inter
national Harvester bendrovės 
ūkio mašinų skyrius skelbia, 
kad dirbs tik 4-ias dienas sa
vaitėj.

Vėliau gal dirbs 7-ias dienas 
ir 24-ias valandas kasdieną kai 
gaus daugiau kariškų kontrak
tų. . /
Mašinistai Balsuos 
DėlAFL.

tuvėje, 221 N

Už kelių dienų įvyks darbi
ninkų balsavimai Lammert and 
Mann
Wood Street. Ten dirba išim
tinai mašinistai. ■ . '

Jie balsuos ar prisidėti prie 
AFL unijos ar ne. Ten vyksta 
streikas nuo spalių 31-mos.

Chicagietis Žuvo 
Nepaklausęs 
Sargybinių

goj)
chicagietį, o kitą pašovė, kai 
jie nepaklausė jų reikalavimo 
sustoti. Jie plaukė motoriniam 
laively į uždraustą zoną, kur 
stovi karo laivas “Wilmette” 
ir yra laivyno stotis.

Nušautasis buvo Harry Dud- 
ley, 65, nuo 3616 Nbrth Seeley 
avenue, o sužeistas 49 metų' 
Otto Gehrling, 2058 Roscoe st. zidentui Rooseveltui, kad “yra 
Jisai paiškino, kad “jie važia- pasiruošęs eiti į armiją Ameri 
vo ančių medžioti *

Žuvo Penki Žmones

o
s

Ša lt

• Piktadariai atėmė $1,291 
nuo realestatininko LeRoy F. 
Washburn, ad. 4201 Elston 
avenue.

Prie Mąnteno, III., automobi
liui susikūlus su troku, ' žuvo 
chicagietis, 33 metų Michael 
Weber, 5149 Nortįi LeClaire 
avenue, o trys motęrys buvo 
sunkiai sužeistos, NVeber dirbo 
International Harvester dirb
tuvėje.

(Prie Springfield ii’ South- 
Nvest Highway įvažiavęs į sto
vintį troką žuvo 45 m., Edwin 
R. Landin, 124th ir 82nd avė., 
Palor Park. JfeA dirbo Yonngs- 
town plieno dirbtuvėje.

Mokinys Žuvo M. Parke.
Prie 66-tos ir Mozart, trokui 

susikūlus sU kėleivipiu auto
mobiliu buvo uzHlĮį^ląs 16 me
tų Donald I^aįm||b.įi, 6423 Sb. 
Whipple sfreęt! Jisai lankė 
Lindblojn mokyklą.

Automobilių * nelaimėse su
žeisti mirė ’26 fti. Arthur: An- 
derson, 2633 i W$yho ąventie, 
ir 86 metų Mctfie Voss, 1936 
W. Garfield bulvaras. Ji ga
lėjo Southtown' ligoninėje.

Trys Ciceriečiai
U. S. Karo Laivyno 
Tarnyboj Y
Balako Du Sūnus, J. Klimas

Kur nors.Paci-CICERO.
fiko vandenyne, pąčįąm mušiu 
fronte, yra būrys jaunų lietu
vių. Vieni yrą armijoje1, kiti ka
ro laivų įgulose.

Du sūnūs pačiam musių kar
štyje turi cicerįętis į, Balakas. 
Vienas jo sūnus tarnauja sub- 
marine, Pacifiko vandenyne, o 
kitas paviršiaus laive.
. • “U.S.S. Detroįt” karo laivo 
įguloje yra ir ‘.joseph Klimas, 
nuo 1827 S. 58th Court, taip
gi cicerietis. •

Patvirtino $160,- ę 
000,000Jfeiįpzęįą 
Chicagai

Chicagos įhięsto, tą^ybos) fi
nansų komisija pat vi rtino $160,- 
000,000 biudžetą Čįica^ąi 1942 
metams. $73,000,000 eina ope- 
ravin i o išlaidoms, $15,000,000 
subway ręikąląpis, $2,100,000 
viešam knygynui ir $2^700,000 
sanatorijai užlaikyti. Kiti pini
gai skiriami pąskblppąį įr nuo- 
šimčiams numoketi.

ŠEN. LUCAS :
Į ARMIJĄ

Illinois senatorius Washing- 
tone Scott Lucas pranešė pre-

VaKar ir UžvaKar CKicag'o je
• Adresu (Vi5fc South Union “pirštus” rašale paliko majoras 

avenue, buvo atrastas nusišo
vęs janitorius Delbert Sivick’- 
as, 35 metų amžiaus.

e Fairfield Savings and 
Loan Association, 2729 West 
Germak Road, tiek išaugo, kad 
“nebesutelpa” į savo naujai 
pastatytą namą. Todėl dabar 
persikelia į didesnę vietą. Nu
pirko buvusius Noel State 
Banko, rūmus, prie Milwaukee 
ir Damėn.

e Nusiritęs laiptais Illinois 
Central stoty j, 103rd ir Col- 
tave, mirtinai susižeidė h3

75.9 East I0Mh Place.
• Iš Hawaii salų šeštadienį 

Chicagon grįžo Harry J. O.Con 
nell, Summerdale nuovados vir
šininkas, Mrs. J. Petty, daili 
ninko žmona ir duktė, ir Jear 
McGinnis, 21. Kelionė buvo ga 
na baisi, nes karas juos neti 
ketai užklupo Pacifiko vidury 
je. Plaukė laivu “Lurline”.

• Visiems Chicagos miešė 
darbininkams, saugumo sum; 
timais, bus nuimtos pirštų nuc 
spaudos. Pats pirmas save

STOKIT SAVANORIAIS Į CIVILĮ APSAUGĄ
Šiam karui laimėti mūšiai eis ne vien karoz fronte. Kova prieš diktatūras bus 

vedama ir “namų fronte”. Mes visi galime prie jos prisidėti.
Stokime savanoriais į Civilę Apsaugą. Nežiūrint ką mokame ir koks musų užsi

ėmimas, kiekvienas galim prie civilės apsaugos prisidėti. Reikia tam mechanikų, 
reikia slaugių, reikia daktarų, stenografių, reikia karo veteranų, moterų mokančių 
pirmą pagalbą, mokančių mėgsti, siūti, virti, etc.

Civilėj Apsaugoj kiekvienam yra vietą, ir yra darbo.
Stokime ir mes lietuviai į Amerikos civilių gynėjų eiles. Karo fronte kareiviai 

kovos šautuvais, lėktuvais, patrankomis, tankais. Mes čia namie galim kovoti savo 
sumanymu ir darbu.

Išpildykite žemiau paduotą aplikaciją ir pasiųskite ją nurodytu adresu. Jus pa
šauks kai jūsų talkos reikės.

ENĖOLLMENT FOR CRTLIAN DEFENSE DUTY 
CHICAGO COMMISSI0N ON NATIONAL DEFENSE

MAYOR EDWARD J. KELLY, Chairman
U: S. Director of Civilian Defense for the Metropolitan Area of Chieago.

BARNET HODES> Executive Vice-Chairman LAURENCE H. ARMOUR, Treasurer

174-176 W. Washington St. Phone Franklin 7560
1. Name . ................. .................. .. ....................................................... ........................

Address
2. Married Single Age

.... Telephone No........
Malė .............. Female

3. Birth: Place Dale
4. U. S. Citizen: Yes.............. No.
5. Any physicąl disability? ........
6. Present occupation .................................. Business address ..................

f ■ • I

7. Education (lašt school attended): Grade................... High school
\ *•

■ College ................................................. ...Professlonal ........................
8. What languages, other than English, do you read, write or speak? .

First papers: Yes No

ji

Will you take courses of instruction for, and be available for part-wofk in:
□ Volunteer Nursing? ' '
□ Assisting in Consumer Information Centers—showing how to maįntalp our 

Standard of living in spite of shortages and rising prices?
□ Emergency Work for Civilian Protection?

r 9. Would you be available to assist police, f irę and other municipal departments in 
' case of emergency ? .... ............................................................................................

Are you licensed to operate: A car?............ i........ Bus or trųck? ......................
Havė you a car available for volunteer duty when called upon? .............................

Are you available for youth activities (for school age volunteers) ? ..................
State experience in any other capacity than those above mentionpd that might be

1011
13

pf ūse in defense:

14. Check any of the foliowing in which you havejiad experience:
■ \ DAuto rnechanic n First aid

□ Boating or navigation O Food preparation
□ Clerk □ MiliUry experience
□ Demolition work □ Motorcycle operator
□ Ęlectrician □ Nurse
15. Type of duty desired: ----------——.

\ 16. If ųualified, will you accept other assigned duties?
(Signature of applicant)

Pimad., gruodžio 15, 1941

Kelly., Nuotraukas laikys U.S. 
žvalgyba.

• Iki šeštadienio vakaro fe, 
deralė žvalgyba suėmė 50 vo
kiečių, italų ir japonų Chica- 
goj. Visi nepiliečiai, daugiau
siai vokiečiai. žvalgybos na
riams atėjus areštus daryti, ke
li vokiečiai pasityčiodami svei
kino juos “Heil Hitler” saliu
tu.

ę Ūkyje prie Rochester, 
Ind., arkliai mirtinai sumindžio
jo poli cistą iš Chieago, Martin 
Kersek. Jisai buvo 62 metų am
žiaus.

avenue.

• Adresu 3031 S. Michigan 
avenue, buVo atrastas mirtinai 
sumuštas 44 metų chicagietis, 
Frank Connell. Jisai gyveno ad. 
3352 South Seeley

• Prie Nladison ir Ashland . 
jobcija suėmė du armijos de
zertyrus, serž. Harry Bonfue’d. 
7142 Rhodes avenue, ir James 
Shelton, ądnesas nežinomas. 
?abėgo iš Fort Bragg, N. C. Jie 
irisipažino papildę eilę apiplė

šimų.

u Aypist
□ Sodai Service
n Steamfitter
□ Svvitchboafd operat.
□ Teacher




