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JAPONAI UŽMUŠĖ 2,897 HAVAJŲ SALOSEfe

JAPONU ŠTABAS LIEPIA APSISAUGOTI 
NUO PAVOJINGU J. A. V. NARLAMU

Japonai deda pastangas Įsistiprinti Aparri 
srityje, bet buvo bombarduoti

WASHINGTON, D. C., gr. 15 d. Knox pareiškė, kad ja
ponai užmušė 91 karininką ir 2,638 kareivius Havajų užpuolimo 
metu. Sužeidė 20 karininkų ir 635 kareivius.

Japonai prarado tris narlaivius ir 41 orlaivį.- Amerikos ka
riuomenė nelaukė užpuolimo ir bus vedamas tardymas.

NACIAI SUŠAUDĖ TRIS LIETUVIUS UŽ 
SABOTAŽO VEIKSMUS LIETUVOJ

WASHINGTON, D. C., gr.
15 d. — Laivyno sekretorius 
Knox, kuris vakar grįžo iš 
Havajų, pareiškė, kad Hava
jų salose japonai paskandino 
Arizoną ir 5 mažesnius lai
vus.

Užpuolimo metu žuvo 2,- 
897 kareiviai. Knox sako, kad 
daugelis kareivių ir karinin
kų parodė drąsaus didvyriš
kumo.

Amerikos karo jėgos buvo 
užpultos nelauktai. Knox pus
trečios valandos kalbėjosi su 
prezidentu apie Honolulu ko
vas.
TOKIO, Japonija, gr. 15 d. 

— Japonų kariuomenės ir lai
vyno vyriausieji štabai išleido 
bendrą pranešimą, kuriuo per- 
spėja visas japonų karo jėgas 
saugotis nuo pavojingų' J.A.V. 
narlaivių, kurie tyko grobio 
Japonijos pakraščiuose.

Japonų štabas pataria vi
siems pasiruošti kovon, kur 
stiprus puolamieji lėktuvai ir 
narlaiviai (dalyvaus. Gyvento
jams pataria pasiruošti apsau
gai.

[Amerikos admirolas Hart, 
kuris komanduoja Azijoj esan
tį karo laivyną, praeitą savai
tę paskelbė, kad narlaiviai ga
li atnešti didelių žinių, nes jie

JAPONU KARIUOMENE PAĖMĖ KOWLOON 
TERIT0K1 JĄ, SAKO BRITU STABAS

Britų kariuomenė ginasi ir traukiasi Į 
paruoštus Hongkongo salų įstiprinimus
LONDONAS, gr. 15 <1. — Ja- 

ponų karo jėgos iš juros, oro 
ir žemyno dvi dienas be susto
jimo bombarduoja ir puola bri
tų jėgas Kovvloon teritorijoj, 
sako britų štabas. ,

Britų kariuomenė gynėsi, bet 
karo vadovybė įsakė traukūs j 
pačias Hongkongo salas, kur 
yra senai paruošti įstiprinimai.

Britai pasekmingai ginasi 
nuo japonų laivyno puolimų, 
bet japonų sutrauktos didelės 
jėgos verčia juos trauktis.

Japonai laimi Mala
jų teritorijoj

SINGAPŪRAS, gr. 15 d. — 
Britų karo pranešimas sako, 
kad japonai laimėjo naujas stra
tegines pozicijas Malaja terito
rijoje.

Įvairiose pusiasalio vietose 
eina stiprios kovos, japonams 
britai daro didelius nuostolius, 
bet ^japonai stumiasi pirmyn.

Britai patyrė, kad japonų ka
riuomenė vartoja šarvuotus au

ORAS
Debesuotas.
Saulė teka — 7:11; leidžiasi 

— 4:20.

jau išplaukė į jurą.].
MANILA, Filipinų salos, gr. 

15 d. — Praeitą naktį japonų 
aviacija smarkiai bombardavo 
strateginius Filipinų punktus. 
Išmetė didoką bombų skaičių 
prie Nichols aerodromo, bet di
delių nuostolių nepadarė.

J.A.V. kariuomenės bomba- 
nešiai užmetė bombas Į du ja
ponų transporto laivus, kurie 
dėjo pastangas atvežti daugiau 
karo jėgų ir sustiprinimų į Le- 
gaspi sritį. Japonų transporto 
laivai stipriai nukentėjo.

Kariuomenės pranešimas tvir
tina, kad Amerikos lakūnai pa
skandino keturis japonų laivus 
su kareiviais ir sužeidė kitus 
tris laivus. Legaspi srityje 
Amerikos, lakūnai numuš.ė 4 ja
ponų lėktuvus.

Gen. McArthuo pareiškė, kad 
karo operacijos vyksta trijose 
salų vietose. Amerikos karo jė
gos dominuoja padėtį ir tikisi 
visai išmušti išlipusius japo
nus. Praeitą naktį Amerikos 
lėktuvai stipriai bombardavo 
Aparri sritį, kur japonai deda 
pastangas įsteigti aerodromą.

Paaiškėjo, kad japonų kariuo
menė išlipo Legaspi srityje be 
jokio pasipriešinimo, njes ka
riuomenės dalinys buvo pasių
stas į kitą fronto zoną.

tomobilius, kuriuos pajėgė iš
kelti i naujai užimtas terito
rijas.

Nauji olandų laivy
no laimėjimai

BATAVIA, gr. 15 d. — Olan
dų karo laivynas paskandino 
du japonų karo laivus Malaja 
pusiasalio pakraščiuose.

Vienas paskandintas laivas 
buvo prekinis transporto laivas, 
o antrasis vežė benziną japonų 
karo dalims.

Iki šiam metui olandų laivy
nas Malaja vandenyse jau pa
skandina 6 japonų karo laivus 
ir padarė japonams,didelių nuo
stolių. Nenukentėjo nė vienas 
olandų laivas.

Paskandino didelį 
italų laivą

LONDONAS, gr.' 15 d. — 
Britų narlaiviai šiandien pa- 
skandino 12,000 tonų italų ke
leivinį laivą Viduržemių juro
je.

Italams nuostoliai, padaryti 
dideli, ries panašius keleivinius 
laivus jie vartoja kariuomenei 
transportuoti.

NAUJIENŲ-ACME Te^nhoto
Olandijos narlaiviai susispietę ..aplinkui savo maitinamąjį laivą kažkur neži

nomoj olandų Indijos Įlankoj. Olandų narlaiviai šiomis dienomis paskandino še
šis japonų karo laivus. Keturiuose buvo japonų kareiviai, o kiti vežė karo me
džiagą.

JAPONAI IŠDAVIKIŠKAI UŽPUOLĖ 
AMERIKA, SAKO ROOSEVELTAS L ’

Japonių^ kariuomenė pradėjo puolimą, o 
valdžia vis pasakojo apie taikos norą

WASHINGTON, D, C., gr. 
15 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien pasiuntė kongre
sui raštą, kuriame išdėsto pa
skutinių dešimtmečių santykius 
su Japonija.

Rooseveltas dokumentais įro
do, kad japonai išdavikiškai už
puolė Jungtines Valstybes.

Japonų narlaiviai ir aviacija 
pradėjo pulti Havajų salas gruo
džio 7 d., 1:20 vai. po pietų. 
Tuo tarpu gruodžio 7 d., 5 v. 
po pietų japonų užsiehio mi- 
nisteris tvirtino ambasadoriui 
Grew, kad Japonija nori tai
kiai išspręsti visą ginčą.

Nutarė didinti lai
vyno tonažą

WASHINGTON, D. C., gr. 
15 d. — Atstovų rūmų laivyno 
komitetas šiandien svarstė nau
jai pateiktus laivyno departa
mento reikalavimus ir nutarė 
padidinti Amerikos laivyną.

■Komitetas nutarė padidinti 
Amerikos laivyno tonažą 150,- 
000 tonomis.

Komitetas klausinėjo admiro
lą Robinson dėl laivų statymo 
galimybių.

Atidavė ginklų už 
bilijoną

WASHINGTON, D. C., gr. 
15 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien informavo kongre
są, kad prieš diktatorius kariau
jantieji kraštai gavo iš Ame
rikos ginklų už 1,202,000,000 
dolerių vertę.

Rooseveltas paminėjo 33 val
stybes, kurios pasinaudojo Ame
rikos. parama.

Prezidentas pastebi, kad

— Britai paėmė prancūzų 
prekybos laivą Formigny Vidur
žemių juroje ir atvilko į Gibral
tarą.

trūksta laivų ginklams prista
tyti į kovos lauką. Užsakymai 
ginklams siekia iki 9 bilijonų 
dolerių.

Reikalauja vykusiai 
kontroliuoti kainas'

WASHINGTON, D. C., gr. 
15 d. — Amerikos pramoninin
kų draugijos pirmininkas tvir
tina, kad kainų kontrolė tuo
jau privalo būti įvesta,-'-j eigų 
norima išvengti infliacijos.

Donald Dalias ir daugeiis kij> 
tų pasižymėjusių ekonomistų 
reikalauja greičiau įvesti vyku
sią kainų kontrolę, nes kainos 
nuvesiančios į chaosą.

McArthur numato
mas sąjungininkų 

vadu
WASHINGTON, D. C., gr. 

15 d. — Diplomatų tarpe mi
nimas Amerikos generolo Dou- 
glas McArthur vardas į sąjun
gininkų vyriausio karo jėgų 
viršininko vietą.

Rengiamasi suderinti visų są
jungininkų karo jėgas Tolimuo
se Rytuose.

Z

Jeigu šiuo reikalu pavyktų 
susitarti, tai, McArthur žinioj 
butų J.A.V., britą, kiniečių ir 
olandų kariuomenės.

— Italai Atidavė prancūzams 
visus karo metu paimtus be
laisvius, kurie jau randasi pran
cūzų teritorijoj. Iš viso, italai 
buvo paėmę 137 kareivius. Jų 
tarpe buvo vienas karininkas.

Į KARO VEIKSMAI į
•■■■»*------ ■

MANILA, £r. 15 d. — Ame- 
' rifcos" aviacija smaridai bom- , 
bardavo Luzon saloje išlipusius 
japonų kareivius. Dabar japo
nai spaudžiami trijose apsup
tose vietose. Aviacija pataikė 
bombas dviem japonų laivams.

MASKVA, gr. 15 d. — So
vietų kariuomenė plečia pradė
tą ofensyvą visame fronte. Ta- 
ganroge vokiečiai visai apsup
ti ir eina visiško išnaikinimo 
kova. Rusai stumia vokiečius 
atgal ne tiktai Maskvos fron
te, bet ir prie Leningrado.

TOKIO, gr. 15 d. -r- Japonų 
kariuomenė, kuri išlipo Luzon 
saloje, veržiasi pirmyn visose 
srityse ir naikina priešo pasi
priešinimą. Japonų aviacija su
naikino 40 Amerikos bombane- 
šių.

CUNKING, gr. 15 d. — Ja
ponų kariuomenė priversta 
trauktis Canton provincijoj. Ki
niečiai sriiarkiai puola japonus 
Tamšui srityje, kad palengvin
tų japonų spaudimą į Hongkon
gą.

SINGAPŪRAS, gr. 15 d. — 
Japonų kariuomenė užėmė nau
jas pozicijas Kra sąsiauryje ir 
galės kenkti susisiekimui su 
Biirma. »

KUIBYŠEVAS, gr. 15 d. — 
Leningrado srityje rusai sunai
kino 75 vokiečių tankus ir pa
ėmė savo kontrolėn didelę ge
ležinkelio liniją. Tichvino ir 
Volchovo gelžkelis jau sovietu 
rankose. Sovietų laimėjimai to
ki dideli, kad Maskvai pavojus 
jau įkaitomas praėjusiu.

BERLYNAS, gr. 15 d. — So
vietų puolimai buvo atmušti 
įvairiose vietose ir rusams pa
daryta daug nuostolių. Vokie
čių aviacija bombardavo rusu 
geležinkelių centrus ir Lenin- 

, grado frontą.
BATAVIA, gr. 15 d. — Olan

dų narlaiviai paskandino du ja
ponų transporto laivus.

MASKVA, gr. 15 d. — Ru* 
1 sai atėmė Klin stotį ir netrukus 

atnąujins susisiekimą geležin
keliu su Leningradu. ;

ROMA, gr. 15 d. — Italų ge
nerolas de Carolis tapo užmuš
tas sovietų fronte. Gazala- sri
tyje, Lybijoje, italų kariuome
nė priešinasi žymiai stipresnėm 
britų karo " jėgom. Viduržemių 
juroje žuvo* du italų kreiserirj.

Sušaudytieji stengėsi užfrontėje pakenkti 
ginkluotoms vokiečių karo jėgoms

NEW YORK, N. Y., gr. 15 d. — Trys teroristinių grupių 
vadai Kaune vokiečių tapo šaudyti, per radiją pranešė vokiška 
žinių agentūra DNB. šią žinią užgirdo United Press agentūros 
klausomoji stotis.

Du nuteistieji prisipažino, skelbia vokiečiai, kad jie ak
tyviai dalyvavo lietuvių deportacijos darbuose.

Trečiasis sušaudytasis karo pradžioje pasitraukė su rusais 
į sovietų teritoriją, vėliau sugrįžo ir pradėjo organizuoti sabo
tažo aktus prieš ginkluotas vokiečių kariuomenės jėgas. Vokie
čiai tvirtina, kad pastarasis buvo apmokytas, kaip pasekmin- 
giau vykdyti sabotažo veiksmus.

Jurininkai ginasi 
Wake saloje

WASHINGTON, D. C., gr. 
15 d. — Mažas Amerikos gar
nizonas labai atkakliai ginasi 
nuo japonų Wake saloje-

Japonai kelis kartus bandė 
priversti jurininkus pasiduoti, 
bet jie naikina priartėjus} prie
šą ir gina salą. Wake salos ju
rininkai jau paskandino vieną 
japonų kreiserį ir destrojerį.

Sekmadienį jurininkai, numu
šė du japonų bombanešius, ku
rie atvyko salos bombarduoti.

Okupuotuose kraš
tuose plečiasi tifas

STOCKHOLMAS, Švedija, gr. 
15 d- — Iš Berlyno ateina pra
nešimai, kad vokiečių okupuo
tuose kraštuose labai plačiai 
pradėjo plisti tifas.

Ypatingai stipriai ši liga plin
ta Lenkijoj' Baltgudijoj, Lietu
voje, Latvijoj ir Estijoj.

Vokiečiai uždarė visas moky
klas vokiečių okupuoto] Ukrai
noj, kad liga neužkrėstų ištisų 
mokyklų.

“Ašies” diplomatai 
tariasi Berlyne

BERLYNAS, gr. 15 d. — 
Vokiečių, italų ir japonų diplo
matai tarėsi apie naujai susi
dariusią tarptautinę padėtį.

Ribbentrop sukviestiems di
plomatams aiškino, jog yra 
būtinas reikalas “ašiai” glau
džiau bendradarbiauti. Pasita
rimuose dalyvavo nacių štabo 
viršininkas Keitei ir admirolas 
Raeder.

Italų ambasadorius Alfieri ir 
japonų ambasadorius Ošima 
pareiškė, kad jie sutinka su na
cių valdžios pažvalgomis į su
sidariusią padėtį.

Vėliausios Naujienos
■ ■ i f ■■■■■ ■ .................. .i ■ i ■■ i iii ■■■■ ......... .........■■■■

— Filipinų kariuomenė paskandino 150 japonų baržų, ku
rios vilko kareivius į Luzon pakraščius.

— Japonų narlaiviai paskandino vieną norvegų prekybos lai
vą centralinėje Pacifiko zonoje.

— Japonai smarkiai bombarduoja Hongkongą. Kiniečiai 
apšaudo japonus, kurie puola Hongkongą.

— Japonų orlaiviai vėl bombardavo Olongapo bazę ir aero
dromus Luzon saloj.

— Havajų mūšyje pavyko paimti nelaisvėn vieną japonų 
narlaiv} su įgula.

— Centro fronte rusaitėm ė 100 kaimtf iŠ vokiečių. Besi
traukdami vokiečiai degina gyvenamus namus.

— Japonai prasiveržė iš Tai teritorijos į Malają ir veržia
si pirmyn.

Pasiutimo liga plin
ta Lietuvoje

(Laišku per Lisaboną, 
Portugaliją)

Pranešta, kad visoje Lietu
voje labai plinta pasiutimo li
ga, kurią nešioja be savininkų 
užsilikę šunys.

Ta liga Lietuvoje jau susir
gę virš 1,000 žmonių. Todėl gy
ventojai raginami pririšti ir lai
kyti uždarytus šunis ir kates.

Įkąsti žmonės turi neatidė- 
liodaępi kreiptis į Higienos In
stitutą Kaune ar Vilniuje. Del 
aprietu gyvulių reikią tuojau 
nranešti veterinarijos tarny
bai.

Verčia bedarbius 
registruotis

Kauno miesto komisaras iš
leido įsakymą, kuriuo visiems 
neturintiems darbo įsakoma re
gistruotis darbo biure.

Šis paraginimas esąs pasku
tinis. Prieš vengiančius regis
truotis busią be atodairos im
tasi žygių.

Kitas nacių komisaras išlei
do įsakymą, pagal kurį visi 
spalvuoti metalai (ne geležis) 
turi būti užregistruoti. Jų nau
dojimas statybai, baldams, veži
mams, indams yra draudžia
mas.

— Ispanų valdžia sustabdė 
keleivinių laivų judėjimą tarp 
Ispanijos ir Amerikos.

— Britai prarado narlaivį 
Tetrarch.

— Britų valdžia skaito Tai 
teritoriją priešo užimta terito
rija.

— De Valera pataria airiams 
ir toliau pasilikti neutraliniais, 
nerodyti “simpatijų J.A. Val
stybėms”.

— Sekretorius Knox tvirtina, 
kad laivyno vadovybe tikisi iš
kelti panėrusį laivą Oklahoma 
ir pataisyti.
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija. 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas .Canal 0117 ..

VALDYBA:
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. J. RIDIKAS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustiaas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEMIČIUS/Vustisąs i

P. MILLĘįR, finansų sekretorius.
DR. MONTVIDAS. Dr-jos Daktaras, K. GUGIS^ Dr-jos Advokatas 1

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGES

KUUTUROS DRAUGIJŲ '
KONFERENCIJA

Pereitu sekmadienį p. Walter 
Neffo svetainėje (2435 South 
Leavitt St.) įvyko lietuvių kul
tūros draugijų konferencija, 
kurioje dalyvavo apie keturias
dešimt su viršum delegatų. De
legatų buvo iš Cicero, Roselan- 
do, Rockfordo, Harvey, Racine, 
VVaukegano ir kitur.

Kadangi pasitaikė taip, jog

rencijos, kuriose vieni ir tie pa
tys žmonės turėjo dalyvauti, 
tai kultūros draugijų .konfe-

nuoliktų valandų ryto.
Konferencijų atidarė K. Au

gustas. Savo įžanginėje kalboje 
pabrėžė, jog ši konferencija 
vyksta žymiai pasikeičiusiose 
sųlygosc. Paskutiniųjų kelių 
dienų įvykiai visam musų ju
dėjimui nustato naujas gaires.

ną, kuris yra pasiryžęs įgyven
dinti barbarizmų bei gengsteriz- 
mų.

Visas mus.ų veikimas turės 
būti tuja linknie nukreiptas. 
Pirmoje vietoje turės būti sta
tomi šios šalies reikalai. Ir tie 
reikalai turės rūpėti tiek paski* 
rieins asmenims, tiek musų or
ganizacijoms. Butų gerai, jei 
mes toje kryptyje ir nustatytu- 
mėme sakro veikimų.

V. Mankus perskaito pereitų 
metų konferencijos protokolų, 
kurks lieka priimtas.

Centro valdyba ir kolonijų 
delegatai išduoda raportus. Vi
suose pranešimuose pabrėžiama 
vienas svarbus -dalykas, mariui 
labiau pradeda nusistovėti, išsi- 
braukimų skaičius žymiai su
mažėjo. Tačiau dėl nenormalios 
padėties pasunkėjo naujų narių

-^Lietuvių kultūros Draugijų 
konferencija .vienbalsiui pasisu
ko prieš nepriklausomos Lietu
vos sunaikinimų ir griežtai 
srtierkia sovietų .Rusijx)s ir vė 
Irau naciškos Vokietijos agresi 
jų prieš Lietuvų.

“Kadangi Jungtinių Valšti.ų 
vyriausybė ir ikitų demokrati
nių kraštų vyriausybės yra išė
jusios į gi’iežtų kovų prieš dik-Į 
tatoriškus agresorius dėl atst9iJ 
gimo nepriklausomybės ir lais
vės užgriebtiems kraštams, tad 
ši konferencija ragina .visus 
Kultūros Draugijų narius ir vi
sus Amerikos lietuvius aplamai 
remti ir gelbėti Amerikos ir ki
tų demokratijų žygius agreso-

Valstijų vyriausybes žygiui ki
lusio karo pastangose, i kdl de
mokratijų .priešų ijr puo ikų .jė
gos nebus įpilusi sutriuškintos.”

E NULIS II 
COL'UMN

‘fHisses .and (Kisses” įųęluding a 
stelter eąst of 50 or-less.
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je, paliečia visas musų organi
zacijas, o taip pat ir kiekvienų 
musų paskirai.

Pasaulyje yra įvykę ir se
niau katastrofų. Aukštai iški
lusi Graikijos civilizacija susi
laukė sutemų. Tačiau to4*SUttU 
mos prisiartino laipsnįškąi. 
Ėmė kelis šimtus metų,’’kpfl $Dr* 
ji civi.izacija * buvo nuslopini 
ir įsigalėjo barbarizmas.

Panašiai atsitiko ir su Ro
mos civilizacija. Bet šiais lai- 

įsigalėjęs gengsterizmas 
pasimojęs šių dienų civi-

bai* beveik neįmanoma, kadangi 
jie draftuojami į armijų.

P. Miller, finansų .sekretorius, 
pastebėjo, jog santykiai su*sky- 
liais geri ir jokių nesusiprati
mų neįvyksta. *

K. Kairis, Chicagos Lietuvių 
Draugijos pirmininkas ir kultu- 
tos draugijų centro valdybos 
Iždininkas, padarė trumpų .pra
nešimų apie brganizAcijbš' gy
vavimų.

Rezoliucijų ir naujų sumany
mų komisija iš'Dr. Montvido, J. 
Bacevičiaus ir J. tUo4in.no .pa
siūlė iš iždo paaukoti Amerikos 
Raudonajam Kryžiui $25, o vai
kų paralyžiaus <fondui $5. Abu 
pasiūlymai vienbalsiai liko pri
imti. . v

Buvo taip pat .. pasiūlytos ir 
vienbalsiai priimtos šios dvi re
zoliucijos: , .

“Ši .Lietuvių Kultūros Drau
gijų konferencija, atstovaujanti 
virš 6000 narių, reiškia visiškų 
pasitenkinimų prezidento Roo- 
sevelto ir Jungtinių Valstijų vy
riausybės vedama užsienio 'poli
tika ir išmitj.ting.u ryžtingumu

Nominacijų komisijai pasiū
lius, konferencija į va dybą iš
rinko šiuos asmenis: :K. Kairį, 
Dr. Montvidų, (K. Augustų, K. 
Deveikį, J. Bacevičių, S. Yurchį, 
Skirmontų, K. Yokubkų .ir Ma- 
lelų iš Waukegano. Pastarieji 
tuoj atlaikė trumpų susirinki-: 
mų ir pareigomis pasiskirstė se
kamai: pirm. K. Augustas, 1 
vice-pirm. J. Baeevjčius, II vice- 
pirm. Malela, raštininkas K. P.' 
Deveikis, iždininkas K. Kairis ir 
kultūros reikalų vedėjas Dr. A. 
Montvidas.

Valdybai pavesta kilai konfe
rencijai paskirti vietų, tik iš
reikšta pageidavimas, kad ikon-j 
ferencija anksčiau įvyktų.

Konferencija baigėsi 1 vai. po 
pietų. Delegatai buvo pakviesti 
užkandžių, o vėliau .daugumas 
jų išvažiavo į Demokratijos ir 
Lietuvos Nepriklausomybės Su
jungus konferencijų.

>\Vi|h t.the seąsųD ’s l first snow 
CDmęs the first nąws of the L.U.C. ' 
play. ‘If you were cųe ..of the many 
Ghicągoans And '•Rockfofdites vvho 
thought .that '“(Teta -Iš Amerikos” 
was i'unny, wait ilhtil you see “Far- 
inazonai!” It’s rcally tough on Sally 
Ąlęksiunas, directress, at r.eheąrs- 
als. Everyone is so busy laughing 
that Sally can’t get z>cder ęr ac- 
tion.

Truthfųlly, -‘FarmazoDaj” hųs all 
you conid^ąsk for . in a co.medy — 
laughs, action, s.uspens,ę, ard more 
laughs. The story is coįrecrneci with 
Mr. Kulbaitis, who ,jfor .2.5 years has 
slipped by his vvife’s very vigilant 
eye only by inventihg the story 
..that tie is a masop .and has to 
attend lodge \meętiągs. The situa- 
tion becomes inttiguinji when bis 

‘invents :the 
each man thįnking

There wįll also be initiątion of 
nęw members, Čommunity singin^ 
„o,f Christmas Carols, the fapious 
“Babes Trio”, Qh, just loads ahdf 
loąds of fun. So if you are tired 
of figuring how to make a dollar 
gift look likę $2, or how to pick 
■a fight with -ypųr best giri or boy 
friend so you won’t have to buy 

ithem -aA-present or have the million 
and one worrięs a rpenson has !be- 
ifotre Christmas |Just throw every- 
thjng to the wind Rnd come down 

<.to N.effa’s Hali qd Dec. 23rd ifor 
an evening of great hilarity. 
you (donft Ihaye .fun, it won’t 
our- fault.

Wę wish to ęxtend our sym- 
i pathy to Mr. Rimkus, Estelle’s dad, 

vvho was injured in a factory ęx- 
plosion. He’s getting alo^ng very well 
rįght now, zwe understhnd; also to 
Gene Martin our Zuniga, in Carmen 
who came dowp with a very bad 
attack of flu vvhich looked very 
serious for a few days. He too is 
coming along quite xvell and vvill 
be up and around in a vveck or 
so, .xve hopc in time for our Party.

son-in-law, iRudolfąs 
šaipe story
the other is a real njaspn. jEnters 
Stranskis who is zealously anxious 
to becoi.ue a mason and endlessly 
plius: the men wlth ųnestions. Tbat’s 
only the first actl

ln the seeond ųct a.reiil mason 
appears' to m^ke lite more heetie 
for the two st(U'y-teJlers and the 
play more .hilaripus for the ,.ąu- 
diencc. And there -is štili a thir<
act vvhieh .is fjunųier than the first, 
two .put

NAUJA :NARĖ
I •

Šiomis dienomis įsirašė Luėi- 
ja 'Daukšas. Už josf prašymų 
kreditas prįklaus^.^. Vintui: M. 
S.tulpimiL '

Dar lik dvi adWitės '..praėjo; 
kaip pats Stulpinas įsirašė (tie
sa, antru kartu), o štai, žiūrė
kite, jis draugijai jau naujų na
rį kavo. Tai tikrai pagirtinas 
dalykas. Kada kiti tik žada kų 
daryti, tai p. 'Stulpinas ima ir 
padaro. Vadinasi, jis nesigiria, 
bet gali, — o tai yra daug svar
biau.

Jus -žinote daug žmonių, ku

If 
be

yra 
lizacijų per kelis metus sunai
kinti. Vadinasi, moderniškos 
barbarizmas yra pasimojęs su
mušti visus rekordus: per kelis 
metus padaryti tai, kas praei
tyje buvo padaroma per ke’is 
šimtmečius.

Amerika ir jos sąjungininkai 
tų moderniškų barbarų iššauki
mų priėmė, — ji dalyvauja ka
re, kurio tikslas yra apginti pa
saulį nuo gegsterizmo įsigalėji
mo., Kaipo Amerikos piliečių ir apginkluoti ir paruošti šį kraš- 
Amerikos gyventojų visų musų-tų aps’iginimui nuo agresijos; 
pareiga dabar bus remti viso-itjaipgi ši konferencija .kviečia ir 
mis išgalėmis šio krašto kovų, ragina visus Kultūros Draugijų 
remti visas šio krašto valdžios narius vieningai, ištikimai ir vi

lų slibi- somis išgalėmis remti Jungtiniųpastangas sunaikinti

DOMIN1KAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

Milda Buick Sales

they marry ? ? ?????????? It seems 
no matter hovv good their inten- 
tions are, after Dan Cupid arrovvs 
thęm the chorus hasn’t a chance.

Jn other vvords, we are rising 
to the hill tops and yelling at the 
tpp of our hings PAGING MR. and 
MRS. AVELIS and MR. and MRS. 
VyTS POVILAITIS and MR. and 
MRS. KLIMAS and the George and 
Bernard Millers, the Louis Lapin
skais, the Racks, 
other Pirmyn 
Parkers, the 
lašt būt by 
the Vaivadas.
.a tbreak’, now give us one. •

and the many 
couples; the Frank 
Andy Norbuts, and 

all means not least 
You’ve given Cnpid

Big sConcęrt for Clucagos/Lietu- 
vių Draugįja, so rehearsals are very 
importą nt. Let’s ha ve a record 
breaking rehearsal this Friday.

Don’t you feel good and patriotic 
starting 
h y ritins ?

Proud
Yours

uanian Choruses,

our rehearsals vvith the

to be. Americans.
for biggcr and better Lith- 

Ima Singer.

PALENGVINIMAS
NUO

MUSKULU 
SKAUDĖJIMO

tai išeina tik piš. Jie lik kalba, 
o kalbomis, kaip žinote, nieko 
negalima nuveikti.

Pasaulyje yra pilna visokių 
sumanytojų, ibet labai nedaug į- 

• vykdyto jų. Vadinasi, tokių žmo
nių, kurie, taip sakant, žodį .ku
nti paverčia.

Tatai pravartu visiems įside
di į galvų: 'jei pasiryžai :kų pa-' 
daryti, lai ir daryk. Jei delsi, 
tai tavo sumanymu kitas pasi- 
maudos, o 
Atsimink, 
pinosi, jej 
žai darbo

'kad netoli ten u va
da ug kalbėsi, -o nja- 
tepadarysi.

—Adam Markūnas

DRAUGIJOS VAKARAS
Cliicagos Lietuvių Draugijos 

vakaras įvyks sausio 18 d. A- 
malgamatcd Centre, 333 South 
Ashland Blvd. Vukaro .progra
ma bus.lakai įvairi ir graži. Na- 
.riams netrukus bus išsiuntinėti 
.kuponai, kuriuos jie .galės iš
mainyti į tikietus, sumokęję 
valdžios taksus..

FRANK MICKAS

together.

you haverit. A vague idea 
springs L. U.C. cęmedy

Will soniebody please Help ils 
unravel a deep mystery!....... What
hąppen’s to chorus members after

JOHNSON’S (
RED CROSŠ

PLASTER
NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ 

PARDUODAMA VAISTINĖSE

Wnwil M-dcfuUOH,

mėgsta

well it

SAFtiY

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vaj. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. .vakaro, 

s

Buenos Aires, Argentina 
, ..... ..... ...

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

žmonės
jis niekam nepa-

nesibijo teisybę

Čia jūsų indėliai 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu- 

Jk ranęe Corporation, Washington, D. C.

pasislėpę 
savo
ji 1

jį 
parapi- 
rankas

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

“ARGENTINOS

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgs
ta jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimti.

“Keleivį” 
dėl to, kad 
taikau j a ir 
skelbti.

Žmonių mulkintojus ir ap
gavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir ži
nių iš viso pašauto.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

UIZDT I7IVTC”

S 253 Broadway, į
S 80. BOSTON, MASS. S

There 
of next 
Avhich .alrcAdy prpniises to out- 
distance “Teta Iš Amerikos” in suc- 
cess.

As for the players — aetręsses 
are numęroj.i^,.hut ,U)ėre,is an.alarm- 
ing deficįepcy of actorę. Come on 
relloAvs, turo out in droves for to- 
night’s rehe.ąrsal; Monday nigbt, at 
Anne ’lžennesls home, .8’337 -South 
Marshfield avenuę,^. <at 8:00 P.M. 
The home Js beautlful.,' the hostess 
charm.ing, ajid tįhė: 'i’ėhąą^sal rę.ųlly 
a picnic. See ybu tonight!

I. C. M.

PIRMYN:
SHARPS AND FLATS >

4146

Siuvėjas—Furrier 
—Krautuvė

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI 

PASIPUOŠTI 
PUIKIAUSIAI IR 

NEBRANGIAI.
ARCHER AVENUE

—SAVAITRAŠTIS—

LIETUVIU 
BALSAS”

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE Casilla de Gorreo .303,

; i

AR ŽINbTE KĄ 5
RAŠO ?

KELEIVIS”

v *
■»
i

t

A teičiai Už tikrinti!
ITS IN THE BAGI
Y.es sir, įit’s in the bag, that’s “tai 

for , sure”. The prize package in 
good old šanta’s Bag dhis yeųr is 
PIRMYN’S Christmas Arty, on 
[Dec. 23, 19,41. Our sočiai chairman 
has b,een vvorkih# on .it for months. 
Selecting and biriijg the ibest tal- 
ents give qs a ^stellar .performance 
and now .that th.e-time is dravving 
near, Stell 'Parker is very ąuiet, 
.whethęr from fe.ar .o;r jsatisfaction 
— one cąn not tell.

This is the Information ' I .have 
on the <party:

■First it will take place in our 
own beloved Nefijas’s Auditorium. 
2435 So. Leavitt on l)cc. 23, that 
is, on a Tuesday evejiįng, ;at 7:30.

fThc Adjnission 
shoųld ssuit everybody’s poękęfbook 
just befųrę :.Chrisfmas — T2) Two 
people for „one gjiarter or 25c. 
Chorus members mušt bring a 
friend outside of the chorus. »Pa- 
,rents are mpst cordially invited. 
t f you do ųot, rcceive :ui Jnvįtation 
it .will be you.r chijd’s fa.ult be- 
cause he received one .to.brjpg home 
to you, so fool them and come any- 
way. .We want >you to come and 
ha ve a good tinie Ąvitli us.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

• • • r • 5 i • /

1

1739 SO. HALSTED STREET

’‘fBoy meets ‘Giri” — 
ajjd "“Nativc Son

Ly 'NTews ’(;la.shos
.Time’’. And that’s nn.t ųjl

Mt-

u

VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
907 West 351 h Street, Chicągo, IH.

Telefonas LAFAYETTE 2022 Rez. Tol. VICTORY 2499

CICERO
Cicero Lietuvių Kultu ros 

Draugijos priešmetinis susirin
kimas įvyks penktadienio vaka
re, gruodžio 19 dienų, Liuosy- 
bės svetainėje. Nariai yra ragi
nami atvirutėmis. Kožno prie
dermė dalyvauti. Rinkimas val
dybos dėl sekančio meto ir 
svarbus tąrjnigi; po vsusirinki- 
mo nepaprastai sviurbi .progra
ma. Kalbanii paveikslui, dainos, 
referatas apie ddbartinį mę-‘ 
mentę pasaulio sukrėtimo. Po 
to visojvaišės. Ateikite visi, at
siveskite draugus :kad ir .nepri
klauso draugijai. 'Vaidyba

We would likę to extend an in- 
vitation to Birutės Chorus, jMen-s 
Chorus, LUC, Keistutis and other 
gro.ųps, ,thru this colunfm, vvho 
įpight likę to come and t.enjoy an 
evening of fun with ,ųs. You’ll not 

-regret it.
If you w.ant to .be -renjembered 

by Santa Claus, bring a 10c grab 
bllg -gilt. Yes, there %wj!Į .be a Santa 
Claus ,(aud hoyv!) and a tree, too. 
Therc will be Cljriątma^ Pųnęh and 
dainty sa-i.idwieh.es,. pop corn, pea- 
nuts, .candy. Būt the program -r- 

■ piąt’s the t.hiųg!.......

Just a word about it:
Tficre will be 4 Stoljd Rę.views 

namely — “Life with Faiher” — 
“Loulsiana 

Thne- 
•JVlareJi of 

the 
biggcst ,ifoow of .the cvęning will 
be not a review, 
Production

Everybody raves'ubout ypur 
salads, Peg.What’s Lhe secret?

MIRACLE WH1P! 
I tš' 'd i ff e r e n t” f I a v o r 
aivva.ys m a kės a h it

4AILLION5 AGRFI--Miraclc Whip does work uonders 
v/ith saląds! A ,vniqųe combination of old-fashioned 
boiled dressirjg and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by fąr America’s favorite salad dressing.

KRAFT FRENCtt
DRESSING

rsa.r’'

(.1 HHIAMl NAUJIENŲ bkid- 
Ųvio.i.ii Prašomi Pirkimų liei- : 
kalab Ei U į Us Krautuve*, 
kurios Skelbiasi Nauji cnoMh J

tUo4in.no
i.idwieh.es


A. Loss, 1010 M. Hatvcy ave- 
nue. Jisai ėmė baubti žinių kro
nikos dalyj, kuri rodė Roose- 
vellą kalbant apie “Bill of 
Righls” sukaktuves.

Motinai prašant, policija jį 
paleido pabarusi už “ncdžentel- 
moniškų elgesį”.

3
Antrad., gi'uodžio 16, 1941 NAUJIENOS, Chicago, 11b '4'.

T

R. Blaumanis
gnu-

Kryžiaus medis
14-ka brolijų, atstovaujančiu

no valdžios arbitfacinės komi-

pradė-

sriuba
lai, ka aš

Urmų te-

išvargu-

tėveliui, motušėlei

No. 1015

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

INSURED

nuo karto paklausdi- 
toj tavo dėžėj, sene-

pasida- 
du vai- 
kamba- 
kampe

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted SU .Chicago, III.

Čfa įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

TOBULA DOVANA
“J A T”

Duok, kol dugnas pajuoduos.
Urmų tėvas ’

Aš, vėzdeli, tave duodu 
Tam tėveliui, motušėlei, 
Kas dar gyvi išdalina 
Sunkiai krauta turtužėli. 
Tam

nusišypsojo. e .
O kai jie buvo kambary, vai

kai karts 
vo: “Kas

vėzdą. Šiuo vėzdu pasiremda
mas, jis nuėjo į jaunystės drau-

VIRŠ $1,100,000.00
Tel. CANAL 8887

—Tu moki rašyti,_— jis ta
rė. — Parašyk man 
tau sakysiu.

tymas atsakydavo.
kai nu-

Mitros

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

_______________________________________________________

ČOlsen

and 
up

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL

Čia (deda 15 centų ir prašau

Cash or Easy
Terms

3 MONTHS RENTAL S5
W A G N E R

Typewriter Sales and Service
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

-----------------------------------------------------------------------------------------

•iŠ

!•<«

nt-yr-'i';

Aš žinau, tu tų pasakų dar 
anų dienų sekei savo vaikam. 
Bet paklausyk, kaip aš jų sa
viesiem paseksiu.

Urmų tėvas turėjo didelį gra
žų ūkį ir du vaikus, sūnų ir 
dukterį. Duktė buvo vyresnė ir 
jai išaugus tėvas ją leido už vy
ro ir davė didelį kraitį. Netru
kus ir sūnūs ruošėsi vestuvėm. 
Bet išrinktoji sužadėtinė suti
ko tekėti už jo tik su sąlyga, 
jei senasis Urmas atiduos sū
nui ūkį ir užleis šeimininko 
vietą. Tiesa, Urmas spyrėsi, bet 
kai sūnūs pasakė, kad ejsiąs 
ieškoti virvės ir šakoto medžio, 
jei negausiąs išrinktosios, tada 
tėvas nusileido ir atidavė sunui 
viską, pasilikdamas sau tiktai

Pradžioj marti su uošviu vi
sai gerai sutiko. Bet kai pava
sariop pradėta melžti karvės ir 
reikėjo kildinti pieną, tėvas tu
rėjo užkrosnį apleisti ir padėti 
lovą į šaltą kampą prie durų. 
Tėvas nieko nesakė — jei jau 
reikia, tai reikia. Bet kai vasarą 
tėvas norėjo padėti lovą atgal, 
marčiai kampas jau buvo rei
kalingas vaiko vystiklėliams 
džiovinti. O kai vieno vaiko 
vystyklai jau buvo išdžiovinti, 
senė upėj pagavo kitą. Jam vėl 
reikėjo sausų *vystyklų, ir taip

galėjo.
Kai vaikai paūgėjo ir 

jo slankioti po užstalę, 
kartą senelis suklupo ir 
išsiliejo iš šaukšto.

'—Na, jau tu ir prie 
tarė

stalo 
nebetinki, — tarė mar.i. — 
Koktu su tavim kartu valgy.i 
— Ir ji nuo to karto įpildavo 
seniui Urmui į jo dubenėlį ir 
padėdavo jam prie lovos.

Bet kai vaikai žaisdami (lu- 
benėlį sukulė, marti paėmė 
kiaulių lovelį, išplovė ir pradė
jo vartoti Urmo putrai pilti.

Senis Urmas nieko nesakė, 
tiktai sriuba ir duona jam pa
sidarė taip karti, kad jis vos te- 
begalėdavo nuryti.

Kai gimė septintasis sūnus, 
šeimininko kambariuos 
re per ankšta, ir marti 
kus paguldė šeimynos 
ry. Tėvui ir šaltajame 
vietos nebeteko.

—Tu turi eiti į pii 
tarė marti. — Ten tau bus ge
riau. Pirtelėj šilčiau negu kam
bariuos, o seniem kaulam šilu
ma neprošalį.

Urmų tėvas nuėjo pas ištekė
jusią dukterį, bet ji griežtai at
sakė neįsileisidhti jo. Tada jam 
neliko nieko kito, kaip gabentis 
savo čiužinį į pirtelę, ir jis pra
dėjo ten gyventi.

Po kiek laiko jis nuėjo į sa
vo jaunystės draugą kaimyną. 
Tia butą tokio pat tur ingo 
ūkininko, koks seniau buvo Ur
mas.

—Ar tu m gali man pasko
linti šimtą auksinių? — pa
klausė jis.

Kaimynas žinojo, kad Urmų 
tėvas jau nieko nebeturi, bet 
jis mylėjo jį kaipo jaunatvės 
draugą ir atsakė: “Galiu!* Ir 
davė jam šimtą auksiniu.

Urmų tėvas nuėjo namo, ir 
sekė pro langą marčią einant 
pro pirtelę. Tada jis ėmė žvan
ginti auksiniais, lyg juos skai-

vėl atgavo savo šaltąjį kampų. 
Bet kai senelis stūmė po lovos 
dėžutę ir joj kažkas keiktai su
žvangėjo, marti atrė: gal jau 
geriau butų lovą tuoj padėti 
šiltesnei! vieton, ir tuoj perkė
lė jį į šiltąjį kampą. Ir kai 
kiaulių lovelis sukrypo ir su
sproginėjo, o tinkamo dubenė
lio namuose nebuvo, senelis tu
rėjo valgyti prie stalo. Taip 
Urmas vėl gyveno kaip senais 
laikais, grąžino draugui pasko
lintus pinigus ir rudenį patvo
ry pasodino mažą ąžuolą.

—Ką tu, seneli, su tuo ąžuo
lu darysi? — klausė vaikai.

—Tai bus man kryžiaus mė

Senis
“Palaukit, pamatysit, 
mirsiu. Tada visa tai bus jūsų”. 
Ir jis vėl šyptelėdavo.

Bet vaikai žiemą atsisėsdavo 
Urmui ant kelių, glostydavo jo 
baltąją barzdą, o vasarą jam 
rinkdavo žemugių ir marti nuo 
savęs tirštai apipildavo jas 
smetona.

Taip Urmų tėvas gyveno be 
vargo, apliistydavo kryžiaus 
medį ir drožinėdavo grėb io 
dantis. Bet vieną kartą rude
niop jis jautė, kad jo gervės 
jau išlėkė į šiltuosius kraštus. 
Tada jis paėmė kirvį ir nukir-

Gelžkeliečių > 
Unijos Patvirtino 
Algų Sutarti

sijos pasiūlymą algų reikalu. Jie 
gaus 10% daugiau, negu gnu- 
davo ikišiol.
SUfiMĖ TEATRE
Už BAUBIMĄ

Kinoteatre prie 165 N. State 
buvo suimtas 23 metų Edward

Visi Jie Nori
Elektrinių Dovanų!

Akmenų .poniom Elgindailus 15
.10K -rausvo arba natūralaus au
kso rolled plate. Nerūdijančio 
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CARR-M00DY 
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Marti tarė vyrui:
—Eidama pro pirtelę girdė

jau lyg pinigų žvangėjimą. Ar 
tas senis dar galėtų pinigų tu
rėti? — ir jie nutarė, kad vai
kai sužinotų, kas ten pirtc’ėj 
žvangėjo.

Netrukus vaikai papasakojo, 
kad senis ant palų džiovinąs 
pinigus ir paskui vėl uždarinc- 
jąs į savo dėžutę po lovos. _

Kas galėjo manyti, kad senis 
dar pinigų turčių! .Vieną dieną 
marti nuėjo į pirtelę ir paste
bėjo, kad pirtelaitė savaitės vi
dury ne tokia šilta, kaip ji 
anksčiau buvo maniusi. Geriau 
busią, jei tėvas grįšiąs atgal į 

I trobą. Senasis Urmas sutiko ir

vas nuėjo namo, pakvietęs 
draugą į laidotuves. (

Kai namiškiai matė ąžuolėlį 
nukirstą ir senelį tokį 
sį sėdint kampely, jie pamanė,
kad tikrai greit reiks .kryžiaus, 
ir stengėsi vienas už, kitą būti 
jam lipšnesnis. Vieną naktį jis 
lengvai pasimirė. Numirėliui 
dar lovoj gulint, sūnūs, marti 
ir vyresnieji anūkai puolė prie 
dėžutės ir ją plėšte atplėšė. Bet 
jame nerado auksinių nė kva
po. Dėžutėj gulėjo tiktai vėzdas 
ir raštelis, kuriame buvo para-
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Begeman’s Dvi Pa
tikimos Krautuvės

TURTAS
2202 W. Cermak Road

COPR HSCHSCRArt SCRV1CC. IHC .t—*-*—

BABY ACCESSORIES -v " PATTERN 1015
No. 1015—Kūdikiui megstinukas ir kepuraitė

Viena Begeman’s krąutuvč 
randasi adresu 4184 Archer 
Avė. Kitos Begeman’s krautu
vės adresas yra: 3142 W. 63rd 
St.

Abi krautuvės randasi lietu
vių apgyventose apylinkėse, pa
rankiose kostumeriams atlan
kyti vietose.

Begeman’s Jewelry krautu
vės turi labai didelį pasirinki
mą prekių — laikrodėlių, graz
nų ir įvairių kitokių daiktų.

ši firma išaugino savo biz
nį sąžiningomis pastangomis. 
Abiejomis krautuvėmis kostu- 
meriai gali pasitikėti.

Dabar, prieš ateinančias šven
tes, planuojant ypač Kalėdų 
dovanas, pavartų turėti Bege
man’s krautuves omenėje.
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ktsvs ----—------ .
So. Hatetei SL, metais-ptemmet^ ............

„aa-su»-
Y lino adresu;

■s?

iWB:

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

MADOS

No. 4929—Jaunulėms panelėms 
kostiumas. Sukirptos mieros 8, 10, 
12, 14 ir 16.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L
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Oro karas
Šiam karui einant, vis labiau aiškėja, kad lėktuvas 

pasidarė nulemiantis kovos ginklas. Jeigu iki šiol dar 
buvo apie tai kokia abejonė, tai ją išsklaidė japonų ata
kos prieš Jungtinių Valstybių laivyno bazę Pearl Harbor 
ir prieš britų laivus netoli Malajos.

Japonai padarė daug žalos musų laivams Havajų sa
lose mestomis iš lėktuvų bombomis ir torpedomis. Tokiu 
pat budu jie paskandino du galingu britų laivu, Prįnce 
of Wales ir Repulse.

•

Bet tai ne pirmos tokios šio karo pamokoš. Oro 
jėgomis naciai užkariavo Norvegiją, kurią bandė apgin
ti Britanijos laivynas, bet, gavęs skaudžių nuostolių, bu
vo priverstas pasitraukti. Dar ryškesni pavyzdį matėme 
kovose dėl Cretos salos, kurią vokiečiai paėmė vien tik
tai aviacijos pagalba. 

/

Aviacijos galybę parodė ir britai, užpuldami italų 
laivyną prie Matapano ir sunaikindami didelę jo dalį oro 
torpedomis. Taip pat daugiausia lėktuvų dėka buvo pa
gautas ir pasiųstas į Atlanto dugną nacių juros milži
nas, Bismarkas.

/

Pakartotinai buvo įrodyta, kad bombonešiai arba 
v lėktuvai, kurie neša torpedas, gali paskandinti stipriau
sią karo laivą. Ginčai, kurie ėjo spaudoje šituo klausi
mu, yra pabaigti. Karo laivas, tiesa, gali nuo bombone
šių gintis; priešlėktuvinių kanuolių šoviniais jisai gali 
daugeli jų nukirsti, pirma negu jisai pats žūva. Bet vie
nintelis tikras ginklas atsiginti nuo oro atakų yra lėktu
vai, kurie pakyla iš artimos bazės sausumoje arba 
laivo denio. ‘ 1' : r'', *

nuo

Sėkminga konferencija
Demokratijos ir Lietuvos Nepriklausomybės Sąjun

gos konferencija pereitą sekmadienį buvo sėkmingesnė, 
negu kas galėjo tikėtis. ' '

Chicagos ir aplinkinių miestų lietuvių veikėjai, ku
rie dalyvauja pažangiame visuomenės judėjime, parodė 
aiškų ir griežtą nusistatymą. Dabar reikia imtis prak
tiško darbo pagal planą, kurį priėmė konferencija.

PASIUNTINYBĖS 
LEIDINYS

Lietuvos pasiuntinybė- Wash- 
ingtone išleido, anglų kalba, de
šimtą biuletenį apie Lietuvą 
(“The Lithuanian Situation”). 
Šio leidinio turinys yra pašvęs
tas daugiausia 600 metų kuni
gaikščio Gedimino mirties su
kaktuvėms paminėti.

Didysis kunigaikštis /Gedi-mi- 
nas arba, kaip jisai oficialiai 
vadinosi, Lietuvių ir Daugelio 
Rurų Karalius — “Rex Lithua- 
norum et Multorum. Rutheno- 
rum”, mirė 1341 m. mūšio lau
ke, kovodamas su vokiečiais 
kryžiuočiais, sulaukęs 66 metus 
amžiaus.

Jisai įsteigė Vilniaus miestą 
1323 m. ir padarė iš jo Lietu
vos sostinę. Gediminui viešpa
taujant, Lietuvos sienos buvo 
išplėstos toli į rytus ir į pietus. 
Prie Lietuvos buvo prijungtas 
ir Kijevas, pirmoji rusų valsty
bės sostinė. Padaręs sąjungą su 
Lenkija, jisai kariavo prieš 
Brandenburgo kunigaikštystę 
(kuri vėliau sudarė Prūsų ka
ralystės branduolį). ' Gedimino 
pasisekimais padrąsinti, ir lat
viai sukilo prieš vokišką Livo
nijos Riterių ordiną.

jiernsj už tai pateikė suskaitą — 
panašiai, kaip kad daro kiek
vienas kitas korespondentas, 
gyvenantis laikraštiniu darbu; 
Suprantama, kad dabar, einant 
karui tarp Vokietijos ir Ameri
kos, jokių honorarų siųsti jam 
nebegalima.

, Jeigu koindfristai turėtų bent 
Įdek žmoniško padorumo, , tai 

,jie užsidarytų savo nešvarias 
! “armonikas” ‘
išmeižę asmenį, kuris yra savo 
:gyvenime nemažai nukentėjęs 
nuo fašistų ir jokio nusikalti
mo nėra atlikęs. „

ir sarmatytųsi

“LOJALI OPOZICIJA”

IDIOTŲ PLEPALAI

Vienas “rąųfdęnųjų” melagių 
vėl plepa, kad Dr. Pr.’Ancevi- 
čius esąs “geštapininkas”, t. y. 
Vokietijos policijos agentas! 
Tokius idiotiškus prasimany
mus gali rašyti tiktai besąžiniš- 
ki žmonių apgaudinėtojai. z

Kitas tipas iš tos pačios mul
kintojų brolijos rėkia, kad An- 
cevičiaus telegramos jau neskel
biamos — tai, esą, didelė “per
galė” kominterno klapčiukams. 
Bet tikrumoje tai “pergalė” 
Hitleriui.

Hitleris paskelbė karą Ame
rikai, o Amerika paskelbė karą 
Hitleriui. Nuo to laiko susisie
kimas laiškais, telegramomis, 
per radio arba kitokiais keliais 
tarp Amerikos ir Vokietijos ar
ba vokiečių okupuotų teritorijų 
tapo nutrauktas.

žinios, kurias siųsdavo Ance- 
vičius, suteikė daug informaci
jų apie tai, kas dedasi Lietuvo
je, ir gaila, kad jų daugiau ne
bebus. Dabar tik aplinkiniais 
keliais bus galima laiks nuo laiš
ko išgirsti, kas dedasi nacių 
pavergtoje musų tėvų žemėje.

Ką*' Anėevičius pranešdavo, 
tai ir komunistai vogčiomis 
persispausdindavo; tik jie me
luodavo savo skaitytojams, sa
kydami, kad tos žinios atėjo iš 
“Stockholmo” arba iš kitos ko
kios '‘nekaltos” vietos.

;• Jie per kelis mėnesius kas
dien šaukė, kad Ancevičius esąs 
“nacių apmokamas” tarnas. O 
tikrumoje jisai yra tik laikraš
tininkas. Jahfc pasitaikė nelaimė 
Užkliūti Vokietijoje, kuomet iš- 

I kilo karas, ir jisai dėjo pastau
gi ištrukti iš VokietijOs, prašy- 
dama^ amerikiečių pagalbos, 
friės neturimo pinigų misipirkti 
Keturias laivakoHes — sau, sa
vo žmonai ir dvieili kudikianis. 
Kuomet jam nepavyko išvažiuO- 

. _ , .. > , . _ . , . ti, jisai buvo priverstas dirbti
kiusius pristatinėti okupantams nustatytą^ kiekj uki^ydkiefijoje tojų darbą, kokį stk- 

gebejd. Yra tūkstančiai ir kitų 
žmonių, atsidūrusių panašioje 
padėtyje. Ar tai dėl to juos rei
kia šmeiž ti ir drapstyti purvais į 

Savo pranešimus laikraš* 
čiams Dr. Ancėvičitis siuntinėjo 
ne kaipo koks ten “agentas”, 
bet kaipo korespondentas, ir

lėk-Prieš lėktuvus sėkmingai kovoti ‘sugeba tiktai 
tuvai.

Aviacijos svarbą ypatingai ryškiai parodė mūšiai 
jurose ir salose. Dideliuose žemyno plotuose lėktuvai yra 
dar tiktai pagalbinis ginklas, kuris, taip sakant, praski
na kelią motorizuotoms divizijoms ir apsaugoja jas nuo 
priešo atakų iš oro. Užkariauti teritoriją ir ją laikyti, 
aviacija iki šiol dar nestengė. Žemėje priešas gali įsikas
ti arba pasislėpti tarp medžių ir kalno uolose, kur meta
mos iš oro bombos jo nepasiekia.

Toliau, gal būt, ir sausžemio mūšiuose pasidarys nu- 
sveriantis ginklas. Bet Jungtinėms Valstybėms tuo tar
pu tenka kovoti daugiausia jurose ir arti jurų gulin
čiuose punktuose. Labai gaila, kad tam nebuvo kaip rei
kiant pasiruošta. Bet, aiitra vertus, jeigu aviacija nu
lems šio karo likimą, tai Amerikai peFgalė yra užtikrin
ta, nes nė viena šalis pasaulyje negali pagaminti tiek 
lėktuvų, kiek ji. Japonams greičiau, negu kam kitam pa
sidarys riesta, kuomet milžiniški Amerikos'bombonešiai 
ims krėsti tonus dinamito i jų didmjesčius ir pramonės 
centrus. - .

Žudo
New Yorkas pagavo vokiečių žinių agentūros pra

nešimą oro bangomis, kad Kaune tapo sušaudyti už sa
botažą trys asmens. - •

Naciai sako, kad tie žmonės buvę "sovietų pravady- 
riai”, kurie veikę Lietuvoje bolševikų okupacijos metu. 
Vienas jų dabar sugrįžęs slaptai iš Rusijos, kur jisai ga
vęs specialų išlavinimą sabotažuoti vokiečių okupacines 
jėgas.

Pas vokiečius dabar tokia mada, kad. jie visus savo 
priešus okupuotose šalyse vadina “sovietų teroristais^ 
arba kaip nors panašiai. Bet Lietuvoje šiandien vargiai 
yra bent vienas bolševikas* Kurie neišbėgo i Rusiją *arba 
nežuvo pirmose karo dienose, tie savo “nusistatymą” pa
keitė ir baiido prisitaikyti prie naujų aplinkybių.

Prieš nacius kovoja Lietuvos liaudis. Jau liepos ifcė* 
nesyje vokiečiai suiminėjo Lietuvos valstiečius; atsisa-

produktų, ir kai kuriuose miestuose suimtuosius šaudė 
viešose aikštėse. Žmonių pasipriešinihias nuo to laiko, 
be abejo, dar labiau padidėjo. Tai yra priežastie, kodėl 
naciai juos žudo.

• Bet kruvinomis ekzekūcijomis okupantai nenura
mins Lietuvos liaudies. Kaip tik priešingai. Lietuvis yra 
atkaklus kovotojas. ___

BAG0C1AUS TELEGRAMA PREZIDENTUI 
ROOSEVELTUI

“FRANKLIN D. ROOSEVELT, PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA 
WASHINGTON, D. C.

THE LOYALTY OF AMERICANS OF LITHUANIAN 
BIRTH OR LINEAGE TO THE LAW, THE PRESIDENT AND 
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OR AMER* 
ICA COULD NEVER HAVE BEEN QUESTIONED AND 
THEREFORE NEEDS NO AFFIRMATION. N0W, WHEN THE 
MURDEROUS, BLOOD THIRSTY MANIAC GOVERNMENTS 
OF THE UNFORTUNATE, HELPLESS, ENSLAVED PEOPLES 
OF JAPAN, GERMANY AND 1TAI.V HAVE DECLARED WAR 
ON OUR COUNTRY, OUR PEOPLE AND OUR INSTITUTIONS, 
ALL POSSIBLE HUMAN AND MATERIAL RESOURCES IN 
THE CONTROL OF THE LITHUANIAN ALLIANCE OF AM
ERICA, A' FRATERNAL ORGANIZATION WITH 350 LODGES 
IN 21 STATES OF U.S.A., ARE UNEQUIVOCALLY SUBJECT 
TO YOUR COMMAND AND QRDERS. s

F. J. BAGOCIUS
SUPREME PRESIDENT OF THE 
LITHUANIAN ALLIANCE Af AMERICA.”

Prof. Fr. Herz

ISTORIJOS MOKSLO ŠVIESOJ
Buvęs republikonų kandida

tas Wendell Willkie stoja už 
tautos vienybę karo metti. Tik
tai visai tautai vieningai kovo
jant, sako jisai, karas gali būti 
laimėtas.

Bet tuo pačiu laiku p. Will- 
kie mano, kad partijų skirtu
mai politikoje neprivalo išnyk
ti. Yra pozicija, t. y. valdžios 
rėmėjų partija, ir turi būti opo
zicija, t. y. valdžios kritikų par
tija.

Tačiau opozicijos tikslas karo 
metu yra kitoks, negu taikos 
metu. Einant karui, opozicija 
privalo nurodinėti valdžios klai
das ne su tikslu trukdyti jos 
darbą ir silpninti partiją, kuri 
remia valdžią,o tiktai tam, 
kad butų pašalinamos ydos ir 
atitaisomi tankumai karo vedi
me. ’

Wendell Willkie pataria lai
kytis tokios taisyklės:

“Opozicija neprivalo dary
ti nieko, kas teiktų pagalbą 
ir patogumą priešui.”

' Kitaip sakant, opozicija turi 
būti ištikima kraštui. Kaipo pa
vyzdį tokios naudingos, kons
truktyvios opozicijos, p. Will- 
kie nurodo “mažumos partiją” 
Britanijoje, kur darbiečiai ir ne- 
priklatisomieji liberalai koope
ruoja šit valdžia krašto gynimo 
darbuose, bet kartu stato val
džiai reikalavimus, kuomet jie 
mato, kad reikia daryti pakeiti
mus tbje arba kitoje srityje.

Pats Wendell Willkie stengia
si nuo rinkimų dienos, kai/pre- 
zidėntiak Rooseveltas tapo iš
rinktas trečiam terrriinui, vai
dinti šitokios “lojalios opozici
jos” vado rolę. Jisai rėmė ad
ministracijos užsienių politiką, 
bet tuo pačiu laiku nurodinėjo 
jos klaidas aiškintose klausi
muose

SMULKIOS ŽINIOS

Lėktuvus valdo atsi 
gulę lakūnai

NEW YOĖk, A Y„ gruod. 
14 d. — Patirta, kįjtt) patį nau
jausią vokiečių lėktuvą valdo 
ne sėdintieji, bėt atsigulę lakū
nai.

Amerikos ir britų aviacijos 
cėntrai prieš metus pradėjo da
ryti bandymus šia kryptimi, 
bet viešumon nėskėlbia rezul-

Manotha, kad prigulęs lakū
nas daug geriau orientuojasi, 
negu sėdįs; Neriant lėktuvu že-' 
myn, kraujas nesiveržia į ga
ilutes.

— Sovietu valdžia užsienio 
teikraStininkams leido atvykti 
į Maskvą. Maskvai padaryti ma
ži nuostoliai, sako užsieniškiai.

neišlavinto smegenų svoriai.Kas" yra rasė.
Rasė pirmiausia yra gamtos Kaip rasė susidarė ir kitėjo, 

mokslo sąvoka. Ji ten reiškia 
ne ką kitą, kaip aukštesnės gru
pės arba rųšies padalą, kuri 
paveldi pirmosios žymes. Tiks
liai nusakyti, kas yra “rųšis” ir 
kas “rase” iki šiol nepavyko. 
Tačiau, visų priimta, kad šių 
dienų žmonija sudaro gyvybių 
rųšį, kuri paskirstoma į daugy
bę rasių. Bet į klausimą, kaip 
tas rases skirstyti, vieno atsa
kymo nėra. Dėl to Guvier ir 
Quatrefages mano, kad žmonis 
joj tesančios tik 3 rasės; Linnė 
ir Huxley teatskiria, 4, Blumen- 
bach 5, Buffon 6, Prichard, 
Hunter ir Pechėl 7, Haekel ir 
Fr. Muller 12 ir 1.1., tuo tarpu 
Burke 62, Gliddon net 150 įvai
rių žmonių rasių. Galima butų 
jų dar daugiau pririnkti, nes 
kiekvienas tipas vis duodasi pa
skirstomas į mažesnes kuo nors 
skirtingas grupes. Imkim, pav., 
šviesplaukj šiaurės tipą Skandi
navijoj, Vokietijoj, Olandijoj, 
Anglijoj; jis visur bus labai gi
miningas ir jį galėtume pava
dinti viena rase. O tuo tarpu 
čia turim paveldimas grupes, 
kurias tiksliai ir be mažiausio 
vargo atskiriame kaip anglus, 
olandus, vokiečius, ir net vienoj 
tautoj vėl rasime, tarp tos pa
čios rasės žmonių, nemažų vie
tinių skirtumų. Darydami tuos 
paskirstymus mes visuomet el
giamės tik laisva nuožiūra ir 
tarp labiausiai viena nuo kitos 
nutolusių rasių rasime daugybę 
beveik nepastebimų perėjimų 
bei panašumą. Todėl teisingai 
yra pasakęs tą klausimą gerai 
pažįstąs Felix Luschan, kad 
sunku esą net tiksliai pasakyti, 
ką reikia laikyti spalvota rase. 
Vienas Afrikos gubernatorius 
išleido įsakymą, aiškinantį, ką 
turi daryti' “negrai, arabai, in- 
dusai, portugalai, graikai ir ki
ti spalvoti gyventojai”, susitik
dami su baltaodžiu. Yra mon
golų ir indėnų, turinčių bėvėik 
tokią pat baltą odąr kaip ir eu
ropiečiai, tuo tarpu rasime eu
ropiečių su gelsva oda. Taip pat 
daugybę įvairumų rjasime kūno 
sudėty, ’ kiaušo formoj, plaukų 
spalvoj ir veido bruožuose, ži
noma, reikia ir galima paskirs
tymus daryti, bet neturime už
miršti, kad jie^daugiau ar ma
žiau bus dirbtiniai. Nereikia per 
daug reikšmės dėti fizinės su
dėties skirtumams net tarp kra- 
štutiniausių žmonių rasių ir 
manyti, kad viena jų stovinti 
arčiau gyvulių pasaulib, negu 
kita. Ypač pažymėtina, kad tik
sliausi laukinių tautų smegenų 
tyrinėjiAiai neparodė jokių ra
sinių skirtumų, ir įvairių rasių 
to patiks ūgio žmonių smege
nų svorio skirtumai pasirodė 
rie didesni, kaip baltosios rasės
vyro ar moters arba išlavinto ir1 kiek gali ir ar gali jos prisitai-

Daug ginčų kelia ir klausi
mas, kaip rasės susidarė ir kaip 
kitėjo. Pirma per daug buvo 
vertinta aplinkuma, paskui sa
kyta, kad rase savo esme esan
ti pastovi, nekintanti, dabar ir 
prieš tai jaučiama reakcija. Kai 
pirmiau manyta, kad klimatas, 
žemes paviršius ir maistas tie
siog suteikia bei įspaudžia pa
veldimo rasės žymes, tai La- 
markas ir naujausi vitalistai 
pripažino, kad tik kūno organų 
vartojimas ar nevartojimas, t. 
y. pirmiausia dvasinio pobūdžio 
laikysena arba sielos akstinai 
padėję kūno formoms susidary
ti; Weismanas mokė, kad ap
linka lik tuo budu galinti pa
keisti įgimtas savybes ir pagrin
dus, kad ji spontaniškai' vei
kianti gemalo variacijas — tin
kamas ugdanti, netinkamas 
naikinanti. Gregoro Mendelio į- 
rodyti paveldėjimo dėsniai 
klausimą be galo sukomplika
vo: šiandien iš jo mes žinome, 
kad sumaišant rases, kai kurios 
rasinės žymės gali darytum mo
zaikoj įsiterpti į kitų tarpą ir 
po kelių kartų vėl pasireikšti. 
Gyvulių ir augalų augintojams 
pavyksta sudaryti naujas ver
tingas rases; biologiniai bandy
mai parodo, kad aplinką veikia 
gemalą; naujausioji medicina 
ir antropologija leidžia manyti, 
kad rasei sudaryti ypatingos 
reikšmės turi “vidujinė sekre
cija” arba tam tikra cheminė 
organizmo syvų savybė. Toliau, 
geologija ir paleontologija lei
džia mums pažvelgti į priešis
torinius laikus, kur galingos 
gamtos įtakos galėjo turėti reik
šmės rasių skirtumams atsiras
ti. Baltąją rasę tada galėjo su-

kyti svetimos rasės kultūrai ir 
ją pasisavinti; ar nuo klimato, 
žemės paviršiaus, maisto, socia
linių santykių priklauso ir dva
sinės rasės savybės, ar rasių mi
šinys yra naudingas ar žalingas 
reiškinys. Labai dažnai tie klau
simai naiviai sprendžiami, pri
silaikant analogijos su fiziniais 
rasių nevienodumais, jie net 
simbolizuojami. Daugelis žmo
nių tvirtai tiki, kad juodai ne
gro odos spalvai atitinkanti ir 
tamsi j b dvasios būsena, lygiai 
kaip ir kiniečiui, kurs velnią 
įsivaizduoja baltą, įtartinas at
rodo europietis. Naujausiais lai
kais didelio pritarimo susilaukė 
teorijos, aiškinančios, kad visą 
istorijos pažangą įvykdžiusi vie
na gabumais apdovanota rasė, 
visa žmonių kultūra esanti tos 
vienos taurios rasės darbas, gre
ta kurios kitos rasės atrodo 
kaip visai mažavertės. Prarajos 
tarp tos kilniosios rasės ir kitų, 
nekilniųjų, vien auklėjimu ne- 
•są galima peržengti; ją esą ga
lima peržengti tik kraujomaiša, 
bet jau sumažinant ankstesnės 
rasės vertę, drauge sugniuždi- 
nant ir jos kultūrą. Kaip į pa
vyzdį nurodoma į senovės bei 
antikinį pasaulį, šitos nemažu 
tariamu moksliškumu ir puikiu 
stiliumi skelbiamos teorijos yra 
ne kas kita, kaip stipriausios 
šių laikų jėgos—kovojančio na
cionalizmo padarinys, iš čia ir 
toks jo pasisekimas. Jos taip 
klastingai veikia, kad dažnai 
rimti ir gerų norų mokslinin
kai, kai tik peržengia savo spe
cialybes ribas, daugelį nurodytų 
teigimų priima, kaip įrodytus 
ir neklaidingus.

(Bus daugiau)

j e. Be to, seniatisiais laikais 
žmonės gyveno rhažomis, dide
liais atstumais atskirtomis vie
na nuo kitos grupėmis, kas ir 
buvo palanku susidaryti pasto
vioms skirtingoms grupėms. 
Pagaliau, vis didėjąs žmogaus 
prisi jaukinimas, kulturejimas, 
pasirinkimas daugiau ar mažiau 
dirbtinių gyvenimo formų, galė
jo tubeti įtakos rasės savybėms 
susidaryti, ką mes matome tarp 
prijaukinamų gyvulių (švieses
nė kailio spalva), žmogaus su
sidaryta socialinė aplinka vei
kia ne mažiau, negu gamtos.

I , . I

Kaip turėtų žiūrėti istorijos 
mokslas.

r 7 '

Visos tos teorijos daugiausia 
liečia fizines žmogaus savybes, 
pa v., kūno formą, spalvą ir 1.1. 
Bet istorija, kaip dvasios moks
lias, turėtų atsakyti į klausimą, 
kiek žmonijos rasės yra pana
šios ar nepanašios dvasiškai,

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bullitt pasiekė 

Kairą
KAIRAS, Egyptas, gr. 11 d. 

— \Yilliani Bullitt, prezidento 
Rcosevelto pasiuntinys į 'Arti
muosius Rytus, vakar pasiekė 
Kairų. •

Bullitt buvo suliktas Ameri
kos generolo Russell Maxwell, 
kuris vadovauja J. A. V. karo 
delegacijai Egypte.

Bullitt atsisakė daryti laik
raštininkams pareiškimus, kad 
jais nepasinaudotų priešai.

Sudarė 100 milijonų 
apdraudos fondą

WASH1NGTON, D. C., gr. 
14 d. — Jesse Jonės, 'valdžios 
paskolų tvarkytojas, vakar pa
skelbė, jog tapo sudarytas 1(M) 
milijonų dolerių vertes apdrau
dų fondas.

Fondas apdraus privatinę 
nuosavybę nuo priešų lėktuvų 
visoj kontinentalinėje J.A.V.- 
teritorijoj.

Apdrauda 
arba visišką 
statų, javų
Meno dalykai, pinigai, apdrau
dos lakštai nebus draudžiami.

lies sugadinimą 
sunaikinimų pa- 

dcrliaus ir sodu.v

J.V. kareiviai gali 
visur vykti

vVashington,
14 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas vakar pasirašė įstatymų, 
kuris karo vadovybei leidžia 
siųsti Amerikos kariuomenę j 
bet kurią n karo zonų, bet ku
rioje pasaulio dalyje.

Iki šiam metui karo vadovy
bė negalėjo siųsti kareivių' už 
šio žemyno ribų.

Tuo pačiu metu Rooseveltas 
pasirašė įstatymų, kuris palie
ka tarnyboje visam karo me
tui tiktai keliems metams pa
sižadėjusius tarnauti karius.

g

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

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

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

K. Augustas

7000 mylių automobiliu 1
^%VAVMVAV/AW//.^W.W^.WAW.W.\VmVAV,AVm"«*.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTII 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 

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

BLACK BAND LUMP .. $10.25
Sales taksai ekstra.

COLUMBIA UPĖS PRADŽIA. — ŽMONĖS ŽAVISI 
UPĖMIS.—UPĖ PRAKTIŠKO ŽMOGAUS AKIMIS 
ŽIŪRINT. — LIETUVOS UPĖS. — UPĖS IR SU
SISIEKIMAS. — UPIŲ REIKŠMĖ ŠIANDIEN.
Arlingtonų išvažiavę, bu

rnos elektros jėgai gaminti bei 
irigacijos tikslams.

Galima drąsiai sakyti, jog at
eityje žmones dah labiau nau
dosis vandens jėga, kurią gali 
suteikti įvairios upės.

(Bus daugiau)

Kontroliuos “Slot 
Ir Muzikos Mašinas

2,000 muzikos mašinų alinėse. 
Jo biznis yra milioninis.

Muzikos mašinų bizny j taip
gi yra Century Music Compa- 
ny, 2134 S. Wabash avenue, ku
rią kontroliuoja prostitucijos 
biznio viršininkas, Dennis Coo- 
ney ir Paramount Music Com- 
pany. šią firmą valdo mažiau 
žinomas asmuo, Joė Krdeck. Ji
sai valdo tą biznį 42-trame war- 
de. \

HeniKtle Lietuvišką T 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLESALE

4707 So. Halsted St.
Tel Boulevard 0014

Turtas ViršSG, 500,000.00

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

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

Apart Apsaugos, Turime 0 E E n O n 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJUU,UUU»UU 
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

_ _________ *nd
LOAN ASSOClATIONofChk.g.

■ JCSTIN MACKIEW1CH. Eres.

4192 Archer Avenue
VIRginia MM

MNGS
RAKANDAI

PRAKTIŠKIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
JUOS DUODAMI U2GA' ^°’NSIT VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ

ARCHER AVĖ. FURNITURE MFG.
JOE KAZĮ HAITIS, Sav. .

4140 Archer Avenue LAFayette 3516

Pirkit Kalėdų Dovanas: Laikrodėlius, 
Žiedus, Diamontus

]P„N®ViEjR

Iš
veik visą laiką važiavome Co- 
ilumbia upės pakraščiu. Toji Upė 
faktiškai skiria Washington 
nuo Oregon valstijos. Ir ta sie
na upes pavidale tęsiasi porą 
išimtų mylių.

Columbia upę mes užtikome 
dar Kanadoje, būtent, British 
Columbia provincijoje. Ten jos 
pradžia. Iš ten ji išteka ir vin
gių vingiais bei kilpų kilpomis 
bėga Į Pacifiką. Jos ilgumas 
yra apie 1,400 mylių. Tai di
džiausia į Pacifiką tekanti upe.

Sunku butų surasti žmogų, 
kuris nesidomėtų upėmis.

Didingos, patrauklios ir mis
teriškos upes sužavi kiekvieną 
žmogų. Vieną upė vilioja dėl to, 
kad jis mėgsta žuvauti; kitas 
vasaros metu turi didelį malo
numą joje pasimaudyti; trečias 
mėgsta laivelių pasivažinėti; 
ketvirtas jaučiasi laimingas, kai 
laisvą laiką gali kur paupėje 
gražioje pievoje praleisti. Pa
galiau visiems juk malonu va
saros metu arti kur prie upės 
piknikauti.

Žiemos metu, kai upę sukaus
to ledai ir jos krantus puošia 
baltas sniegas, jaunimas turi 
daug džiaugsmo. Būriai vaikų, 
būriai merginų ir vaikinų susi
renka čiuožti. Kiek čia linksmu
mo, kiek čia smagumo!

Net ir labai praktiški žmo
nės, kurie viską centais ir do
leriais-vertina, — net ir tie ne
gali visai ramiai į upę žiūrėti.

Tiesa, į upę jie žiuri iš kito
kio taškaregio. Jie pradeda tuoj 
skaičiuoti bei pjanuoti, kaip bu
tų galima, taip sakant, upę “pa
kinkyti”, panaudoti ją kuriems 
nors praktiškiems reikalams. 
Pavyzdžiui, panaudoti jos van
denį malūnui sukti arba įsteigi
mui įmonės elektrai gaminti. 
Žinoma, jie niekuomet neuž
miršta ir to, kad susisiekimas 
vandeniu yra labai patogus.

Vienokiu ar kitokiu budu 
žmogaus gyvenimas yra su upė
mis susijęs. Kiekvienam musų 
mažesniame ar didesniame laip
snyje upės yra pažįstamos. 
Kiekvienas jaunystėje žavėjosi 
jomis arba žiurėjo į jas su bai
me, — žiūrint į tai, kokį paly-

Tais laikais susisiekimas upė
mis, susisiekimas vandeniu bu
vo parankiausias. Sukalti laivu- 
ką nebuvo sunku, — beveik 
kiekvienas galėjo šiokį tokį plū
duriuojantį pabūklą pasidaryti 
ir j į naudoti susisiekimu F bei 
daiktams gabenti.

Toks susisiekimas buvo ir pi
gus, ir patogus, ir didelio pra
šmatnumo nereikalavo. Štai ko
dėl prie upių pirmiausia ir pra
dėjo žmonės spiestis.

Kai kurios upės žmonijos gy
venime yra suvaidinusios nepa
prastai svarbų vaidmenį.

Upių reikšmė tebėra labai di
delė ir šiandien. Tiesa, susisie
kimo atžvilgiu jos nebėra to
kios svarbios, kaip seniau. Bet 
užtai šiandien jos tarnauja 
žmonėms kitokiu budu. Jos vis 
labiau ir labiau yra pakinko-

Milioniniai Bizniai

Cook apskričio policija ieško 
kamantinėjimui vierio Eddie Vo
gei, “viršininko” taip vadina
mo “slot mašinų” biznio. Pasi
rodo, kad tas pats Vogei yra 
viršininkas Apex Čigaret Ser
vice bendrovės, 4220 Lincoln 
avenue, kuri kontroliuoja * apie

World Playhouse
410 S. Michigan, arti Van Buren

—39e nuo 11:15
Prasideda šeštadienį—Tik vieną
Savaitę! Pasaka apie Vyrą, kurs 

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

“STALIN KALBA”
Paskutinė diena gruod. 19.

A

TAUPYH.IT PINIGUS!
TRI ANGLE 

RANGE

SU 
Trlangle Melsvos 
Šviesos .Aliejum

• DEGA ŠVARIAU
• LAIKOSI ILGIAU
• TEIKIA DAUGIAU KARŠČIO
• WATER WHITE SPALVA

TRIANGLE 0IL C0
Ph. CANal 2020

STOKIT SAVANORIAIS Į CIVILĘ APSAUGA
Šiam karui laimėti mūšiai eis ne vien kabo 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.

Civilej Apsaugoj kiekvienam yra vieta ir yra darbo.
Stokime ir mes lietuviai į Amerikos civilių gynėjų eiles. Karo fronto 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.

u - _ , .. . ... ’ i , .
L..,.. - ’   .................................................................................................... ............——

' ENROLLMENT FOR CIVILIAN DEFENSE DUTY 
CHICAGO COMMISSION ON NATIONAL DEFENSE

MAYOR EDWARD J. KELLY, Chairman
U. Š. Director of Civilian Defense for the Metropolitan Arfea of Chieago.

BARNĖT IIODES, Ėxecutive Vice-Chairmah LAURENČE H. ARMOUR, Treasurer

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

Address
2. Married Single Age

.... Telephone No........
Malė .............. Fe malė

3. Birth: Plaee
4. U. S. Citizen: Yes No.

6.

Dale
First papers: Yės No

Pas Brighton Parko Seniausią ir labiausiai patikimu 
laikrodininką. 16 metų a*nt ARCHER AVENUE. Atsi

lankykite j naują ir gražiausią krautuvę

4208 ARCHER AVENUE 
Tek Lafayette 3847

oRiDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
•'aisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
v

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine.

9500 EVV1NG AVĖ.
CHRYSLER—PYMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris
Kai norite naujo arba gero Var* 
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales. 
Čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas.
100 gerų vartotų 
mui, tokių kaip: 
BU1CKAI 
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETAI 
PLYMOUTHAI 
DODGES

Nuo 1942 Tolyn iki 1934 
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurį, kol dar galima gauti. Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nos kyla. Dabar yra laikas pini
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $50 iki $30u, pirkdami iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašėme 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite į
EMPIRE MOTOR 

SALES, Ine., 
9500 EVVING AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905 
h,. III—.. . ......... I ■ I I i

Mes turime 
karų pasirinki-
PONTIAC’AI 
HUPMOB1LES 
FORDAI 
WILLYS
Station Wagon

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

and LOAN ASSOCIAT1ON 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

vlCTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
/ežam į farmas ir kitus mies- 
us. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
mglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFASAny physical disability ?
Present occupation .......
Education (lašt school attended).: Grade....................  High school

College ....................    Profess.’onal ............... .........
What languages, other thah Enghšh, do- you rėad, write or speak? .

.Business address
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Jei žmogus gyveno prie dide
lės upės, kuri kartkartėmis yra 
nesuvaldoma, iš krantų išsilieja 
ir tiltus bei gyvenamus namus 
sunaikina, —tai toks žinogus 
su nepasitikėjimu, baimingai 
žiuri į upę.

Visai kitaip yra nusiteikęs 
žmogus, kuriam teko gyventi 
prie ramios upės. Pas jį užsili
ko malonus atsiminimai, jis 
dažnai ilgisi tų laimingų dienų, 
kurias jis prie upės praleido.

Taip iš tiesų yra. Imkime kad 
ir Lietuvos upes. Kiekviena jų 
yra apdainuota, — ir Nemunas, 
ir Šešupėj ir Neris, ir Nevėžis, 
ir Venta, .ir kitos upės'. Apie 
kiekvieną jų yra visokių pada- 
vimų, visokių pasakojimų.

Nuo senų senovės žmonės 
jaučia kažkokį patraukimą, 
kažkokį prisirišimą prie Upių, 
prie vandens. Didesni miestai, 
civilizacijos centrai, atsirado 
prie upių, prie ežerų.

Ir tai visai suprantama, ko
dėl taip atsitiko. Susisiekimas 
upėmis yra daug parankesnis, ir 
datig priėinamesnis. O ypačiai 
taip buvo senovėje, kada apie 
dabartines susisiekimo priemo
nes niekas nė s va jot e nesvajo
jo.

Įsivaizduokite tik, kokioje pa
dėtyje buvo žmogus prieš kelis 
šiihtus metų, kada nebuvo nei 
geležinkelių, nei kitokių moder
niškų susisiekimo priemonių. 
Pagaliau, kada nebuvo ne šiek 
tiek įmanomesnių kelių.

Will you take courses of instruction for, and be availablė fbr part-wofk in:
□ Volunteer Nursing?
□ Assistihg in Cohšiimer Information Centers—showing how to maintain ottr 

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

i

UŽSUKITE IR PAMATYKITE PAVYZDŽIUS

y iri

____ ________

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!
Jeigu esate biznyje ir jums reikia atsispausdinti bi
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ” 
spadstuve yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinamiausios.

NAUJIENOS
Canal 85001739 So. Halsted St

9. Would you be availablė to assist police, fire and other rhtiniripal deparinients ih 
case of emergency? ..................................................... ..................... ........ ..............

- 10. Are you licensed to operate: A car?..’................. _ Bus or truck? .......................
11. Havė ydų a car availablė for volunteer duty wheh čalled upoh? .............................
12- Are you availablė for youth activities (for school age volunteers) ? ........... ..........
13. State experience ih any other capacity thah those abovė mentroned that might be 

of ūse in defehse:

14. Chečk any of the fėMo^ving ih jvhičH ydų haVe had ėkpėrienČe:
□ Typist
□ SdeialŠervi

□ Auto mechanic □ First aid
□ Bdating or riavigation □ Food preparation
□ Cterk . ' D Miųtary experie!
□ Demolition work □ Motore '
□ Electrician ' □Nurbė
15. Type of duty desired:
16. If ųualififed, will you acchpt other assighed diitiės? - 

(Signdturė applidahty —

i

□ Physician
□ Plumber
□ PoHce work

□ Teacher

Date ;

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

Garsinkitės “N-nose”

TAUPYH.IT


4
)

6 NAUJIENOS, Chicago, III. Antrai, gruodžio 16, 1941

Lietuviai Chicago j 
Išpirko $1,090,090 
Apsaugos Bonų
“Naujienose”, Taupymo Bend

rovėje Jų Pritruko.
Pereitų savaitę, ypač šeštadie

nį, šimtai lietuvių ėjo į “Nau
jienas”, į Metropolitan Bankų ir 
įvairias lietuvių taupymo bend
rovės pirkti apsaugos bonus ir 
ženklus. ’

“Naujienose” ir kai kuriose 
kitose įstaigose pareikalavimas 

' buvo toks didelis, kad šeštadie
nį po pietų ir bonų ir ženklų 
pritruko.

Iš skaitlinių, kurias teko su
rinkti pasirodo, kad per pereitų 
— pirmų Amerikos karo savai 
tę, Cbicagos lietuviai bonų iš
pirko mažiausiai už $1,000,000.

Patarnauja Nemokamai.
Vakar visos įstaigos vėl buvo 

aprūpintos visokio dydžio bo- 
nais, ir mielai pirkėjams patar
naus. Reikia pažymėti, kad į- 
staigos, parduodančios apsau
gos bonus, už tai negauna jokio 
atlyginimo. Savo vietų, laikų ir 
patarnavimų valdžiai aukoja.

. (Į $1,000,000 neįeina, žinoma 
bonai, kuriuos lietuviai pirko 
dirbtuvėse, pašto skyriuose ir į- 
vairiose kitose ne lietuvių įstai
gose. Reikia spėti, kad suma 
yra daug didesnė).

Traukinys Užmušė 
Darbininką

Prie 26-tos ir California avė. 
prekinis traukinys mirtinai su
žeidė 65 metų Andrew Mikos, 
nuo 2014 Iowa Street. Jisai pa
kliuvo po garvežiu eidamas 
skersai bėgės.

Vardas
Nebepatinka —

MIKADO, Mieli. — Sis mies
telis keikia asmenį, kuris suma
nė duoti jam vardų “Mikado”. 
Žodis reiškia “Japonijos impe
ratorių.”

Dabar renkami parašai peti
cijai perkrikštyti jį “Roosevel- 
to” vardu.

Šiandien Referen
dumas Rockforde

ROCKFORD, III. — Rockfor- 
do balsuotojai šiandien eis bal
suoti už ar prieš sumanymų pa
kelti ' taksus apšvietos reika
lams, kad mokyklos uždarytos 
dėl pinigų trukumo vėl galėtų 
pradėti veikti.

\ • 
Kas daryti Oro 
Puolimų Metu

Dėl vietos stokos šiandien 
negalime paduoti vertimo va
karykščio skelbimo apie tai kas 
reikia daryti oro puolimo me-( 
tu. Stengsimės paduoti jį tre
čiadienio “Naujienose”.

Mirė Lietuviams 
Gerai Žinomas 
Policistas

James J. Wall
T0WN OF LAKE. — Kele

tu metų atgal pensijon išėjo 
James J. Wall, policistas New 
City nuovadoje. Jisai ten tar
navo apie 25 metus laiko, ir 
buvo labai gerai žinomas vie-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jfofm Jf. Cubeitnsf ’
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
^605-07 S o. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield. Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

FUTBOLININKAI RENGIASI DEL PIRMENYBIŲ

, NAUJIENŲ-ACM” Telephoto
Paveiksle matome George McAfcc ir daugelį kitų lošikų, kurie dalyvavo Chi-

cagoj vykstančiose futbolininkų pirmenybių rungtynėse.

tos lietuviams biznieriams ir 
kitiems gyventojams. Jisai tu
rėjo ypatingai artimų pažintį 
su pp. J. F. Sudeikiais.

Pol. Wall draugams bus ne
smagu išgirsti, kad pereitos sa
vaites pabaigoje • jisai staigiai 
mirė, sulaukęs senatvės.

/
Trys Dukterys, Sūnūs

Yra laidojamas rytoj 9:45 
valanda' ryto iš rezidencijos, 
7945 South Throop Street. Jo 
brolis Maurice Wall yra leite
nantas Brighton Parko nuova
doje.

Velionis paliko žmonų Mary 
E., dukteris Catherine, Marga- 
ret ir Evelyn, ir sūnų Richard 
J. 

t _______________

9-to Wardo Dem-ai
Rinks Valdyba

I.

Susirinkimas šįvakar
ROSELAND. —- 9-to Wardo 

Lietuvių Demokratų Kliubas 
šįvakar renka 1942 metų val
dybų susirinkime, kuris įvyksta 
parapijos salėje, 8 v.v.

Nariai taipgi gaus konstitu
cijos pataisymus ir svarstys 
eilę kitų svarbių reikalų.,

Visi yra prašpmi kuoskait- 
lingiausiai susirinkti.

Pilietis.
(Dėl vietos stokos, platesnes 

žinias apie Kliuba, kurias kor. 
Pilietis, prisiuntė, paduosim 
rytdienos numeryje. — Red.)

AUTOMOBILIU 
NELAIMES. 1 _

Trys Ledo Aukos.
Automobiliui paslydus ant le

do prie 106 ir Western avenue, 
jis trenkė į gatvekario stulpų, 
žuvo keleiviai, Wade McFarla- 
ne, 19 ni; a., 12016 Slewart ave
nue, ir Robert Graff, 19, nuo 
58 W. UOth street. Trečias ke
leivis buvo pavojingai sužeistas.

«

Prie lOOth ir Western kitam 
automobiliui palydus ant ledo 
žuvo 22 metų Robert M. Rey
nolds, 1320 East 93rd Street.

Prie North ir LaVergne auto
mobilis užmušė 52 metų pra
eivę Emma Krause, 1450 N. 
LaVergne.

Ona Viliene— 
Suvalkiečių
Choro Pirmininkė

Western Electric
Pagerbė Lietuvį
Joe Frank

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
John Olesinski Jr., 22, su

Eleanor Redwauc, 21
Edvvard' Malela, 23, su Eliza-

beth Gorz, 20
Reikalauja
Perskirų

Agnės .Barčas nuo Frank
Barčas

GIMIMAI 
CHICAGOJE

STANCEL, ---------- :------
1835 Ainslie Street, gimė lap
kričio 25, tėvai: John ir Har- 
riet.

SOBUS, Dennis H., 3613 
North Luna Avenue, gimė lap
kričio 12, tėvai: Henry ir Syl- 
via. ,

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų. '

i ii i ' i ' 'im ii' i , '■■■■M 1

Choras Turi Naujų Valdyba, 
Labai Trūksta Vyriškų Balsų

Suvalkiečių choras smarkiai 
progresuoja. Po audrų — vis
kas ramu, linksma ir draugiš
ka. Po naujos ir labai gabios 
mokytojos Salomėjos čerienės 
vadovybe, choras žengia šuo
liais pirmyn. Į trumpų laikų 
jau išmoko keletą naujų daine
lių ir viešai pasirodė net keliuo
se parengimuose ir buvo apdo
vanotas gausiais komplimen
tais.

1942 Viršininkai
Choras išsirinko ir nauja 

1942 m. valdybų, iš šių ypa
tų: pirmininkė O. Vilienė, sekr. 
p-lė O. Stankin, ir iždin. F. Va
lančius.

Atrodo, kad ši nauja valdyba 
nesnaus, o stengsis dirbti cho
ro labui, ir „prašo visus į talka. 
Prisidėkite prie Suvalkiečių cho
ro, gali priklausyti ir nesuvai- 
kiečiai.

Pas mus mergužėlių yra kiek 
daugiau, bet dar butų gerai pa
didinti skaičius. Bet vyručių 
mums labai, labai reikalinga. 
Vyručiai! Per visų savaitę dirb
kite dirbtuvėje, o penktadienio 
vakare apie 8 v.v. atvažiuoki
te Gage Park svetainėn ant 
55-tos ir Western Avė. čia tik 
2-vi valandi pasimokysime dai
nuoti.

Rengs Pagerbtu ves
' Kiek nugirdau, tai choras 
rengiasi pavaišinti visus daini
ninkus, o naujiems, bus ypatin
gos pagerBtuvės. Tik prisidėki
te prie mus, aš užtikrinu, kad 
busite labai patenkinti-tos.

Onutė.
• v z '■

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

Dienos metu pagal sutarti.
3564 So. Halsted St.

Tel. TAROS 4487

sai nesimaišo, nes tolokai gy
vena nuo savo tautiečių. Bet 
lietuviška judėjimą seka skai
tydamas “Naujienas”. Aš nuo 
savęs linkiu Juozui būti svei
kam ir nepamiršti Cicero lietu
vių. — D.

=<abio=
•

Šįvakar Peoples 
Radio Programas

Dainuos “Granadierių” Trio, 
Dramos, Juokai, įt.t.

Artinantis Kalėdoms, Peoples 
Furniture Corųpany Krautuvė 
rengiasi pavaišinti savo klau
sytojus šio sezono gražiomis 
muzikos meliodijomis. Progra- 
mo išpildyme dalyvaus harmo
ningas “Grenadierių” trio, “Dė
dė” Vaitekūnas ir kiti žymus

Išdirbo 25 Metus Toj Firmoj
CICERO. — Western Elec

tric kompanija — tai telefonų 
įmonė,’ viena iš didžiausių dirb
tuvių visoj apielinkėj. Dirba ne
mažas skaičius lietuvių. Tarp 
darbininkų yra paprotys atžy
mėti ilgesnius metus išdirbu
sius, kaip tai 25, 30 ir t.t. Pa
našių sukaktuvių pasitaiko ga
na daug.

‘Praeita savaitę puikiai atžy
mėjo Juozo Frank 25 metus 
darbo. Jisai čia pradėjo dirbti 
jaunas bodamas. Išmoko ama
tų ir dabar skaitosi pirmaran- 
kis mechanikas—“tool and die 
maker”. Juozas linksmo budo, 
gryno kraujo lietuvis. Darbe 
turi daug draugų. Nuo jų ap
turėjo daug daug gerų linkė
jimų ir dovanų. Visi sako, kad 
jis dar galės sulaukti kitus 25 
metus tame darbe. ✓

Gyveno Toli Vakaruose
Joe Frank yra vedęs, auklėja 

šeimynų, turi nuosavybę adresu 
6117 W. 26th St. Čia neseniai 
apsigyveno ir tarpe lietuvių vi-

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas
4 jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

x pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR.G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
L gai akinius už pri- 

; einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE ■ ...... ........ ........ ....... .

Nepriklausomybės 
K-to Susirinkimas

Dariaus-Girėno salėje, 4416 
So. Western avė., trečiadieni, 
8-tų valanda vakaro įvyksta 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo Komiteto susirinkimas. 
Visi valdybos ir komisijų, taip
gi komiteto nariai prašomi da
lyvauti.

Sekretorius A. Labanauskas 
praneša, kad susirinkimas bus 
svarbus.

talentai. Visi bendrai sudarys 
vienų iš gražiausių ir Įdomiau
sių programų pasiklausyti.

Prie to, bus naudingų pata
rimų apie įvairius kalėdinius 
pirkinius, nes, mat, šiomis die
nomis Peoples Krautuvė tęsia 
didį ir nepaprasta prieš-kalėdi- 
nį išpardavimų tinkamiausių 
kalėdinių dovanų ir kitų pre
kių, reikalingų šiame laike. Ma
lonėkite patys paklausyti ir ki
tus pakviesti.

Rep. xxx

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI PA

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

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis 4r Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868
- ■■!! i i-----

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rcz. Tel. HEMLOCK 1643

Emergencv MTDWAY 0001

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

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

KITATAUČIAI

Dr. F. Prišneki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen *HEMlock 6699

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel CANAL 3110
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Chąrlos 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.
"knno MTDWAY 2880

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

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

ir 7 iki 9. 
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS M94

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas /YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 ikix8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

• DR. BRUNO J.
t ZUBRICK’AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NAUJOJE VIETOJE
2403 West 63rd St.

VALANDAS: 2—4 popiet !r 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel. REPURLTC 46R8

Pirkite tose krautuvėse, ku-
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn S t.
Room J 230

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

miITNE YTARŪTIS
. 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

iGarsinkitės “N-nose”
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Areštuoti dėl Skleidžiamų Gandų

KAIP PAĖSTAME LAIKA
Tiksliai apibudinti laiką se

nai jau stengiasi mokslininkai, 
filosofai ir įvairių religijų skel
bėjai, bet visi laiko apibudin- 
tojai, nusilenkdami prieš Am
žinybę, ,dar ir šiandien negali 
jo kitaip apibudinti, kaip tik 
taip, jog laikas ir yra laikas, 
pati Tikrybė.

Eidami z pamažu prie pačios 
Tikrybės ir laiko pažinties, api- 
budintojai jau yra nustatę, jog 
ir laiko, kaip kitų pasaulio ka
tegorijų pažinimas, yra sudaro
mas iš trijų laiko elementų: 
laiko vaizdavimosi, ,^iko sąvo
kos ir laiko Tikrybės pažinimo.

Laiko vaizdavimasis dėl psi
chinių kiekvieno atskiro asJ 
mens ypatybių negali būti tiks
liai apibudintas.

Kiek tiksliau apibudinama 
laiko sąvoka, kuri, pagrįsta 
įvairiausių įvykių gamtoje kai- 
taliojimosi tvarka, yra gana 
tiksliai matuojama su pagalba 
įvairiausių įrankių — laikro-

Nėra galutinai apibudintas ir 
laikas Tikrybė, ir .kas karią 
skelbiamos naujos teorijos ma
ža ką sako smalsuoliui. Nepa
aiškino laiko ir garsingoji mu
sų dienų reliatyvumo teorija, 
skelbdama, jog laikas ir erdvė 
atskirai nesti, o yra tik sub-

Įdomiai apibudina laiką gar
singas mokslo populiarizatorius 
ir “Pasaulio istorijos” autorius, 
anglų rašytojas H. ’VVells’as, šar
vo moksliniame romane “Laiko 
mašina”. Rudama.s šalininku li- 
mitistinės pažvalgos, t. y., kad 
laikas yra skyrium esanti pa
saulio ^kategorija, Wells’as la
bai gražiai ir vaizdingai skelbia 
tą teoriją, pasakodamas, kaip 
išradėjas keleivis, romano he
rojus, išradp mašiną, kuria jis 
keliavo į laiką, ir kaip savo 
jsviečiams aiškino -išrastąją -ma
šiną ir pasakojo apie patirtus 
kelionėje įspūdžius. “Musų ma
tematikai erdvėje skiria tris 
matavimus: ilgį, plotį, aukšti, 
arba storį, kurie santykiauja 
tarp savęs tiesiu kampu; kodėl 
gi negali būti dar ketvirto ma
tavimo, kuris irgi tiesiu kampu 
santykiautų su pirmais matavi
mais? Tas ketivrtas erdvės ma
tavimas yra laikas.... kuriuo 
slenka musų mielos gyvenimas, 
neturįs matavimo, vienodu 
greitumu nuo lopšelio iki kapų.

* NAUJIEM V-AQME Telephoto
Robert K. Noble (kairėj), kuris savo laiku -planavo 

nuorganizuoti pensijonierius, areštuotas ir sukaustytas. 
Noble buvo suimtas kkartu su penkiais savo pasekėjais. 
Visi buvo suimti už “maištingas ir neištikimybę sėjan
čias kalbas” .ir apkaltinti Los Angeles, Gal., teisme.

gamtos atmainų priežastis bu
tų kad pąkitėtų žmogaus 
sielos gyvenimas, o ne gamta.

Įsivaizduosime dabar, kad 
kiekvienam įspūdžiui gauti rei
kalingas laikas, 1000 kartų il
gesnis, kaip iš tikrųjų yra, ir 
tada vėl pakitęs žmogaus gyve
nimas, bet jau nęsutrumpės, o 
pailgės tiek, jog mes tik per 
80,000 metų gausime tiek įspū
džių, kįek dabar gauname per 
80 metų.

Vėl (pasišaukę pagalbon savo 
vaizduotę keliausime nuosta
biąja laiko mašina, tik jos grei
čio rodiklį t pastatysime ■ ant 
skaitmens *‘1000”, jodančio 
diek kartų pailgėjusį jpa jutimų 
procesą.

Vėl mes nematom rmetų lai
kų, ne dėl to, :kad jų .nėra, bet 
tik dėl to, kad jie keičiasi su 
neapsakomu greitumu. Įspū
džių, gaunamų per metus, bu
tų daug, ir todėl laikas nebū
tų toks ilgas.

Per 8 musų valandas mes 
pamatytumčm, .kaip tirpsta le
dai ir sniegas, žaliuoja medžiai, 
žydi gėlės, krinta lapai ir vėl 
sninga. Tokie trumpi gamtos 
reiškiniai vargu bepatrauktų 
musų akį, nes pažvelgę į dan
gų mes pamatytumčm tokių

TARP MUSŲ

Kur Pirksite Kalėdų 
Dovanas?

Petras Nover Turi Didėlį 
Pasirinkimą

Kaip jau matėte iš pirmuti
nių skelbimų “Naujienose”, Pe
tras Nover dabar persikėlė į 
naują ir daug patogesnę vielą, 
būtent 42*08 Archer Avė. Da
bar jis prisipirko naujausios 
mados žiedų, laikrodėlių ir įvai
rių jkitų auksinių ir sidabriniu 
dalykų, kuriuos parduoda 
pigintomis kainomis.

16 m. Biznyj
i Petras Nover yra vienas,

seniausių Brighton Parko laik
rodininkų, kuris varo biznį 
Brighton Parke jau per 16-ką 
metų. Jo kostumeriai pas jį at
randa didžiausį pasitenkinimą.

Todėl, patartina reikalui esant 
kreiptis pas Petrą Nover, o 
vieną sykį jį aplankę pasilik
site jo nuolatiniais kostume- 
riais. (Skl.)

— Steponas.

nu-

iš

[CLASSIFO APS.]
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
IEŠKAU DARBO į restorantą už 

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

HELP WANTED—FEA1ALE 
DarbiidnkiŲ Reikia

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

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

REIKALINGAS BUČERYS, pas
toviai. 2543 W. 69th St., HEMlock 
0496.

BUSINESS CHANCES 
___ Biznio Progos_______

PARDAVIMUI RESTORANAS, 
nauji fiksčeriai ir visi modernus 
įrengimai. Geras biznis. Priežastis 
—liga. 4809 W. 71st St.

medžiaga šviesos greitumu.
Paskutiniu laiku vęl grįžta 

prie senosios laiko apibudini
mo teorijos, jog laikas Tikry
bė yra skyrium esanti pasaulio 
kategorija, kuri, susijusi su ki
tomis pasaulio kategorijomis, 
yra ketvirtasis pasaulio mata
vimas visomis kryptimis.

Šiaip ar ^aip ąpibudjnti lai
ką, tačiau jo pažintis negali bū
ti atskirta nuo žmogaus psichi
nio gyvenimo, nes tik musų ju
timų dėka mes galim numany
ti laiką ir kiek pasakyti apie jį, 
kaip apie Tikrybę.

Daugumai skaitytojų gal ir 
įdomu butų gauti atsakymą, 
kas gi pagaliau yra laikas ir 
kaip mes jį pažįstam. Todėl 
kiek plačiau apie tai pakalbė
siu.

ALEKSANDRAS MISLRVICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 12 d.. 7:30 vai. ryto, 
1941 jn., sulaukęs pusės ajnž., 
gimęs Liet., Seirijų miestely.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį 'Marijoną, po tėvais 
Jocukoniukę, 4 dukteris: Ma
ry Markūnas ir žentą Zig- 
montą, Nell Stugis ir žeAtą 
Juozapą. Oną ir Ellaine Mis- 
levich, 3 sūnūs: Gediminą ir 
marčią Mąrthą, Joną ir mar
čią Mildred, Aleksandrą ir 
daug kitų giminių 
tarnų.

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

Visi a. a. Aleksandro Mis- f. 
levich giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir - 
suteikti jam paskutinį patar- ‘ 
navimą ir

Nuliūdę
Moteris,

ir pažįs-

namuose, 
Laidotu-

atsisveikinimą.
liekame:
Dukterys, Sūnus 

ir Gimįp^.
Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138—1139.

galima judėti ir- laike. Pavyz
džiui, aš gyvai įsivaizduoju ku
rį nors įvykį, tada aš kaip ir 
grįžtu t į tą laiką, kada jis įvy
ko, aš nebesu šiame laike, da
rydamas tuo momentu šuolį į 
praeiti. Nors mes dar neturime 
priemonių likti praeityje kurį 
laiką, bet ir šiandien laukiniai 
žmonės ir gyvuliai negali pa
kibti į orą nė šešių pėdų aukš
tyn, o civilizuotas žmogus, nu
galėdamas traukiamąją jėgą, 
pasikėlė lėktuvu į oUą; tai ko
dėl jis negali turėti vilties ras
ti būdą sulaikyti bei pagreitina 
ti savo judesį laike, arba nu
kreipti jį kitomis kryptimis?..”

Pasakodamas apie kelionės į 
laiką įspūdžius keleivis sako: 
“Nakties ir dienos kaitymasis 
susiliedavo į vieną tolydinį 
prieteniį. šviečianti danguje 
saulė pavirto viena ugnies juos-j 
ta, šviesiu lanku kybančia erd
vėje. Mėnulis atrodė kaip vos 
šviečianti juosta, žvaigždžių vi
sai nemačiau ir tik kartkartė
mis mažiau šviesius skritulius 
mėlyname danguje. Apylinkę 
mačiau kaip ūkanoje. Mačiau 
kaip ant kalno augo medžiai, 
kurie keitėsi kaip garai: čia jie 
geltonavo, čia žaliavo, augo, 
plito ir nyko. Mačiau maesto-i 
tingų ir gražių minų, kurie.kil
davo kaip ūkanoje ir ,včL pra
nykdavo kaip sapnę. Visas že
mes paviršius kažin kaip .keitė
si, tirpo ir nyko man bematant. 
As mačiau kaip saules juosta 
čia kilo aukštyn, čia leidosi že
myn — siūbavo nuo vvieno ga
lo saulės kelio iki kito, gręįčįau 
kąip .per vieną minutę, per ku-

rią aš pralėkdavau visus metas. 
Kas minutę ore vyko atmainos: 
čia sukosi baltas sniegas, čia 
nyko, pakeistas vienai minutei 
pavasario ir vasaros žalumy
nu”...

puliąrizatorius tik vaizduoja 
keliavimo laiką ir įspūdžius, 
bet čia neprasilenkė su tikrybe 
ir viską .pagrindė mokslo davi
niais. Kad galėtume atsakyti į 
musų iškeltą plausimą, pana
grinėsime geriau aukščiau pa
darytas iš populiaraus moksli* 
nio romano1 ištraukas, nustaty
dami, kokia tai buvo laiko ma-į 
šina, kokiu geri tumu keliavo 
keleivis ir ar -tikrai jis keliavo' 

Į į laiką Tikrybę? >
Gamta ir žmogus yra surišti 

kai kuria priklausomybe, pasi
reiškiančia psichiniame proce-!

mo

■ ■ am r« a Gėlės Mylintiems * I I U U A Vestuvėms, Ban-į I I 11 ■■ flkietams, Laidotu- k U II U f^vėms,Papuoši- *
mams.c

* 

H

J GĖLININKAS
K 4180 Archer Avenue.*
> Phoae LAFAYETTE .5800

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

LOVEIKIS Telegrama į 
Visas Pasaulio 

■i1.... . Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 SO. HALSTED ST. 
TfL TARPS W8' ‘xęi. lAJips k

JUOZAPAS 
KAZĄKAUSKAS 

Gyveno 4316 Archer Avė. 
Persiskyrė su -šiuo pasauliu - 

gruodžio 14 d., 4:15 vai. po 
pietų, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž.^imęs Šiaulių apskr., Ly
gumų parap., Ramonaičių kai- • 
me.

Paliko dideliame nuliudime 
(4 brolius: Joną, brolienę Ame
bą, Ignacu, brolienę Pauliną, 
Antaną, brolienę Antaniną ir 
jų šeimas (ir Pranciškų -Kaza- 
kauskus, pusbrolius, pussese
res ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. „Lietuvoj
paliko 2 brolius, Petrą ir Gas- 1 

■pąr.a, seserį Valeriją Mekienę. r 
ir kitas gimines.

Kubas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituanika. 
Laidotuvės įvyks trec., gruo- ‘ 
džio 17 d., 8:00 v. ryto, iš.kęp. ‘ 
į Nekalto Pras. Pan. Šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- : 
dujingos pamaldos ,yž vęlio- . 
nio sielą, iš ten .bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. ijuo?apo Kąząkąu- Į 
sko giminęg, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- ■ 
mi dalyvauti laidotuvęęe ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: .Rręl.iaj, 
Brolienes, Sesuo ir Giminės.

Lajd. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tęl. tYĄRDS ,11384139. I

rio dėka mes gaunam įspūdžių 
iš apsupančios mus gamtos, va
dinasi, matom daiktus, girdime 
balsą įr t. t. (Gaunamieji įspu-‘ 
džiai kaitaliojasi musų sąmo
nėje ir sudaro eilę momentų, iš, 
kurių ir sudaromas musų sie
los gyvenimas.

Įdomu, kad pajutimas įvyks
ta ne vienu matu, bet per tam; 
tikrą, labai trumpą laiką, ir 
sakydami, jog mes matom tą 
ir ‘tą daiktą ar girdim vgarsą, 
tik pabręžiame, jog daiktą ar 

:garsą smegenys sugavo ne .tuo
jau, o per kurį kliką.

Pajutimų procesas trunka la
bai trumpą , laiką, apskritai 
imant, vos 1/G—1/10 sekun
dos.*) šis laikotarpis toks )na- 
žas, jog mupis rodosi, kad įs
pūdžius gauname tuojau.

0.12—0.15 sek., klausos —
Q.l,0—0.11 sek., ir 1.1.

Musų dvasios gyvenimas, 
kaip jau pastebėjau, sudaroinąs; 
iš tolydinio ,vaidinių kaitalioji-' 
rinosi, kurio greitis .prikjausp 
nuo to, kaip greit mes įgaunam. 
atskirus įspūdžius, t. y. 1/6—, 
1/10 sekundos. Suprantama, jei; 
sumažės laikas, reikalingas pa
jutimų procesui, tad vaidinių- 
kaitaliojimasis bus gęritęsnis, o 
tada bus trumpesnis ir musų 
sielos gyvenimas. Pavyzdžiui,- 
jei laikas, reikalingas pajutimų; 
procesui, sumažės 1000 kartų, 
tad įspūdžių ^kaitaliojimasis 
taps greitęsnis, ir žmogus per 
30 dienų gaus tiek pąjųtimų, 
kiek dabar jis gauna per 80 
metų; atvirkščiai, jei laikas rei
kalingas procesui padidės 1000 
kartų, tad vaidinhj pasikeiti
mas eis labai pamažu, ir žmo
gui reikalingą bus išgyventi

*) Įvairių pajutimų laikas, reika- 
lįngąs į^pugžįąips gąuŲ, nevienodas, 
tąįp.anfąi regėjimo įspūdžiams gąut 
ti reikalinga 0.15—0.25 sek., lytėji*

80,000 metų, kad- gtmlų .tiek 
įspūdžių, kiek dabar jis gauna 
per -80 metų.

Dabar mums aiški ir nuosta
bioji “keleivio” mašina keliau
ti į laiką, kuria ir mes, pasi
šaukę pagalbon savo vaizduotę, 
.pamėginsime keliauti, tik, kad 
suprastume geriau “keleivio” 
greitį, nustatysime mašinos 
greitumo rodiklį savaip, kad 
atatiktų .musų pavyzdžiams, ir 
pirmą savo kelionę darysime 
1000 kartų greičiau, nekaip ke- 
lįaujajii šiaip :kasdien laike, va
dinas įspūdžiai bus gaunami 
1000 kartų greičiau'.negu pa^ 
prastai esti. J

Nors, keliaujant laiko maši
na, musų gyvenimas eina 1000 
kartų greičiau, bet gaunamųjų 
įspūdžių kiekis lieka : tas pat, ir 
mes per kelias tos kelionės .die
nas pergyvenom ir savo kūdi
kystę ir sulaukėm senatvės.

Keista ir nuostabi atrodo 
mums apsupanti mus gamta. 
Kad yra metų ląikai — mes ne
žinotume iš savo patyrimo,' nes 
gyventumėm tik 30 dienų nors 
.metų laiko. :Pa vyzdžiu i, mes 
keliaujam laike gruodžio mėne
sio, kada musų krašte visa 
gamta yra apmirusi, žemė ap
kloti! sniegu ir pikti šalčiai yra 
užmušę visą gyvybę. Stebėtu- 
mės mes išgirdę iš savo senių 
ir prosenių ar skaitydami kny- 
gosę, kad buvo ląika.š, kada 
saulė .buvo .pakilusi aukštai 
danguje, kada buvo šilta, Jau
ku, ir visas pasaulis buvo kitąs, 
— pilnas judėjimo, gyvybės ir 
grožio. “Laimingi buvo mano 
bočiai” — .tartumčm sužliugu
siomis lupomis: — ‘‘jie ajnži-. 
nai naudojosi šviesa ir šilima, 
ogi aš priverstas amžinai ser
gėti ugnį”. Tik istorija mums 
pasakytų, jog' vasaros metu 
gamta buvo kitokia, pilna judė
jimo, iš istorijos mes sužinotii- 
mėm, jog tais laikais nebuvo 
nei dedu, nei sniego, nei šalčių, 
nei darganų, jog žydėjo gėlės, 
čiulbėjo paukščiai, žaliavo me
džiai ir lunkuose žole. Nuosta
bus pasirodytų įętoriko pasako
jimai apie senai praėjusį pasa
kingą amžių. >

Jei mes keliautumęm liepos 
mėnesį, tad, matydami aplin
kui tiek grožio ir gyvybės, vąr- 
gu bepatikėtume, jog kitados 
buvo laikas, kada visa $en)e 
buvo apklota sniegu, vąpcįuo 
upėse ir ežeruose buvo sukietė
jęs, pievos pavirtusios tuščio
mis lygumomis, medžiai stirk
sojo be lapų ir buvo baisus, vi
są gyvybę naikinu, šalčiai.

Nenuostabu, kad 
musų laiko mašina, gajiitą pa
sirodytų mųihk vi^gi kitokią, 
negu niešjnatom iš tikrųjų. Tų

jog vargu bebūtų mums įdo
mus žemės reiškiniai. Aukštai 
mėlyname danguje mes pama- 
tytumėm, kaip slenka erdvėje 
žvaigždės, kurios šiaip mums 
rodosi nejudą, kaip aplink cen- 
trąlinį šviesuolį sukasi dauge
lis kitų dangaus kūnų.

Šios kelionės' pasaulio vaiz
dus — tai amžinas judėjimas, 
visai priešingas pirmajai musų 
kelionei .laike. į

Nuo ko gi, pagaliau, pareina 
įspūdžių ilgis?

Aišku, jog nuo to laiko mas
to, kuriuo 
džius, 
kitėja 
dinas, 
.si tuo

Supratę, kaip mes pažįstame 
laiką, mes atsakom į klausimą, 
kas tai yra 
mastas: tas

mes gaunam ispa
nes pakitėjus laikui, pa- 
ir pasaulio vaizbas, .va- 
gamtos reiškiniai keičias 
ar kitu greitumu.

laiko žiūrėjimo

jus, kinta jo akyse ir visas pa- 
saillis.

A įsiminus dabar keleivio 
gautus .įspūdžius kelionėje, ne
sunku yra nustatyti jo kelia
vimo greitumą, vadinas, per 
kiek laiko keleivis gaudavo įs
pūdžius. Iš keleivio žodžių —, 
“kas minutę įvykdavo atmaina 
ore: čia sukosi baltas sniegas, 
čia .vėl jis nyko ii* keitėsi švie
siu pavasario ir vasaros žalu
mynu” — yra aišku, jog ke
leivis keliavo dar greičiau, ne
gu mes antrojoje savo kelionė
je, kada metų laikai truko fik 
po (Ivi valandas. Palyginę,laiką 
įspūdžiams gauti, .bes rasime, 
jog keleivis keliavo 100 kartų 
greičiau- už mus, ir jo laiko 
mašinos rodiklis rodė skaitme
nį 100,000 , vadinas keleivis 
gaudavo įspūdžius 100,000 kar
tų ilgesniu laiku negu gauna
me mes.

Dąbąr galime .atsakyti į iflu- 
s.ų , paskutinį (klausimą, t. y., 
kuri iš musų dvięjų ir keleivio

ar toji, kur visi reiškiniai bu
vo ramus, ar toji, kur mes ma
tėm amžiną judesį? Aišku, ant
roji,.nes amžinas judėjimas yra 
pasaulio gyvybė — Tikrybė, ir 
keleivio kelionė todėl vedė prie 
pačios tikrybės pažinties.

P. T-ka
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Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avę., Laf. 6300; Nut. rast. 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rast.—• 
F. Mikliunas, 4917 , S. Comenskey 
avė.,* Laf. 1152; Kontr. rast. — 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th Pi., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 b. Morgan st., Yards 4863; 
•Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi

jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS: Pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt. 
—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičiuj, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
ŲeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman avė., tel. Virginia .1279; 
Pirm, pagelb.— M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Pętraitienė, 812 W. 33rd 
st.; Fin. rašt.-- Leonas Genio-
tis, 4905 So. -Kominsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd jt.; Ižd. pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalka—Motiejus Vitkus, 4432 So. 
jFairfield Avė. Susirinkimai atsi- 
bųna kas trečią trečiadienį, Hol- 
lywood Inn svet., 2417 W. 43rd 
Street.

FURNITURE-F1XTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA SIUVIMO, VALY

MO ir prosinimo įrengimai labai 
pigiai, prosinimo mašina gerame 
stovyje. Arba kas turite ar žinote 
tuščią krautuvę, tinkamą siuvėjui. 
Gausite atlyginimą. Frank K. Tve- 
rionas, 642 W. 18th St., Chicago, 
Illinois.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namu 
pirkti už cash arka mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio p» 
tarnavimo šaukite:
PĄUT. M SMITHt& CO.

REAL ESTATE — LOANS- 
INSURANCE

4G21 S Ashland A ve J
Tel YARDS 1901

"7lARQUETTE PARKE 
2 APARTMENTAI

NAUJI DELUXE 5 KAMBARIAI, 
oktagono frontas, bungalow stogas, 
ąžuolo trimas, plieno kabinetai vir
tuvėje ir pantrėje, tailo veninė vė
liausios rųšies, karšto vandens šili
ma, stokeris, beismento virtuvė. 
Namai .pilnai insuliuoti. Kaino 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— 

$5,000.
3 flatai, medinis moderniškas, 

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

dzie, nuomos $1509. $11,000.
Didelis pasirinkimas mažų ir di

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

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

Insurance
2506 W. 59th St. Chicago, III.

Tel. REPUBLIC 7731

4159 S. Malpewood Avė.
2 aukštų medinis, 2 metų senu- 

mo. 5 kambariai 1-me (3 miegamie
ji kambariai), 4 kambariai 2-mc 
aukšte. Plytų sidingai, beismentas. 
1-mas aukštas tuščias. Speciali kai
na.

B. R. PIETKIEWICZ 
2555 W. 47th St.

SANDELIS VISOKIŲ ŽOLIŲ 
IR KNYGŲ

Aukso Altorėlis (Tilžės), pa
prastu apdaru .............................. 60c
Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdaru ...........»......................... $1.60
Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kąntįčkos, visokių giesmių kn. $1.75 
Katekizmai ir Ministrantura .... 25c 
Gydyklos nuo Baimės Mirties —su 

daugeliu paveikslų ........... 50c
Ponfsko Piloto Galas .............. 10c
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį .... 10c 
Kabalas prba Salamono Išmintis 15c 
Girtuokliu Gadzinkos .............. 15c
Tūkstantis^naktų, 1-ma dalis .... 50c 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

veikslais .............................. $1,60
Lengvas Budas Išmokti Angliš

kai kalbtėi be kito pagalbos 35c 
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveįkslais <................. 25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos .................   25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus surius  ................. 25c

ŽOLES
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaųgotojas nuo pjaiskanų ir pra- 
žilįmo 6O.c; Męįerų męn. reguliato
rius, 60c; Kosulio ir Kokliįišo Ąr- 
bąįa 60c; Kraujo Valytojas 60c; 
Peršalimo ir Kataro Arbata 85c; 
Trajankės, stambių ir gerų šąknų 
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 6Qc.
/ M. ZURĄITIS, 

334 Dean Boulevard 
SPENCERPORT, N. Y.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė.

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051

SUSIRINKIMAI
D. L. K. VYTAUTO DR-JOS 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 16 dieną, 7:30 
vai. ryto, Chicagos Lietuvių Audi
torijos svet., 3133 So. Halsted St. 
Bus renkama valdyba 1942 metams 
ir kitokie reikalai bus svarstomi. 
Visi nariai dalyvaukite.

—P. K., sekr.
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 17 d., 7:00 v. 
vakarę. Hollyvvoęd svetainėje, 2417 
West 43rd St. Visų narių atsilan
kymas yra būtinai -reikalingas.

—Julija Petraitjęaė, rašt-
NORTH WEST LIETUVIŲ MO

TERŲ KLIUBAS laikys metinį su
sirinkimą trečiadienį, gruodžio 17 
d., 7:30 vai. vaje p-nios B. Radžiu- 
nienės namuose, 3308 Evergreen 
Avė. Bus renkama valdyba 1942 
m., komisija išduos raportą iš De
mokratijos Gynjmo Konferencįjes. 
Visos narės privalo atsilankyti.

A. Alekniene, uuL rašt.



"'8 , ’ NAtTJlKNdŠ, '.bfeiėago, III, ' Antra d., gruodžio 16, 1941
__________________ _____  ____ .- ---- --- - ------ ------jr------- .* —*- - »-------- * - —, „ ---------- ------- - ------------------- v K . : _ - ■ ------ u. 8 . .. .-?% ♦ ■■» » - — - - “ f - - t f t -- ---- . - »-i. ■■■--■ ------------ ' -■ - - ■—.-■■■.... - ■ ■■■■ ■, ■ ....... i ■ —

Lietuva Nebus Užmiršta, Bet Dabar Amerika Pirmoj Vietoj!
Amerikos Lietuviai

Užsidegę Patriotizmu
Juntinėms Valstijoms

Sekmadienio Konferencija Reiškia Ištiki- 
bybę Rooseveltui, Pasiaukoja Kovai Už

Šios Šalies Laisvę
Pritaria Sudarymui Lietuvos Vyirausybės 

Užsienyj; Už Bendrą Veikimą
Lietuva ir toliau palieka labai artima Amerikos lietuvių 

širdims, ir jos reikalai nebus užmiršti, bet šiuo laiku pirmą 
vietą visų atydoj užima naujoji tėvynė—AMERIKA.

Toks dabar yra Amerikos lietuvių nusistatymas, kaip aiš
kiai parodė Chicagos lietuvių ir apielinkės veikėjų konferen
cija, įvykusi sekmadienį Dariaus-Girėno salėje, 4416 South 
Western avenue.

Telegrama Rooseveltui
Visi pirmon vieton statė reikalus iškilusius iš sies šalies 

karo su Japonija, Vokietija ir Italija. Apie 200 veikėjų ir de
legatų nuo 52 organizacijų pasiuntė prezidentui F. D. Roose- 
\eltui telegramą, kurioje reiškia jam pilną ištikimybę ir pasi
aukoja kovai už šią šalį, jos laisvę ir geresnę ateitį pašau- 
liui.

Jie taipgi priėmė pareiškimą 
karo klausimu, kuriame sako, 
“kad jokia auka nėra perdide- 
lė, jokia pastanga nėra persun
ki užtikrinti Amerikai laimėji
mą milžiniškoj kovoj su tota
litariniais agresoriais”.

Ragina Pirkti Bonus
Konferencija nutarė atsi

šaukti į visus lietuvius pirkti 
kuodaugiausiai apsaugos bonų 
ir apsaugos ženklų pagelbėti 
Amerikos valdžiai karą finan
suoti. Ji taipgi reiškė pageida
vimą, kad lietuviai pirktų bo
nus savo įstaigose — lietuvių 
taupymo bendrovėse, banke, 
“Naujienose” ir kitur, kur bo- 
nai-ženklai yra pardavinėjami.

— Raudonam Kryžiui
Konferencija toliau vienbal

siai ragina visus lietuvius — 
ypač moteris, prisidėti prie Rau
donojo Kryžiaus darbo.

— Civilei Apsaugai
t

Delegatai ir veikėjai vienbal
siai išrinko penkių žmonių ko
misiją gauti visas informacijas 
apie Civilės Apsaugos reikala
vimus ir išdirbti planus lietu
vius praktiškiausiai Apsaugos 
darbams suorganizuoti.

Konferencija Civilės Apsau
gos reikalais labai interesavosi 
ir plačiai juos diskusavo.

I specialę komisiją įeina pp. 
N. Gugienė, E. Mikužiutė, L. 
Narmontaitė, V. Stulpinas ir J. 
Poshka.

Už Demokratinę Lietuvos 
Vyriausybę.

Lietuvos reikalais, konferen
cija priėmė pareiškimą, kuria
me pasisako už sudarymą “lai
svos Lietuvos Valdžios” užsie
nyje, jeigu ji aiškiai pasisakys 
už demokratijos principus. De
legatai ir veikėjai dar kartą pa
tvirtino pirmiau pareikštą pa
geidavimą, kad butų atsteigta 
“Laisva, Nepriklausoma ir De
mokratinė Lietuva”.

Dėl Seimo.
Amerikos lietuvių Seimo šau

kimo klausimą konferencija pa
liko valdybai toliau svarstyti. 
Diskusijose buvo įvairių nuo
monių, iš kurių susidarė išvada, 
kad butų* praktiška šaukti tokį 
.*eimą, “jeigu iš visų srovių 
bendradarbiavimo pasirodytų, 
kad jis bus naudingas, ir jeigu 
visos srovės bendrai jį šauktų”. 
Bet buvo abejonių, kad dėl ne
tikėto karo, Lietuvos reikalai 
Amerikoj laikinai turės būti ati
dėti aktualesniems Amerikos 
reikalams, todėl gal nebūtų ge

rai tuo reikalu perdaug skubėti.
Konferencija, pareiškė įsitiki

nimą, kad bendradarbiavimas 
Lietuvos reikalais yra galimas 
tiktai su tomis srovėmis, kurios 
nori nepriklausomos ir demo
kratinės Lietuvos.

Bendras Fondas.
Delegatai pareiškė pageidavi

mą, kad Amerikoje butų įsteig
tas vienas bendras fondas rink
ti aukas Lietuvai, į kurį eitų 
visos Amerikos lietuvių aukos’. 
Suprasdama, kad visi keliai sių
sti piniginę pagalbą Lietuvai ir 
tremtiniams Sibire dabar yra 
uždaryti, konferencija paliko 
bendro fondo klausimą! valdy
bai ir tolimesnėms konferenci
joms spręsti.

Iš delegatų iškilo noras, kad 
Amerikos lietuviai neužmirštų 
aukomis Lietuvos, bet kad kiek 
galėdami aukotų ir Raudoną- 
jam Kryžiui, kuriam dabar la
bai reikės pinigų šelpti nuken
tėjusius kare ir sužeistus karei
vius fronte. Svarbu jam aukoti 
ir todėl, kad Raudonasis Kry
žius- suteiks pagalbą ir Lietuvos 
tremtiniams, kai tik tokiai pa.- 
šalpai atsidarys kelias.

Daužvardžio Kalba.
Pradedant svarstyti Lietuvos 

reikalus, konferencijos pirmi
ninkas Dr. P. Grigaitis pakvie
tė Lietuvos konsulą Chicagoje, 
p. P. Daužvardį, kalbą pasaky
ti. Svečias priminė, kad Ameri
ka praleido dar tik vieną sa
vaitę karo, o Lietuva tą nelai
mę pergyvena jau pusantrų me
tų. Jis prašė Lietuvos neužmir
šti.

“Lietuva turi labai .gerus 
draugus Roosevelto asmenyje ir 
dabartinėj Amerikos vyriausy
bėj. Lietuvai gerą rytojų žada 
ir Atlantike priimti “8-ni punk
tai”. — Bet, “to dar neužtenka, 
reikia turėti kas rūpinasi Lietu
vos reikalais.”

Matyt, turėdamas omenyj 
Lietuvos vyriausybės sudarymą 
užsienyje, jisai priminė' delega
tams, kad dirbant “vieningai — 
sutartinai \tas galima padaryti”.

Kiti Svečiai.
• / ■

Konferencijos dalyviams įdo
mias kalbas pasakė, trys kiti 
svečiai, p. J. Bryan Allin—nuo 
Fight fir Freedom organizacP 
jos ir Ciyilės apsaugos žinovas, 
ir p. Harry Perlman — U. S. 
Treasury (iždo) departamento 
atstovas, kuris kalbėjo apie rei- 
kalingurr^ą bonus ir ženklus 
pirkti. Trečias kalbėtojas buvo 
p. E. G. McMahon, iš Chicago 

;Commission on National De-

PASKANDINO JAPONŲ KARO LAIVA

». NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Japonų dvidešimt-devynių tukstanč ų tonų karo laivas Haruna, kurį J. V.

Armijos bombonešiai paskandino netoli Philippinų. Apie paskandinimą pranešė 
Karo Sekretorius Stimson. Žinią patvirtino ir Laivyno Departamentas.

PAREIŠKIMAS LIETUVOS VYRIAUSYBES 
UŽSIENYJE SUDARYMO KLAUSIMU

, ---------- v (
Demokratijos ir Lietuvos Nepriklausomybės Sąjun

gos konferencija, išklausiusi • pranešimą apie Lietuvos 
valdžios sudarymą užsienyje, apgailestauja, kad iki šio 
laiko demokratiškai nusiteikusi Lietuvos visuomenė ne
pajėgė pasiųsti atsakomingų visuomenės atstovų užsie
nin krašto reikalais rūpintis, ir pritaria minčiai suda
ryti tokį organizmą, kuris jungtų lietuvių tautos jėgas 
kovoje prieš diktatūras ir sprendžiamuose pasaulio 
centruose atstovautų Lietuvą.

Konferencija yra įsitikinusi, kad užsienyje sudary
toji Lietuvos valdžia gali atnešti gero Lietuvai ir jos 
gyventojams tiktai tuo atveju, jeigu ji bus sudaryta iš 
demokratijos idėjomis tikinčių, demokratišką santvar
ką palaikiusių ir dėl demokratijos kovojusių asmenų.. 
Konferencija yra įsitikinusi, kad tik aiškiai demokra
tiškai nusistačiusi valdžia:

a) gali turėti plačių lietuvių visuomenės sluoksnių
pritarimą pačioje Lietuvoje ir tarpe užsienyje gyvenan
čių lietuvių; . j , r j-,

b) gali įkvėpti pasitikėjimą ir kviesti Lietuvos gy
ventojus kovon prieš okupacinę Hitlerio armiją;

c) gali įgyti pasitikėjimo tuose demokratijos cen
truose, kur yra sprendžiami karo prieš diktatūras klau
simai ir kus bus sprendžiami taikos ir busimos Europos 
santvarkos klausimai.

Šių sumetimų vedama Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjungos konferencija rems ir ben
dradarbiaus su visomis visuomenės grupėmis, kurios 
dės pastangas Lietuvos valdžią užsienyje demokratiškai 
tvarkai atstatyti vėl atgaivintoje nepriklausomoje Lie
tuvoje. ” . ‘

’ense, kuris taipgi kalbėjo civi- 
ės apsaugos reikalais.

Aukoja Vietą R. Kryžiui.
P-as P. J. Varkala, Lietuvių 

Prekybos Buto sekretorius 
pranešė konferencijai, kad ta 
organizacija bando gauti vietas 
vairiose lietuviškose salėse 
Raudonojo Kryžiaus ir Civilės 
Apsaugos darbams. Vietas jau 
pasižadėjo duoti Chicagos Lie 
tuvių Auditorija ir Dariaus-Gi
rėno salė.

Viešnia iš Detroito.
Delegatų tarpe buvo viešnia 

p. M. Kęmešiene iš Detroito 
Mich. Ji pranešė, kad karas yra 
labai išjudinęs kolonijų lietu
vius, jie užsidegę patriotizmu, 
bet taipgi rūpinasi ir nerimauja 
Lietuvos reikalais.

Apie du mėnesiai atgal De 
troite buvo iškilęs sumanymas 
Amerikos Lietuvių Seimą šauk
ti fondų ir kitais Lietuvos rei
kalais. Tam pritarė tokios kolo 
nijos kaip Bostonas ir Pittsbur- 
ghas. Visi ikišiol laukė ką Chi 
cago pasakys. Bet dabar,, ir. A- 
merikai pakliuvus į karą, “Sei
mo klausimas atsiduria naujoj 
šviesoj”. » •

Ji sutiko su Konferencijos 
nareikštu nusistatymu Seimo, 
klausimu ir sakė, kad jį per
duos detroitiečiams.

P-s N. Gugienė kvietė lietu
vius eiti Raudonam Kryžiui į 
talką ir žadėjo kaip tuo 
reikalu, taip ir Civilės Apsau
gos klausimais padaryti plačius 
pranešimus “Naujienose”.

Prakalbos, Brošiūros
Buvo padaryti pasiūlymai 

tais klausimais rengti prakal
bas apylinkėse, platinti litera
tūrą ir siųsti kalbėtojus į drau
gijų susirinkimus. \

V. M. Stulpinas siūlė leisti 
periodinį leidinį,/atremti užme
timus Lietuvai, telpančius an
gliškoj periodinėj spaudoj, buk 
kad ji “pro-n&ciška”. Apie tai 
raportavo p-lė E. Mikužiutė, 
kad užtikusi. keliuose leidiniuo
se užmetimus “Lietuvių demo
kratiniam nuoširdumui”.

<

Konferencija perrinko akla
macijos bildu dar vieniems me
tams Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjungos 
valdybą. Ją sudaro:

Dr. P. Grigaitis, — pirminin
kas; A. Vaivada —- vice-pirmi- 
nihkas; A. Zymontas — sekre
torius; P. Milleris, iždininkas; 
A. Ambrose — fih. raštinin
kas; irx Chas. Kriščiūnas ir K. 
Liiitkus — iždo globėjai.

• 4 ■* , ♦
Delegatai nup 52 organizaci

jų buvo iš Chicagos, Cicero 
larvey, East Chicago, ’Racine. 

Rockford, Kendsha ir Melrose 
Parko.

(Pareiškimų ir telegramos 
Prezidentui tekstai paduoti ki
toje vietoje1.)

• Chicagos ir priemiesčių. poli
cijos departamentai gavo įsaky
mą prižiūrėti, kad automobilių 
sandėliai laikytųsi valdžios pa
tvarkymo, kuris draudžia par
davinėti automobilių padangas.

VAKAR CHICAGOJE 
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•

e Pasiskolinęs automobilį, 25 
m. Frauk Supinski, 4821 Shcr- 
idan Road, išvažiavo pasivaži
nėti, ir trenkė į gatvekarį -prie 
Diversey ir Ashland. Automo
bilį sukūlė į šipulius, o pats 
turbut mirtinai susižeidė.
• Policija suėmė du vyrus už 
filmavimą ginklų pramonių prie 
UOth ir Torrence avenue, kur 
randasi Wisconsin Steel ir Peo- 
ples Gas.
© Santa Fe traukiny j, važiuo
jančiam iš Californijos į Detroi
tą, buvo atrasta negyva Mrs. 
Maric Barham, iš Los Angeles, 
Cal. Jos nuosavybėje buvo apie 
$20,000 čekiais ir pinigais. Ji 
mjrė širdies liga. z
e Hawaii karo fronte tarnauja 
townoflakietis, George Kaliai, 
4406 S. Honore. Jisai sveikas ir 
nesužeistas.
O Federale žvalgyba vakar a- 
reštavo Chicagoje dar du sve
timšalius. Viso vokiečių italų ir 
japonų mieste suėmė 52.
® 11-kai kadetų iš Chicagos ga
vo leitenantų rangas Chanute 
Field aviacijos centre, prie Ran- 
toul, III.

Raudonas Kryžius 
Chicagoj Bandys 
Sukelti $3,750,000
Na’cionalė Kvota $50,000,000;

Eis Karo Fronto Reikalams 
V

Netikėtas karas su Japonija, 
vėliau ir su Vokietija, taipgi 
Italija, uždėjo naujas pareigas 
Raudonąjam' Kryžiui, šiai lab
daringai įstaigai teks rūpintis 
sužeistais fronte, gelbėti nuo 
bombų nukentėjusius civilius, 
šeimas žuvusiųjų etc.

Tiems darbams atlikti R. K. 
paskelbė nacionalį vajų sukel
ti $50,000,000. Prezidentas Roo- 
seveltas tuo reikalu išleido pro- 
kliamaciją, ragindamas kiek
vieną amerikietį aukoti —/kad 
ir po truputį.

Raudonojo Kryžiaus kvota 
Chicagai yra $3,750,000. Aukų 
rinkimas oficialiai prasidės 
gruodžio 22-trą, t.y., ateinantį 
pirmadienį.

Auto. Sužeidė 
Waukeganietę 
Jonaitienę

Sekmadiem, prie. Thomas ir 
Cicero gatvių, automobilio ns- 
laimėje buvo sužeista wąuke- 
ganietė Mrs. Antanina Jonai
tienė, chicagiečių pp. S. ir V. 
Putrių duktė. > Nelaimė įvyko 
kelyje iš Waukegano į Chicago. 
Guli St. Anne’s’ ligoninėje, 4900 
W. Thomas street.

LIETUVIU TELEGRAMA PREZIDENTUI 
ROOSEVELTUI

Pareiškia Lojalumą, Pasiryžimą Remti 
Visomis Jėgomis Karą Su Ašies

Valstybėmis
Priimta Vienbalsiai Sekmadienio Demokratijos 

ir Lietuvos Nepriklausomybės Sąjungos 
Konferencijoj

Franklin D. Roosevelt,
Presiclent of The United States, 
White House, Washington, D., ę.

The Lithuanian-American leaders and dele
gates representing tens of thousands of Ameri- 
cans of Lithuanian extraction, gathered at .a 
conference Sunday, December 14th, at the Ame
rican Legion Hali, 4416 South Western avenue, 
Chicago, III., unanimously pledge their un- 
divided loyalty and devotion to you and our be
lo ved country, the United States of America, in 
the great struggle lying ahead.’

‘The konference feels that it voices.the con- 
vietion of a million Americans of Lithuanian 
heritage in promising you all their energies and 
abilities for the fight both on the- home front 
and fields of battle until a complete vietory is 
attained for our freedoms, our homes and the 
cause of democracy in America and all the 
world.

Committee for Democracy & Lithuanian 
Independence

Dr. Pius Grigaitis, Chairman,
1739 S. Hąlsted St., Chicago, III.

» » ®
Pareiškimas Dėl Karo

Demokratijos ir Lietuvos Nepriklausomybės Sąjun
gos sušaukta draugijų delegatų ir veikėjų konferencijaj 
atstovaudama dešimtis tūkstančių Amerikos piliečių 
lietuvių kilmės, Chicagoje ir apielinkėse, reiškia giliau
sią pasipiktinimą niekšišku Japonijos užpuolimu ant 
Jungtinių Valstybių teritorijos ir gyventojų.

Konferencija yra įsitikinus, kad ta pasalinga atska 
prieš šią šalį buvo suplanuota Japonijos militaristų kar
tu su žiauriais Vokietijos ir Italijos agresoriais, kurie 
visi išvien siekia sunaikinti laisvas tautas kiekvienoje 
šalyje ir užvaldyti pasaulį.

Konferencija mato šitame “ašies” agresorių užsi
mojime pavojų ne tiktai Jungtinių Amerikos Valstybių 
teritorijai, žmonių gyvastims ir turtui, bet taip pat ir 
pavojų tiems laisvės, žmogaus teisių ir demokratybės 
principams, kuriais yra pagrįstas šio krašto gyvenimas.

Todėl ši konferencija sveikina paskelbimą karo pa
minėtiems agresoriams, ir nedvejodama reiškia savo pa
siryžimą remti musų valdžios pastangas sutrempti pik
tuosius užpuolikus ir laimėti pilną pergalę šiam kraštui 
ir viso pasaulio žmonijai.

Konferencijos dalyviai pasižada patys ir kviečia vi
sus lietuvius, gyvenančius Jungtinėse Valstybėse, daryti 
kas tik yra jų galioje, kad ta pėrgalė butų užtikrinta ir 
pagreitinta:

1. Vykdyti visus valdžios patvarkymus krašto sau
gumui sustiprinti;

2. Sąžiningai ir ištikimai eiti savo pareigas toje 
tarnybos srityje, kurioje jie bus pašaukti;

3. Aktingai dalyvauti Civilinės Apsaugos darbuose;
4. Pirkti valdžios išleistus Apsaugos bonus ir ženk

lelius; aukoti Raudonajam Kryžiui ir kitiems patriotiš
kiems reikalams;

5. Nuolat stovėti demokratijos sargyboje ir stiprin
ti žmonių pasiryžimą kovai iki galo.

Konferencija pareiškia, kad šitose milžiniškose pa
saulio grumtynėse tarp demokratijų ir totalitarinių 
agresorių nėra aukos, kuri butų perdidelė, nėra pastan
gos, kuri butų persunki; visi Amerikos lietuviai kaip 
vienas su pilna ištikimybe Jungtinių Valstybių valdžiai 
ir įstatymams stoja j kovą už šį musų kraštą, musų lais
vę ir geresnę žmonijos ateitį.

šio pareiškimo kopijas konferencija nutaria pasiųs
ti Valstybės Departamentui Washingtone ir paskelbti 
spaudoje.

Rado Nužudytą 
Moteriškę', Ieško 
Maniako

Prie Thorne ir Ravenwood 
gatvių praeiviai atrado negyvą 
moteriškę, Mrs. Bergit Kyvik, 
2125 North Central avenue.

Policija spėja, kad ją užpuolė 
lytinis maniakas, sumušė plyt
galiu, išgėdino ir atėmęs pini
gus paliko ją sužeistą gatvėje. 
Jisai moteriškei nuplėšė ir vi
sus rubus. Ji buvo apie 43 me
tų amžiaus.
______________ — * - - ~l . -

Garsinkites “N-nose”




