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JAPONU LAIVAI ATMUŠTI NUO FILIPINŲ
/

154 JAPONU LAIVAI BUVO ATMUŠTI 
LINGAJEN ĮLANKOS PAKRAŠČIUOSE 

Krantų pasiekti nepajėgę japonai bėga 
už horizonto, tolyn nuo Luzon salos

PACIFIKO FRONTAS PO SAVAITĖS KARIAVIMO

salos, gr.

didėlę ja-

tris

įsi- 
su-

MANILA, Filipinų
16 d. — Jungtinių Valstybių 
kariuomenė atmušė
ponų kariuomenės ataką Luzon
saloje, Lingajen įlankoje, skel
bia štabo pranešimas.. Nepapra
stai smarkios kovos tęsėsi 
dienas.

Japonai buvo pasiryžę 
stiprinti Lingajen įlankoje,
traukė labai dideles karo jėgas, 
bet jie buvo visiškai sumušti 
ir pasitraukė tolyn už horizon
to.

Lingajen įlanką gynęs pulki
ninkas pasakoja, kad nuo karo 
pradžios jie laukė atvykstančių 
japonų, kurie pasirodė tiktai 
trečiadienio naktį.

Amerikos kareiviai iŠ tolo 
pastebėjo, jog prie kranto ar
tėja 154 motoriniai laivai. Ame
rikiečiai tol nešaudė į japonus, 
kol šie visai nepriartėjo prie 
krantų.

Vėliau artilerija pradėjo taip 
smarkiai šaudyti, jog didelė 
laivų dauguma bhvo--sunAikui
ta. Labai ęiaža įaivų/dalis pa
jėgė pasprukti Ir neplaukti to
lyn į jurą. Manoma, kad tolu
moje stovėjo japonų karo lai
vai.

Tris dienas japonai bandė iš
kelti savo, kareivius Lingajen 
pakraščiuose, bet visos jų pa
stangos nuėjo niekais. Japonų 
aviacija bandė sunaikinti pa
kraščių patrankas, bet jiems 
nepavyko pasiekti savo tikslo. 
Nepaprastai dideli japonų ka
reivių kiekiai žuvo Lingajen 
įlankos pakraščiuose.
' Japonai bandė iškelti dau
giau kareivių ir kitose Luzon 
salos vietose, norėjo sustiprin
ti jau išlipusią kariuomenę, bet 
Amerikos aviacija jiems su
trukdė visas karo operacijas.

Generolas McArthur pareiš
kė, jog neįvyko jokių terito- 
rialinių pakaitų. Japonai bandė 
praplėsti užimtus ruožus Apar- 
ri, Vigan ir Legaspi srityse, bet 
jų pastangos buvo sutrukdy
tos.

TOKIO, Japonija, gr. 16 d. 
— Japonų premjeras Tojo, kal
bėdamas į japonų parlamentą, 
pareiškė, kad išlipusi japonų 
kariuomenė * sutinka stiprų pa
sipriešinimą Luzon saloje.

Tojo tvirtina, \ kad gr. 9 d. 
japonai iškėlė kariuomenę 
Guam saloj, o gruodžio >12 d. 
jau paėmė visą salą.
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Žemėlapis parodo pirmosios 'Pacifiko karo savaitės rezultatus. .Vėliausieji 
išsivystymai duoda pamato tikėti, kad Amerika ir jos sąjungininkės gerokai ap
lamdė japonų “blitzkriegą.”

KARO VADOVYBE PRAŠO KONGRESĄ 
LEISTI 'ŠAUKTI VYRUS NUO.19.METŲ

LIETUVOS ŪKININKAI SUSIRŪPINĘ KADA 
. JIE VĖL ATGAUS NUOSAVYBĘ
Ūkininkai negayo mineralinių trąšų ir 
žiemkenčiai pasėti netręšton žemėn

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
“Deutsche Zeitung im Ostland” įsidėjo straipsnį apie da- 

oartinę žemės ūkio padėtį Lietuvoje. Pasak laikraščio, ūkinin
kams labiausiai rupįs klausimas kada jie vėl atgaus nuosavy
bės teises į savo žemę. Tas reikalas “artimiausiu laiku” busiąs i 
išaiškintas. Dabar ūkininkas grįžęs j savo sodybą, kaip valdy
tojas.

Naujakuriai, kuriuos bolševikai apdalino žemėmis ir ku
rie dabar tų teisių nustojo, busią atlyginami tokiu budu, jog 
jie galėsią išmisti šią žiemą, šiuo metu nesą jokių įstaigų, ku
rios spręstų ginčus tarp ūkininko ir naujakurio, todėl kviečia
ma atsiskaityti geruoju.

Ūkininkai, dirbdami rudens darbus, turėję nemažų rūpes
čių. Taip, pav., ne didelis. ūkininkų skaičius galėjo įsigyti mi
neralinių trąšų, nes kiekvienas vagonas buvo reikalingas karo 
transporto reikalams. Ūkininkai sėjo žiemkenčius javus į vi
sai netręštą žemę.

Dies turėjo japonų, 
išdavystės planus

Sugrįžo 144 lietuviai 
belaisviai

SINGAPURUI IR HONGKONGUI GRESIA 
DIDELIS PAVOJUS, SAKO BRITAI Z I t K

Stiprus japonų kariuomenės daliniai artėja 
prie Singapūro iš dviejų krypčių

LONDONAS, gr. 16 d. — 
Britų valdžios ir karo sluok
sniai smarkiai susirūpinę žy- f *
miai pasunkėjusia strategine 
Singapūro ir Hongkongo padė
timi.

Hongkongo apsauga nėra to
kia svarbi, bet britai yra pa
siryžę dėti visas pastangas Sin- 

, gapuro karo bazei apginti.
Britų parlamentas reikalauja 

paaiškinimų, kodėl taip lengvai 
prarastos tokios svarbios pozi
cijos Malaja pusiasalyje ir 
kios yra didelių karo laivų 
vimo priežastys.

Motorizuotos japonų dalys^ 
yra lydimos labai didelio neria
mųjų bombanešių skaičiaus.

Karo vadovybė tvirtina, kad 
japonų laimėjimai yra galimi 
vien tiktai todėl, kad jie 
žymiai didesnius aviacijos 
kius.

turi 
kle

ko- 
žu-

Japonai puola iš Tai 
teritorijos

SINGAPŪRAS, gr. 16 d. — 
Stiprios japonų karo jėgos ver
žiasi zį Singapūro bazę supan
čias žemes iš Tai teritorijos.

Britų kariuomenė priešinasi 
- japonams, bet japonai veržiasi 

iš Kra sąsiaurio.
Kita japonų 

dalis artėja prie 
Kotą Baru, kur
paimti britų aerodromus ir 
svarbias pozicijas. Japonai arti
lerijos ugnimi apšaudo Hopg- 
kongą.

kariuomenės 
Singapūro iš 

jiems pavyko

Didelės japonų ad
mirolo svajonės

TOKIO, Japonija, gr. 16 d. 
— Japonų agentūra paskelbė, 
kad, dideli japonų laivyno lai
mėjimai admirolo Isoroku Ja- 
mamoto senai buvo suplanuo
ti.

“Yomiuri” dienraštis paskel-» 
bė admirolo Jamamoto laišką, 
kuriame jis sakosi, kad kilus 
karui tarp Japonijos ir Ameri
kos, nesitenkinsiąs vien Filipi
nų, Havajų ir San Francisco 
paėmimu.

Jamamoto nori diktuoti Ame
rikai taikos Sąlygas Washing- 
tone. < •

Japonų kariuomenę 
geriau ginkluota

•LONDONAS, gr. 16 d. — 
Malaja pusiasalyje britai buvo 
priversti pasitraukti 40 mylių, 
nes nepajėgė pastoti kelio ge
riau ginkluotiems japonams.

Naciai rengiasi pul
ti Gibraltarą

STOCKHOLMAS, Švedija, gr. 
16 d. — Patys vokiečiai sklei
džia gandus, kad netrukus vo
kiečių kariuomene pulsianti Gi
braltarą.

Karo komentatoriai
numatė tokias galimybes, 
patys vokiečiai viešai tokių 
lykų neskleidė.

Vokiečiai rengiasi pul^ti 
braltarą per Ispaniją. Nori

•kirsti susisiekimą su Ęgyptu..

senai 
bet 
da-

Gi-

WASHINGTON, gr. 16 d. — 
Amerikos aviacija smarkiai 
bombarduoja japonų karo lai
vus, kurie norėjo sustiprinti 
Legaspi pakraštyje, Luzon sa
loje, išlipusią kariuomenę. Nu
mušti 4 japonų lėktuvai. . ’ *• • •

ŠANCHAJUS, gr. 16 . — Ja
ponų karo jėgos nepuola Fili
pinų, bet sustiprino puolimą 
Hongkonge, Singapūre ir Bor
neo saloje. /’

MASKVA, gr. 16 d. — So
vietų armija sunaikino tris vo
kiečių divizijas Klin srityje ir 
užmušė 13,000 vokiečių karei
vių. Sunaikinta 14-oji gen. Fu- 
erst divizija, 36-oji gten. von 
Werkštein divizija ir 7-oji di
vizija, kuriai vadovavo pulk. 
Krause.

KUIBYšEVAS, gr. 16 d. — 
Sovietų kariuomenė paėmė Ja- 
snaja Poliana, bet naciai sunai- 

Įkino visą Levo Tolstojaus, pa
liktą namą.

BERLYNAS, gr. 16 d. —• 
Vokiečių aviacija bombardavo 
strateginius sovietų centrus. 
Padarė didelių nuostolių Done- 
co ir Murmansko srityje.

TOKIO,' gr. 16 d. — Japonų 
aviacija smarkiai bombardavo 
britų karo medžiagos sandėlius 
Ayertawer ir Ipoh, Malaja pu
siasalyje. Padegė žibalo atsar
gą. Japonų dalinys iš Kowloop 
teritorijos jau pasiekė Hong
kongo salą ir veržiasi gilumon.

KAIRAS, gr. 16 d. — Moto
rizuotos britų kariuomenės da
lys apsupo vokiečius prie Ga- 
zala ir Dema. Vokiečiai norėjo 
pabėgti į vakarus, bet buvo pri
versti pradėti kovą. Eina labai 
smarkios kovos su stipriausia 
nacių tankų dalimi prie Gazala. 
Karo vadovybė mano, jog ši ko
va bus sprendžiamoji. >

MELBURNAS, gr. 16 d. 
Australijos valdžia įsakė civi
liniams gyventojams evakuoti 
Darvin uostą.

Rooseveltas pritaria karo departamento 
planams ir pataria pravesti Įstatymą

WASHINGTON, D. C., gr. 
,16 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien pasiuntė vicepre
zidentui Wallace ir kitiems at
stovams laišką, kuriame sako, 
<ad jis pritariąs sekretoriaus 
Stimson paruoštam registraci
jos planui.

Rooseveltas mano, kad ka
riuomenėn privalo būti šaukia
mi vyrai nuo 19 metų.

Vyrų registracija privalo bu
ri pravedama nuo 18 iki 64 me- 
;ų amžiaus.

Valdžia perėmė vokiečių na
mus, kuriuose buvo įsteigtos 
įvairios nacių propagandos ir 
spaudos agentūros.

Visi šie namai randasi York- 
ville distrikte, Manhattane. z

-WASHINGTON, D. C., gr. 
16 d. — Kongreso atstovas Dies 
šiandien paskelbė, kad prieš ke
is mėnesius turėjo pragaištin

gus japonų planus dėl Hava
jų- • • c .

Vienas japonų diplomatas jam 
suteikė planus, kur japonai ren
gėsi užpulti Pearl Harbor ir 
Manilą.

Dies norėjo pravesti tardy
mą šiuo reikalu, bet preziden
tas Rooseveltas ir sekretorius 
Hull patarė nekelti reikalo vie
šumon.

vokieč'ų

armijoj.

Vokiečių laikraščiai praneša, 
kad j Šiaulius atvykę 144 lie
tuviai karininkai ir kareiviai, 
kurie buvę paleisti iš 
karo ^nelaisvės.

Sugrįžusieji buvo 
tarnauti raudonojoj
Mūšiuos ties Minsku jie pate
ko į vokiečių karo nelaisvę.

Vokiečių karo vadovybė ilgus 
mėnesius juos laikė nelaisvėje 
ir tiktai dabar paleido. Raudo
nasis Kryžius jiems teikia pa
galbą.

Sekmadienio darbas 
apsaugos naudai

Vokiečiai skandina 
prancūzų laivus

Pagavo dvivieti ja
ponų narlaivį

gr.
Laivyno departamen-

WASHINGTON 
16 d. 
tas šiandien paskelbė, kad Ha
vajų bazė buvo puolama moder
niškais dviviečiais japonų nar- 
laiviais. 

I

Japonų karo laivas priplau
kė 100 mylių atstumoj nuo Ha
vajų ir paleido narlaivius. Nau
ji japonų ginklai veža 300 sva
rų stiprios sprogstamos medžia
gos, kurios pagelba sprogdina
mi laivai.

Amerikos kariuomene pagavo 
vieną tokį japonų narlaivį..

CiNCINNĄTI, gr. 16 d. — 
Lockland aviacijos darbininkai 
nutarė dirbti ateinantį sekma
dieni ir tos dienos uždari? per
siųsti prezidentui Rooseveltui.

i

Manoma, kad prezidentui pa
siųs apie 100,0Q0 dolerių, ku
riuos galės įnešti apsaugos dar
bams.

Patirta, kad San Diego, Cal., 
darbininkai nesutinka dirbti 
sekmadienį, nes bendrovė atsi
sako mokėti.

Amerika kovoja dėl 
laisvo pasaulio

Valdžia paėmė vokie
čių BundO namus

» . N ’’ u

gr. 16
Finansų departamentas

NEW YORK, N.
d.
Šiandien paėmė savo žinion vo
kiečių Bundo, vokiškų preky
bininkų ir kitų Vokiečių orga
nizacijų ųiamus New Yorke.

ORAS
Debesuotas, šaltesnis.
Saulė teka - 

si — 4:20. ' '

WASHINGTON, D. C., gr.
16 d. — Prezidentas Roosevel
tas vakar pasakė kalbą, kurio
je pabrėžė, kad Jungtinės Val
stybes kovoja ‘ dėl laisvės ne 
tiktai savo kraštui, -bet visam 
pasauliui.
v Primindamas Amerikos kon
stitucijos priedo 150-nes sukak
tuves, prezidentas pabrėžė, kad 
vokiečių politikieriai stengiasi 
panaikinti pagrindines laisvės 
idėjas.

RooseVditas labai smarkiai 
pasmerkė Hitlerį ir jo šalinin
kus. 7 (

7:12; leidžia

gr. 16. d. — 
kad vokiečiu 

Viduržemių juroje 
ir ispanų 

verčia bri-

LONDONAS, 
Britai tvirtina, 
narlaiviai 
skandina, prancūzų
laivus, bet kaltę 
tams.

Britai yra tikri, kad vokie
čių narlaivis paskandino pran
cūzų laivą St. Denis ir ispanų 
laivų Castillo Oropesa.

Vokiečių narlaiviai paskandi
no ir britų laivus minėtuose 
vandenyse.

Tik dabar šalina ka
ro griuvėsius

Sulig spaudos žiniomis, Ma- 
riampolėje tiktai dabar pradė
ti darbai karo sunaikintų pa
statų griuvėsiams pašalinti. Tai
somas pagadintas gatvių grin
dys ir atnaujinama kanalizaci
ja.

Vilniuje ligšiol nugriauti tik
tai 7 namai, kurie per karo 
veiksnius tiek nukentėjo, jog 
jų nebegalima pataisyti. Tokių 
nebepataisomų namų yra 47-

Kiti apgadinti Vilniaus na
mai taisomi. Statybos darbai 
beveik sustabdyti. Tikimasi pa
gyvinti statybos darbus tiktai 
ateinantį pavasarį.> — Čekoslovakijos valdžia už

sienyje paskelbė karą visoms 
toms valstybėms, kurios kovo
ja prieš britus, J.A.V. ir sovie
tų Rusiją.

— Atstovų rūmai nutarė pa
didinti Amerikos laivyno tona
žą 150,000 tonų ir įstatymą paršui duoti plačias teises prezi- 
siuritė senatui.

kinta 
gijoj

Nacių vadovybė nepaten- 
Quislingo režimu Norve- 
ir rengiasi jį visai pa va-

— H. Hoover patarė kongre-

dentui kainoms tvarkyti.

— Vokiečiai atšaukia savo 
kariuomenę iš Jugoslavijos. Pa
vedė karą baigti italų, vengrų 
ir rumunu divizijoms.

— Laivyno departamentas skelbia, kad vakar japonų karo 
laivai apšaudė Johnston ir Maui salas, kurios randasi į vaka
rus nuo Havajų.

— Maskvos radijas paskelbė, kad rusams pavyko paimti 
Kalininų. ,Rusai sumušė 6 vokiečių divizijas.

> — Laikraštininkams Rooseveltas ^pareiškė, kad Amerikoj 
įvedama cenzūra į užsienį siunčiamoms ir iš užsienio gaunamoms 
žinioms. Cenzūra nelies vidaus žinių- Cenzūrą tvarkys Byron 
Pricė.

— Rooseveltas paskyrė teisėją Owen Roberts ir keturis at
sargos kariškius Havajų nelaimei tirti.

— Britai skelbia, jog gali būti priversti evakuoti Hong- 
kongą. Japonų karo jėgos smarkiai spaudžia apsuptą salą.

— Argentinos prezidentas Castillo paskelbė karo stovį.
— Turkai patyrė, kad gydytojai patarė Hitleriui pasitrauk

ti nuo aktyvios politikos ir pataisyti visiškai paįrusius nervus. 
Hitleris išvažiavo į Berchtesgaden.
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go suSitarimę priimti .musų ,pa^ . 
siūlymą, o mes visad eisim gre
ta tiesos šalininkų!

Iš _ šio paskutiiiio beteko šit 
MOntrealo atstovais ir gerb. ga- 
riė’ral'te'iu konsillU 
sitejitei) yra dartg dapg ko ^ja-. 
rėjkšii MsuomenČl ir P^ibejųju, 
čad rtrtlsis žmortte, krtrtie šį/da- 
yką iUtašvies.

’Baigiant šį rttesų paskCidrip 
jendrą pasikalbėjimą, L. Vek- 
teris pasiprašė fbaiso ir pareiškė' 
pasipiktinimą .Pr. Kundrotu ir. 
C Burte, kurie nenorėjo, kad 
jiems rnepageidąųjami asmens 
dalyvautų šiame suširtinkteįėlyj 
(o tuO tarpu-savo šalininkų bu
vo prišivedę visą tuziną su vir
šum). Jlš šios nemalonios ir už
gaulingos Tarybos darbą rėmu
sius Ošmenų padėties išvadavo 
kons. -ferant-Suttie, pareikšda
mas, :kad kiekvienas 'lietuvis, 
kuriate rupi Lietuvos nepri- 
klausdtey^s atvadavimas ir ku
ris tik tai į patvirtins saVo para
šu, turi pilną.teišę čia<dalyvau
ti. Mdtoentaliai su giliaisiais 
norais buvo sudėti ; paradai <ir 
pradėtas darbas. Už tai htoite- 
mas Vektertis irt padėkojo kon
sului. Užklausęs kuo nusidėjo 
tie žteonės, kurie Tarybą rėhiė 
tiek Moraliai, tiek muterialiai, 
kad ji nenori leisti dalyvauti 
taip svarbiam susirinkime? At- 
sakynVo negavo, nes kągi gali 
atsakyki, kuomet iš anksto “pra
sikaltimo” nebuvo suplanavę. Ir 
šiame reikale dar kartą Kon- 
drotas su Bure pasirodė, kaip 
jiems svarbus ir nuoširdus Lie
tuvos vadavimo darbas, neS vie
nus laikė gerais ir galinčiais da
lyvauti visuotiname išsireiŠkL 
me dėl išsivisčiusių ginčų, o ki
tus laikė posūniais .ir jų bandė 
nusikratyti. Bet gerb. konsulas

IŠ TORONTO PAI > AN<;ėS
r

IŠ SLA 236 kuopos veikmKhpnors parengimą. Tokį .parengi-; 
mą nutarta turėti Naujų Metų 
IšVėkartėsė ir tik krtfop05 
Yiartis bei jų drartgartik. /Siate 
šeteiytenirtm bankrotui jįjart gart-i 
ta irt svetainė, taipgi itenh^yte! 
iir kaina po 1 dol. sUMUte'riėnrtš, 
po '50 črtL jaunuolianis irt po 
25c. vaikams, šiame tlarbe pa
galbą pažadėjo niekad Mttegte-! 
U L. .T'i4ė1vzeiliėhe irt Brt. Ėtete-J 
lltenierte. Mes tlkiffrė, kad ben-Į 
(irai ir taikiai koopertuos irzvi- 
si nariai. Tad rėkia tikėti, kad 
šiuos nelaimingus, ir netaikius 
semtos teetiis palydėsim visi su 
gera nhotrtika ir gražiais sie
kiais ateinantiems metams.

Taipgi tapo priimti keli nau
ji nariai, kurieihs įteikti ap- 
drautfOs paliudymai. -Perrinktos 
įvairios .komišijrts: /Revizijos- 
kote, užgirta sėlteji-; A. Kavo- 
Ihlrtds, A. BatkttS irt J. Berna
tonis. Org. senas-, A. Frėnželis, 
Valdyba senoji: pirm. A. Ku- 
niutis, vice-pivin. L. Vėkterisį 
sekr. St. Katkienė, ižd. M. jFJ 
Jokuhyhieriė, ifin. rast. O. tiri 
drelienė. Po visų gražių i tarimų 
visi nariai skirstėsi gerta ;nuoJ 
taika, žadėdami visi dalyvautu 
Naujų Metų sutikime.

Linkėtina, visad taip gražiai 
pravesti susirinkimus, koks 
vo- gruodžio mėn.

Gnrodžio 14 d. susirinkimas 
buvo gausus naudingais ir gra
žiais tarimais kuopos * naudai, 
tad tealonu jtio pasidalinti.

Po visų valdybos rtarių ra
portų, kiek ilgiau apsistota 4ieš. 
bendro veikimo Lietuvos klau
simu ir dar kartę nuodugniai 
apdiskusavUs pakrikusio datbte

suota, kad.ateityje rti'ek’urtTr SU 
nieku kuopos vardu nesidėti, 
nes panašus bendri darbai daž
niausiai iškelia ginčus, kurte 
nenaudingi nei darbo siekiams; 
nei pačiai kuopai. žylrtėtirta, 
kad didžiuma, t. y. 24 balsais, 
nariai užgyrė Taryboj ė veiku
sių delegatų išėjimą iš Tarybos 
posėdžio, dėl išvystyto neteisin
go trijų asmenų protesto prieš 
seimo rinktą ižd. J. Jokubyną 
ir teisėto “Aušros” choro dek 
J. Samulevičiaus.

Reikia džiaugtis, kad visi na
riai jautriai reaguoja į tėvynei, 
nelaimės reikalą ir. kartą ant; 
visados nori toliau būti nuo ne
malonumų. Juk iš tikrųjų musų 
kuopa griežtai stovi už tai, kad 
Lietuvoje visai tautai, visų įsi
tikinimų žmonėms butų geri

nelaimę tėko susidurti su to- i 
kiais žmonėmis, kurie tenori 
gero tik savo srovei, tik vienos 
idėjos žmonėms.

Musų kuopa pasitraukdama 
nenuleidžia rankų nrto tėvynės 
gyvybinio darbo, bet dirbs tik 
po SLA vardu tiek, kiek Jeis 
galimybė, o tiems, kurie norės 
remti ar veikti su likusia dalim 
Tarybos, — laisvė nebus varžo
ma.

Pirmas darbas susiburs mo- 
terų dėka, prisidedant prie Rau
donojo Kryžiaus. Užm’egsti su 
šia įstaiga glaudesnius ryšius ir 
įtraukti SLA moterų taiką no
riai rūpinasi St. Katkienė ir Br. 
Kavoliunicnė. šiomis diertomi ; 
jos užregistruos musų moterų 
būrelį į “Raudonojo Kryžiaus” 
centrą ir pavadinimą būrelio 
duos “Lietuvių moterų būrys 
Daina”. Darbą reikės atlikti neį
rodytoj vietoj, kur bus artimes
nis skr. musų apylinkei ir bus 
dirbama po vieną vakarą, savai
tėje. Kaip tik galutinai bus su
tvarkytas šis reikalas, trtoj būs 
pranešta murtis visoms, šį kil
nų sumanymą ir jo įvykdymą 
visos giliai ir jautriai supraski
me ir noriai prisidėkime, kad 
pagelbėjus kilniam darbe ir pa-

bu-

. Lankėsi svečiai iŠ
, Mcfitrėalo ;

Tarybos veiklos nesklandu
mų dėlei specialiai buvo atvy
kę siųsti atstovai, būtent: p.p j 
M. Aukštaitė ir Leknickas, ku
rie, tikiu, vaizdžiai patyrė prte-i 
žastis visų klastų ir .laikraščio 
“Nepriklausoma Lietuva” peril- 
go neišleidimo. Lab&i gaila, kad 
šia svečių atsilankymo progą, 
mes rtesugebėjoiųe jiems papų-1

budingam ir jautriam tėvynės 
vadavimo darbe ir viską, ką jie 
gyvai matė ir įsitikino, juos 
skaudžiai itetėikė, nuvargino ir 
ne't nušlopino ateities, ‘darbams. 
Viertok nies 'daug nekalbėsime, 
bet paliksime teisę sveeiates. 
tarti savo žodį. Vieną tik norisi 
tarti, kad mums svečia* paliko 
malonų įspūdį savo bešališku ir 
nuoširdžiu užsiiaikyniii teusų 
larpusaviuosc pasikalbėjimuose.

Kadangi ir šiame paškiitiiiia- 
jne visų Tarybos liari'ų suėjite ė 
nėbuvo patiekta vieningo fr1 tai
kaus darbo planų, bet buvo iš
nešta 4 punktai dar didesniam 
apkaltinimui ir atšaukimui “rtė- 
kOšėrnU’«’ SLA;kuOp. ‘delegatų, 
taF]!)gi :ir 'C'.G.F. delegatų, tai dėl 
tos priežasties teko imti balsas 
ir atremti nC’Msingiis ?r ^tepš- 
maiūotus kaltinimus. Po .ilgi! 
tlisklisijų tapo pa reikštas, pagei
davimas, kad dėl musų .nesuge
bėjimo išlaikyti Tarybos darbai 
nesuterštą klasta ir neteisybe, 
centras, “Neprkl. ,Liet.” .leidi
mas ir visas iždas, butų perduo
tas Montrealui, o.ings juos.rem
site Lietuvos gelbėjimo darbo, 
kiek ,leis galimybė ir ąplinky- 
bes ir.remsim ne kaipo draugi
jos, bet pavieniai asmens. Priė 
šio pasiūlymo ir liko stistota ji 
priėmus svečiams, kurie patiėkš 
•jį Montrealo plačiajai .viąuoine^ 
•nei iL jei ji :Sufiks'541 teusų pa
siūlymu, tuomet, ciuos. mums ži
noti apie tai.

Laiikšime ir prašome neatsi
sakyti gerbiamų teonbNa irįių 
paimti šį svarbų tikslą į savo 
Švarią i'r bCsC^klastotą pastogę, 
nes Šis darbas yra Tiek sv&Tbits, 
tiek ‘rhrttas it oprts, kad juo 
Vifsidertgiis nieks rtoprivalo tu
rėti 'tdis«s va'ry’fitežkuKšteį fe
bą niekinant ir asmeniškai ’tiž- 
įartlioj-ant šiatee VfaWe nenusi- 
tealtušius įmones. 

« »

Mes kaipo paVfertia'i asmenys 
nUoštedžiai šupfasldrfmi tėvynes 
likirtią, Višaki remšiiiic jus, ne
žiūrint, kas stovės darbo vaira-! 
viirtfe, bfle tik darbą vairuos, 

buvo pavesta suruošti vėl kdk-i teisinga ? kryptim . Tad; laimia-

lietu ves gali ir moka dirbti nau
dingu darbą. O juk musų mo
terys tikrai gabios rankdarbi- 
ninkės. Šis atsišaukimas tapo 
užgirtas susirinkimo ir palinkė-

Reikia tikėtis, kad moterys 
atliks girtiną žygį' ir džiugu, 
kad pagaliau bus sueita į glau
desnį sugyvenimą taip 'kilniam, 
darbe. SLA kuopa tuvi 'didelį 
skaičių moterų rr kada jos 
sos taikiai dirbs SLA vardu 
nėra abejonės, kad darbas 
neš gražių vaisių.

Toliau, išklausius vyrų ruoš
tos vakarienės raporto, veik 
vienbalsiai buvo išreikšta jiems 
pagyrimas už gaiusių ir skMiių 
valgių pagaminimą. Atrodo, 
kad nariai stebėjo vyrų "darbą 
ir numatė jų rūpestingą darbą

tai 
at

kinti tiek narius, liek svečius. 
Nors dėl brangaus nuiistd kai
nos buvo labai žėrtios, Vletičk 
pelno kuopai liko vifš 10 dol. 
šios vyrų pastangos tapo įver
tintos labai teisingai, bet nega
lima nepastebėti, kad ir visi da
lyvavę nariai bei svečiai IbtivO 
taipgi nepaprastai ’ sirtag^s, 
draugiški ir nuoširdus, i tard va-*' 
kartenės vaizdas pa tenkino vi-5 
sus’ ir labiau paakstiite Valkti' 
toliau. c C

Todėl ir pertektai valdybai

REFORMA K. L. 
TARYBME

v, f

; r ■

‘piš ^a^Aos^Aėkrt įkaitytojaw^> 
' patirti, rto K. L. TaVybos 

’ įvykusio ' Montrealyje, -š. -m. 
rggp. 30^31 ^ienomis >K. rL, 
Tarybos .Centre veikimas .buvo, 
drum&čiatnas. Seiihe išneštą ¥ė- 
zoliucij’ų, protokbjo ir spardos 
Komisijos ^prašyptei stilaikSTi 
nuo paskelbimo; ląikrašįirt be
priklausoma LietuVk išleidiltias 
delsiamas.

To neužteko, tai pradėta atsi
kratyti kai kuriais nepageidau- 
jamais/ L. K. darybos dariais ir 
draugijų atstovais. Viskas pri
vedė prie K. L. Tarybos skili
mo.

'Mbntrealio K. yL. T. įkyrius, 
tuo rimtai srtširii^irtk) lt Hutai-ė 
siųsti savo delegacijią Totonte, 
ką ir padarė. Delegacija Iš 4a-, 
šytojos M. Aikštaitės ir p. J. 
Leknicko atvyko Torontan 
gruodžio 13 dieną, o 14 diertą 
įvyko bendras K. L. Tarybos 
posėdis, kttriartte sti fto darbo 
pritarėjais dalyVėvO Opie 35 as
menys su Lietuvos.Konsulu Inll- 
kininku G. L. P-. Grant-Suttie 
prieky.

Po ilgų ir ‘karštų ^diskusijų 
buvo perskaityta dėlėš'aėijos B 
Montrealio atvežtai rezoliucija, 
rėfkalaujartti pašalinti iš K. L. 
Tarybos Centro sekretorių, K. 
feurę, nes kitaip, bendras veiki- 
rtiOs neįnianomas. .

Be to, paaiškėjus, kad K. kū
rės intrigų .dėką įneštas tarp- 
draugijinis nepasitikėjimas .ne-

vyksta antradieniai, KANADOS LIETUVIU TARYBOS REIKALU 
j;aro, klubo s.ve-tainėje. Clioris- 
;ai iteošiVdžiai kviečia visus lie
tuvius, kurie mėgsta dainuoti, 
prisidėti prie choro. ;i

Jau grįžo* prie clte’ro seniaij 
Plaukiamas jr yrių .choriste mė-j 
įgiamas p. donas Yla. Lrieš dui 
teėnesius jį brtVO i^tikisi Aielai-! 
teė: pusėtiftaj bilVo sužeistas! 
automobilio nelaimėje. Bet da-t 

(bar jis jau sveikas ir choristai 
džiaugiasi susilaukę tenoro.

—-Choristas

hėbitdamas net jięti’ivte, > VisgEfįųoš jokių galimybių bendram 
įarbui, todėl 'Centras nutarta 
kelti į MOftttfeaty 'ir' taipgi “N. 
L.” leidimas. ? ,, ‘ ;

Šii tokiu tai nutarimu Mon- 
tVėalio delegacija, išvyko pas sa
vuosius ir torohtięčių veikėjų 
didelis troškimas, f kad fnontre- 
aliečiai nuo šio kilnaus darbo 
hėatsišakytų, bet sutaisytų tą 
dužtaiitį <teivą, paruošdatei j 
keliortėn į ’LaisVą ir Nepriklau
somą'Lietuvą! —Reporteris

.kiinesnę šiędį mums parodė ir, 
Višūš TJėklvos klūuši'mrt reikale 
paląjkė lygiais. ’

Nežiūrint, kiel< asmeninio, 
kel’što ir pagiežos turėjo “lai
mes” išlieti ant mrts’iį ^gdlVų, kai 
kurie asmenys, tai mus niek
šais nepadarys ir ateitis paro
dys, kas kuo yra prasikaltęs ir 
kas nuoširdus rimtiems dar
bams. •'

Nežiūrint,,kaip kartais tenka 
pasiginčyti su skirtingai su
prantančiais kokį nors klausi
mą žmonėnUs, vienok, / kur 
klaiisinteB stdja priėš mus Visus 
opiis ir-svarbus, - mes , nenaudo
jate asteėniškų •'replikų ir už
mirštam, kas buvo vakar. Jei 
šiandien .reikia stoti į bendrą 
kovą visų labili, Ules pdmifstarti 
viską ir einam iš vien, vienok 
kiti daro kitaip. Jie neįteYiilt 
kaip švarites. yra reikalas, saVo 
-pagiežos neišsižadės ir kiekvie
na proga keršiui-panaudos.• Gai
la, bet Įaįp yra.-Ir juo greičiau 
tie nuolatinio keršto apsikrėtę 

“žmonės išmoks atskirti tiesą 
nuo teelo, Visuomenirtį reikalą 
rtno asirtehinio, -teo mažiau bus 
nertialonuteų ir daugiau iteudos 
tiek patiems, tiek visubmėrtėi.

MONTREALO
N AI I.IIENOS

VIEŠNIA Iš AMERIKOS
* * »*■$ibteis dienomis,, • tetute kold- 

tfiijų tfiMankč p-ia'M. bodėtis, A. 
Sd’kalo dfesrtte. Ji iMVusi čhiėa- 
giete, kuri persikėlė gyVėnti į 
Jsland 21, Bcoth’s Poinl, Tenn.

Kalbama sala susideda ’iš 
maždaug 3,000 akerių žemės.' 

‘Daugiausia ten yra , teigi namą t 
vata. P-ia podens buvo .su sa
vim atsivežusi kiek Valos, ku-. 
rią užaugino savo įlkyM Kai 
krtriė pirmą kartų pamate, kaip 
ahga vata.

P-ios Podens išleistuvės; įvy
ko lapkričio 29 d. Tąja proga 
pp. sakalai sukvietė T/iVrį -dratr- 

! gų,„kurių terpe ir ntart teko bu- 
. ti.

Kaip patyriau, p. ’ Sakalas si'i

savo sesute nebuvo matęsis per 
vienuolika metų. Jietns sušitik- 
ti buvo tikrai malonu, — kiek 
hiioširdžiiį pasil4tlbėjirtių, kiek 
Visokių iiialolijų' prišuninfmu!

.Pastebėjau, kad . ponios Po
dens ir 'Šakalienė keliais atve
jais buvo susijaudinusios. Iš toj 
limesnio . pasikalbėjimo ’paty-į 
riaų, kad ,p-ia Podens 1932 jnį 
aplankė ‘Lietuvą/ ;kųr susitiko 
su gimi’neiViis bei bendrais pa-t 
žįstamaiš. Kai nurims siaučian
ti karo audrą, tai , p:ia t Podens 
ir Vėl ma'no Lietevą aplankytų 

feuvo tikrai irtalonu keliAs 
Valandas si! viešnia prdleisti bei 
si’i ja pasikalbėti, bteo :širdies 
linkiu, kad jos troškintas Lietu
vą aplankyti kaip galinta . grei
čiai! išsipildytų.

S ra -priUga -noriu tai't i /didėl 
■ačiū ponates Sakateinš rtž grrt- 
;ža:0s įtobuVio šrtrė'n'gima.
/ ; —-O— ; ■ ■■.

“Naujienų” NL 284 -pastebė
jau žinutę, kad,; esą,<Vytauto 
'čhOMs ’hteko neveikiąs. P.ąsaky- 
siu>Jkad > nčra visai laip. Klubo* 
choras jau per paskutinius du 
mėitesius su viršum teiko ’te- 
pVt’ičijaš ir rengiasi koncertui. 
Koiice^tas ‘turėjo Vykti grijodžio 
14 d., bet dėl iahi tikrų aplin
kybių jis tėko atidėti tolimes
niam i laikui Tos aplinkybes 
[inontrealieetenlariyra gertti ži
nomos, -bntenL' bebuvo rgalima 
.-susitvąrięytiL su ;salčs daįsnin.

Tačiau po žiemos (švenčių 
koncertas tikrai įvyks, ir tada 
■mdutrealiečiai tjurės. 'prbgoš iš
girsti gritžių liįl'iją lictuviškiį 
daMų. Pasirodys choras, .įduotas 
ir kvartetas. Choro nariai bus, 
taif) sakaht, umfb'riimdli.

Chore dhbar įkistdvihi dahy-

Montreal, Kanada
Apie ožj. — Pirmininkas 

Šarkis. Klubo naujie
nos. — Dėl pašalpos.
Lietuviška patarlė' sako: 

tokia nauda, kaįp iš ožio — nei 
pieno, nei vilnų, kalbant apie 
ožb tą ęškų jaunikaitį, kuris 
kaip rtianoma, yra beveik ne- 
haudingas gyvulys žmonių gy- 
Veninte ..'prisimena vienas keis
tas dalykas.

Man gyvenant vieiiterte Lie- 
tuvo's .mieste, kuriame stovėjo 
raitelių pulkOs, tekdavo matyti 
sieksniniais ragais puošnus 
Ožys, išdi’ilžiai vaikščiojantis 
apie kareivių arklides. Karei
viai viSuolnet su tuo gyvuliu 
žaisdavo ir iš to turėdavo daug 
juoko: vieni ant jo jodavo, 10- 
ti pešiodavo barzdą ir t. t.

Betgi tikroji to ožio reikšmė 
prie kareivių.■arklidžių buvo jo 
smarvė. Jis su savo nemaloniu 
kvapu, kaip veterinarijos gy
dytojai sakydavo, naikina pe
rus, nrto kurių sirgdavo arkliai. 
.Būtent, -apsaugodavo nuo “ge- 
lažinių” arba tam tikros arklių 
slogos.

MOrtlrteaiy yra taip vadina
mas kerbelis, kuris savo išmin
timi ir elgėsiu' labai prilygsta 
ožiui. Jo hepaliaūjainas b’ur- 
sdėjimas iš šveplos ir žemaitiš
ko akcento burnos taip įgrįsta 
žmonėms, jog tas viskas pa
virsta į tikrą smarvę.

Vienok mūsiškiai bolševikai 
skaito jį savo šulu ir vienmin
čiu. Net Toronto “sapnininkas” 
sykį pažymėjo, kad Kerbeiis 
yra -žymrtiS darbininkų .judėji
me^ i

Matomai, jie visi bėprogre- 
suo'dami tikrai į nu progresavo 
prie arklių išlninties, irt jiem.; 
visuomet yra pavojus susirgti 
“gėlažiniU”. Tai kaipo tokiems 
gal ir naudingas toks ožys, 
kaip Kėrtbėliš jų arklidėje...

Klubo naujie-

ATVIRAS LAIŠKAS KANADOS LIETUVIU DARY
BOS CENTRO KOMITETO SEKRETORIUI' BU
REI IR KOMPANIJAI 

—ąįijfeiiit '—"įstf" į1, .i g^i:

kąišiofama, [kad minimas cho- ; 
ra's i nieko neveikia.

Turiu garbės painformuoti 
gerb. Montrealo visuomenę, 
kad dalykai kaip tik kiloki ir 
chorą trumpoje ateityje maty
sime scenoje. Tik šį kartą ma
tysime jau nebe tokį, koks jis 
buvo praeitais metais, liet ma
tysime didžiulį, gražiai unifor
muotą ir puikiai dainuojant. 
Pirmasis choro koncertas 
įvyksta tuojau po Kalėdų, to
dėl biskį kantrybės ir įsitikin
site, kad aš nemeluoju. 

* * 0
NuO 1907 metų kaip klubas' 

gyvuoja buvo išmokama kiek
vienais metais tūkstančiai do
lerių pašalpomis. Kiekvienas 
pilnas naiys, jei tik susirgda
vo, visuomet už sirgtą laiką 
gaudavo pašalpą. Paprastai 
apie klubą visuomet buvo kal
bama, kad vienintelė draugija 
Montrealy, kuri teisingiausiai 
išmoka pašalpas savo nariams.

Kuris laikas atgal klubo na-

Peritris įlietus :D. L. K. Vy
tauto ‘Klubui pirmininkavo J. 
Šarkis, 
vargęs ir trtezignavo.
užims J. Vilkaitis, 
vienas 
kurių

eksidentą su savo automobiliu

je. Taigi, ir jam, kaip prideda, 
klubas pašalpą atmokėjo. Bet
gi gal niekad nebuvo tokio 
karšto įtempimo pašalpų išmo
kėjimo isterijoj, kaip šis. Mat, 
kaip matyt, iš anksto suplanuo
tais šmeižtais ant Ylos keli 

. bolšcvikuojantys elementai no
rėjo atsikeršyti savo politiniam 
priešui ir tuo pačiu nužeminti

Deja,i .tokie niekuo liepa m ir. 
tuoti ir šlylčšlųs provokatorių 
Tiežuviavimai buvo klubiečių 
sutikti su dideliu pasipiktini
mu ir net reikalavimu nubaus
ti Ylos šmeižikus.

Tai dar viena špyga bolše
vikams iš klubo, bet ar to 
jiems užteks? Sunku tikėti, nes 
pas juos’ bet koks doros prin
cipas senai jau dingęs. Todė» 
klubiečiai visuomet turi būt at
sargus su jais. —J. Druska.

' 15 METU ATGAL

kuris jau > pasijuto pa- 
Jo vietą 

Šarkis tai 
tik iš kelių klubiečių, 

dėka minima draugija 
į stipriausią draugiją

Kanados Jie tuvių tatpe.
Nors jo vardas jau įamžin

tas klubo istorijoj kaipo gero 
lietuvio, pasišvėntusio kubie
čio, gerai.atlikusio jam uždėtas 
pareigas, bet butų geiai, kad. 
jis i ir ateityje jo numylėtos 
draugijos nepamirštų. O klu
bas už gerą patarnavimą per 
■tris metus Šatkiui turtėtų bent 
•gražiai pa$ėkavoti.

iDėl tarti ’tikrtų naujų pert- 
tvartkymų, varžančių likerio 
pardavįnčjimą 'Kvebeko provin
cijoje, Vyt. Klubas buvo •nusto-1 

(jęs kai Kurių teisių, k. t. reng
ti savo puošnioje svetainėje šo4 
k?uvs, koncertus ir p. Bet kaip 
jau -iš labai patikifnų šalttniųr 
teko b^Hrti, -tei ši nemaloni vį- 
šietes liėteVia’ms škriauda yra 
jau - įtaisyta. Trimipoje atėJįį 
tyjč MSI ‘turtėslteė Mvo šokinsi 
koneertiiš ir įvairius pasiiiiiks^ 
nfirtirAiis. :Kalėdinė vaikucteths 
eglulė, Naujų Metų sutikimas 
įvyksta ktnbe. Todėl tikiu, ktfd 
šia .linksma žinia..montrealio 
čiai labai apsidžiaugs. ■ —r. l

: Dažnai tenka girdėti nuri-
skundimų dėl kluL'o.chm’b. Pri- patavijno dienos jau suškaity-

(Didžiai gerbiama Naujienų 
Redakcija! Maloniai prašau pa
talpinti šį mano rašinį arti
miausioj Naujienų laidoj. Skai
tydamas Naujienas iš gruodžio 
10 dienos KąhadOs Lietuvių Ži
niose užtikau straipsnį Svarbu 
Kūnadiečišnis. Svarbu irt gana 
svarbu. J. Jokubynas aiškiai 
viršminėtame straipsnyje" išdės
tė prie ko privedė Kanados Lie
tuvių Tarybą tos tarybos sek
retorius Burė. Taigi, ponas Bu
re, gal atsimeni (dar nėra vi
sai vienų metų, t. y. 1940 me
tais 22 dicflą gruodžio mėn.), 
kad buvai Montreal ir laikė! 
prakalbas visiems žinomoj vie
toj — Vytauto Kliubo salėj. 
Tose prakalbose keikei komu
nistus net sirtsirtiošdama s, šau
kei tverti Kanados Lietuvių Ta
rybos skyrių po Visą Kanadą, 
kur tik randasi lietuvių, gelbė
jimui Lietuvos neppriklėilso- 
mybės. Mes montrealiečiai tam 
jūsų patrijotiškam žingsniui 
pritarėm. Tose, prakalbose pats 
be botago prisipažinai, kad bu- 

jvai buvęs komunistų partijos 
narys ir net jų kokiu tai sekre
torių. Gireis, kad žinąs visžs 
komunistų irt ach i nacijas ir jų 
blogą atsinešimą į Lietuvos 
nepriklausomybę. Todėl neva 
dėl to metei komunistų parti
ją ir ryžais kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybę. Bet pasakyk, 
gerbiamasis ponas Bure, kur 
šiandien, t. y. ne po pilnų me
tų, tie jūsų visi principai? Pra- 
dęjty tą pačią Kanados Lietu
vių ' Tarybą griauti, kuri ‘ d#r 
nespėjo^išvystyti sau Hžsibi^ž£i( 
tikslų .Lietuvos nelirikteusomy- 
bės gelbėjimo srityje. Kam ir 
kur dabar eisi girtis, jei jums 
pavyks sugriauti Kanados Lie
tuvių Tarybą. De abejo, pasi-

192(5 m. gruodžio 16 į 17 
naktį saujelė Lietuvos nakti
nių apuokų uždėjo gėdos dė
mę ant Lietuvos istorijos. Tą 
naktį ginklo pagalba sutrempė 
liaudies teisę. Teisėtas Lietuvos 
seimas buvo išsklaidytas bepo- 
sėdžiaujani. Ta skaudi žinia 
ėjo iš lupų į lupas, iš kaimo į 
kaimą. Nusiminė valstietis, 
darbininkas ir inteligentas, nes

Tarybos sekretorius ir žinau 
tos tarvbos visus tikslus. Bene 
bus svarbiausia priežastis to 
griovimo dabartinės Tarybos 
— tai menkutis iždas. Gai būt 
prie Kanados Lietuvių Tarybos 
iždo nori pakartoti afidavitu 
eksperimentą. Kokią jų?/teisę 
turite kišti nešvarios savo sąži
nės pirštus inie virš minimo iž
do'? Tam iždui .yivi iš atsibuvu
sio seimo išrinktas iždininkas 
J. Yokubynas ir jam pavesta 
tais iždas globoti. Kokią jus tei
sę turite, ponas Bure, teisėtą iž
dininką su visokių intrigų pa
galba speuduoti ir jš iždininko

ir žodžio laisve tapo sutremta. 
Keliolika musų tautos išsigimė
lių uždėjo retežius ant laisvės 
kovotojų ir laisvos liaudies.
' Dabarties akyse stovi tas 

klaikus vaizdas, kurį pergyve
no Lietuvos liaudis anais lai
kais. Lietuvos sūnus, laisvės 
kovotojai, negalėjo įsivaizduo
ti, kad jie bus areštuojami, ka
linami, laikomi koncentracijos 
stovyklose ir pagaliam; šaudo
mi vien tik dėl to, kad jie my
lėjo savo tautą, troško dėl jos 
geriausios kloties ir laisvės. 
Ncatsakomingų vadų vedama 
saujele ginkluotų garbės troš
kėj ų švaistėsi su ginklu ranko
je, trempė savo tėvų iškovotą 
laisvę. 1

Liūdna prisiminus, kad irt'ti- 
sų mažytėj tatrtoj buvo išplėšta 
deirtokra tirto teisė. Per trylika 
metų Lietuvos “vadai” sėmė 
sau. išmintį iš “garsiosios” ita
lų bei vokiečių fašistinės ideo
logijos, šiandien “garsieji’.’ fa
šistų vadai paplukdė pasaulį 
kraujuose, tarsi senas vilkas 
ieškodama* galo, nes jų vieš-

mo imti pinigus iš iždo. Juk 
tas iždas nėra jūsų savastis, tai 
yra daugelio ir neturite teisės 
su savais keliais pakalikais ūž.- 
dėti ant to iždo savo “trade 
mark”. Prie to dar esi dauge
liui Kanados lietuvių neatsitei
sęs, tas iždas anot Iždininko J. 
Yokubyho daugiausia susidėjęs 
iš prenumeratų už žurnalą Ne
priklausomą Lietuvą. Bet kurgi 
dingo tas žurnalas, nes aš vie
ninteliai tik vieną numerį esu 
gavęs, o buvau užsipreniiteerą- 
vęs visiems metetes. Baigdamas 
šį rašinį linkiu teisėtam iždinin
kui, t. y. J. Y-okubynui, apginti 
jo globoj esantį Iždą. Mvs'teon- 
trealiečiai tame reikale padėsi
me moraliai, o, jei reikalas bus, 
tai ir materialiai.

Kanados L. Tarybos Rėihejas
t*. Zabielą

tos.
Musų tautos naktinių opuo- 

kų vadas sėdi laisvam demo
kratiniam krašte ir žvalgosi į 
šalis, kada čia jam vėl paklius 
snia'ugti Lietuvos liaudį. Bet jo 
troškimai Veltui. Jis turės .'duo
ti/atskaitų prieš Lietuvos liau
dį už nakties darbus. (—-

P. • Liauki a virius

Inii.iir.ii.nl
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

Iš L.S.S. 19 KUOPOS 
BANKIETO.

Šiame didmiestyje turiu 
lis savo senovės parapijomis ir 
vieną gerą kurną, kuris priklau
so prie tos grupes vadinamos 
“Mes šeši“. Ta grupė yra LSS 
19 kuopa. Suprantama, dabar 
toje grupėje yra jau daug dau
giau, negu “mes šeši“, bet tas 
prievardis jiems dykai duotas, 
rodos, per batiušką Bhnbą. Tai
gi, kada LSS 19 kuopa surengia 
metinį bankietą, mano geresnė 
pusė jau namie nenurims. Ji 
man per savaites iš kalno kalte 
kala apie tą didįjį brooklynie- 
čių pokylį. Buvo taip ir šiemet. 
Bet šiemet aš turiu biskelį savo

ke-

ti, kad dirbu visas septynias 
dienas savaitėje, tad ištikro su
simaišo dienos taip, kad nebeži
nau, kada yra pradžia bei kada 
yra pabaiga savaites. Lyg ant 
laimės- ar nelaimės, mano 
breoklynietis kūmas prisiunčia

World Playhouse
410 S. Michigan, arti Van Buren

—39c 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. 
■... ..  .... . r

Bankietas atsibus sekmadieny
je, gruodžio 6 dieną.

Suprantama, kad būtinai rei 
kia susirasti tą sekmadienį 
gruodžio šeštą. Mano geresnė 
pusė pradėjo knistis po viso
kius kalendorius ieškodama tos 
taip laukiamos (liepos. Ir va — 
surandu sekmadienį, bet šeštos 
negalime surasti. Ir vėl: suran
du šeštą — tai sekmadienis 
dingsta. Galop kabo ant sienos 
ir “Naujienų“ kalendorius, bet 
ir šitas tokios dienos neturi. Po 
šimtą cibukų, va ką reiškia 
dirbti septynias dienas savaitė
je. Mėnesiai, dienos ir savaitės 
susimaišo taip, kad žmogus už
miršti ir savo gimimo dieną. 
Galop buvome nutarę kreiptis į 
melagių spaustuvę klausdami 
informacijų, mat, manėme, gal 
spausdinta pagal rusišką kalen
dorių. Ir gerai, kad į laiką pa
aiškėjo klaida. B&nkietas įvyko 
šeštadienį, gruodžio šeštą. Tad 
vienas keblumas 
štai kitas prieš 
dirbti iki keturių 
stoti, prie darbo 
sekmadienyje.

Vienok 7:30 vakaro mes visi 
jau Grand Paradise svetainėje, 
Brooklyne. Ačiū 1941 Chrysle- 
riui, kurio nė šiaurės vėjai ne
gali pavyti. Svetainėje sutikome 
visus “Mes šešis“, — tai sve-

Pasirinko J. V

ir porą bilietų į tą “mus sesių

Jo

kviečiami kalbėti kas
n,c-

tybeje, demokratinėje atmosfe
roje, turime tokius vadus, ku
rie, daro mums laisvos šalies pi
liečiams lik gėdą. Iš mus “va
dų“ Amerikos laikraščių kores
pondentai tik juokus krečia*

ToH nuklydau nuo temos, 
nuo to bankieto, kurį “Mes pe
ši” suruošė musų drg. Jhnuškio 
pagerbimui Grand Paradise 
Brooklyne. Svečių buvo gero
kas būrys, todėl bankrotas iš to 
atžvilgio yra pilnai pavykęs. 
Laike puotos toaslmeisteris drg. 
J. Glaveckas pakvietė tu lūs sve-

• Illinois State Employment 
Service, valstijos samdos biu
ras, praneša, kad Kalėdų šven
tėms ir Naujiems metams vi
sos jo raštinės valstijoje, bus, 
uždarytos.

išrištas, bet 
akis. Turiu 

vakaro ir vėl 
aštunta rvto A. w

pažinti ir su svečiu iš Europos

A brilllantly stylod 
en»»mbl«! 5-dla- q 
mond engagement v 
ring with handtome 
c«nt*r stone, 5-dia- 
mond wedding rlng 
to motetu

NATT.J1ENŲ-ACME Teleoboto 
k Clarke H. Hawakami, bu

vęs japonų Domei agentū
ros korespondentas Wash- 
ingtone, pareiškė, esąs pasi
piktinęs Japonijos “begėdiš
ka ir apgaulinga’’ ataka,

mijon.

plieno nugara. Pirkite Kreditu. 
IŠMOKĖJIMAI 

Kainon įeina Feder. Taksai.

0 Dvi moteriškės apdegė 
gaisre, kuris ištiko apartam/?n- 
tinį/namą, ad. 1527 North La 
Saite štreet.. Jos yra 83 metų 
Elizabeth Fitzgerald ir 65 m. 
Hilma Joynson.

DVIGUBAI-TURTINGAM
ŠVENČIU MALONUMUI DUOK

and 
up

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė. 

Phone LAFAYETTE 3534

A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas Gift!

TS
HUbU Cash or Easy i

Temis
3 MONTHS RENTAL S5

rie visiems yra r gerai žinomi, 
nes jie 
metas, tad apleisiu, juos čia 
paminėjęs. Nauji Icjilbėtojai bu
vo profesorius Riiųavičius.
kalba skyrėsi nuo kilų kalbų. 
Profesorius Rimavičius yra Co- 
lumbia Universiteto štabo na
rys. Jo kalba pynė lietuvių tau
tos kultūrinį-tinklą. : Jis pasakė 
kad Amerikos lietuviai daug ga- 
galėtų kultūriniai pasidarbuoti 
ir pačios Lietuvos naudai. Jis 
pasakė, kad Columbijos Univer
sitete yra ir lietuvių kalba, kad 
tas universitetas rengiasi išleis
ti anklų-lieluvių kalbos žodyną, 
kuris pagerins dabartinį Lalio 
žodyną. Profesoriaus Rimavi- 
čiaus kalba kaipo čia gimusio ir 
kelių kalbų mokovo buvo gana 
lyra — lietuviška.

Galop liko pakviestas kalbėti 
ir pats svečias iš Europos drg. 
Januškis. Drg. Januškis kalbėjo

drg. Januškiu. • Pavelykite man 
čia padaryti, taip sakant, mano 
išpažintį: susitikimas su žmo
gum, kuris buvo Lietuvos Stei- 
giainojo seimo narys, kuomet 
Lietuva kėlėsi iš vergijos, lais
vės saulei tekant, buvo tikrai 
malonus. Iš vergijos, kuri slėgė 
Lietuvą per šimtmečius ir iš 
kurios ir' man pačiam jaunys
tės dienose teko keliauti kitur 
laisvės ieškoti. Draugas Janu'š- 
kis ta laisvė, kuriai jis buvo 
pasiaukojęs, neilgai gėrėjo i. 
Jis daug turėjo pergyventi. Ga
lop jis yra laisvas kartu su mu
mis. Supratau, kad “Mes šeši“ 
yra daug prisidėję prjc šio ne
paprasto nuotykio. Susipažinęs 
su drg. Januškiu, norėjau suloš
ti reporterio rolę. Norėjau pa
klausti kelis klausimus,- — vie
nas iš jų būt Jnivęs tokis: “Ar 
drg. Januškis norėtų susitikti 
su Antanu, “tautos vadu“, ir ar 
drg. Januškis sutikęs Antaną 
paduotų jam savo ranką,

Daug klausimų turėjau, bet 
atsiminiau tą paprastą taisyklę, 
kuri atėmė visą drąsą. Lietuvis- 
ka Amerikos laikraštija kores
pondentų neturi ir jų nepripa
žįsta ir todėl įgaliojimų repre
zentuoti vieną ar kitą Amerikos 
lietuvių laikraštį neduoda. Pa
velykite man čia prisiminti vie
ną žymų nuotykį. Jau Masaryk, 
Čekoslovakijos vyriausybės 
Londone užsienio reikalų minis- 
teris, jau visai • žymus asmuo, 
su kuriuo man teko dirbti kar
tu vienoje dirbtuvėje. Jan Ma
saryk yra atvykęs į J. A. V. ir 
čia jo tautos žmones rengia 
jam priimtuvių bankietus ir 
prakalbas. Suprantama, anglų 
kalba, žinodamas gerai Jan Ma
saryk, nuėjou pasiklausyti jo 
kalbos.’ Nustebau šio susirinki
mo eiga, čia man prisiminė ir 
musų lietuviški tautininkai —- 
fašistai, JanMasaryk yra demo
kratinio 'nusistatymo žmogus, 
todėl publika, kuri čia buvo su-

abejonės formoje. Lyg nenorė
jo tikėti, jog jis yra laisvas.

reny be, kad jis save randa ir 
mato laisvės šalyje, kur visko 
perpilna, kur niekas nevaržo 
žmogaus paprastų teisių. Dru. 
Januškis pasakė, kad Amerika 
yra musų nauja Lietuva, kad 
visa Europa dedikavo viltis į 
Ameriką; Tokia tai Dėdės Ša
mo garbinga šalis. ,Vi

"6PR°OF- STRAIGHT BOURBON WHtSKEY.
SCHENLEY DISTILLERS CORP., NEW YORK CITY

ir ^e>niantiniusk|L^al^?’”es dovanas: laikrodėlius, auksinius
T ’ taipgI muz‘kališkus instrumentus
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS KAIP ŽUVIS BE 

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

MADOSRytietis
r v f

•upply.

No. 2904

Vardas ir pavardė

Adresas

iDEFENSE

NAUJIENOS NEEDLECftAFT DEPT 
1739 So. Halsted St. Chieago, III.

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

COPR. 1941, NEEDLECRAR SERVICE, INC.

HOUSEHOLDLINĘNS PATTERN- 29Qz

No. 2904—IŠsiuvinėjimai ir mezginiai baltiniams

Buy a lifetim* of 
wrltlng pleature 
wHh thl» g u ar a n- 

for- lif« p«n 
and p«ncll »«t!
Televiilon Ink -.a a 50c wAk

vanj13,^) depozitą jūsų do- 
du iki Kalė-.
4, arija pasinaudokite

PLANO nauda

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted St, Chieago, m

Čia įdeda 1S centų Ir prašau

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINOS 
JakZ'BONOS 
JKlfiAKSSMMps

zsransa

Pirk Elo-in ; rr . ~~
‘ 1 5 op r arnilton, Amerikos Darbo
JOHii Aažius-

Muse A KASS^6 1 ^"'ELKY store 
»»Archer AvemiP prie saCrameįJ

WEEK

BEGEMAN’S
Dvi A'tsakomingos Krautuvės

4184 Archer Avė. — 3142 W. 63rd St.

Miestas ir valstija

buvo gana rinktine. Vietos lai
kraščiai Jan Masaryk sveikino 
ir jo gana trumpą kalbą kuo
ne ištisai atspausdino. Viename 
savo kalbos punkte jis paminė
jo penkias Europos tautas, — 
viena iš jų buvo Lietuva. Juk 
Europoje yra daug ir daug di
desnių tautų, bet Jan Masaryk 
paminėjo musų tautą Lietuvą. 
Taip. Aš turėjau progos paklru
sti to manų buvusio juddrankio 
dirbtuvės bendradarbio, ką jis 
mano apie tas 'mažas tautas, 
kurios sudaro Pabaltijo valsty
bes, ypatingai musų gimtinę 
valstybę —tautą. Bet čia pasi
jutau turįs tokias koresponden
to teises, kokias turėjau susipa
žinęs su drg. Januškiu. Trūksta 
tik įgaliojimo. Laiminga ta tau
ta, kurios vadai yra įžymus ir 
demokratiją mylį žmonės. Bet 
mes lietuviai Čia laisvoje vals-

.....

.......»"■

BSr1...................................

VARDAS -

nuo 4950

No. 4950 — ’ Praktiška suknelė. 
Sukirptos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 ir 19.

Norint gauti vieną ar dau
giau viri nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde 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, 1739Į 
So. Halsted SU Chieago, IU.

(Vardas ir pavarai)

(Adresas)
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Kovosime, iki bus užtikrinta laisvė

Ginklų kovoje valstybės ieško sąjungininkų

Šis karas nėra tik konfliktas tarp imperijų, kovojan
čių dėl žemės plotų ir žaliavų šaltinių. Jisai yra idėjų 
kova. Kpva tarp laisvės ir vergovės, tkrp asmens teisių 
ir valstybės visagalingumo, tarp demokratijos ir despo
tizmo.

Šita kova plečiasi visą laiką, versdama stoti į frontą 
vieną po kitos valstybes, kurios stengėsi kaip įmanyda
mos išlaikyti neutralitetą. Keletąs šalii| dar ir'šiandien 
stengiasi palikti neutralios, bet tolyn jų šansai vis labiau 
mažėja. ‘ ; ’

Nuo gruodžio 7 dienos, kai Japonija pašalingai už
puolė Jungtines Valstybes, karas pavirto tikromis pa
saulio grumtynėmis. Jungtinės Valstybės dabar stovi ^pa
čiame jų viduryje: tarp dviejų okeanų, tarp dviejų že
mės kamuolio pusių.

Amerikai teks šiame kare vadovauti. Todėl svarbu 
žinoti jos nusistatymą.

Užvakar Amerika minėjo savo . Teisių Biliaus 150 
metų sukaktį, ir prezidentas Rooseveltas ta proga pareiš
kė, kad ši šalis yra pasiryžusi “kovoti, iki bus užtikrinta 
laisvė” pasaulyje.

Mes nenorime jokių svetimų turtų — nei žemės, nei 
aukso, nei kitų gamtos gėrybių. Mes tiktai norime, kad 
nežūtų laisvė, kurią Šiame krašte saugojo Šešios kartos 
žmonių, nusikračiusių svetimo jungo.

Patyrimas rodo, kad viena šalis negali būti laisva 
pasaulyje^ kuriame siautėja smurtas ir apgaulė. Todėl 
Jungtinės Apstybės yra priverstos, gindamos savo lais
vę, kovoti, Kad laisvė užviešpatautų visur. /

Demokratijos frontas
Ginklų kovoje valstybės ieško sąjungininkų visur, 

kame tiktai gali jų surasti. Demokratijos neretai susi
deda su despotiškomis valdžiomis; despotiškos valdžios 
glaudžiasi prie demokratijų. % ;

Bet tai yra tik viena kovos pusė.
Pats karas nėra tikslas; jisai yra priemonę tam tik

ram tikslui pasiekti. Demokratinių valstybių tikslas ski
riasi, kaip dangus nuo žemės, nuo diktatūrų tikslo.

Amerikos demokratija’ Kovoja dėl laisvės. Kuomet 
šita kova eina įvairiuose frontuose — vandenyse, ore ir 
sausžemyje, Amerika negali leisti, kad namie butų griau
nami tie laisvės idealai, dėl kurių jos kareiviai, jurinin
kai ir lakūnai lieja savo kraują ir aukoja sąvb gyvastis.

Namie yra antras koVos frontas: demokratijūs gy- 
nimo frontas. . , j' !

. Į musių laukus vyksta tiktai fyziškai ^įprgs ir svei
ki vyrai. Bet demokratiją'ginti namie g&Ii tR PRIVALO 
kiekvienas asmuo: vyras ir moteris, jatinasjr 'senas.

Kas skleidžia Amerikoje priešingas 'demokratijai' 
idėjas; kas agituoja už valdžios formą, n$šu$hkaričią su 
Jungtinių Valstybių Nepriklausomybės Deklaracijos • ir 
Konstitucijos principais, — tas yra Amerikbs priešas.

Amerikos priešai t yra visi totąlitaTinilį diktatūrų 
agentai nežiūrint, kad ir jie, kokiais nbrs sumetimais 
vadovaudamiesi, šioje valandoje remia karą prieš Hitlerį.

Taikos metu tolerantiška Amerikos Visuomenė galė
jo nepaisyti, ką plepa savo mitinguose arba spaudoje fa
šistai, naciai ir komunistai. Norint apsaugoti žmogų nuo 
ligos, kai kada yra naudingą įleisti į jo organizmą tru
putį tos ligos perų — taip Sakant, ligą , ■

Bet d&bar yra karas, ir jokių demokratijos priešų 
Amerika Šiuo laiku negali pakęsti savo tarpe! Amerika 
negali leisti, kad toje Valandoje, kuOtflet ^onįų. 
energija yra pakinkoma į kovą prieš. juos jš
pasalų pultų apsimaskavusieji “patriotiškomis” 
mis despatjzhio apaštalai. . , j.;.

Nei rudų, nei juodų, nei raudonų despotizmo garbin
tojų mums nereikia. Demokratija turį būti nuo jų'apgini 
ta. Jeigu demokratijos priešai įsigalėtu, namie, liuomėt; 
kraštas kariauja, tai visos jo aukos ridentų niekais,'

■ ■■■ II.I. II ...................  yi

Kongresas tirs Ha
vajų nuostolius

WASH1NGTON. D. C., gr. 
16 d. — Kongresas yra pasi
ryžęs pravesti tardymą dėl dK 
dėlių laivyno ir kariuomenės

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
75c

$6.00
^3.25

1.75
1.25
.75

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ..............................
Pusei metų ......... _...........
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams ......... ...
Vienam mėnesiui ____......

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

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoj,
Metamu .... ...............
Pusei metų .....—......
Trims menesiams . ..
Dviem mėnesiams .... 
Vienam mėnesiui .....

Užsieniuose
Metąms ,,...................
Pusei mėtų -----------
Trims mėnesiams „...f..r.^....... 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su , užsakymu.

_.i.« ".■y

nuostoli^ Ravajų saldse, nežių-- 
rint į prezidento tardymą.

Kongreso harikį nori Stirti 
kodėl Amerikos khro jčgėš ne
sekė artėjahčio įiriešo ir kodėl 
(ietektoriai nėpasteoėjo atskren- ... —

NAUJIENOS. Chicago. Ui.

JOHN H. HOLMES DAR 
LAIKOSI PACIFIZMO

C

Garsusis New Yorko iįbera- 
las, Commupity bažnyčios ‘ku
nigas, John H. Ilolmes, pasakė 
pamokslą savo bažnyčioje per
eitą sekmadienį ir pranešė klau
sytojams, kad jisąi įfėĮkė rezig
naciją bažnyčios globėjų tary
bai, nes jisai negalįs remti ka
ro. Rezignuoti iš savo pareigų 
jisai pasisiūlė, nenoi ėdamas, 
'kad Community bažnyčią arba 
jos nariai mikeritėtų, Užsitrauk
dami ilėl jo nusistatymo karo 
klausimu pavojų ir blogą var
dą- ' , . ... • v i

Kun. flohnes yra įsitikinęs 
pacifistas, t. y. karo priešas. Ji
sai mano, kad 'įkąrąs tai didžiau
sia pasaulyje blogybė, . kuriai 
negali bu ji pateisinimo jokiose 
sąlygose. Perėitpjo pasaulio ka
ro metu kuii. fioįmes taip pat 
stojo už taiką nežiūrint kokia 
kaina ir buvo pasiūlęs savo re
zignaciją, bet bažnyčios trusty- 
sai jos nepriėmė. Dabar jisai 
yra 62 ihetų ąirižiauš.

Savo pamoksle jisai pareiškė:
“Ir mes nešame dalį kal

tės, kad įvyko ši nelaimė. 
Karas tai pikto kvintesencija.. 
Tai didžiausia iš visų blogy
bių, nes jisai (karas) apima 
visokį kitokį piktą.”
Tačiau, kad ir nerandamus 

karo, John II. Holmes pasižada 
būti klusnus valdžiai ir nedary
ti jai jokių trukdymų.

Atrodo, kad po Holmes’o įta
ka yra Socialist Party vadas, 
,Normali Thomas, ir kai kurie 
kiti žnionės, ėjusieji su “izolia
cijos” šalininkais.

Jų .protavimas yra dogmatiš
kas. Jie įsivaizduoja, kad pa
saulyje yra absoliutiškas geras 
ir absoliutiškas piktas, kuris 
palieka Žeriį ąrbą 'piktu visąsę 
aplinkybėse, ^ie, gali būti visai 
dori ir nuoširdus žmonės, bet 
savo sustingusiu galvojimu jie 
dažnai suklaidina save ir kitus.

JAU NORI CENZŪROS

Biinbininkai reikalauja, kai 
SLA, Pildomoji Taryba nubaus
tų “Tėvynes” redaktorių de 
vieno laiško, įdėto pereitos sa
vaitės numeryje. Vienas jų sau
kia :

“Kur yra advokatas Bago- 
čius, kąd tokią padėtį t6ie-; 
rtibja? Kodėl tyli kiti Tary
bos nariai?”
O prieš dvejetą melų pa*’ 

Jys rėksniai kėlė didžiausią 
triukšmą Čęl tariamos “cenzū
roj” Susivienijimo organo re-, 
dakcijoje!

Nėra abejonės, kad “Tėvyne”: 
siiprąhta savo pareigas šio kra
što įstatymų ir valdžios link ne; 
bldgįau, kaip neprašytieji “pa
tarėjai” iš raudonųjų guštų. Ta
me pačiame pereitos savaitės 
numeryje SLA. organas rędak- 
ciniapie straipsnyje, šitaįp paši-i 
sako dėl karo paskelbimo prieš 
Japoniją:

.. mes turime būti šit-, 
dingais rėmėjais milsų vy-, 
riaųsybės, rėmėjais to kraš
to, kuriame mes išpažįstame 
laisvę ir žmonišką gyvenimą. 
Visi Amerikos lietuviai — pi
liečiai ir nepiliečiai — turime 
padėti kuo ką? galime.” 
Kudinėt ta^s “tėvynės” nume-

’^uyp a.iĄ)ąą$duUąs, Amep- 

5='

. ’fr 5° iie A1^-; 
rikos priešus. Tiktai tuomet, 
kąį .jisai (o iĮęd^ęy|ų, buiį

ši įiaVartotį , 
vynės” redaktorių.

• ■' -i* A. -J * • A

FANTASTIŠKA PADĖTIS 
v.. ’ , ,\ . . . i

Amerikos spauda vis garsiau 
reiškia savo nusistebėjimą so-

Vietų Rusijos politika Tolimųjų 
Rytų karo klausimu.

Šoviė|ų valdžia nepaskelbė 
caro Japonijai. Ne tiktai nepa
skelbė karo, bet ir nepasiūlė A- 
merikąi ir Britanijai savo ba
zių Sibire. Neturėdamos šitų 
bazių, jos negali atakuoti Japo
nijos miestų ir pramonės cen
trų. , .

Kodėl Maskva šitaip elgiasi?
Pirmame intėrview su laik

raščių atstovais naujasis sovie
tų ambasadorius pasakė keletą 
įdomių dalykų. Viena, Makšilii 
Litvinov nurodė, kad rusų ar
mijos turi kupinas rankas dar
bo, kovodamos sii naciais. Jos 
veda smarkų' ofėnsyvą prieš 
Hitlerio divizijas ir stengiasi 
padalyti naciams tiek žalos, 
kad jie riebęgalėtų atsigauti vė
liau. O Japonija tuo tarpti esan
ti mažiau pavojinga.

Ar tiesa, kad rusai taip smar
kiai muša vokiečius, kaip pra
neša sovietų komunikatai, nie
kas tikrai nežino. Daugelis ka
ro ekspertų maho, kad svarbių 
musių Vokieti j os-Rusi jos fron
te dabar nėra; vokiečiai tani 
tikrose vietose traukiasi atgal, 
į patogesnes apsigynimo pozici-!

ją 
čia

ra-

jas, žiemos metui; o rusai 
apleistas sritis užima. Bet 
yra dar kitas klausimas.

Jeigu Rusija dabar paliks 
mybčje japonus, kuomet šie sa
vo stipriausias jėgas siunčia į 
pietus, prieš Britaniją, Jungti
nes Valstybes ir Holandijų, tai 
ai- pačiai Rusijai paskui nebus 
blogiau? Sakysime, japonai už
kariautų Šingaporą, Filipinus ir 
holandų salas ir, įsitvirtinę te
nai, atsisdkfcij prieš rusus kibi
re. Tuometį-tušams jau niekas 
nebegalės padėti atsiginti nuo 
užpuolikų, v.

Antra, M. Litvinovas pastebė- ' < ■ ’j i?
-jo, kad/By&ija per penkis su 
puse męnesįus buvo priversta 
kariaut;! viena sti naciais. Gir- 

į 

di —
“Mes, ^inoina, būtume 

sveikinu antro fronto suda
rymą,kame nors Europoje. 
Mes, tačiau, niekuomet nesi
skundėme, niekuomet nerei
kalavome, kad mūšų sąjun
gininkas, Anglija, tokį fron
tą sudarytų, Bet atsižvelgėme 
į jos užtikrininiuš, kad dary
ti invaziją į kontinentą bu
tų dabar negalima, per sun
ku ir pėi- aifksti.”
Iš (6 išeiną, kąd, jeigu ang

lai nedarė antro .fronto prieš 
nacius, tai ir rusai nedarys an
tro fronto prieš Japoniją! Bet 
visi žinę, kad Aiiglija netirrį 
hrjnijos Ėūrbpos kontinente; q 
įolševiKąi turi stiprią kariup- 
pienę pibirė, tūri laivyną Vlą-, 
divoštoko uoste ir turi nemeh-j 

’ką aviaciją jPajurio .'srityje. Išį 
Sibiro bolševikai galėtų tuojau! 
'pradėti bombarduoji oro bom-i 
tomis-Tokio, kuris guli mažiau 
kaip už 700 mylių nuo Vladivo
stoko, ir gąlėtų pulti japonus 
Mandžųke.. !

Iš Litvihovo žodžių galima; 
suprasti, kad Maskva ieško pa-( 
šiteisinimų sąyp pasistatymui! 
Vesti (visai atskilą kąrą, nepaį-; 
šąnt Anglijos ir Ą'nierikos. Tuoj 
tarpti agresorių “ašis” veikią 
šuiartinai. . , . /

Pagaliant, LitViųovūs pareiškė,! 
kad Rusiją Įjau nejięritiki gauti 
Amerikoj. ]ppgąlb6ą, Jper Vladi
vostoką. Vaidinasi, R'ūsija neda
rys nįęU'6, kfih tąs ’ūpstas palik;- 

’fų ątd^fds. Bet *tš!i reiškia be- 
yęįk tąį , ką duoti viešai ja- 

iš tos 
Japo- 

nąi gaji dĮ^šiąį višąs savo ję- 
gąs kreipti į pietus, prieš Ang
lijos ir ĄBihftko^ pozicijas, o 
rusai Sibfrę sądės, rankas sunė
rę, ir žim^eš, kaip ta kova eL

'pądętis, kalį) sako vieno laik> 
įfečio ĮįomeMatorius, yra “tilę^ 
rjĮų įąutastiška.” Amerika tupi 
pakelti didžiausią kovos naštą 
prieš Japoniją; o rusai, kurie

.NAUJIENŲ-ACME Telephoto
J. V. Laivyno departamentas, norėdamas, kad 

Amerikos oro atakų sargai žinotų kaip atskirti japonų 
lėktuvus, špaudai patiekė 23 japonų lėktuvų rųšių silue- 
tiriius atvaizdus ir aprašymus. Čia matote japonų sunkųjį 
bombonešį.

Prof. Er. Herz

ISTORIJOS MOKSLO ŠVIESOJ 
imiuiiiiiiiiitiiuiiiiuiiiiiHiiiiiiuluiiiuiiiiiiiiiiuiiiHiiifilHiiHiiiimmMmuHHmmHmilHHiiiiiiiHiuiiiiiHiiuiiiiumiiimir

(Tęsinys)
Rasės reikšmė istorijoj.

Bet atmesti tas klaidas netu
ri reikšti, kad' nėra klausimo 
api'ė rasės reikšmę istorijoj ir 
kad tą reikšmę reik visai suma
žinti. Neabejotinai daugelis tau- 
tų turi tam tikras dvasines sa
vybes, darančias įtakos istorijos 
įvykiams. Tik čia gali kilti klau
simas, ar tos savybes prigimties 
duotos, ar jos tik istorijos pa
darinys; jei jos įgimtos, tai ar 
jos kitėjo Aplinkos ar žmpgaus 
valios veikiamos, kai rąsė tobu
lėjo arba smuko. Iš teorijų apie 
fizinius rasių skirtumus, apie 
fizinį paveldėjimą ir t-t. dvasi
niu atžvilgiu dar nieko neseka. 
Tą klausimą gali išspręsti tik 
dvasiniai mokslai. Pirmiausia 

tikrųjų buvo tiriami tik gryni 
paveldimi rasiniai gabumai, o

tatas. O be to, rimti psicholp- 
gai abejoja, kad testai galėtų 
parodyti charakteringas žmo
gaus gabųihams savybes, šiaip 
ar taip, galima tikėtis, kad eks
perimentinė psichologija, pato
bulinusi savo metodus, suteiks 
mums kada nors švarinu duo
menų dvąsjnėms rasės savy
bėms nustatyti.

Etnologija —* rasių mokslo 
pagrindas.

Tuo tarpu tenka pasinaudoti 
kitų dvašjos mokslų nurody
mais. Ypatingai svarbus yra et
nologų, liudijimas, labiausiai tų, 
kurie ilgai, gyveno tarp lauki
nių tautų ir galėjo stebėti jų 
dvasinį gyvenimą. Ir daugelio 
tų mokslininkų balsai tekalba 
vipną, kad pagrindinės jų ste
bėtų tautų dvasinės, savybes, 
esančios tos pačios, kaip ir bal
tųjų europiečių. Nekartą buvo 
pabrėžta, kad tarp laukinių tau
tų netrūksta gabių ir origina
lių asmenybių. Didieji istorijos 
mokslininkai ir sociologai taip 
pat riėrarida reikalo pasinaudo
ti rasių teorija. Iš antropologų 
vienas Eugen Fischer . mano, 
kad vidutinis inteligentiškumas 
esąs vienas, ir tas pats, bet kad 
tik baltieji ir gal dar mongolai 
sugeba per ilgesnį laiką produ
kuoti vadovaujančias asmeny-, 
bes, hųo kurių iniciatyvos ir 
visa pažanga priklaiusąhti. Bet 
visa tai labai sunkti apginti bei 
įrodyti. Jei toliau .Fisčheris ma
no, kad negrai niekur nepasižy
mėję, kaip sumanus fabrikų di
rektoriai, urhio pirkliai ar ad
ministratoriai, tai lepgva jam 
butų nurodyti į J. A. Valstybių 
cenzus, kuriuose sužymėth tūk
stančiai negrų, kaip pramoni
ninkų, bankininkų, direktorių, 
mokslininkų, valdininkų, gydy
tojų, teisininkų, rašytojų, me
nininkų. Yra daug juodukų, pa
sižymėjusių mene, moksle, pe
dagogijoj, politikoj. Pažanga, 
kurią Amerikos negrai padarė 
tik per dvi karias po vergijos 
panaikinimo, nežiūrint daromo 
jiems spaudimo, yra verta nusi
stebėti.
"Tautų mokslas mus moko, 

|kad taip dažnai musų niekina-

psichologijos. Bet si mokslo ša
ka garėta tiksliųjų mokslų turi 
fą trukumą, kad ji negali su 
žmonėmis daryti bandymų 
(pav., taip, kaip išauginant gy-' 
yulių veisles), kiti stebėjimai 
tegalimi tik siaurose ribose ar
ba nesileidžia didesnio tikslų-*' 
įpio, ir kad ypač sunku stebėti 
didesnį atskirų individų arba 
padermių skaičių. O didžiausias 
nepatogumas yra tas, kad gry
nos rašės mes niekur neturime.♦ . . *. • * > Visos šių dienų kultūringos tau
tos yra labai mišriai susidariu
sios. Net Jei ir pavyktų surasti 
grynąkrhujų rašės individų, tai 
ir tada, atmindami susektus pa
veldėjimo dėsnius, negalėtume 
būti tikri, kad ir jie nera^miš- 
riaį atsiradę. Leiskim, pagaliau, 

‘kadįavyko išlaikyti grynakrau
jų individų, tai Vis dėlto Sun
ku butų rasti neklaidingą me
todą ’palyginimams daryti. Pav., 
Amerikoj ne kartą su vadina
mais “testais” bųvQz tiriamas 
negrų ir baltųjų inteligentišku
mas ir vis paaiškėdavo mažes
ni negrų ghbumai. Tačiau, ne
žiūrint visų atsarguipo priemo
nių, yra abejotina, kad butų 
pavykę visai pašalinti socialinės 
aplinkos ir tridicijų įtaka, kd- 
rios negrus labai neigiamai vei
kė; Šimkų patikėti, kad čia iš 

iki šiol laikė Japoniją pikčiau- 
čiuoju savo priešu, atsisako net 
Amerikai padėti! 'č. 1

Trečiad., gruodžio 17, 1941 
mos “laukinės” tautos yra tiek 
pasiekusios teises, kalbos, me
no, technikos, likio ir medici
nos srityse, kad parodo nema
nus savo dvasinius sugebėjimus. 
Toliau, iš ten pat aiškėja, kad 
įvairios tautos tiesiog nuosta
biai daug turi bendra religijos, 
mitų, morales, teisės ir papro
čių srityse, ir ypač daug para
lelių matome su musų pačių 
protėvių kultūros eiga. Vis tai 
galima paremti rimčiausių tos 
srities mokslininkų nuomonė
mis. Įvairiausių viso pasaulio 
tautų panašumą bei tapatybes 
moralės srity su nepaprastai 
gausia medžiaga įrodinėja H. 
Wesiermarckas. Ferdinandas 
Adrianas teisės' klausimu pa
reiškia: “Svarbiausių ir pačių 
pagrindinių socialinio gyveni
mo formų nepriklausomas nuo 
rasės šiandien yra virtęs aksio
ma.” Lyginamojo teisės moks
lo kūrėjas Post pareiškia: “Su 
neįtikėtinu tikslumu kartojas 
tie patys, kartais ir labai savo
tiški, teisės papročiai tarp įvai
rių žemę apgyvenusių tautų, ir 
dažnai tarp tokių, kur negalima 
pamanyti, kad kas juos ten būt 
atnešęs. Todėl nėra beveik jo
kios galimybes iŠ teisinių tau
tų papročių ^spręsti, kurios kil
mės tauta yra. žmonių giminės 
vieningumas čia dokumentuoja
mas . tikrai nuostabiai akivaiz
džiai”. Moritz Hoernes apie me
ną pareiškia: “Žemesnio laips
nio meno reiškinių formų tapa
tumas įvairiais laikais ir įvai
riuose žemės kampuose neside
rina su rasių gausumu ir paro
do, kad pirmykščiam menui su
sikurti rasių įvairumas nėra tu
rėjęs jokios lemiamos reikš
mės”.

Rasių gabumo klausimas.

naudojant visuotines žmonijos 
raidos idėja buvo manyta, kad 
visos tautos pagrinde turinčios 
pakartoti tuos pačius progreso 
arba raidos laipsnius. Bet ta 
nuomonė pasirodė perąnkstyva; 
naujausia tautų mokslo kryptis 
(Kultūros ratai, * kultūros difu- 
ziohizmas) ją yra atmetusi, ši 
mokslo kryptis pabrėžia ypatin
gas istorinės, raidos sąlygas. J- 
vairių rasių kultūrinės raidos 
panašumai esą atsiradę per tau
tų keliavimus ir per pasisavini
mą. Ta, rodos, teisinga pažiūra 
tačiau dar nepasako, kad kultū
rinės raidos įvairumai atitinka 
ir palinkimų įvairumus. Svar
biausi šio tautų mokslo kūrėjai, 
kaip Ratzel, Schmidt, Rivcrs y- 
ra ypatingai pabrėžę kuriamo
sios žmogaus dvasios vieningu
mą. Iš tikrųjų, juk ir kultūros 
turtų pasisavinimas reikalauja 
mažiausia tam tikro dvasinio 
panašumo; ir pasitaikąs kultū
rinės raidos nevienodumas tik 
parodo, kad žmogaus prigimty 
yra įvairių progreso galimumų, 
ir 16 progreso krypties įvairu
mai dainai priklauso kartais 
nuo visai nežymių aplinkos ir 
istorinės būklės skirtumų, indi- 

netikėtinumų.
Istorijoj, etnologijoj iv socio

logijoj galima kelti šiuos klau
simus, liečiančius hipotetiškų 
rasinių gabumų esmę, pastovu
mą, atsiradimą ir išnykimą:

L Kaip pasireiškė rasės tarp 
.tų pačių gamtos ir istorinių ap
linkybių?

2. Kaip pasireiškė ta pati ra
sė įvairiomis aplinkybėmis ir į- 
vairiais savo egzistencijos lai
kais?

3. Ar galima pripažinti gim
tos įtaką Fasės kultūrai?

1. Ar valstybių ir kultūrų ki
limas ir nykimas priklauso nuo 
rasių susimaišymo arba jų at
rankos?

5. Ar galima įrodyti kultūri
nę rasės vertę iš jos genialių 
žmonių. arba vadovaujančių 
luomų rasinės priklausomybės?

(Bus daugiau)

— FBI agentai areštavo vo
kiečių baronų Erncst Froelich 
Meyer, kuris dėvėjo karišką 
J.A.V. karininko uniformą ir 
vaikščiojo po uostus.
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mastui; window shabę co.
S. J. Vondrak Tel. Lafąyette 4560

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

1803 WEST 47 th STREET (ARTI WO0D ST.)
CASH AND CARRY. N . ,

K. Augustas

7000 mylių automobiliu į

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 C6., 1200 N. Ashland Av. BRUNSi 7209 |

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ....... $10.25
Sales taksai ekstra.

V2TIKRINKIT SIOS ŠALIES LAlSvį...
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS !
... . . —r PAS i---- ...

MUTUAL FEDERAL SAVINGS,.
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
’ BEN. J. KAZANAUSKAS, Sekr. Į

Taupytojams
Mokame m

A’/2% Dividendus
TURTAS VIRŠ $1,100,000.00 ?

2202 W, CermaR Ręad. Tel. CANAL 8887

INSURED
Darom 1-mus •’ 

)!) Morgičius- Leng- ’ 
yom Sąlygom ■

Turtas ViršŠB,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime G C E n n n n fifl ATSARGOS FONDĄ ViršdJŪUjUUUiUU
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

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

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

and ... _
LOAN ASSOOATIONofChicap 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1U1

FRANK MICKAS

4146

Siuvėjas—Furrier 
—Krautuvė

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI

PASIPUOŠTI W
PUIKIAUSIAI IR 

NEBRANGIAI. , .
ARCHER AVĘNUE

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI 

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

Milda Buick Sales 
vienintele lietuvių buick’o agentūra 

907 West 35th Street, Chicago, UI.
Telefonas LAFAYETTE 2022

J__________________ ------- --U. į

LL
UPIŲ SKIRTUMAS. — COLUMBIA UPe.

LIAI 
TAI. 
UPĘ

Taip, žavingos yra upės. v 
, ’ Tačiau upės Upėms nelygu.! 
Vienos ,iipės skiriasi nuo kitų 
savo didumu, savo sraunumu, 
savo įspudingumu. Bet tai vis 
dėlto nėra svarbiausias dalykas; 
Svarbiausias dalykas, kuris ski
ria viėrt^ upę nuo kitos, yrį 
apylinkes. Vadinasi, tos vietos,! 
per kuriąs ujies -bėga.

Upė gali teketi per lygumą, 
kurios yaizdai monotųriisūi, įie- 
patrauklųs. Ji taip pat gali te
kėti per tiesiog pašaidrųįo gra
žumo vietas. j

Jei jau kalbėti apie grąžus 
upės apylinkes, lai tuo atžvilgiu 
mažai tesiras upių, kurios ga
lėtų prilygti Golumbia upei.

U.Š. 30 kelias eina Columbia 
upės pakrančių. Jis Oregon val
stijoje, o kitoje upės puseje jau 
Washington valstija.

Visą laiką važiuojant į Port- 
,landą po kairei /dideli kalnai. 
.Faktiškai kelias, tarytumei ko
kia juosta, ir vyniojasi apie' 
kalnus. Tačiau tik kąrtkartė- 
mis tas kelias tiek nutolsta, kad 
upės nebesimato. Tokiais atve
jais jis įlenda į medžių apau
gusius kalnus.

Šiaip kur tik galima, visur 
tuneliai pravesti. Vienur tune
liai platus, kitur siauresni. Prie 
tauresnių tunelių yra (rafiko 
šviesos. Kai šviesa raudona, tai 
turi sustoti ir palaukti žalios 
šviesos. Tokiu budu, kai viena
me tunelio gale šviesa raudona, 
dtariie — žalia. Automobiliui į- 
važiavus į tunelį, šviesos nesi
keičia. Nesikeičia tol, kol auto
mobilis iš tunelio neišvažiuoja.' 
Tai apsaugoja automobilius 
nuo susidūrimo.

Bendrai imant, tuneliai buvo 
nelabai ilgi ir didelio įspūdžio 
nesudarė. Tačiau vienas tunelis 
ir mus išjudino.

Kelias vingiavosi ir atrodė,) 
jog jis atsiduria tiesiai i aukštą 
ir statų kalną. Iš anksto susi
rūpinome, kokiu budu mes ga
lėsime iš čia Išlįsti. Staiga prieš 
mus atsivėrė lyg tamsus urvas.

Status, lyg siena, kalnas ir 
jame žėri tamsus urvas. Kelias 
čia lyg ir baigiasi. Privažiavo
me arčiau, — tai tunelis. 

’ . t » . » 7 < t ( ‘ ■ * » j V' ’ ‘
Uždegėme automobilio švie

sas, kadangi buvo toks įspėji
mas. įlindome į tunelį. Manė
me, kad už minutės jau busime 
kitoje tunelio pusėje.

Važiudjąme (ir dvi ir tris mi
nutes, o tuneliui galo nėra. 
Kartkartėmis lyg prašvista vir
šuje ir .tunelio stųgas atsiveria, 
bet paskui ir vėl lendame į 
tamsumą.

Ištisą vieną mylią taip važia
vome, — toks ilgas buvo tas 
tunelis. Ir jis iškirstai tiesiog 
per akmenį.

Kiek čia darbo buvo įdėta, 
kiek prakaito išlieta! Teli atsi
ėjo tūkstančius ir tukstanČius 
dolerių. Ir visa tai padaryta 
tani, kad žmonėms bhtų pamn- 
ku važiuoti, kad jiems nereikė
tų į kalnus kopti ir daryti di
delius vingius.

Nąujas U.S. 30 kelias žymiai 
prisidėjo prie jj^di^iąįino turis
tų skaičiaus. Pavyzdžiui, ap
skaičiuojama, kad per pereitus 
metus kalbamu keliu į Portlan- 
dą atvyko apie 600,000 turistų.

Vietomis kelias einą yfšštį ąr- 
ti prie upės, Pasitaiko ir savo
tiškų miestukų.' Tie miestukai 
ypatingi, originalus. Jie verčia
si daugiausia iš žuyaviino.

Matosi kažkąkie keisti pasta-, 
tai. Užrašai skelbia, kad tai, žu- 
vtj konservavimo, sūdymo, 
džiovinimo ir pakavimo punk-

— TUNE-.
ŽUVAVIMO l’UNIGILGAS TUNELIS.

ŽUVIS, KURI IŠGARSINO COLUMBIA

f '' ■ 't • i • 1 ■ zvuose, o paskui restoranuose iš 
jos yra gaminami vądinamieji 
“steika i”.

Toji žuvis yra žinoma kaipo 
lašiša (šalnionj. Ji plačiai/iš
garsino Columpia upčs vardų.

(Bus daugiau) .

Per Kauno radiją paskelbta,1 
kad lapkričio 9 dieną, turėjo 
būti viešas žuvusių kare pa-' 
gerbimas. ■ <- -l

komisaras von Renteln ir 
pulkininkas Justas turėjo padė
ti prie Vytauto prospekto vai
nikus ant žuvusių pereitame' 
kare vokiečių . karių ir lietuvių

Apeigoje turėjo dalyvauti vb-; 
kiečių kariuorųenes, vokiečių 
policijos , ir lietuvių apsaugos 
batalijorio daliniai.

Rez. Tel. VICTORY 2499

Iš čia konservuota žjuvis siųn- 
čiįnha į įvairias Amerikos dalis. 
Siunčiama ji yra ne tik konser
vuotoje formoje, bet ir šaldytu-

Kėni Kilt Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLESALE

4707 So. Halsted St.
.., Tel. . Bpųjęvąrd 0014

tSRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted StVICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Važiuoja-
ŠlANDI^ stpie 3200 vyrų. Illinois Bell Tele- 
phoąe Čoi^p.ąny. motorizuotoje tarnyboje. Bendrai 
šie Vyrąi. Į.keiiąųją viso ąpie 60,000 mylių vienos 
dienos darįaę eįį^je. Jie vairuoja apie 1700 karų, 
piįnai įrengtų ,’įąagiais ir reikmenomis, reikalin
gais geram darbui padirbti.
, Jūsų telefono kompanija užlaiko šią išlavintų 
Vyrų armiją su jos didelįu modernių karų ir tro- 

. kų laivynu, tikslu palaikyti jūsų telefoną ir kiek- 

.daugįaą nei 1,6(10,000 kitų.šioj srity vi- 
. suomet paruoštus aktyviai tarny- 

< bai.

Illinois Dell telephone co.

■i

STffilT SAVANORIAIS J CIVILI APSAUGĄ ’
Šiam karui laįmėti mūšiai eis ne vien karo fronte. Kova prieš diktatūras bus 

vedama ir “namų fronte”. Vtes visi galime prie jos prisidėti.
Stokime savanoriais į Civilę Apšatigfą. Nežiūrint kį mokaine ir koks musų užsi

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

Civilėj Apsaugoj kiėkvienarp yra vieta ir yra darbo.
Stokime ir* mes lietuviai į Amerikos civilių gynėjų eilės. Karo fronto kareiviai 

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

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

ENROLLMENT FOR CIVILIĄN DEFENSE DUTY 
CHICAGO COMMISSION ON NATIONAL DEFENSE

MAlfOR EDWĄRD J. KELLY, Chaii^mah .
U. S. Director of Civiliąn Defense for the Metropolitan Ar^a of Chjęago..,. ..... . 

BARNET HODEŠ, Executive Vice-Chairman LAURENCE H. AftterOUfc, Treasurėr

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

Address
2. Married . Single ... Age

.... Telephone No........
Malė .............. kemale

3. Birth: Place ................. ?.........
4 z

4. U. S. Citizen: Yes ................ No
Any physical disability? .........
Prešerit occupation .... ......... .................. .".Business address .................
Education (lašt schobl attendėd)’: Gfadė ..................  High school

College .................. .................. ....,..........Profess oriai .................. a.....
V i * • į ' V *1 •* ' *

What languages, other than English, do you read, write or speak? .

............... Dale .... .«...

. First /papers: Yes NO :

5.
6.

VVill you take.cbiirsea of instruction for, and be available for parl-work in:
□ Voiunteer^Nursjng?, • ...................  )U, . t ..
□ Assistlng in Consuąier Intorination Centers—showing hą,w to maintain our 

Standard of living Jn spite of shortages and rising prices?
□ Emergency Work fpr Civiliąn Protection?
------------------———-----’-------Z——j—---------- ------- ------------------------------------ —-------------- ---- ----- ----------/

9. Would you be available to assist police, tire and other muničipal departments
case of emergency? .................................................. ............... .......... .....1....... ........

10. Are you licėnšėd to operate: A car?...................... Bus or truck? ................
11. Have; you a car available for voliinteer duty when calleiį upon? ............ ......... .

> 12. Are ydų available for youth activities (for šchool age voturiteefš)? ................
13. State experience in any other čapacity thian those above mentioned that might be 

of ūse ih defense: •

in

.. .  ■* 11 11 ‘ ■■ '|...................................  “-X-.-. - > ..................................... .. ■ ■■ M I . — !■■■ |»l 
.......................................-z- .’.......................................................................................................................................................................................................................................................•

14. Check any of the foliowing ih which you -havė had exriefierTce:
□ Auto mechanic ,r
□ Boating or navigąfjon
□ derk..'. ....
□ Demolitipn work
□ Electfician
15: Type of duty
16. tf ąualified, will

□ First aid.
on □ Food prąparation

□ Milipary experience
□ Motęrcycle operator
□ Nurse

desired: ---------- -------

SPhysician
Plumber

□ Police work
□ Radib čperator
□ Shorthand

gŠ^ervice
□ Steamfitter
u »wltchboard dperat.
□ Teacher

Date

you accept other assighed duties?
(Signatare of appUcant) ------

EMPIRE MOTOR 
SĄLES, Ine. 

9500 EVVING AVĖ. 
z CHRYSLER—PYMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris 
Kai norite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales. 
Čia galite pasirinkti gerą karą, 
ątitinkantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turime 
100 gerų^ vartotų karų pasirinki
mui, tokių kaip: 
BUICKAI ------------------
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETAI 
PLYMOUTHAI 
DODGLS

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 $300, pirkdami iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite į
EMPIRĘ MOTOR 

SALES, Ine. 
9500 EVVING AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905

PONTIAC’AI 
HUPMOBILES 
FORDAI 
VVILLYS 
Station Wagon

N eprikiausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
f mansiu 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 ASSOCIATION 
, Jos M. Mozeris, Sec.

3236.. SL, Halsted St, CAJL 4118

V1CTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE j 

MOVING »
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus jnies- 
us.' Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
•nglie j visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
šapkit Tel. VICTORY 0066

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Rollywood 
š viešo Alis. D a r b as 
garantuotas.

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

ophie
«

JDarcus
RYTINE RADIO J

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 

vąl. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit , vėliausias žinias
muziką Jr , kitus 

parnešimus.

KA I R.ŽUVIS BĘ 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
RE “NAUJIENŲ" 
NETURĖTŲ BUTL

TUVIS

Garsinkitės “N-nose”
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S. L. A. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJŲ REZULTATAI

JAPONAI PANAUDOJA MAŽUS SUBMARINUS—KNOX

Pirmiau paskelbta: 36, 109, 153, 192, 212, 226, 
30, 63, 208, 40, 104, 129, 68’101, 121, 188, 77, 131, 
100, 122, 139, 217, 245, 284,

Naujos Kuopos: 198, 156, 195, 128, 55, 353, 86,

238, 336
262, 352

90.

Į PREZIDENTUS
F. J. Bagočius ..................     700
V. Laukaitis ............ a,........... ........................................  .... 354
Kubilius ................................. .......................... .........  31

I VICE-PREZIDENTUS
J. K. Mažukna ................. ............ :...........    697
V. Kerševičius ..........    ... 304
Kavaliauskas :...................... -.....   14

Į SEKRETORIUS
Dr. M. J. Vinikas .................................
Masyte .................................................
K. Jurgelionis .......................... ............
Miliauskas ..................................... .......

921
71

' 50
23

Į IŽDININKUS
Adv. K. P. Gugis ........... .
J. Bachunas ...... *.............. .................
C. K. Pikiel .......................................
žebrys .......... ......................................

667
183
187

19

Kalėdų Dienų 
Apsiveda Junevičius 
-Kremianytė

Du Veiklus Jauni Lietuviai
Kalėdų dieną, gruodžio '25- 

tą, apsiveda Birute Kremiany
tė ir Aleksas Junevičius, sū
nūs Bridgeporto biznieriaus, ku
ris užlaiko laikrodėlių krautu
vę.-

Jaunoji Birutė yra lietu
viams gerai žinoma šokikė, ir 
viena penkių steigėjų Lietuvių 
Jaunimo Draugijos. Dešimts 
metų atgal tą draugiją suorga
nizavo Birute kartu su Rūta 
Kartanaite, Elena - Dambraite, 
Vytautu Beliajum ir Louis Ji- 
mines.

narys Studentų Kliubo ir daug 
darbavosi jaunųjų lietuvių nau
dai.

Vedybų varpams pradedant 
skambėti, jaunųjų draugai ir 
organizacijos nariai reiškia
jiems širdingus linkėjimus lai
mingam vedybiniam gyveni-2
mui.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. P. J. BARTKUS
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 S. Halsted St
' Phone CANAL 4796

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

Į IŽDO GLOBĖJUS
* E. Mikužiute ..........................................

S. Mockus ..............................................
J. Brazauskas ..................... -.................
W. Norkus ...........1................................
Jatulis ....................................................
Kuržinskas..............................................

693
880
339

17 
»13

5

. NAUJIENŲ-ACME Teiepboto
Laivyno Sekretorius Knox, išduodamus sp,atūlai raportą apie japonų atakų 

ant Pearl Harbor, Gruodžio 7 d., paŠakč, kad japonai panaudojo mažus — dvie
jų vyrų įgulos — submarinus, kurie uostau atplaukę rengėsi torpeduoti Ameri
kos laivus. Vienas tų mažų submarinų sunaikintas, o kitas pagautas.

Gugis

Brazauskas

Kuopa No. 128, Carnegie, Pa
Bagočius ..
Kubilius

Mikužis.
Mockus .

Į DR. KVOTĖJUS
Dr. S. Biežis ........................................
Dr. P. Zalatoris ...................................
Dr. J. Staneslow ..... .......... ..................
Dr. J., Baltrrišailis ............................. ...
Dr. šliupąite ...........................................

Mockus ....
Mikužiute

922
Dr. Biežis

Kuopa No. 198, Akron, Ohio

Mažukna .!....
Kavalauskaitė

Vinikas
Miliauskas

Dr.
Dr.

Kuojia

Biežis .......
Baltrušaitis

No. 90, Pittsburgh, Pa.
Bagočius
Laukaitis
Kubilius

Iždininkė
Per visą dešimtmetį Birute 

ėjo organizacijos iždininkės pa
reigas, ir pašventė jai visą sa
vo laisvą laiką. Ruirinosi finan
savimu kelionių į Washingtoną, 
ir kįlur, ir protingai tvarkė 
organizacijos paprastai mažą 
iždą. Per jos sumanumą ir ga
bumą Draugija galėjo su ma
žu iždu^atlikti daug įvairių dar
bų, kurie kai kam atrodo nega
limi. Ji taięgi šokdavo beveik 
visuose Draugijos vakarėliuose 
ir Beliajaus baleto grupėje.

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

Kuopa No. 100, Racine, Wis.
3 

14
Bagočius 
Laukaitis

Kerševičius

iiie

Mažukna

Vinikas ....
Jurgelionis

Bačiunas , 13

Bagočius 
. Laukaitis

Kubilius

Mažukna ..... 
Kavaliauskas 
Vinikas .......

Jurgelionis
Miliauskas

.. 34

Gugis 
žebrys Mažukna ..

Kerševičius

LUC Narys
Jaunasis A. Junevičius irgi 

yra tikros lietuviškos dvasios 
jaunuolis. Priklausė prie įvai
rių lietuviškų draugijų, buvo

3TŪVIŲ DIREKTORIUS

f. (Cubciltis
Gugis
Zebris

Mikužiute
Mockus ....
Jatulis ......
Kuržinskas

Vinikas ...
Miliauskas LIETUVIAI

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643 

Emergency MIDWAY 0001

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

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

KITATAUČIAI /

pr. Biežis
Dr. Baltrušaitidfič

E. K. ši.ųrmaitienė 
SLA 128 kp. (JEin. Sekr

Gugis .... 
Balčiūnas 
Pikiel .... 
Žebrys ..

BTofm
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Mockus .
Mikužiute
Jatulis ....

36
. 36

Kuopa No. 55, (Chicago, 
West Piitfirian)

Bagočius .........J...... 20

Mikužis O.LJ
Mockus ’b-.-A:

Dr. Biežis .......
Dr. Baltrušaitis

Kuržinskas

16
16

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
- Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos nuo1 3 <ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas REPublic 7868

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE UyiVol CHICAGOS DALYSE

Dr. Biežis

Mažukna 
Chase .... 
Laukaitis

AKIU SPECIALISTAI
Kuopa No. 156, Benton
Bagočius ....
Kubilius

III. Vinikas .......
Tamašauskas

Gugis

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

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

Su POVILU SALTIMIERU

Mažukna ....
Kavaliauskas

Vinikas ..
Milįauskas

Mockus ....
Mikužiute .. 
Brazauskas

Dr. Biežis .. 20

Laidotuvių Direktoriai Gugis
Zebris

Kuopa No. 353, Pittsburgh, Pa.
15

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER—AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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: /

Supcrior 9454 ar Central 7464

■wwwwwvw 
NARIAI
Chicagos, 
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos
wwvwwww

wwwwwww 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE 

ĄAflAA/VSAAAAflAA

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

Tel. YARDS 1419

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

S. P. MAŽEIKA ’ YAKds n38
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal ^515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. PULLMAN 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

Mockus . 
Mikužiute 
Yotul ....

Kuržinskas

Dr. Biežis .................... 12*
Dr. Baltrušaitienė .*..... 2
(Kuopos valdyboj liko visi 

senieji.) K. P.

Kuopa No. 195, Pittsburgh, Pa
» Bagočius
. Laukaitis

Klinga ...

Mažukna .. 
Kerševičius 
Čeledinas ..

Vinikas ....
Jurgelionis

Mikužiute 
Mockus ....
Brazauskas 
Norkus 
Jurgėla

Dr. Biežis .
Dr. šliupai te

... 9
. 33
... 5

49

Garsinkitės

Bagočius
Laukaitis '
Kubilius .

Mažukna ....
Kerševičius

Vinikas ....
Miliauskas

Gugiš ... 
Bačiunas 
Pikiel ... 
žebrys ..

Mikužis
Mockus

Dr. Biežis ......
Dr. Baltrušaitis

Kuopa No. 88, Pittsburgh, Pa.
Bagočius 
Laukaitis 
Kubilius

Mažukna ..
Kerševičius

Viiiikas .....
Miliauskas

Gugis f...
Bšfl&unas
Pikiel ....

' žebrys ...

31

12 J
2

15
3

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen HEMlock 6699

Dr. Charles Segal
OFISAS:

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos:

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

Nuo 
vai.
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12

* valandai diena.
MTDWAY 2880

DR. G. SĘRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akjs 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted SU
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. KARU NURKAT
*(NURKAITIS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 

— ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMtfT 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVft

GERE. Naujieną skaityto
jos Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

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 

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
\ 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 popiet
' 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

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

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

„ 7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. C. Z. ,VEZEL’IS
♦ DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
z ZUBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
mątttoJE VIETOJE - 

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

. vakam, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namu tel. RF.PUBLTC 46R8

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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Sing - Sing kalėjimas
■V.iliiiT ■ Mhifi Jiia iil« ?» |

Tur būt, nėra Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse nė vieno! 
žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs 
garsaus Vardo Sing-Sing.

Tuo vardu ten vadinamas 
sunkiųjų darbų kalėjimas, į 
krtrį patenka ^didieji misikaltė-į 
liai: žmogžudžiai, plėšikai, va
gys ir kt. Jei kam nors yra te
kę “laimės” nors trumpai pa
būti Sing-Singe, tas, be abejo, 
jo niekuomet negalės bepa-: 
miršti.

Pasaulis yra turėjęs daug 
garsių ^kalėjimų, pasižymėjusių 
savo baisumais: prancūzų Bas
tilija, rusų Petropavlovsko 
tvirtovė, dal>ar prancūzų Vel
nio sala prie Guyanos krantų 
ir kt. Į tuos kalėjimus taip pat 
grusdavo visus didžiuosius kri
minalinius nusikaltėlius, — 
žmogžudžius, plėšikus, vagis,— 
bei taip pat tenai buvo sugro
dami ir įvairus politiniai nusi
kaltėliai, šiaip jau dažniausiai 
geri ir dori žmonės, tiktai kuo 
nors nusikaltę prieš esamąją

SANDĖLIS VISOKIŲ ŽOLIŲ 
IR KNYGŲ

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

daugeliu paveikslų ..... a.... 50c
Pontsko Piloto Galas ............. 10c
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį .... 10c 
Kabalas arj>a Salamono Išmintis 15c 
Girtuoklių Gadzinkos ............. 15c
Tukstantis naktų, 1-ma dalis .... 50c 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

veikslais ........................ $1.60
Lengvas Budas Išmokti Angliš

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

to, su paveikslais .............  25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

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

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

ŽOLĖS
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugoto]as ruio .plaiskanų ir pra- 
•žilimo 60c; Moterų mėn. reguliato
rius, 60c; Kosulio ir Kokliušo Ar
bata 60c; Kraujo Valytojas 60c; 
Peršalimo ir Kataro Arbata 85c; 
Trajankės, stambių it gerų šaknų 
60c; ęukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ZUKAITIS, 
334 Dean Boulevard 

SPENCERPORT, N. Y.

ONA RUTKAUSKAS
(po tėvais Vaičekonaitė)

gyveno 1550 N. Kedzie Avė., 
tel. Belmont 7816. Persiskyrė - 
su šiuo pasauliu gruodžio 16 
d. 2 vai. ryto 1941 m., sulau
kus'' pusės amžiaus; gimus 
Lietuvoje, Kauno rėdyboje, j 
Biržų apękr., Krenčių pąrap., 
Skėtelių kafme. Amerikoj iš
gyveno S7! metus. Paliko’ dide- £ 
liame nuliūdime vyrą Boles- < 
lovą, dukterį Anne, brolį Jo- ‘ 
na Vaičekonį ir kitas gimines, j 
draugus ir pažįstamus. Lietu- . 
voje motinėlę Elzbietą, 3 bro
lius ir 2 seseris. Priklausė 
prie Chjcagos Lietuvių Drau- , 
gijos. Kūnas bus pašarvotas ‘ 
5 vai. .po pietų Šiandien Olsoh ’ 
Funeral Home, 3234 W. North 
Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 20 dieną, 8 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, gurioje atsi- .1 
bus gedulingos pamaldos už . 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka-i’ 
pines. . >;

Visi a. a. Onos Rutkauskas ,* 
giminės, draugai ir pažįstami - 
esat nuoširdžiai kviečiami da- ; 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ’ 
jai paskutinį patarnavimą ir < 
atsisveikinimą. Nuįiudę:' . ■>
Vyras, Duktė Brolis Giminės .

ir Draugai
Laidotuvių direktorius An* 

tanas Petkus, tel. Čicero 2109 .

tvarką. Ir už tai "tie žmonės bū 
davo pildomi drėgnuose rū
siuose, kartkiiYami, 'o dažnai vė
liau ir nužudomu Jei surašyti 
tų garsiųjų kalėjimų istorijas, 
jei paduoti bent keletą tą bai
sumų, kurie vykdavo už mūri
nių tų kalėjimų sienų, jei pa-: 
rodyti bent dalelę tų kančių, 
kuriaš’yra tekę šimtams ir tūk
stančiams tenai patekusių Žino
mų pergyventi ir iškentėti, tai 
paskaitau t tuos aprašymus 
plaukai ant galvos fpasi$iauštų.

Už -Sing-Sing mūrų taip pat 
yra vykę daug dramų, [kurių 
daugelis ir pasiliko žinoma tik 
tiems mūrams... dūk nevienam; 
žmogui čia yra tekę praleisti; 
paskutines savo gyvenimo die
nas ir valandas, įjraleisti apsup
tam šaltu ir drėgnu mūru.
Tas garsusis Siftg-SingO kalėji

mas buvo pradėtas statyti
1825 metais Į

Jį statė maždaug apie 4 rire-Į 
pis (iki 1829 tnti). Statė 'Nevį-: 
Yorko valstybės ^kaliniai. Vie«' 
ta buvo parinkta prie Hudsono’ 
upės krantų, kurioj kadaisč gy-Į 
veno Amerikos šeimininkai in-į 
dėnai. Jų giminės vadas buvo 
Sing-Sing, ir tuo indėnų gimi
nės vardu buvo pavadintas ka-i 
Įėjimas. Gražus paminklas bu-' 
vo pastatytas tiems, kuriems; 
kadaise priklausė visos aptinki-! 
nės žemės.

Šitos apylinkės anuomet, kai 
Sing-Sing buvo statomas, bu
vo drėgnos, pelkėtos, o jose: 
knibždėte knibždėjo gyvačių.: 
Kalėjimo kameros, ypač žemu-! 
tiniuose. aukštuose, taip pat bu
vo drėgnps, nesveikos. Daugis 
žmonių, patekusių į tas kame
ras, per keletą mętų gaudavo 
reumatizmą. Kai viusomęnČ 
apie tai sužinojo, spaudoj pa
kėlė triukšmą ir reikalavo tą 
pabaisą uždaryti. Bėt kalėjimai 
vis dėlto nebuvo v uždarytes, 
tiktai į jį besiuntč • pačius( di
džiuosius nusikaltėlius, baustus 
mirtim, iki gyvos galvos arba 
šiaip didele bausme, p mažiau 
baustuosius uždarydavo į ki
tus kalėjimus. Nuo to laiko, ži
noma, Sing-Sing tapo dar bai
sesne pabaisa.

Kai pastatė, kalėjimas turėjo 
80 metrų ilgio, 5 metrus plo
čio ir 16 metrų aukščio. Jis bti- 
vo 6 aukštų su 900 kamerų. 
Bet vėlinti pasirodė, tad 'ketė
jimas negali 'sutalpinti visų 
sunkesnėmis bausmėmis baus
tųjų, todėl prie jo buvo pasta
tytas dar priestatas. ■ Kamerų 
skaičius padaugėjo iki 1790. 
Kamerų savo , dydžiu yrū įvai
rių: kalėti didesniam skaičįui 
žmonių, kalėti viehain žmogui, 
mirties įvykdymo kambariai it* 
kt. Kameros, skirtos kalėti vie
nam žmogui, yra nepaprastai 
mažos. Tik įsivaizduokite: 2T0 
čCntimetrų ilgio, 90 cm. pločio 
ir 180 cm. aukščio. Tai tiesiog 
grabas, bet ne kambarys. Ir ŠK 
tam kambarėly yra tik geleži“ 
nis ;krėslas, prirakintas prie 
grindų, ir kieti narai, kurie va
kare , atsiverčia nuo sienos, o 
rytmetį vėl pasikelia prie sie
nos. Ir taip vienui vienam, to-1 
kiam grabe uždarytam, tenka 
leisti dienas ir metus. 

t 

Pabėgti iš Šing-Singo visiškai 
neįmanoma:

Per visą Sing-Sing gyvavimo

\ • NAUJIENŲ-ACME Telophoto
-V. & -S. vienas iš did^iuusįąjų laivų Amerikos laivyne, kurį japo

nai paskandino pasalingo puolimo abi Pearl Harboi metu. Laivas buvo 32,000 
domi .dydžio .ir .jo įgula susidėjo iš L,915 vyrų.

M

«
Gėlės Mylintiems* 
Vestuvėms, Ban-* 

kietams, Laidotu-* m 
vėfns, P a p u o š i- J 
■■■>>• ....... > mams.

GĖLININKAS j
4180 Archer Avenue* 3

Phone LAPAYETTE 5800 . 1

H

►jXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7i

LOVEIKIS* 
H 
M h 
H

o

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 §O. HALSTED S?. 
TM. YARDS 7308

X 
X 
X

* TOL YARDS 7308 x 
7XXXXXZXX XYx X XZŽZX±XXXZXXfr

laiką (teta buVęs tik vienas at
sitikimas, kad kaliniui pavyko 
pabėgti. O šiaip jau visuomet' 
kalėjimo administračija iš ank4 
sto sužino apie rengimąsi bėg
ti, o jei iš anksto ir nesužino, 
tai bebėgančiuosius visuomet 
pastebi ir sugauna. Apsauga čia 
ypatingai gerai įruošta:'.stiprios 
geležinės durys, kurios Užraki
namos keliais užraktais, storos 
muro sienos ir budrios sargybi
nių akys. Nė vienas kalinys .čia 
negali turėti jękių daiktų, ypač 
kietesnių. Iš pašalės neleidžia. 
Sing-Singo kaliniams nei inais-

to įteikti, kad kąrtais neapsi- 
Žiurėjus tdkiu btidu feariiUanis 
liepa t ūktų ir tareikalingų daik
tų. O tuo ; tarpu dnailiiiami 4<a- 
liniai labai šykščiai. .Todėl .su
prantama, kad patekusieji į 
Sing-^ingą ąpie .pabėgii^irs pa-Į 
prastai nė svajote nesvajoja. •

Ypač /stropiai yra saugomi; 
nuteistieji mirti. Mat, (daugjly 
Jungtinių Amerikos ViTlĄtybių 
įpirties bausmė dhr nėra panai-i 
kinta, nors šiaip ar taip šitokia: 
bausmė yra labui žiauri ir dau-Į 
gelio pripažįstama kaip civili-! 
nacijos gedū. Ainerikos garbei 
reikia pasakyti tai, kad i tenai 
mirti daugiausiai nuteisiami 
vieu tik didieji krimiųaliilai 
nusikaltėliai, tuo tarpu tokių 
pojitipių nusikaltėlių, kokių 
šiais laikais labai daug turi kai 
kurios Europos valstybes, tenai 
beveik nepažįstama. Vienas iš 
pAskūtiniųjų garsesnių nuteistų 
mirti buvo 'Hauptnian’as, Lihd- 
berg’o vaiko pagrobikas ir nu
žudytoj as. Jis iki mirties įvyk
dymo taip pat stfcjo Sin’g- 
.Singc, ir čia elektros kėdėj bu
vo nužudytas.,

šiandien nuteistieji mirti 
Sing-Singę kitaip pežudomi, 
kąįp tik elektros i kėdėj. 3ing- 
Singe tani tikslui yra paskirtas 
specialus , kambarys, kurianie 
įruošta elektros kėdė. Nuteis
tasis pasodinamas į kėdę ir ap
juosiamas Jam tikromis juosto
mis, kuriomis paleiclžiaina 
elektros srovė. Srovė, žinomą, 
yra stipri ir žmogų užmuša. 
Daugis mano, kad mirtis elekt
ros ;kėdėj yra labai ‘lengva ir 
kad toks mirties bausmės vyk
dymas yra pats ‘taltiiringiau- 
sias”. Tuo tarpu iš tiesų ir 
elektros kėflėj .žnmgus pe .mo- 
ipienlabai Užmušamas, o mi'rš- 
;ta tik po kelių .miūpčių. Todėl
■ taip iri t turi iškentėti pęm.aža 
Skausmo.
Kamera, kurioj yra elektros kė

dė, paprastai yra vadinama 
žudymo salė

•Jau nuo senų j laiką daugely
je kalėjim'ą yra susidaręs pa
protys, tad nuteistiesiems mir- 
iti kaliniams paskutines 24 va
landas įleidžiama “geriau” pa-
■ gyventi. Pagal tą paprotį, pOr 
tąs pąskutmčs -24 vai. tkalinys 
gali reikalauti to, kas jam pa
rinka, ir tas paskutinis jo ,no
ras paprastai yra išpildomas 
(žinoma, jėitlie jo įlojai ir Įęi- 
kalavimai nėra per dideli ;ir yra 
galimi išpildyti). Toms 24 vai. 
kalinys iš kameros, kurioj ka
lėjo, atvedamas į kitą kamba
rį, kurį* Sing-Šinge vadina “šo- 
kiŲ saĮionu0. čia kalhiiams 
duodama rūkyti kiek tik jie 
rioW papirosą, čigarą, gali skai
tyti laikraščius, gali gauti laiš
kų,-valgyti gauna ko tiktai pa
prašo ir t. t. ir t. t. žodžiu, tas 
paskutines 24 valandas pa
smerktasis gali gyventi taip, 
kaip tik jam patinka, kaip 
koks milijonierius. Daugis ka
linių tais teikiamais malopu- 
mąis pąsinaudoja ir ‘ gyvena 
linksniai, visai nekreipdami do-
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“Aš UŽMUŠIAU TĄ ŽMOGŲ”

Diena Iš Dienos
Lillian Puiris
Queenan Susilaukė
Sumaus

Oriental teatras, — Randolph, 
prie State, — dabar rodo įdo
mų komišką ‘filmą, “I. Killed 
That Man” ^u garšiu, bet da
bar nedažnai vaidinančiu .akto
rium Bičardd -Cortez. Filmas 
yra apie žmogžudystę, truputį 
pašiepiantis detektyvus.

,3 . i '• . .š . ■Teatros , sūnuje .yra reviu, 
“ScreNvballs of 1942!” sū vod> 
vilininkąis, - Eve ’RoSs Girls^ 
“Merry Mad Men”, Chick and 
Lee, Wilbėr and ;ftenee ir ke
liais kitais aktais. 'Kas nori pa
sijuokti, patartina pamatyti.

mės, kad greitai turės atsisėsti 
elektros kėdėn. Bet dailg ko 

i paskutiniai porai yra labai 
[keisti; viepas, sakysim, nori iš
gerti literį, kitas ką nors kitą 
iir t. t.

Praleidęs paskutines 24 vai. 
“šokių šalione”, pasmerktasis 
.nuvedamas į “žudynių salę” ir 
pasodinamas elektros kėdėn. Ir 
po keletas mįnūči’ų iš čia išne
šamas jau lavonas. Lavonams 
padėti yra atskiras kambarys, 
kurį Sing-Singo kaliniai pa
prastai vadina “ledo spinta”. 
Toks yra kėlias tų, 'kurie Siug- 
Singo kalėjimo imi atsisėsti į 
elektros kėdę.

Sing-Singo kąjejimo yra bu
vę daugis atsitikimų, kad

nuteistieji mirti bando 
nusižudyti.

Jiems tai, žinoma, . neleidžia
ma ir prizaĮirėtojąi visą .laiką 
daboja, kad jie to negalėtų pa- 
'daryti. t Kartą, /taip ilgametis 
^Sing-Singo direktorius Lawes 
•pasakoja, vienam kaliniui nu
žudymo dienos rytą .pavyko su 
mažu skardos gabalėliu per
plauti pulso gyslas. Kol prižiū
rėtojas tai pastebėjo, kaliniui 
;jau buvo nutekėję Jlabaį daug 
kraujo ir jis bebuvo visiškai 
silpnas. Grc$č pavojus, kad jis 
.gali mirti. Tuomet gydytojai 
!visą dieną rūpestingai kalinį 
gydė. Didelėmis gydytoją pa
stangomis kalinys buvo iPagy- 
'dytas ir tą ;patį vątarą... ,paso
dintas; elektros kėdėn Ir pjasiąs- 
tas anan pąskulip.
' Sing-S'ingo istorija —}baisi, 

šiurpulinga. Bent pusė kalinių 
•gauna rčirmatizmą, daugis gau- 
jiia plaučių -džiovą ir ‘kitokias 
Jigas. ,Tai žmo-nių kapkinįmo 
Vieta, taip ir Bastilija, taip ir 
’Pc'trOpavldvstas. įr -reilua zstc-

SUSIRINKIMAI
HUMBOLDT PARK Lietuvių Po

litikos Kliubo priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 18 dieną 8 
vai. vak. svet. 3600 W. North Chi
cago. Kliubiečiai, malonėkite būti 
susirinkime, turėsim daug ką ap
tarti. —Valdyba.

LIETUVIŲ :DĖMOKRATŲ Klubas 
15 wardoj laikys priešmetinį susi
rinkimą 18 d gruodžio 7:30 vai. va
kare adresu 2710 West 59 St., Bud
rio svetainėje. Visi prašomi atsilan
kyti. —Valdyba , •

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBO 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 17 d., 7:00 v. 
vakaro, Hollyvvood svetainėje, 2417 
West 43rd St. Visų narių atsilan
kymas yra būtinai reikalingas.

—Julija Petraitienė, rašt.
NORTH WEST LIETUVIŲ MO

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

A. Aleknienė, nut. rašt.

šv. Kryžiaus Ligoninėj; Sužei
sta Sesūo Guli St. Anne’s 

Ligoninėj
Gruodžio 12-tą sūnūs gimė 

p. Lillian Qucenąn, dųkterei chi- 
cagiečių pp. Vilimo ir Suzanos 
Putrių, 4730 South Springfield 
avenue. Ji ir kūdikis randasi 
šv. Kryžiaus ligoninėje. Abu 
jaučiasi kuogeriausiai.

Netiesioginiai dėl šio garnio 
vizito ligoninėje.atsidūrė p. An
tanina -Jonaitienė, antroji pp. 
Putrių duktė iš Wąūkegailo. Tik 
metai atgal ji ilgai gulėjo Au- 
gustana ligoninėje po sunkios 
operacijos.

Apvertė Automobilį
Sekmadienio rytą jinai, vy

ras Aleksas Jonaitis (vairuo
tojas), pp. Nertai ir dar vie
na waukeganietč, išvyko iš 
Waukegano Chicagon. P-a Jo
naitienė norėjo savo seserį Lil- 
lian aplankyti.

Visus Sužeidė
Prie Thomas ir Cicero gat

vių, jau Chicagoj, į Jonaičių au
tomobilį įvažiavo kita mašina 
:ir ją apvertė.

Sužeidė visus keleivius, bet 
p. Jonaitienę sunkiausiai. Ji gu
li, kaip vakar buvo minėta, St. 
Anne ligoninėj, prie 4900 W. 
Thomas Street, o kiti keleiviai 
galėjo grįžti namo.

Skaitytoja.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(CHICAGOJE)

Robert Lindąuist, 24, su 
[Ėlaipe Sampalis, 22

Ahthony Perveneckis, 24, su 
Gertrude Dainer, 24

Reikalauja
Perskirų

Lorraine Zeman nuo George 
iZeman

Gauna
I’erskiras

• Ąnna Shitfikus nuo Kazimir 
Shimkus

betis, tad XX amžiuj dar tokių 
baisenybių gali būti.

BUY
UNITED 
STATĖS

SAVINOS t 
pONDS 
lANb'ŠTAkPS ’

EMfl
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CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
AUTOMOBILIAMS BODY ir fen- 

der darbininkas, patyręs. 4403 Ad- 
dison St. Kildavę 8382.

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

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDY
BA 1941 METAMS: Juozapas Rūta 

—pirm., 3141 So. Halsted St.; 
Petras Viršilas—vice-pirm., 3432 
So. Wallace St.; Stanislovas Ku
nevičius—nut. rast., 3220 So.
Union Avė.; Felix Kasper—fin. 
rašt., 3534 So. Lowe AVe.; Juo
zapas Balčiūnas—iždininkas, 3200 
So. Lowe Avė.; Waltefc Dulevi-

• čius—kontr. rast., 8728 Harper 
Avė.; Martinas Pienis—iždo glo
bėjas, 3202 So. Emerald Avė.; 
Kazimieras Valaitis—ligonių pri
žiūrėtojas. 3350 So. Union Avė.; 
Povilas Petraitis —koresponden
tas, 812 W. 33rd St. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesį pirmą penk
tadienį, 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St.

GERA PROGA 
SENYVAM ŽMOGUI ARBA 

JAUNUOLIUI 
uždirbti pinigų. Town of Lake 
kolonijoje tuojau reikalingas 
laikraščių išnešiotojas, seny
vas žmogus arba high school 
jaunuolis, dalį laiko pašvęsda- 
mas gali neblogai uždirbti. 
Tuoj kreipkitės i

NAUJIENAS, 
1739 So. Halsted St. 
Tel. CANAL 8500

REIKALINGAS VYRAS, kuris 
norėtų dįrbti už porterį. 6810 South 
Western Avė., Chicago.
REIKALINGOS MERGINOS skal

byklos darbui. Patyrimas nereika
laujamas. 3522 W. 63rd St.

ASSOCIATION OF L IT H U A- 
NIAN PROPERTY OWNERS OF 
BRIDGEPORT, VALDYBA 1941 
METAMS: John Bagen — pirm., 

3442 S. Union Avė.; Kazimieras 
Visockis—vice-pirm., 2931 South 
Emerald Avė.; S. Kunevičius — 
nut. rašt., 3220 S. Union Avė.; 
D. Gulbinas—fin. rast, 3144 So. 
Wallace St.; P. Balsis—iždinin
kas, 5653 So. Throop St.; J. Mo
tiejūnas—kontr. rašt., 3400 South 
Halsted St.; L. Leudanskis—mar
šalka, 3130 South Halsted St 
Ši Draugija, įniko susirinkimus 
kas mėnesį pirmą trečiadienį, 
7:30 v. • vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Balchunas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P. Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
Kaulakis — Nut. rašt., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zig. Grigonis — 
Kont. rašt.; J. Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz. Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar- 
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 

> Auditorijoj, 3133 S. Halsted st.
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nutar. rašt.—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—-A. Blpžienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, III.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Kiltis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Antanas Maziliauskas, 6135 So. 
Rockwell St., Chicago, I1L; Iždi
ninkas—Frank Bakutis, 2603 W. 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko <kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesių.

3 MERGINOS BENDRAM skal
byklos darbui. Patyrimas nereika
lingas. 351 Harrison St.

FOR RENT—-IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 5 KAMBARIAI 
aukšte, naujai dekoruoti, 
Renda žemesnė. Pečiaus 
Bridgeporto apylinkė, 3829 South 
Lituanica. Tel. Prospect 3938.

2-me 
vonia, 
šilima.

BUSINESS CHANCES r 
________ Biznio Progos____________ t

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

Dl^ŠRŲ DIRBTUVĖ pardavimui. 
Pilnai įrengta. Nebrangi renda. 
Stock Yards apylinkėje. Telefonas 
Irving 2577.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir malųom 
namus,K lotus, farmas ir biznituk 
Turime didelį pasirinkimą namu 
oirkti už cash arta mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO,

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel YARDS 1001

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 $1500. $11,000.
Didelis pasirinkimas mažų ir di

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

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

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

Tel. REPUBLIC 7731

4159 S. Malpevvood Avė.
2 aukštų medinis, 2 metų senu- J 

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

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

VV HOLE S ALE FURNITURE . 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Westem Avė.

Chicago. Ib Tel. REPubhc 6051

0036. Susirinkimai 
kiekvieno mėnesio 3 
Hollywood svet., 2417 
St. f Kliubą priimami 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

atsibūva 
sekmad., 
W. 43rd 
vyrai ir

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZĘN’S CLUB—Political and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewood Avė.; F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J, Petraitis—nut. rašt., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.: E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Wefetern Avė.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. kvotėjas, 
4157 Archer Avė., tel. Virginia Į

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

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance

Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
, Sergt. at Arms—Mr. A. Dulcus, 

1 6404 So. Campbell avė.; Legal 
Advisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplęwood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura; Board 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis,” and Gušt Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.
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8 NAUJIENOS, Chlcago,' 111 Treeiad., gruodžio 17, 1941

Oficialis U.S. Office of Civilian 
Defense Pranešimas
1. NENUSIGĄSK

Svarbiausia; nenusigąsk. Neprarask lygsvaros.
Nesirink j minias, neužgrųsk gatvių. Venk betvar

kės, triukšmo, neramumų. v
Priešą gali apgauti. Tai lengva. Jeigu lėktuvai pa

sirodo, tai buk ten kur esi. Netelefonuok be reikalo. Šan
sai labai menki, kad tave kliudys. Tai dalis rizikos, ku
rią visi turime imti šiame kare.

Tol kol aliarmas neduotas, — daryk ramiai ką pa
prastai darai. 5

Pirm negu kur pulsi, gerai pagalvok. Netikėk gan
dams, — gandų platinimas yra vienas priešo ginklų. Ne
siduok apgaunamas. x

Gerai žinok kaip skamba perspėjimas apie oro puo
limą. Paprastai, tai trumpi arba puolanti ir kylanti švil
pukų ar siręnų garsai. Signalas, kad “pavojus praėjo’" 
yra nenutrūkstantis 2 minučių garsas. Sek šį laikraštį 
pranešimams apie lokalius signalus.

Palauk oficialių žinių pirm negu ką darysi. Kai Air 
Raid Wardenas ateis į tavo namus, daryk kaip jis sako. 
Jo pareiga rūpintis tavo saugumu. Jisai yra tavo drau
gas. ’ •

Jisai tau pagelbės priešą sumušti.
Mes galim priešą įveikti. Mes tai padarysim, jeigu 

užsilaikysim ramiai ir šaltai, busim stiprus ir nuolat bu- 
dėsim.
2. PASILIK NAMIE

Saugiausia vieta o?o puolimo metu yra namie.
Jeigu nesi namie, pasislėpk artimiausioj slėptuvėj. 

Šalinkis tirštumos. Nestovinėk gatvėj.
Priešas kaip tik nori, kad visi išbėgtų į gatves, su

darytų minią, pradėtų paniką. Nepasiduok tam.
3. UŽGĘSINK ŠVIESAS

Nežiūrint ar “blackoutas” yra įsakytas ar ne, nero- 
dykite daugiau šviesos negu reikia. Jeigu lėktuvai at
skrenda, užgęsink arba pridenk visas šviesas — tuojau, 
nelauk Įsakymo tai padaryti. Šviesas užgęsindamas ar 
pridengdamas nerodysi kelio japonui. Atmink, kad iš oro 
ir žvakės šviesą galima matyti už kelių mylių.

Gavęs aliarmą apie puolimą, visai užgęsink gasinius 
pečiukus ir krosnis. Bombai nukritus trenksmas gali de
gantį gasą užgęsinti, o nesudegęs gasas, kai jo susidaro 
užtektinai, gali sprogti.
4. ATSIGULK

Jeigu bombos pradeda kristi netoliese, atsigulk. Taip 
padaręs ne tiek jausi jų trenksmą, išsisaugosi skeveldrų.

Saugiausia vieta yra po stipriu stalu — kuo stiprės- 
n ės jo kojos, tuo geriau..

Matrasas padėtas, po stalu padidins ir saugumą ir 
duos patogumo.
5. ŠALINKITĖS LĄNGŲ

Stiklas lengvai dųžta, tcdėl šalinkis langų.
Oro puolimui užėjus, nestovėk prie lango žiūrėti kas 

darosi. Tai labai pavojinga ir gali priešui pagelbėti.
Buk namie ir šalinkis langų. Namie — saugiausia 

vieta. O svarbiausia, nenusigąsk, užgęsink šviesas, atsi
gulk. w '

Buk geras pilietis ir pildyk instrukcijas. Atlikdamas 
šiuos paprastus dalykėlius pagelbėsi Amerikai priešą nuj 
galėti. ' _ '

Nebūk labai gudriu, smarkuoliu. Tada kaip tik grei
čiausiai nukentėsi.

Rezultatai Dari). 
Balsavimų Field 
Krautuvėje

Laimėjo Ir CIO, Ir AFL
Darbo taryba vakar paskelbė 

rezultatus darbininkų balsavi
mų Marshall Fie’.d krautuvėje. 
Štai jie:

Eleveiterių operatoriai ir rū
mų prižiūrėtojai — CIO-232, 
AFL-29, prieš abi-5.

Pečkuriai, etc.: CIO-2, AFL- 
12.

Inžinieiąi—CIO-G, AFL-7.
Steamfitter’iai—CIO-O, AFL-

4.
Kiti darbininkai: CTO-45,

AFL-Of

Atsiminkite Numerį 
STAte 8787! . • I

Užsirašykite šj numerį — 
STAte 8787 — patogioj vietoj, 
kur.(visuomet jį lengvai atra- 
sit.

Kai susidarys didesnė krūva 
laikraščių, popierinių dėžių, ir 
kitokio nebereikalingo popierio, 
pašaukite tą numerį. Tai Waste 
Paper Conservation Committee. 
Is ten atsiųs ‘žmogų surinktą 
popierj paimti ginklų reika
lams.

Ta įstaiga taipgi renka gin
klams atliekamą metalą, gumą 
ir kitokią .medžiagą, kuri jums 
nebereikalinga.

NAUJIENV-ACME Tn> *phnto
Laivyno Sekretorius Frank Knox (apačioj, dešinėj) patiekia* Washingtono

korespondentams smulkmenišką raportą apie japonų puolimo ant Pearl Harbor 
padarytus nuostolius. Jis pareiškė, kad iŠ/iso šeši Amerikos laivai ir 2,729 vyrai 
žuvo. Sekretorius Knox buvo nuskridęs | Hawaii ir vietoje apie nuostolius patyrė

Nepriklausomybės 
K-to Susirinkimas

Dariaus-Girėno salėje, 4416 
South Western avė., šiandien, 
8-tą valandą vakaro, įvyksta 
Lietuvos nepriklausomybes mi
nėjimo Komiteto susirinkimas. 
Visi valdybos ir komisijų, taip
gi komiteto nariai prašomi da
lyvauti.

Sekretorius A. Labanauskas 
praneša, kad susirinkimas bus 
svarbus.

Kalėdiniai Ryšuliai 
Kareiviams 1
U.S. Bazėse
Persiuntimo Kainos — 15 Cen

tu Pirmas Svaras 
t

U.S. paštas prašo paskelbti, 
kad kalėdinių ryšulių kainos 
kareiviams, jurininkams ir ci
viliams tarnautojams U.S. ba
zėse, už šios šalies ribų, yra to
kios pačios kaip ir siuntiniams 
namie.

Visos bazės įeina į taip va
dinamą 8-tą zoną, kurio kainos 
siuntiniams ir pritaikomos. Pir
mas svaras ryšulio sakysim, į 
Islandiją ar Bcrmudą, kainuo
ja 15 centų, o kas viršaus — 
tai po 11 centų svaras.

Kainos Namie
Kainos siuntinių į karo sto

vyklas šios šalies ribose pri
klauso nuo to, kokioj zonoj sto
vykla randasi.

Ryšulys į Camp McCoy, Wis., 
kainuoja 9 centus svaras ir 2 
centai už kiekvieną svarą vir
šaus. Ryšulys į Fort Funston, 
CaL, kuris įeina į 8-tą zoną, 
kainuoja 15 centų“ ir 11 cen
tų.

Degė Didelis Popie
rio Sandėlis

1 ■ ’ z j

Po neišaiškinto sprogimo ki
lęs gaisras padarė apie $35,000 
nuostolių popierio sandėlyje 
ties 1510 South Sangamon st 1 
Visi darbininkai viduj Išsigel
bėjo.

Ugnį gęsinti suvažiavo apie 
50 ugniagesių trokų.

Rado Nėgyvą Ant 
Gelž. Bėgių

Ant Illinois Central gelžke- 
lio bėgių prie 118th Place va
kar buvo atrastas lavonas 60 
metų Anthony Pezzin’o, darbi
ninko nuo 341 Kensington avė. 
Kaip jis žuvo nežinia. i

Konferencija Bonų 
Reikalais Chicagoj

Šiandien į Chicago atvyksta 
Henry Morgenthau, U.S. Trea- 
sury departamento sekretorius. 
Jisai dalyvaus konferencijoje 
apie apsaugos bonų platinimą, 
kurioje dalyvaus apie 300 at
stovų iš visų 48-ių valstijų.

PIRKITE ■
APSAUGOS
BONUS
IR

.ŽENKLUS
GALIMA
GAUTIl
“NAUJIENOSE” 

*
f-

BONAI r
NUO$18.75 |
(UŽ $25.00
BONĄ)
ŽENKLAI
NUO .25c.;

Socialdemokratai 
Prižada Parama v
Prezidentui
“Darys Viską Ką Galima Hit- 

lerizmui Sunaikinti”
Chicagos Social-Demokratų 

Federacija vakar pasiuntė pa
reiškimą prezidentui Rooseve'- 
tui, kuriame užtikrina, kad 
rems visomis spėkomis jo ir 
šalies pastangas karą laimėti.

“Federacija,” sako jos orga
nizatorius Spencer K. Binyon, 
“darys viską ką gali, kad hit- 
lerizmo šmėkla butų visiškai 
sunaikinta/’

Uždraudė Skelbimą 
Žinių Apie Orą

Chicagos oro biuras vakar 
gavo įsakymą iš Washingtono 
ateityje nebeskclbti plačių in
formacijų apie orą. Tas daroma 
tais sumetimais, kad kai kurios 
žinios, pavyzdžiui, apie vėją, 
audras, lietingumą ir matomu
mą - gali būti naudingos prie
šui.

Biuras ■ tegalės trumpai pra
nešti porą bendrų faktų apie 
tai ar bus giedra ar lietinga, 
bet ne daugiau.

Karo Aviacija 
Ieško 1,000 
Kadetų Chicagoje

U.S. karo aviacijos rekrutuo- 
tojas Chicagos distrikte, Col. J. 
L. Bachus, skelbia, kad į ke
lias ateinančias dienas jisai 
bandys gauti 1,000 rekrutų 
norinčių stotkį U.S. karo avia
cijos kadetus. Kandidatai turi 
būti nuo 20 iki 2'7 metų am
žiaus, geros sveikatos, ir iš
ėję du. metus universitete-

■ i ■ ■■■—■............■ ■■■—. ■

Nubaudė Patėvi 
Kalėjimu Visam 
Amžiui

Kriminalis teisėjas Sbarbaro 
viešai pasmerkė 28 metų chi- 
cagie-tį George Howard Hali už 
“nežmonišką žiaurumą” ir pa
skyrė jam amžino kalėjimo bau
smę. Hali nužudė savo 2^ me
tų posūnį James, kai tas ėmė 
verkti ir nesidavė nuramina
mas. Hali šeima gyvena adresu 
2151 Cleveland avenue.
—■---------------------------- —
Skelbimai Naujienose' 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Niekšai Visuomet
Bando Dangstytis
Patriotizmu
Apie 9-to VVardo Demokratus 

Ir Kovą Prieš Maskvos 
Agentus 

— Skaitytojų Balsai —
ROSELAND. — Vakar vaka

re 9-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Kliubas rinko valdybą 
ir taisė konstituciją. Susirinki
mo rezultatai dar nežinomi, to
dėl negalim jų paskelbti.

i
šis kliubas dar jaunas, bet 

labai skaitlingas. Turi sutrau
kęs į savo tarpą veikliausius 
pažangius Roselando lietuvius, 
ir tvarko dalykus demokratiš
kai. Rūpinasi šios šalies reika
lais ir dabar stoja į kovą jos 
laisvę ginti.

Gaila, Bet Jų Yra Pas Mus
Demokratų Kliubas negarbi

na Maskvos ar Berlyno agen
tu, v

Jisai visupmet laikėsi pažan
gaus, saikaus nusistatymo. Bet 
visi atsimenam ką darė plėši- 
kai-komunistai, kurių, gaila sa
kyti, nes turime savo kaimy
nijoje. Jie neseniai draskėsi ir 
rėkė, kad dabartinis karas tai 
tik “dviejų imperializmų rung
tynės,” kad “Rooseveltas yra 
karo kurstytojas, o Anglijos 
premjeras Churchill.jo įrankis.” 
Jie net drįso siūlyti, kad karas 
turi baigtis kuogreičiausiai Hit
lerio siūlomomis sąlygomis.” 
(Tuomet, mat, Hitleris buvo jų 
geras kamerotas.)

Tada —
Kaip jie kovojo prieš Ame

rikos ginklavimą, kaip agitavo 
jaunus vyrus nestoti į kariuo
menę ir pikietavo Baltąjį Na
mą! Kaip jie šaukė, kad nėra 
skirtumo tarp diktatūros ir de
mokratijos, todėl “nesvarbu kas 
karą laimes!”

O Dabar —
Jie dabar skerečiojasi, dsda- 

mies didžiausiais “demokratijos 
draugais”, ir prieš visus lietu
vius valdžiai skundus rašo. Bet 
Amerikos valdžios žmonės žino 
kas jie per paukščiai. Žino, kad 
jie tarnauja svetimai valsty
bei, žino, kad rytoj jie gal vi
sai kitokią melodiją dainuos, vėl 
Rooseveltą murzins ir bandys 
Amerikos kariškas pastangas 
sabotažuoti.

Amerikos valdžia ir visuome
nė žino, kad kuo niekšas di
desnis, tuo garsiau jisai rėkia 
“savo patriotizmą” rekliamuo- 
damas. O ka£ komunistai -šlykš- 
čiausios rųšies niekšai, — apie 
tai niekas neabejoja. Tik gal
vijai gali turėti drąsą vieną 
dieną Rooseveltą vadinti “krau
geriu”, o demokratiją šlamštu, 
— o kitą dieną dėtis “didžiau
siais demokratijos gynėjais 
Roosevelto rėmėjais.”

Viena Kliubo Užduočių
Roselando, 9-to Wardo De

mokratų Kliubas ir buvo, tarp 
kito ko, suorganizuotas tokius 
gaivalus kovoti. Jo darbas ne
ša rezultatus ir, reikia tikėti, 
kad greitu laiku komunistų liz
das Roselande — United Lith- 
uanian Political Club — bus 
priverstas išeiti iš biznio. Jau 
dabar jis vos ant kojų pasto
vi. Pilietis.

KALĖDOMS Į
CALIFORNIJĄ

Vakar automobiliu į Califor- 
niją išvyko p. Mary Barisas, 
kartu su sunum Albertu. Jie
du praleis Kalėdas Los Ange
les, CaL, kur gyvena p. Barisas 
duktė Frances. Ji ten dainuo 
ja Clifton kabarete. Grįžti ža
da triese, nes tiki, kad ir duk
tė Frances sugrįš Chicagon gy
venti. Drg.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Pol. departamentas suspen
davo policistą William A. MiL 
ler, už nerūpestingą saugojimą 
tilto prie Diversey bulvaro ir 
Chicagos upės.

• Ties Lake ir Michigan, 34 
metų negras Aiva Perkins už
puolė jauną moteriškę. Jį su
ėmė pblicistas, kuris buvo ne
toliese ir išgirdo moters rik
smą.

• Ties 3111 West Madison 
gatvekaris užmušė^ 54 metų 
Mrs. Altą Little, 2852 West 
Madison street.

• Valdžia leido kai kurioms 
japonų įstaigoms Chicagoje at
sidaryti bizniui, bet jas stro
piai prižiūrės. Savininkai turės 
pildyti mėnesinius rekordus val
džiai.

• Ligoninėje ties 4632 She- 
ridan Road, pasikorė 26 metų 
ligonė Muriel McNasser, iš Ger- 
mantown, Pa.

• Iš troko pastatyto ties 185 
N. Wabash vagys pavogė 60 dė
žių brangios degtinės. Jos ver
tė siekia apie $2,700. Trokas 
priklausė Premier Cartage Com- 
pany transporto firmai, 3735 
South Union avenue.

J. Jonkus Vėl
Paliko Joniškiečių 
Kliubo Pirmininku
Į Valdybą Įeina Ir Kazimierai
tis, , Vaitekūnas, Mickevičiūtė, 

Kiti
Gruodžio 14 dieną, įvyko Jo

niškiečių priešmetinis susirin
kimas. Nors visi nariai buvo 
šaukiami atvirutėmis, bet tik 
apie pusė atsilankė.

Į Kliubą įstojo 3 energingi 
ir gerai žinomi Vyrai, Dr. V. 
Nares; laidotuvių direktorius 
M r. A. Phillips ir gėrimų dy- 
leris, Mr. A. Šimkūnas.

Nauja Konstitucija
Kliubo naujos Konstitucijos 

buvo priduotos šiame susirin
kime. Mr. Macke, Mr. šniufcas 
ir Mr. Kipšas sutvarkė visą 
darbą, taip kaip turėtų būti “pa
gal šiuos laikus”. Už darbą šio 
3 geri Kliubo nariai, nieko ne
reikalavo. Pareiškė jie, kad gal 
tokios garbės Kliubo naudai pa
dirbėti kitą sykį neturės. Jieihs 
buvo labai malonu pasidarbuo
ti.

Konstitucijos bus išduoda
mos metiniam susirinkime. 
Kiekvienas narys ir narė turė
tų gauti šiuos naujus įstatus, 
nes yra daug perkeitimų.

Raportas iš įvykusio Paukš
čių Baliaus parodė, kad pelno 
Kliubui liko $105.03^

1942 Metų Valdyba
Valdyba 1942 metams buvo 

išrinkta iš sekančių narių: Pir
mininkas—Mr. J. Jonkus; Vice
pirmininkas—Mr. , Kazimierai
tis; Nutarimų Raštininkas — 
Mr. B. Vaitekūnas; Finansų 
Raštininkė—Miss S. Mickevič; 
Kasierius—Mr. S. Kaniušas; Iž
do Globėjos^—Mrs. M. Danta ir 
Mrs. M. Mieravičienė; Maršalka 
— • Mr. J. Danta ir Korespon
dentas—Miss S. Mickevič.

Užuojauta Barniškiui
Praeitą mėnesį Mrs. Frances 

Barniškienė, Kliubo sena narė, 
pasitraukė iš gyvųjų'tarpo. Jo
niškiečių L. ir K. Kliubas siun
čia užuojautą p-ui Mr. B. Bar
niškiui ir jo šeimai. Sunku bus 
gyventi be savo mylimos mo
ters ir motinos, bet laikas vi
sas žaizdas užgydo.

Lai gražus atsiminimai apie 
kelionę suteikia jums ramuma.

S. M.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




