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VALDŽIA PAŠALINO HAVAJŲ KARO VADOVYBE
BRITAI TRAUKIASI BORNEO SALOJE, 
DEGINA TURTINGAS ŽIBALO VERSMES

JAPONAI SIEKIĄ SINGAPORO

Amerikos narlaiviai naikina japonų karo 
laivus ir trukdo priešo susisiekimų

• WASHINGTON, D. C., gr. 17 d. — Sekretorius Knox pa
skelbė, kad admirolas H. Kimmel atleistas nūo*Pacifiko laivyno 
viršininko pareigų. Jo vieton paskirtas rear admirolas Chester 
Nimitz. * e

Sekretorius Stimson paskelbė, kad pašalintas gen. Walter 
Short. Jo Vietą užima gen. Delos C. Emmon’s, kuris jau randa
si Havajuose. Pašalintas, aviacijos viršininkas, gen. F. L. Mar
tin. Jo vietą užima gen. C. L. Tinker.

RAUDONASIS KRYŽIUS RENKA TIKSLIAS 
ŽINIAS APIE IŠVEŽTUOSIUS RUSIJON

Iš turimų sąrašų aiškėja, jog išvežta 600 
mokytojų, 46 gydytojai, 1,000 ūkininkų

* . f

. (Laišku per Lisaboną, Portugaliją)

MANILA, gr. 17 d. — Ame
rikos bombanešiai vakar sunai
kino 26 japonų orlaivius, kurie 
stovėjo Vigan aerodi^me, Lu- 
zon saloje, skelbia karo vado
vybė. Išmestos bombos juros 
pakraštyje padegė japonų ži
balo atsargas.

Admirolas Hart, Azijos van
denų laivyno viršininkas, šian
dien paskelbė, kad Amerikos 
narlaiviai jau susidūrė su japo
nų karo laivais ir padarė jiems 
nuostolių. Hart pasakė, kad 
kiek vėliau jis suteiksiąs smulk
menų iš narlaivių kovų.

Dvi Amerikos narlaivių ata
kos buvo labai .pasekmingos, o 
trečioji nepasiekt? 'savo * tikslo, 
sako adjnirolas Hart.

Karo pradžioje Azijos laivy
nas dar nebuvo tinkamai pasi
ruošęs, bet jis ■ skubiai persi
tvarkė ir dabar atlieka savo pa
reigas. Laivynas labai vėlai ga
vo įsakymą atšaukti jurininkus 
iš Kinijos uostų. Pajėgė išvež
ti jurininkus tiktai iš Šancha
jaus, bet nesuskubo jų išvežti 
iš Tientsino ir Peipingo.

TOKIO, gr. 17 d. — Japonų 
admiralitetas šiandien išsiunti
nėja skubų pranešimą visiems 
japonų laivams, kad apsisau

SOVIETŲ ARMIJA UŽĖMĖ KALININĄ, 
STUMIA ATGAL 6 NACIŲ DIVIZIJAS

Vokiečiai bėga paskubomis ir palieka 
kanuoles, šovinius, tankus, maistą

MASKVA, Rusija, gr. 17 d. Į jų užvesti, truko reikalingiau- 
— Sovietų armija vakar paėmė šių dalių. Vokiečiąi bėgo pė-
Kalininą, kuriame vokiečiai bu
vo pasirengę praleisti žiemą, 
skelbia sovietų štabas.

Rusai atėmė iš vokiečių ke
lis šimtus kaimų ir miestelių, 
kurie guli Kalinino srityje. Ki
tos sovietų dalys smarkiai puo
la vokiečius Tūlos fronte ir 
pasekmingai veja atgal.

Vokiečiai priversti skubiai 
trauktis ir palieka kanuoles, 
maistą, tankus ir šovinius.

Vaikai padeda rau
donai armijai

MASKVA, Rusija, gr. 17 d. 
— Rusų vaikai keliose vietose 
išėniė iš vokiškų motorų ran
kenas ir kitas reikalingas da
lis prieš pačią sovietų armijos 
ataką, skelbia sovietų spauda.

Kai vokiečiai norėjo panau
doti savo automobilius, kad gą* 
lėtų pasitraukti, tai negalėjo

ORAS
Debesuotas, vėjuotas.
Saulė teka — 7:13; leidžiasi

— 4:20. r 

gotų J.A.V. narlaivių. Japonai 
patyrė, kad 20 Amerikos nar
laivių tyko Japonijos pakraš
čiuose savo aukų. Admiralitetas 
perspėjo visus karo ir preky
bos laivus.

SINGAPŪRAS, gr. 17 d. — 
Japonai šiandien išlaipdino sa
vo kariuomenę Saravake, Bor
neo saloje, skelbia brftų prane
šimas.

Japonai yra pasiryžę užimti 
visus strateginius punktus tan
kiai išmėtytose salose. Jie bi
jo, kad laiku neatvyktų sustip
rinimai ir nesutrukdytų jų pla
nų pietų Kinijai užkariauti.

Siųsdami kariuomenę Borneo 
salom japonai nore jo paimti la
bai turtingas žibalo versmes. 
Britai tatai buvo numatę ir 
besitraukdami padegė visas ver
smes.

Pirmas japonų kariuomenės 
dalinys išlipo Miri pakraščiuo
se, visai prie Lubond. Britai ne
pajėgė jiems atsispirti, todėl 
padegė visas žibalo versmes ir 
pasitraukė.

Vienas olandų lėktuvas pa
taikė botnbą japonų destroje- 
riui, kuris atvyko į Borneo pa
kraščius.

sti.
Vėliau, kai atėjo sovietų ka

riuomenė, tai vaikai rankenas 
atidavė karininkams-

Britai naikina na
cius Lybijoj

KAIRAS, Egyptas, gr. 17 d. 
— Britų tankai glaudžiai seka 
bėgančius vokiečius ir naikina 
motorizuotas jų dalis.

Smarkios smėlio audros su
kliudė pradėtas karo operaci
jas, bet britų kariuomenė lai
mėjo naujas strategines vietas.

Nacių gen. Rommel nori ati
traukti dalį tankų ir vėliau vėl 
priešintis. Britai nori visiškai 
sunaikinti jo armiją, kad jis 
daugiau nepajėgtų priešintis.

BERLYNAS, gr. 17 d. — 
Afrikoj vyksta smarkios kovos, 
kurios britams daro didelių nuo-
stolių. •' ■/•• ••

— Malaja kovose japonai 
vartoja vieno žmogaus valdo
mus tankus. r

t 1 NAUJIEMŲ-ACME Telepliob
Britai praneša, kad japonų kariai (1) perėjo Malay pusiasalį Burmos link, 

kai tuo tarpu kitos japonų mechanizuotos pajėgos (2) pažengė pirmyn Kedah 
regione, kur norima paiimli Singapopąs. Tokyo skelbia, kad laivais nuvežti ka
riai (3) įsitvirtino Borneo pakraščiuose, iš kur bombonešiams nesunku pasiekti 
Manilą. ,

karo Veiksmai J
WASHINGTON, gr. 17 d, — 

Japonai apšaudė Johnson ir 
Maui salas, bet nesužeidė nė 
vieno ten pareigas einančio ju
rininko.

MANILA, gr. 17 d.Ame
rikos aviacija sunaikino 26 ja
ponų lėktuvus Vigan pakraš
čiuose.

LONDONAS, gr. 17 d. —■ 
Atėjusios žinios pko, kad ja
ponai puola Malaja pusiasalyje^ 
kaip fanatikai ir praplėtė jau 
užimtas pozicijas. Manoma, kad 
einanti kova nuspręs Penang 
bazės likimą.

TOKIO, gr. 17 d. — Penan- 
go srityje aerodromai tapo su
naikinti, britų benzino atsarga 
padegta,* radijo stotis sugriau
ta ir japonai netrukus galės pa
skelbti, kad Malaja kova baigta 
jų naudai.

CUNKING, gr. -17 d. — Ki
niečių kariuomenė sudatė la
bai smarkių smūgių Hongkon- 
gą puolančiai japonų kariuome
nei. Kitos kiniečių dalys apsupo 
Mokanšan kalnus, j kurie ran
dasi prie Šanchajaus.

MASKVA, gr. 17 d. — Smar
kiai nukentėjo šešios vokiečių 
divizijos, kuriems vadovauja 
generolas Strauss. Kalinino sri
tyse žuvo daug vokiečių karei
vių, o kiti traukiasi atgal. Vo
kiečiai priversti trauktis ir 
Kursko srityje. <

HELSINKIS, gr. 17 d. — So-i 
vietą kariuomenė pradėjo smar
kią ataką, bet suomiai išžudė 
daugiau negu 1,000 sovietą ka
reivių.

KAIRAS, gr. 17 d. ■— Britą 
tanką divizija apsupo vokie
čius EI Olebam srityje, {visai 
prie Demos, ir sunaikino daug 
bėgančią tanką.

ROMA, gr. 17 d. — Gazala 
srityje italų kariuomenė, paėmė 
nelaisvėn 800 britą kareivių, 
sunaikino apie 100 tanką ir ki
tos karo medžiagos. Italą gar
nizonai dar tebegina Bardiją ir 
Sollumą.

ROOSEVELTAS TARIASI SU DARBININKŲ 
ATSTOVAIS, NORI IŠVENGTI STREIKŲ

AFL pareiškė, kad karo metu negali būti 
kalbos apie kovas darbininkų tarpe

WASHINGTON, D. C.,. gr. 
17 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien pakvietė į Baltuo
sius ' Rumus AFL ir CIO uni
jų atstovus.

Washingtone prasidėjo dar
bininkų ir darbdavių konferen
cija, kurioj bus aptarti santy
kiai tarp darbininkų ir darb
davių visam karo metui.

Prezidentas nori, kad visi 
susitartų karo metu nekelti 
streikų. Pas prezidentą- tarėsi 
William Green, John Lewis ir 
kiti atstovai.

Pataria šaukti 19-44 
m. vyrus

WASHINGTON, D. C., gr. 
17 d. —‘ Demokratų lyderis Mc 
Cormack patarė neklausyti ka
ro komiteto patarimo šaukti 
vyrus tiktai nuo 21 metų.

Karo metu mes negalime tu
rėti kelis lydęrius, sako McCor- 
mack.

Prezidentas Roosevleltas pa
tarė šaukti ^kariuomenėn vyrus 
nuo 19 metų, štabo viršininkas 
Marshall yra tokios pat nuo
monės, todėl mes ir privalome 
prilipti tokį įstatymą, kuris 
ims tarnybon 19 m. vynus.

Nuginklavo salą pa
grobusį japoną

WAIMEA, Havajų salos, gr. 
17 d. — Paaiškėjo, kad vienas 
japonų lakūnas buvo privers
tas nusileisti mažoje Kanai sa
loje, kuri randasi Havajų sa
lyne. ' ■ i ( •

Japonų lakūnas susirado sa
loje gyvenančius japonus ir jų 
pagelba paėmė salą.

Benny Kanahele, senai salo-

je gyvenąs indėnas, nutarė sa
lą. atimti iš japonų. Jis pradė
jo kovą, buvo sužeistas tris 
kartus, bet salą atėmė. Vėliau 
atvyko Amerikos kariuomenė 
ir suėmė “penktos kolonos” 
agentus.

Netrukus pradės 
veikti cenzūra

WASHINGTON, D. C., gr. 
17 d. — Senatas priėmė įsta
tymą, kuris leidžia prezidentui 
įvesti cenzūrą" kai kurioms ži
nioms. Pats Rooseveltas parei
škė, kad bus cenzūruojamos 
tiktai užsienin ir iš užsienio 
ateinančios ‘žinios.

Cenzūros reikalus tvarkys 
laikraštininkas Byron Price.

Jis ilgai tarėsi su viceprezi
dentu Wallace, postmasteriu 
Walker ir L. Mellett, valdžios 
žinių tvarkytoju.

Narlaivyje žuvo 
italų generolas

LONDONAS, gr. 17 d. — 
Britų karo laivai paskandino 
1,461 tonų italų narlaivį, ku-
ris iš Lybi jos plaukė į Italiją.

Nariai vis vežė italų štabo ge
nerolą Guido Lami ir 19 kitų 
karininkų. Britų karo jėgos pa- 
ėme nelaisvėn 53 plaukiojančius 
italus, bet nepavyko išgelbėti 
generolo.

s Gen. Lami buvo italų kariuo
menės štabo inžinerijos sky
riaus tiesioginis viršininkas.

rj ' *r " i *.
— Atlantiįe tapo paskandin

tas portugalų prekybinis laivas 
Casseąuel.

Kuboje areštuoti 6 ge
stapo agentai. Ją tarpe yra vie
nas lenkas, r ,

Spaudos žiniomis, Lietuvos^ Raudonasis Kryžius sudarinėja 
tikslius sąrašus apie tuos lietuvius, kuriuos bolševikai deporta
vo sovietų Rusijon. Sudaromos atskiros kortelės apie kiekvie
ną deportuotąjį.

Į kortelę įrašomas vardas, pavardė, amžius,- profesija ir ki
tos žinios. Iki šiol surašyta jau 7,000 kortelių. Aiškėja, jog 
daugiausia išsiųsta ūkininkų, valdininkų, mokytojų, moksleivių 
ir kitų profesijų žmonių.

Iš ligšiol surašytų kortelių matyti, ksfd išsiųsta: 1,000 ūki
ninkų, 800 valdininkų, 800 moksleivių, 600 mokytojų, 500 ne
pilnamečių vaikų, 300 darbininkų, virš 100 karininkų; 46 gy
dytojai, 44 studentai, 2’7 advokatai, 18 inžinierių, 18 agrono
mų, 13 'vaistininkų, 19 gailestingų sesučių, 18 žurnalistų ir 
5 akušerės. / z

t

Petronis paskirtas \ 
žemes ūkio tarėju

Naciai didina bulga
rų aerodromus

BERNAS, Šveicarija, gr. 17 
d. — Dideli vokiečių kariuo
menės daliniai didina ir plečia 
Bulgarijos aerodromus prie 
Turkijos pasienio.

Išaiškinta, kad dalis iš so
vietų fronto traukiamos volpe- 
kių kariuomenės yra siunčiama 
į Bulgariją... Visuose bulgarų 
aerodromuose įtaisytos orlai
viams taisyti dirbtuves.

Šis nacių kariuomenės kon
centravimas kelia didelio susi
rūpinimo Turkijoj.

Hongkonge eina 
smarkios kovos

HONGKONG, gr. 17 d. — 
Naktį japonų ir britų patran
kos šiek tiek aptyla, bet die
nos metu jos griaudžia be su
stojimo visoje Hongkongo sri
tyje.

Britai vykusiai atsišaudo ir 
nutildė kelis japonų artilerijos 
lizdus. .

Japonai paėmė Kowloon teri
toriją, bet britai padarė jiems 
didelių nuostolių. Hongkonge 
buvę amerikiečiai nesužeisti.

— Bolivijos valdžia išaiškino 
nacių sabotažo aktą. Naciai ren
gėsi išsprogdinti geležinkelio li
niją, kuria vežama žalia me
džiaga’ J. A. Valstybėms.

— Singapūro uostą pasiekė4 
britų laivas, kuris paskutinę 
minutę iš Šanchajaus ir kitų 
uostų išvežė karo pabėgėlius. 
Laivas japonų buvo bombarduo
tas.

— Formoza saloje įvykp 
stiprus žemės drebėjimas, ku
rio metu žuvo 190 asmenų. Su
žeisti 164 ir sugriauta 612 na
mų, skelbia japonų kolonijų mi
nisterija.

Vėliausios Naujienos
— Japonai randasi 10 mylių nuo Panay miesto ir britai ne

turi pakankamai jėgų sulaikyti japoną puolimą Mąlaja pusia
salyje,

— Hongkongo gubernatorius atsisakė klausyti naujo japo
ną ultimatumo ir patarė daugiau ultimatumą nesiuntinėti.

— Rusą pačiužininkai per miškus apsupa dideles bėgančios 
vokiečių kariuomenės dalis ir vykusiai jas naikina. Gilus snie
gas neleidžia vokiečiams greitai trauktis.

Atstovų rūmai nepaklausė Roosevelto patarimo ir nuta
rė kariuomenėn šaukti vyrus tiktai nuo 21 m. amžiaus.

— Atlantike narlaivis paskandino britą kreiserį Dunedin, 
4,850 tonų.

— Raudonoji armija pradėjo didelius manievrus Mandžiu- 
ko pasienyje.

Iš Kauno gaunama žinių, kad 
žemės ūkio reikalų tarėju, vie
ton atsistatydinusio prof. B. 
Vitkaus, Vokietijos' generalinis 
komisaras paskyrė agronomą 
Petronį.

Kaune atidarytas vokiečių 
Prekybos ir Kredito banko sky-

Vokiečių banko direktorium 
paskirtas Paul Hoffmap, kuris 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvo Komercijos Banko 
direktorium Kaune.

Kaune kasdien už
registruoja 15 

gimimą
Vokiečių laikraščiai rašo, kad 

Kauno metrikacijos įstaigoje 
kasdien vidutiniškai užregis
truojama 15 gimimų ir 10 mi
rimų.

Kiekvieną mėnesį užregis
truojama apie 400 vedybų.

Kauno metrikacijos įstaigoje 
dabartiniu metu randasi visi 
Kauno bažnytinių metrikų ar
chyvai, pradedant nuo 1865 me
tu. * /

Vėl valo viešas Kau- I 

no bibliotekas
Laikraščių žiniomis, Kauno 

viešosios bibliotekos včl valo
mos. Naciai šalina iš bibliote
kų visas /bolševikiško turinio 
knygas.

Taip pat išimamos visos kny
gos, kurių autoriais yra žydų 
tautybės žmonės.

Anksčiau bolševikai valė bi
bliotekas ir išvežė Rusijon daug 
vertingų knygų.
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VAIKAS ir MOKYKLA

O
\ yr: L NAKMO^TALTe

žųjų akutėse? Ar be vertės yra 
šie papročiai ir šios šventės, ka
da jos kreipia musų mintis, dė
mesį ir veikimus į broliškumą, 
į meilę, į labdarybę ir atjauti
mą musų brolių?

Ar nėra reikalas, ypatingai 
šiomis dienomis, kada visas pa
saulis yra piktas, ar neapsimo-

Kalėdos Vaikams. 
/

Kaip yra įvairių žmonių šia
me pasaulyje, tai taip gal yra 
ir įvairių reikšmių ryšium su 
Kalėdų šventėmis. Be religinės 
reikšmes, Kalėdos irgi turi di
delę vertę broliškumo. Be ko
mercinės vertės, Kalėdinės 
šventės yra panaudojamos pro-

ti: Marijona Schultz, pirminin
kė, ir Adelė MisČikaitieiič, Gar
bes Pirmininliė; Albina Vernec- 
kienė ir Uršulė KataUekiene 
vicepirmininkės; Spphie Puniš- 
kienė protokolų raštininkė; 
Magdelęna Visčiulienė finansų, 
raštininkė; Ona Sanders kasier- 
ka ir Marė Endžiuliene kasos 
globėjai Valdyba susideda iš 
darbščių ir energingų' moterų.

Revizijos komisiją sudaro 
Marijona Zolpienė, Anastazija 
ValanČienė ir Ona Sanders.

Susirinkimas užsibaigė geroj 
nuotaikoj.

‘ —Sophie Puniskienė

Chicago Musical
College Kalėdą
Perstatyme

Bi

i Maistas
Veda MORTA RUG1ENS

žįstamiems už gerus suteiktus 
darbus ir patirtų malonumų.

mums 
tuos pagrindinius Kalėdų 
his, kurie remiasi’ ant ši

sekti 
tiks4- 

l zo-

ir dar kai kurių kitų 
žmonių, kurie juokiasi iš Kalė
dų švenčių papročių ir ne tik, 
kad satyriškai ir aštriai kalba 
prieš juos, bet ir visai nedaly-

gera valia žmonijai;”

geros valiostikslc, — 
žmonijai.

Gal kartais ir atrodo kai ku
rie papročiai vaikiški ir gal ne
rimti, bet ar i>era gerai visiems 
nors syki per metus užmiršti, 
rūpesčius, piktumus ir saumy- 
lybę, ir atkreipti dėmesį į mu
sų brolius ir seseris ir atidary
ti širdį mielaširdystei ir meilei? 
O ypatingai, ar nėra gerai nu
kreipti mintis nuo kasdieninio 
gyvenimo problemų ir susirū
pinti teikimu pagalbos musų 
nelaimingesniems žmonėms.

O jeigu žmogus yra tokios 
kietos širdies ir viršminėti tiks
lai nesužadina jo jausmų, tai 
iš tikrųjų jis negali atsisakyti 
nuo to tikslo, kad yra verta su
teikti vaikams tų proga jausli 
gilinusį, džiaugsmų. ,

“APŠVIETOS” D-JOS 
VEIKLA

5 

>

Iš Lietuvių Moterų Draugijos 
“Apšvietus” Priešmetinio 

Susirinkimo.
Gruodžio 2-trą, Jonistų sve

tainėje, 814 \V. 33rd Street, įvy
ko Lietuvių Moterų Draugijos 
“ApšVietos” priešmetinis susi
rinkimas, kuris buvo skaitlin
gas narėmis ir jų atsinešimas į 
svarbesnius nutarimus buvo’ 
vieningas. \

priimtas Demokratijos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Sąjun
gos kvietimas konferencijoj da
lyvauti. Vienbalsiai nutarta ir 
delegatės išrinktos sekančios 
narės: A. Miscikaitienė,. M. En- 
dziulienė ir A. Verneekicnė,

ledu papročiui, kaip davimo do
vanų — matant ant vaikučio

sužavėjimą jo jausmų, kada at
sikėlęs Kalėdų rytų jis mato tą 
didžiai spalvingų įr gražiai žiJ

Kalėdų diedukas atnešė?
Ar yra toks žmogus, kurio 

širdis neplak\ greičiau, kada jis? 
mato tokį vaikutį nustebintą x 
akutės, rodos, didelės kaip to
rio Įkaitės, burnutė atdara nuo 
nusistebėjimo, veidas, rodos, ži- 

. bantis nuo kokios viduje dc-

Sunku žinoti kų taip nuste
bintas ir svžavėtus vaikas mąs
to. Mums suaugusiems išrodo, 
kad šis vaikutis yrrf penketas 
nuo šio praktiško pasaulio į 
kokių nors gražiausių idealis
tišką vietų — į kokį nors valkų
rojų.

. Ar neapsimoka mums pama
tyti ant musų vaikučių veidų 
tą prakilnų džiaugsmų? Ar nė
ra verta Kalėdų šventes ir jų 
papročiai palaikyti, kada jie į- 
kme tų gilių Šviesų musų hia-

PITTSBURGHO MO

Nors ir-nepamatuotai, bet ga
na daugelis plačios Amerikos 
lietuvių yra įsitikinę, kad Pitts- 
burghas yra tiktai surukęs mie
stas. /

Na, o be to dar, daugelis ma
no, kad ir Pittsburghoj gyven
tojai, kartu ir lietuvės moterys, 
vien Ūktai dulkėms ir durnais 
tesirūpina.

Bet tas visiškai neatitinka 
teisybes. Nes PiftšburgDo lietu
vės moterys yra gana veiklios įr 
organizuotos? ’ •

Pittsburghe moterys turi ke
letą draugijų, kuriose gana ak
tyviai’ veikia.

Paskutiniais laikais yra susi
tveręs lietuvių moterų Raudo
nojo KryžiausJ skyrius. ./Tame 
skyriuj lietuvės i^o t cr y s, lygiai 
kaip ir kitatautės^ atlieka gana 
daug naudingų ir labdaringų 
darbų.

Bet bėgy paskutinių dešim
ties metų, tai užvis didžiausia 
pažangą Pittsburgho moterys

Nutaria rengti paskaitą svei
katos klausimu. .Prelegentė bus- 
Dr. Emilija Kriukas. Dėl dienos: 
ir vietos, -prašome temyli pra
nešimus šiame moterų Skyriu-

Nes jau per eilę, motų Pilts- 
burgho apylinkes didžiausios 
40-tos kuopos valdybos didžiu
mą sudarė moterys. Ir 1942 me
tams valdyboj išrinkta vice-pir- 
mininkė — Ona Gutauskienė, 
užrašų raštininkė — Marijona 
Zdankienė, finansų raštininkė— 
Veronika Količienė, iždo globė
jomis — Elena Saveikienė ir 
Jule Bikinaitė, daktaru kvotėju
— Dr. Baltrušaitienė, organiza
tore — Zdankienė.

O SLA 3-čio apskričio valdy
boj ir komisijose, tai netiktai 
moterys sudaro didžiumą, bet 
1912 metais ir apskričio turtas 
bus vienų moterų globoje. Nes 
finansų raštininke yra išrinkta: 
Marijona Zdankienė, iždininke
— V. J. Količienė, iždo globėjo
mis — Bikinaitė, Dargienė ir 
Sandaitė. Taip kad ateinančiais 
metais musų vyrai ga'ės tiktai

Naujas Budas 
Kalakutienai Kepti

Priruošk vieną žemiau paduotų 
kamšiniu. Kalakuto vidurį ištrįnk 
trupučiu druskos, ir sudėk kamši
nį', bet’ neperpilnai, palik truputį 
vietos. Užsiūk. Įdėk paukštieną 
keptuvan krutinę žemyn, įleisk pa
ruduoti, po to pridėk Vz puoduko 
vandens, uždenk keptuvą, ir kepk 
ant vidutinės ugnies iki suminkš
tės. Reikia 15 minučių kaš svarui. 
Užtikrinti, kad mėsa1 butų sultin
ga, ant, paukštienos galima1 uždėti 
sūdytos kiaulienos, lašinių ar tru
putį paukštienos riebalų. Jeigu 
patinka, taipgi galima sumaišyti 
truputį druskos, pipirų ir įpiltų ir 
tuo apibarstyti kalakutą. Galima 
paduoti stalan su mėgiamu padažu.

Kepta žąsis

Šįmet draugija švenčia savo 
35 metų sukaktį. Nutarta pa
minėti tą įvykį stf bankiet’u,- 
Hollywood svetainėje, kovo 15) 
d. 1942 m. A

Draugija “Apšvicta7* niekad

•kitais- pavyzdingais darbais.
Michalina Baronienė su savo 

dukrele Milda per daugel metų 
priklauso prie šios draugijos ir 
buvo jos pavyzdingos ir labai 
veiklios nares. Bet jos vyrui ir 
tėvui atsidūrus sunkioje ligoje; 
jos buvo priverstos pasitraukti 
jš veikimo. “Apšvicta” įvertin
dama šių narių, darbuotę drau
gijoj, nutarė pasveikinti jas* su 
l£aledomis4 paskirdama mažą 
dovanelę, suploję • jGĮai 
Draugijos sergančiai narei, O- 
nai Paulauckienei; irgi? pTiskyrė 
Kalėdų dovaną sūmojė' $5.00.

Draugijos Valdyba sekan
tiems- 1942 metams bus sekau-

IŠ MOTERŲ VEIKLOS
MOTERYS SMARKIAI ORGANIZUOJASI VISO

KIEMS DARBAMS LAIKE KARO

Daugybės moterų registruojasi Raudonojo 
Kryžiaus darbams

Rašo Nora Gugienė

Rita Marie Schultz 
Vaidins vieną principalių rolių,

Kiekvieną metą Kalėdų šven
tėmis Chibago Musical College, 
kUi-į jaunutė Rita Marie Schultz 
lanko nuo pat trijų metų am
žiaus',- turi specialį1 Aperstatymą. 
Rita, aišku, nuolatos- ima vie
ną -vadovaujančių rolių tokiose 
programose. Šiemet jai mažytei 
buvo kiek sunkiau. su pamoko
mis ir repeticijolnis, nes jbs 
pirmoji pagelbinihkė ir geriau
sia kritikė, josJ^Vlima motina, 
dailės mylėtoja rėmėja, Ma
rie Schultz, jau keli mėnesiai 
kaip serga. Bet? Ritos muzikos 
lekcijos< nebuvo* pertrauktos. 
Kelis sykius kas'savaite ji vyko 
kolegijon miestan', nors ir kie
no kito globojama.

šeštadienio vakare minėta 
muzikos koĮegij^^pildys tam 
tikrą Kalėdinę programą. Rita 
turės svarbią rolę. Ji vaidins 
“Christmas Spiri t'.’’ Pragrama 
įvyks Fine Arts Buildinjg, 410 
So.-Michigan Avė., (lėŠimtąln 
aukšte—Curlis Hali., kaip 7:30 
valandą vakaro. Įžanga veltui 
ir visi kviečiami dalyvauti.

• Prikišk .žąsį kamšiniu. Iš lauko 
pusės pasudyk, apibarstyk pipirais, 
ir Va šaukštuko imbiro. Aptrink 
tarpytu sviestu ir apibarstyk mil
tais; Jdėk į keptuvą, ir karštą pe
čių* su 2 šaukštais riebalų nuolašų 
keptuve. Jeigu paukštis yra jau
nas ir riebus, tai' keptuvai!1 nepilk 
vandens. ^Teigu senas, tai atkaiToti- 
nai aplaistyk trupučiu vandens.

Uždenk keptuvą ir pakepink vie
ną šoną, tada apsuk ir kepink ki
tą. Taip vartyk ir laistyk žąsį kas 
15 minučių iki mėsa suminkštės. 
Keptuvas privalo būti uždarytas 
visą laiką. Laiks nuo laiko šakute 
.pradurk odą, kad riebalai nulašėtų. 
Kepink nuo 1 ;dki 4-ių valandų ar
ba tiek, kad kojos i^ lfrūtinė pasi
darytų minkštos. įgriebk visus rie
balus iš kėjbtuvo, pridėk 2 šaukštus 
'miltų ir 1 puoduką' karšto vandens 
■padažui pagaminti. Jeigu žąsis la
bai riebi, tai1 naudok obuolių kam
šinį.

Kamšinys Vištai 
Ar Kalakutui

Užmerk sausos duonos vandenyj. 
Išimk, pridėk vieną didelį kapbtą 
svogūną, tris plaktus kiaušinius, 
druskos, pipirų. Sumaišyk, ir su- 
kimšk į paukštieną. Taipgi galima 
apdėti viršų ir šonus. Protarpiais 
įsprausk po gabalėlį cukraus. Taip
gi galima naudoti kapotų salierų 
ar maltų šalavijų.

TETAS Dešrfriis Kamšinys

auginti, 0 jo globojimu priseis 
rūpintis vienoms moterims.

Seimo rengimo komisijom 
taip-pat įėjo pačios veikliausios’ 
ir žymiausios SLA narės, bū
tent: 40-tos kuopos Elena Sa- 
veikienė ir Marijona- Bartkaitė, 
86-tos kuopos Sofija Karsokie- 
nė, 90-tos kuopos Barbora Ba- 
kanienė, 104-tos kuopos Agnės 
Kuizinaite ir kitos.

Žinant šių moterų veiklumą, 
gabumus ir' pasiaukavimų SLA 
labui, galime tikėtis, kad: atei
nantis SLA seimas, kuris įvyks 
Pittsburghe sekančiais metais, 
bus’tikrai sėkmingas. >

V. J. Količifenė

Chicagos moterys skubiai or
ganizuojasi teikti visokeriopą 
pagalbą karo laiku. Gal pirmoj 
vietoj stovi Raudonojo Kry
žiaus darbas. “Raudonasis Kry
žius”, sako Mrš. James A. 
Cathcart, pirmininkė Liuosno- 
rių Pagalbos Komiteto, “turi 
vietos kiekvienai moteriai. 
Kiekvienas Raudonojo Kry
žiaus skyrius reikalauna tam 
tikro išsilavinimo, kurį mes 
esame prisirengę suteikti vi
soms moterims”.

Bėgyje paskutinių dešimts 
dienų tūkstančiai moterų atsi
liepė į Raudonąjį Kryžių, norė
damos prisidėti darbu. Raudo
nojo Kryžiaus patalpos mieste, 
616 So. Michigan Avenue, bu
vo taip perpildytos aplikantė- 
mis dėl regisiracijos, kad, ne
atsižvelgiant į vi ą teikim ą 
pagalbą', nebuvo galima visų 
suregistruoti ir joms darbus iš
dalinti.

Tocėl R. K. viršininkės ir pa
taria organizuoti vienutes po 
kolonijas. Be abejo, kad dau
gumui net ir patogiaus susi
rinkti ir dirbti savoj kolonijoj. 
Svetimtaučių tarpe, tokių gruu 
pių po kolonijas randasi visose 
miesto dalyse. Lietuvės tik da
bar pradeda dauginus domėtis 
Raudonojo Kryžinis darbu, bet 
jų atsiliepimas i pranešimus ir 
reikalą dirbti tikrai pagirtinas 
ir jau rado gražių rezultatų.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo grupe, kuri^ sudaro ne 
vien nares, bet ir kilos geros 
valios lietuvaitės, turi jau tarp 
25 ir trisdešimts darbuotojų. 
Jos dirba pačiame Raudonam 
Kryžiui vidunniestyje kiekvie
ną ketvirtadienį. Be to, kitos 
iš jų dar dirba ir kitomis die
nomis ir vakarais, kaip kad bu
vau maloniai nustebinta atra
dus Mrs. Walter Woidait le
nais bedirbant pirmadienio va
karą.

Bet yra daug tokių moterų, 
kurios negali’ dirbti dienomis, 
arba joms nepatogu važiuoti 
miestan. Tokioms reikia orga
nizuotis po kolonijas. Suorga
nizavus grupę ir gavus vietą 
susirinkti ir dirbti, Raudonas 
Kryžius atsių< savo instrukto
res ir pradės vienutės darbą. 
Kreditas už darbą yra lygus, ar 
jis dirbamas Raud. Kryžiuje 
mieste, ar namie ar kolonijos 
grupėse. <

pildyta. Turime padaryti tris 
milijonus chirurginių bintų A- 
merikai naudoti, ir ši skaitlinė 
yra jau du trečdalius išpildyta. 
Kvotai išpildyti belieka lietai 
vienas milijonas. Kitos moterys 
neria du tūkstančius beranko- 
vinių sveterių, dėl kariuomenės 
ir laivyno. Dar kitos neria sve
telius, šalnas ir kojines dėl 
šiaurinės Atjdntiko sargybos.

Tūkstantis Kalėdinių “kits” 
buvo pripildytų dėl vyrų, kurie 
randasi Atlantiko avanpostuo- 
se. Raudonojo Kryžiaus repre
zentantai, kartu su Salvation 
Army, duoda kavą ir sandvičius 
tiems, kurie United . States 
Court House laukia įsirašyti į 
laivyną.
Raudonojo Kryžiaus 
Pagalba Filipinuose.

Raudonasis Kryčius naudoja 
visus galimus rezmsus, kad Fi
lipinams pagelbėti, ir tenykščio 
skyriaus perdeduis kalilegrama 
pranešė Norman Davis, Ameri
kos R. K. pirmininkui, kad rei
kės “nemažos pagalbos neužil
go.” Davis atsake, kad visa ga
lima pagalba bus suteiktu.
Raudonojo' Kryžiaus Vajus 
Chicagos Kvota.

Šiomis dienomis N tcionalis 
Raudonasis Kryžius paskelbė 
vajų sukelti $50,000,000 fondą 
šelpimui dėl karo nukentėjusių.

Chicagos kvota šiame vajuje 
yra $3,750,000. Vajus prasidės 
gruodžio 22-rą dieną.

“Mes buvome gatavi praeitą 
savaitę HawMi ir Filipinuose ir 
pradėjome gelbėjimo darbą už 
45 miliutų po to, kaip pirmoji 
bomba krito. Žinoma, mes ne
galime pasakyti kai]) greitai ir 
kur bombos vėl puls, bet mes 
negalime laukti’ iki tam laikui, 
kad prašyti fondų. Turime su
dėti rezervą“ sakė vieno R. K. 
skyrių pirmininkas, akcentuo
damas svarbą neatidėliojant au
kauti.

Visi tie 3,700 vietinių R. K. 
skyrių turi dar, apart suteiki
mo pagalbos nuo karės nuken
tėjusioms, būti prisirengę veikti 
atsitikime įvairių nelaimių, 
kaip žemės drebėjimo, viesulų, 
gaisrų, tvanų, etc. ele. Kiekvie
noj tokioj katastrofoj, R. K. 
teikia visokeriopą pagalbą nu- 
kentėj ilsiems.

Raudonasis Kryžius yra sim
bolis humanitariškumo.

Paruošk kamšinį iš duonos, 
dėk svieste pakepintą svogūną ir 
¥z svaro dešrinės mėsos, taipgi vie
ną plaktą kiaušinį ir druskos.

Po
Moterų Skyriaus Bendradarbės 
Chicagos Komisijos Nacionalės 

Apsaugos Moterų Komiteto 
Arbatėlėj.

Praeitą ketvirtadienį M'oterų 
Komitetas Chicagos Komisijos 
Nacionalės Apsaugos turėjo ar
batėlę ir supažindinimą su Chi- 
ca'go Service Meii’s Center, ku
ris randasi po mhneriu 176 W. 
Wasliington, Street, šiame po
pietyje dalyvavo grupe) šio Mo
terų Skyriaus bendradarbių, su
sidedanti iš p-lės Narmontaitės 
ir pųnių Augustįehės, Byanskie- 
nės, Vaivadienės ir Skyriaus ve
dėjos, Gugienės. ??

Prie arbatėlės turėjom pro
gos susipažinti' ir pasikalbėti' su 
įvairiomis svetimtautėmis vei
kėjomis ir grupių- pirmininkė
mis. Vėliau padarėm' ekšk/irsi- 
ją per visą šį* ^lešiints aukštų 
namą (kurį Ęlks organizacija 
pervedė miestui). Namas yra į- 
rengtas ir pavestas vyrams tar
nyboj. Musų viziris biTVo įdo
mus ir pamokinantis ir apie šią1 
įstaigų ir jos darbus /pakalbė
simo kitame Mbtįerų skyriuje. 
Kadangi daug lietuvių yra ka
riuomenės ir laivyno tarnybose 
ir jie, būdami Chicagojc, gali’ 
ir kviečiami! naudotis šib 
Centro patogumaks ir vaišingū- 
nui, be abejo, lietuvės TUptęrys 
įrgi norės pažinti ir domėtis jo 
vęilda. N. G.

pietyje dalyvavo gruę

Kamšinys žąsienai
Ar Antienai

1 kvorta senos duonos, sutrupin
tos

% puoduko smulkiai sukapotų 
svogūnų

Vz puoduko kapotų salierų
% puoduko sviesto
1 šaukštukas druskos
% šaukštuko pipirų
Suvilgyk duoną šaltu vandeniu, 

ir viską sumaišyk, kartu su tar
piniu sviestu. Neprikišk perpilnai

ĮVAIRENYBES
— Spėjama, kad moteriškos 

lyties kiautvarlė esąnti\riebcs- 
nė, negu, vyriškos lyties.

— Panaikinimui čokolado 
plėtmų paimkit borakso (mil
telių) ir ant sauso plėtmo api- 
barstykit. Paskui pamirkykit 
šaltam vandeny per 15 minu
čių.

-—Kreolų 
ne mulatai, 
no. Jie tik 
tųjų ilgai 
Įdirbate.

kilmes žmonės yra 
kaip kai kurie ina- 
atsiskyFę nuo bal- 
gyveno ' tropiškam

kirkite tose krautuvėse; ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Kaip jau pirmiau buvo pa
skelbta, šio skyriaus vedėja 
maloniai pagelbės visoms lietu
vaitėms, kurios tik nori prisi
dėti prie Raudonojo Kryžiaus 
darbo. Telėfonuokile dienos 
laiku Central 4411, vakarais 
Yards 0818.

Raudonas Kryžius pertrauks 
savo darbą mieste nuo 19-tos 
dienos gruodžio iki sausio 5-tai 
dienąi. Tad butų gražu ir pa
girtina, kad su 5-ta diena sau
sio 1942 melų Raudonojo Kry
žiaus rekordai talpintų daug 
daug musų lietuvaičių vardų 
savo darbuotojų eilėse. Ką sa
kote, lietuvaitės?
Truputis Skaitlinių
Iš Chicagos Skyriaus

Chicagos kvota (paduota pra
eito gegužės menesyje) paga
minti tris šimtus tūkstančių ap- 
rėdahj dėl britų jau beveik iŠ-1

Mes moterys turime skaityti 
savo priederme prisidėti jo dar
buose kiek tiktai galime. ‘

Murinę soothės, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, mortes, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each botde. Atatl Drug Stores.

Garsinkites “N-nose”
•W-
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ŠVENČIŲ PROGA
Atėjus metinei šventei, Kalė

doms, taja proga sveikinu vi
sus šio skyriaus ir šio laikraš
čio skaitytojus, taipgi ir visus 
šio pažangaus laikraščio rėmė
jus, kurie bent kuo prisideda 
palaikymui musų pažangios 
spaudos. Toliau sveikinu ir lin
kiu linksmų Kalėdų skyrių ben
dradarbiams, kaip antai: Mote
rų skyriui, Pittsburgbo. Det
roito ir Kanados skyriams. 
Mums yra linksma matyli, kad

PARUOŠKIT NAMĄ 
ŽIEMAI

Insuliuokit, apsaugokit nuo šiur
pių vėjų, sutaupykit kurą.

ŽIEMINIAI LANGAI ir DURYS
Palaiko šilimą viduj, gerina 

namo išvaizdą.
Lengvi išmokėjimai—Apskaičia

vimas dykai.
Lietuvis Sėlsmanas.

CARR-MOODY 
LUMBER CO.

STANLEY LITWINAS— 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted VICtory 1272

mūšų’ vienminčiai paduoda 
įvairių žinių iš savo kolonijų. 
Turėti tokius laikraščius kaip 
Naujienas ir Keleivį, tai yra 
mums garbė. Taipgi sveikinu 
tuja pat proga ir redakcijų 
štabus, kurie su mumis sykiu 
darbuojasi, — jie padeda daug 
darbo ir energijos lietuvių rei
kalams.

KARAS IR LIETUVIAI
Kadangi užpuolikai jau už

puolė ir musų laisvų šalį Ame
riką, ir Amerika atsidūrė karo 
pavojuje, tad ir musų mieste 
kilo didelis susirūpinimas ir di
delis sujudimas. Miesto valdžia 
rengiasi prie įvairių apsaugų 
nuo priešo bombų, ir tas pilie
čiams suteikė daug baimes ir 
rūpesčio. Amerikos gyventojai 
niekuomet nesitikėjo, kad jie 
išgirs griausmingus signalus, 
kurie praneša apie priešo' už
puolimų, bet dabar jau tas 
vyksta ir nemažai jaudina vie
tos gyventojus.

Lietuvių tarpe irgi kilo dide-

savotiškus 
jų vaikai jau 

priešo kariuolių ar

lis susirūpinimas, nes nemažai 
yra ir lietuvių jaunuolių Ame
rikos karinemenėj. Gal jų sgy- 
vastei dar , ir nėra didelio pa
vojaus, tačiau kožna molina ir 
kožnas tėvas turi 
jausmus, kada 
būna arti
priešo durtuvų. Yra visai leng
va pasakyti, kad Amerikai dar 
nėra pavojaus* bet motinos ar 
tėvo širdį yra labai sunku įtik- 
rinti. Daugelis jau ašaras lieja 
ir sako, kad mano sūnelis gal 
jau nebegrįš iš vienos ar kitos 
tarnybos vielos.

Z

Mes gerai žinome, kad musų 
mylima šalis Amerika nenorė
jo karo ir musij prezidentas

RAKANDAI
PRAKTIŠKIAUSIA DOVANA KALĖDOMS

JUOS DUODAMI UŽG^' ^^’NSFT VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ

laikyti Ameriką nuo los pasau
linės skerdynes. Tačiau negalė
jo priešui lokių pat dvasių 
įkvėpti. Mes žinome, kad lie
tuviai yra ištikimi Amerikos 
piliečiai, ir jie kooperuos su 
valdžia visais galimais budais, 
kad lik demokratijų išgelbėjus 
nuo užpuolikų. K

Lietuviai dar nėra niekad 
prasižengę, kad butų geda nuo 
kitų tautų ar Amerikos val
džios. Lietuviai yra geri Ame
rikos piliečiai, o jei kurie dar 
nėra piliečiai, tai yra geri šios 
šalies gyventojai ir gynėjai. 
Taigi jau iš anksto galima sa
kyti, kad ir šiame pavojinga
me momente lietuviai pasiliks 
ištikimi savo antrai tėvynei 
Amerikai. Musų pirm tutinę tė
vynė liko žiaurių priešų užpul
ta ir sunaikinta, o dabar ir mu
sų' antrųjų tėvynę tie patys 
priešai pradėjo pulti. Taigi 
nors tokiame pavojingame mo
mente mes lietuviai eikime 4 
vienybę pamiršdami' praeities 
nesusipratimus ir ginkime de
mokratiškas teises visame pa
saulyje.

SLA 136 KUOPOS METI
NIS

nas katalikai surinko'apie še
šis šimtus dolerių šelpimui Lie
tuvos pabėgėlių. -•

Taipgi pasakė gražių ir pat r i- 
jotiškų kalbų “L, ž.” redakto
rius adv. Gabaliauskas. Jis 
taipgi yra Lietuvos, pabėgėlis, 
žinoma, daugeliui nelabai pa
tinka, kad p. Gabaliauskas pla
čiai nušviečia ir paties p. Sme
tonos darbuotę laike jo šeimi
ninkavimo Lietuvoje. Well, 
kaip ten nebūtų, bet matosi, 
kad p. Gabaliausko žodžiai ata- 
tinka tikriems faktams, ~ tuos 
faktus Amerikos lietuviai jau 
seniai girdėjo.

METINIS BALIUS
“Liet, žinios” praneša, kad 

--------4—___
%

rengia savo m/tinį balių va^a- 
rib 1 dienų 1942 m. .los tikisi, 
įtėd. tai 'busiąs sėkmingiausias 
parengimas. Laikraštis gaunąs

rėmėjų.
ŠAUKIAMAS J 

TARNYBĄ
jau 
vrašaukiamas H. Cerauka, tai 

sūnūs vietos veikėjo Stasio 
raukos. Jaunuolis yra ga 
tai nėra abejonės, kad ir ka
riuomenėje gaus paaukštinimų 
greitu laiku.

POKYLIS
i

Gruodžio 13 dieno nn ne

telis turėjo pokylį, kuriame da
lyvavo gana gražus skaičius ra- 
teliečių ir šiaip ęvečių. Ponai 
Brazauskai visus gražiai pavai
šino.

Daugelis lietuvių dirbo dėl 
naujo majoro išrinkimo. Apro
dė, kad darbas eina, sutartinai. 
Bet dabar kai kurie jau nusi
skundžia, kad nėra susitarimo 
dėl gavimo tam tikrų darbų 
prie miesto. Kaip viskas iš tie
sų yra, tai nėra aiškumo. Aš 
manau, kad visi lietuviai, va
dovybėje esantys, susitars ir at
liks, kas yra reikalinga. Reikia 
pasitarti ir viskas eis tvarkiai. 
Mano manymu, tai galima 
lengvai sutvarkyti.

• Jonas Jarus
T

Kas tai tapo pridėta!
rr tTn c<*XTm* t s: •’ - —•

JOE KAZIKAITIS, Sav.
4140 Archer Avenue LAFayette 3516

M A D O S

PRAKTINIAI RŪBAI:
•Ne. 4855—Marškiniai—sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20; taipgi 32, 

34, 36, 38, 40, 44 ir 46.
No. 4854-—“Pažamas”—sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20; taipgi 

30, 32, 34, 36, 38 ir 40. .

Nuimi gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš- 
kiii parašyti savo vardų pa-j 
vurdę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, UI. '

NAUJIENUb fattern Dept.
• 739 S. Hul.«teJ St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd j No.......... ...

Mieros ..................  per krutinę

...................   7V
' (Vardas ir pavardB)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

TOBULA DOVANA“j a r

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

IŠMOKĖJIMAI
Kainon įeina Feder. Taksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki

Kalėdų. _________

:®vEbann®į‘:
Je^ccrs < Opticions

6446 S. Halsted St.

išrinkta

are common offenders

TAIP, SANTA! Kas 
tai naujo tapo pridėtai 
Ir švenčių dovanom 
yra dar kas kita 
naujo! Nauji Old 
Golds*

RED- ITCHY— SCALY

EOEMA

ko savo 
kuriame 

kuopos 
nariai j

S g|g

A TYPEWRITER 
Makes and Idcal X-mas Giftl 

’15“
Cash or Easy g

Terms
3 MONTHS RENTAL $5
W A G N E R

Typewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

SUSIRINKIMAS
SLA 136 kuopa lai 

susirinkimų,, 
išrinkta naujabuvo 

valdyba ir nominuoti 
Piki. Tarybos vietas.

Kuopos valdyba liko
iš šių narių: pirmininku Jonas 
Jarus, vice-pirm. Custer, finan
sų raštininku Stasys Čerauka, 
užrašų raštininku Krakauskas, 
iždininku Al. Gedgaudas.

Į Piki. Taiybos vietas gavo 
daugumų balsų šie nariai: ant.1 
prez. Bagočius 18, viee-prez. 
Mažukna 20, sekr. Vinikas 19, 
ižd. Žebrys 23, Gugis 1, iždo 
glob. Mockus 15, Mikužiutė 16. 
Daugelis kitų gavo po vienų ar 
kelis balsus. Reiškia, kuopa 
balsavo kuone vienbalsiai už 
senųjų, Pild. Tarybų, išskyrus 
iždininkų. Viso susirinkime da
lyvavo 27 nariai.

NAUJŲ METŲ SUTIKTU- 
VIU BALIUS

Vietos savaitraštis “Dirva 
praneša, kad ji rengia Naujų 
Metų sutiktuvių balių Lietuvių 
salėj. Balius įvyks gruodžio 31 
dienų. Sako, kad duos daug do
vanų atsilankiusiems, ir priža
da gerus laikus visiems. Taigi 
jei neturite kur eiti Naujų Me
tų laukti, tai “Dirva” kviečia 
pas save.

MIRĖ JULIA DIČKUS
Mirė Julia Dičkus nuo 8110 

Pulaski Avė. Liko motina, tė
vas, brolis ir sesuo. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis. Ve
lionė buvo tik 27 metų am
žiaus.

MIRĖ KAROLIS SKORKO
Mirė Karolis Skorko nuo 

1652 E. 39 St., sulaukęs 59 me
tų amžiaus. Liko žmona, trys 
sūnus ir viena duktė. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis.

PRAKALBOS
Gruodžio 7 dienų kata’ikai

buvo surengę prakalbas bažny
tinėj salėj, kur susirinko keli 
šimtai publikos. Prakalboms 
buvo atvykęs kun. *K. Baraus
kas, vienas iš Lietuvos pabėgė
lių. Jis) pasakė patrijotiškų kal
bų ir nušvietė padėtį visų Lie-» 
tuvos pabėgėlių. Per kelias die-

‘Tai Latakia
t,"

“Prieskonis? Šio brangaus ...
Lako iš, Rytinio Viduržemio 
dabar duoda Old Golds naują, 
puikesnį skonį... Du o k i t e

SNAUJŲ, Old Golds dėl Kalėdų! 
Du gražlaspalviai, specialiai ; 
Kalėdiniai1 pakai jūsų rūkymo '' 
krautuvėse l

ta-

-----

tavom ------
--- £--------- *--  ,

---- So. st, mmo.

VNRDAS -
KDRESNS

Sekmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą! 

Pirmas vartojimas nuostabai^, 
raminančio Žemo—paga] dakZrK 
ro formulę — greitai pašapna 
smarkų niežėjimą ir tuojair ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! _
Visose vaisti- ŽEMO
nese ................

MIDDLE-AGED 
PEOPLE

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

Before Arty Date Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
To Mahe Your^Breath Siveeter

KRAFT FRENCB 
DRESSING

AMIRKA’Š lARGIST 
StltlNG BRAND ...
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būt Turkijos Jink arba į Italiją, arba j pietinę Francu- 
zįją ir Ispaniją. Niekas nežino nacių ,plano, bet visi nu
mano, kad, neilgai trukus, jie vėl kirs smūgį kuriame 
nors punkte, gal būt, dargi keliuose punktuose kartu.

Yra pavojinga manyti, kad Raudonoji Armija jau 
baigia blaškyti vokiečių jėgas. Jie dar galingi. Gerai, kad 
rusai neduoda jiems ramybės, kuomet jie keliasi iš ofen- 
syvo pozicijų į apsigynimo pozicijas. Juo daugiau žalos 
bus naciams padarytį juo sunkiau jiems bus pradėti 
naują ofensyvą pavasaryje. Bet “ašies” priešai turi bu
dėti ir turi būti pasirengę atremti juos naujose srityse.

Geriau, negu buvo manyta JAPONŲ FATALIZMAS

Pirmos- žinios apie japoną ataką Havajų salose buvo 
sukėlusios daug nerimo ir susirūpinimo Amerikoje. Jos 
sakė/ kad Jungtinių Valstybių laivynui ir svarbiausiai 
bazei Pacifike padaryta pasibaisėtinos, beveik neatitai
somos žalos. £jo gandai, kad tai buvo “didžiausią katas
trofa0 Amerikos istorijoje. z

Bet dabar jau žinome, kad tokios baisios nelaimės 
tenai neatsitiko. Laivyno sekretorius, pulk. Frank Knox, 
kuris pats aplankė Havajų salas, sugrįžo ir davė rapor
tą. Iš jo patiriame, kad japonai paskandino vieną apy
senį “musių laivą0 (Arizoną), tris naikintuvus, vieną 
minininką ir vieną šaudymo pratimams vartojamą laivą. 
Antras senas “mūšių laivas0 (Oklahoma) apvirto, bet ga
lės būt pataisytas. Pažeisti yra ir kai kurie kąti laivai, 
bet jie visi bus sutaisyti.

O šiaip, visas Ramiojo vandenyno laivynas kartu su 
lėktuvnešiais, sunkiais skraiduoliais ir lengvais skraiduo
liais ir narlaiviais yra geram stovyje ir plaukioja vande
nyne, ieškodamas priešo.

Tai yra džiuginantis pranešimas. Nusiminimui nėra 
pamato. Skaudu, tiesa, kad japonų bombos užmušė ne
toli trijų tūkstančių žmonių ir sunaikino pustuzinį laivij, 
kurie butų galėję saugoti Amerikos teritorijas nuo prie
šo arba padėti britams nuo jo gintis. Bet Jungtinės Vals
tybės dar anaiptol nėra bejėgės Rytų vandenyse.

Sekretorius Knox pripažino, kad japonai užklupo 
musų laivyną Pearl Harbor uoste netikėtai. Uosto sar
gyba nebuvo pakankamai budri. Kas dėl to yra kaltas, 
stengsis surasti tyrinėjimo komisija, kurią paskyrė pre
zidentas Rooseveltas. *

»---------- ---------- ---------------------

Vokiečiai traukiasi
Rusijos fronte vokiečių armijos traukiasi. Iš Mas

kvos yra skelbiama, kad sovietų kariuomenė triuškinan
ti vieną nacių diviziją po kitos ir pagrobianti nesuskai
tomus kiekius nacių ginklų ir karo medžiagų. O Berly
nas sako, kad vokiečiai traukia savo kariuomenę atgal 
į patogesnes apsigynimo pozicijas ir trumpina savo fron
to liniją, nes per žiemą vokiečiai neketiną daryti Rusi
joje puolimų. •

Kadangi bešališkų stebėtojų arti fronto nėra, tai ne
žinia, ar tie susirėmimai Rusijoje, iš tiesų, reiškia, kad 
nacių karo mašina jau pradėjo griūti. Bet yra faktas, 
kad Hitleris kolkas nei Maskvos, nei Leningrado nepa
ėmė; ir, jų nepaėmęs, yra priverstas trauktis atbulas.

Įdomu, kaip toli jam teks atgal eiti. Traukimasis 
prasidėjo gruodžio 5 dieną — už dviejų dienų prieš ja
ponams užpulsiant Jungtines Valstybes ir Britaniją. Ne
gali būti jokios abejonės, kad naciai ir japonai buVo su
sitarę iš anksto: kai vieni sustabdys puolimus Rusijoje, 
tai antri pradės ofensyvą Tolimuose Rytuose.

Lapkričio 27 dieną, kuomet vokiečiai buvo prisiar
tinę prie Maskvos ir atkakliai stūmėsi priekyn, nepaisy
dami šalčių ir didelių nuostolių, “Naujienose” buvo nu
rodyta, kad Hitleris turės arba greitu laiku paimti Mas
kvą (ir Leningradą) — arba trauktis atgal. “Nacių ar
mijoms”, pasakė dienraštis, “reikia pastogės žiemai pra
leisti. Jos negali per žiemą sėdėti laukuose, nes pusė ka
reivių iššaltų arba apsirgtų”. Ir toliau, tame “Naujienų” 
straipsnyje buvo sakoma:

“Ve dėlko reikia manyti, kad dar prieš antrąją 
gruodžio mėnesio pusę vokiečiai bus priversti dėti 
didžiausias pastangas paimti Rusijos didmiesčius, 
nežiūrint kokia kaina. Butų gerai, kad jie šitose sa
vo pastangose nusisuktų sprandą — arba bent pasi
darytų ko didžiausių nuostolių.” /
Sprando naciai dar nenusisuko. Matyt, jie pabūgo ir 

didelių nuostolių. Atrodė, kad jie nuostolių nepaisys, ka
dangi atsitraukimas nuo Maskvos gręse sunaikinti Hit
lerio ir jo “reichswehro° prestyžą. Juk Hitleris buvo pa
sakęs, kad priešas jau ešąs visai parblokštas; tik dar vie
nas smūgis’— ir jo nebeliks. ? ''

Bet Hitlerio prestyžą dalinai išgelbėjo japonai. Pa
darydami staigią ataką prieš anglų ir amerikonų pozici
jas Ramiajame vandenyne, japonai nukreipė pasaulio dė
mesį nuo Rusijos fronto į Tolimuosius Rytus.

Tuo laiku, kai visų akys dabar yra. įsistebeilijusios 
į Pacifiko žemėlapį, naciai atitraukia daugumą savo di
vizijų nuo Maskvos ir Leningrado, o kitas siunčia, gal

Vakarų civilizacijos žmonėms 
yra sunku suprasti Azijos tau
tų psychologiją. Dabar, kuomet 
Jungtinės Valstybės kariauja su 
Japonija, spauda paduoda daug 
žinių apie japonus, norėdama 
išaiškinti, ar jie yra pavojingas 
priešas musų kraštui.

Dauguma pripažįsta, kad ja
ponai geri kovotojai. Jų karei
viai yra drąsus, disciplinuoti ir 
išlavinti. Niekas nesitiki, kad 
Japonijoje atsirastą “penktoji 
kolona” arba kad japonų ka
riuomenė atsisakytą klausyti 
savo vadą. Japonai yra klusnąs 
ir nemurmėdami stato į pavojų 
savo gyvastis.

Paprastai yra sakoma, kad 
japonai klauso savo valdžios, 
nes jie garbina savo imperato
rių (mikado), kaip dievą. Bet 
rašytojai, kurie geriau pažįsta 
“Tekančios Saulės” kraštą ir jo 
gyventojus, aiškina ją klusnu
mą kitaip. Jie nurodo, kad im
peratoriaus garbinimas Japoni
joje prasidėjo palyginti nese
niai, tik nuo 1868 metų. Pir
miau mikado neturėjo jokios 
galios ir į jį buvo žiąrima be
veik su panieka.

Japonai yra fatalistai. v Jie 
mano, kąįd! ^mogus ąegali prie
šintis lįkįmąįx Ęas A;yra lemta, 
to neišvengsi;/jie iš mažens yra 
auklėjami tokioje dvasioje, ir 
jiems atrodo, kad pati gamta 
vieniems žmonėms pavedė val
dyti, o kitus paskyrė valdovams 
tarnauti. Japonas kareivis eina 
į mūšį, aukodamas savo gyvas
tį ne dėl to, kad jisai tuo pasi
aukojimu nori pasiekti kokį tik
slą, bet dėl to, kad jam neatei
na į galvą mintis pasielgti ki
taip. Paliepta eiti — ir jisai ei
na.

ąs ;yra lemta,

“Tokie žmonės”, kaip pa
stebi vienas rašytojas, “maiš
tų nekelia...

“Tai betgi nereiškia, kad 
japonai mėgsta karą. Jie pri
ima karų, nelyginant kokį 
gamtos skirtą dalyką. Gavę 
įsakymą kovoti, jie kovos, 
nestatydami jokių klausimų.

žmonės, nemėgsta, kad 
sūnus butą užmušami.”
Karo su Amerika japonai bi

jo, nes jie žino, kad Amerika 
yra milžinas. Jie bijo, kad tas 
milžinas Japoniją sutriuškins. 
Bet kuomet tai įvyks, japonai 
žiūrės į pralaimėjimą, kaip į li
kimo nuosprendį. (

jy

RAGINA TUOJAU ORGA 
NIZUOTI “LIETUVOS 

VYRIAUSYBĘ UŽ
SIENYJE”

Prieš dvejetą savaičių‘“Drau
gas” išreiškė mintį, kad be ati
dėliojimo turi būti steigiama 
“Lietuvos vyriausybe užsieny
je” arba koks nors lietiivių tau
tos komitetas, kuris galėtą kal
bėti užsienyje Lietuvos vardu. ; 

: . Dabar jisai vėl grįžta prie to ; 
paties sumanymo, pastebėjęs 
nutarimą, kurį priėmė savo 
konferencijoje, pereitą sekma
dienį, Demokratijos ir Lietuvos 
Nepriklausomybė S^nga. Pa
kartojęs kai kurias to nutari
mo ištraukas, jisai rašo:

“Tuo budu ir kataliką, ir 
tautininką, ir Socialistų cen
trai pasisakd už sudarymą 
Lietuvos vyriausybeš užsie
nyje. Vadinasi, šiuo atžvilgiu

t

dirva jau paruošta. Paramos 
bus. Reikale ir visuotinas A- 
anerikos lietuvių seimas gali
ma sušaukti. Dabar, tik rei- 
kia, kad atsakomingi asme
nys imtųs iniciatyvos tokį or
ganą sudaryti.” /
Mums atrodo, kad pįima rei

kia truputį geriau išsiaiškinti. 
Klausimas, ar mes' visi tą patį 
dalyką turime galvoje, kuomet 
kalbame apie “Lietuvos vyriau
sybę užsienyje.”

Kai kuriose musų srovėse vi
sa ši problema yra sprendžia- 
ima labai paprastu budu. Yra A- 
merikoje p. A. Smetona, kuris 
nešioja “respublikos preziden
to” titulą; jisai pasirinks kokį 
nors asmenį, Lietuvos pilietį, ir 
paves jam sudaryti “ministerią 
kabinetą”; “kabinetas” bus su
darytas, prisistatys p. Smetonai, 
kuris jį prisaikdins — ir bus 
atliktas kriukis. - /

Bet anaiptol ne visi žmonės 
su tokia procedūra sutinka. Kai 
kurie mano, kad p. Smetonos 
nuožiūrai pavedus tą reikalą, 
susidarytų tokia vyriausybė, 
kuri nerastą paramos plačiojo
je Amerikoj lietuvių visuome
nėje. O paeitojo sekmadienio 
konferencija iškėlė dar kitą 
klausimą,/Mseit, apie Lietuvos 
žmonių pjęif^riąią.

Lietuvos visuomenės 
nusistatymas.

v * *

Konferencijos nutarime yra 
pasakyta:.^ .

“Demokratijos ir Lietuvos 
> Nepriklausomybės Sąjungos 

konferencija ... apgailestau- 
♦ ja, kad iki šio laiko demo

kratiškai -nusiteikusi Lietu
vos visuomene nepajėgė pa
siųsti atsakomingų visuome
nės atstovų užsienin krašto 
reikalais tupintis.”
čia aiškiai pasakyta, kad tik 

demokratiškai nusiteikusios 
Lietuvos visuomenės atsako
mingi atstovai užsienyje turėtų 
teisę kalbėti Lietuvos vardu ar
ba steigti “vyriausybę užsieny
je”.

Visi žinome, kad p. Smetona 
neturi nieko bendro su demo
kratiška Lietuvos visuomene. 
Jisai yra ne jos atstovas, bet 
jos priešas, neteisėtai pagrobęs 
valdžią į savo rankas ir per 13 
su puse metų demokratiją Lie
tuvoje slopinęs. Tas faktas, kad 
p. Smetona, išdumdamas į už
sienį, išsinešė pasisavintą apga* 
vingu budu “respublikos prezi* 
dento” titulą, dar anaiptol ne
suteikia jam moralios teisės re
prezentuoti užsienyje Lietuvos 
žmones.

Užsienyje, deja, demokratinės 
Lietuvos atstovų dabar yra la
bai nedaug. Ar iš ją butų gali
ma sudaryti, jei ne vyriausybę, 
tai bent “tautos komitetą” arba 
“tautos tarybą”, sunku pasaky
ti. Tačiau* jeigu tokš autorite
tingas vienetas butų organizuo- 
jatnas, tai amerikiečiai turėtų 
būti įtikinti, kad jisai tikrai yra 
vertas visuomenės pasitikę j imb 
ir paramos. Dejąokratijos ir 
Lietuvos Nepriklausomybės Są
junga nepasižadėjo iš anksto 
“užgirti” kiekvieną tokį kurinį, 
bet, priešingai, savo pareiškime 
:pasak<Į:
j ' • z .
, j “Konferencija yra įsitiki

nusi, kad užsienyje sudaryto
ji Lietuvos valdžia gali atheš- 
ti gero Lietuvai ir jos gyven*

O

. gu ji bus sudalyta iš demo
kratijos idėjomis tikinčių, de
mokratišku santvarką palai
kiusių ir dėl demokratijos 
kovojusių asmenų.”
žodžiu, ta vyriausybė užsie

nyje turi būti sudaryta ne iš 
fašisjų arba fašistų pakalikų.

Atvykęs į Ameriką, ne vienas 
diktatūros tarnas bando apsi
kaišyti “demokratiškomis” 
plunksnomis, — ypač dabar, 
kuomet eina karas. Bet visuo
menė tokiais paukščiais negali 
pasitikėti,’— negut jie įrodytų, 
kad jų širdys tikrai pasikeitė. 
“Sugriešijusiam” žmogui nėra 
draudžiama pasitaisyti.

Amerikos demokratijos rei
kalas pirmoje vietoje.

Pagaliau, turime atsiminti, 
kad Amerikos piliečiams lietu
viams šiandien 
reikalas gintiv i 
privalome daryti, net ir dėl Lie
tuvos, nieko tokio, kas trukdy
tų Amerikos gynimą arba prieš
tarautų Amerikos demokratijos 
siekiniams.

Esame laimingi, kad Jungti
nių Valstybių valdžia oficialiai 
pasisakė už laisvos Lietuvos at- 
steigimą. Bet Lietuva dabar yra 
po naciškos Vokietijos jungu—■ 
Vokietijos, prieš kurią Ameri
ka kariauja. Mes todėl galėtu
me remti tiktai tokią Lietuvos 
valdžią užsienyje, kuri stengtų
si sukelti Lietuvos žmones prieš 
nacius.

Čekoslovakijoje, Norvegijoje, 
Lenkijoje ir kitose Hitlerio o- 
kupuotose šalyse yra “požemi
nis” judėjimas,, kuris kovoja 
prieš okupantus. Gal būt, toks 
judėjimas yra jau ir Lietuvoje, 
žmonių sušaudymai, apie ku
riuos buvo keletą kartų praneš
ta Lietuvos ir Vokietijos laik
raščiuose ir per radio (“Naujie
nose” apie tai buvo rašyta), lei
džia manyti, kad jisai yra. Su 
tokiu priešnacišku Lietuvos ju
dėjimu kooperuojanti “vyriau
sybė užsienyje” arba komitetas 
arba taryba atliktų didelį patar
navimą ne tiktai Lietuvos liau
džiai, bet ir Amerikai.

Ir tą vyriausybę Amerikos 
lietuviai remtų su entuziazmu!

Bet yra aišku, kad tokią vy
riausybę nesudarys nei Smeto
na, nei koks kitas fašistas.

Taigi ir kalbėti apje Ameri
kos lietuvių seimo šaukimą yra 
dar peranksti. 1

Prof. Fr. Herz

vra svarbiausias 
ią šalį. Mes ne-

Šiurpi švedo mirtis 
Amazonės giriose
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kuri ir 
tautų is-

(Tęsinys)
Pirmiausia istorija, 

yrą tiktai kultūringų 
tori j a, susiduria ne su gryno
mis, o tik mišriomis rasės at
žvilgiu tautomis, ir ji retai pa
reiškia vienodą nuomonę apie 
santykį tarp tautos ir jos aplin
kumos. Rasių arba aplinkumos 
tapatumą sunku tiksliai nusta
tyti, ir istorijos įvykiai dažnai 
taip ssuipynę, kad iš jų galima 
daryti įvairiausių išvadų. Todėl, 
į pažymėtus klausinius galima 
bus tik maždaug ir su dideliu 
atsargumu atsakyti. Tačiau, kai 
kurios to klausimo pusės turi 
gana gausios įrodomosios me
džiagos.

Rasė ir aplinkuma.

1933 metais iš Švedijos į Ek
vadorą atvyko talentingas šve
dų dailininkas Ralfas Lavinas. 
Jis norėjo praturtinti savo me
nininko vaizduotę naujais įs- 
pudižąis. Iš Ekvadoro Levinąs 
nukeliavo į Galapagoso salas, o 
iš ten į'Grajakilj. Neturėdamas 
pinigų tolesnei kelionei, Levi- 
nas bandė dirbti aukso kasyk
lose, paskui dirbo miškuose ir 
pagaliau nutarė pasidaryti auk
so ieškotoju. Aukso ieškoti jis 
iškeliavo kartu su vokiečiu Al
fredu Mozeriu. Levinas ir Mo
zeris pėsti nuėjo prie Amazo
nės upės, kur, pasak indėnų, 
galima buvo rasti aukso.

Po 25 dienų kelionės per 
džungles, kur jie turėjo kovoti 
su laukinėmis beždžionėmis ir 
nuodingais šliužais, keliautojus 
pradėjo kankinti troškulys, o 
pelkių vandenį negalinta buvo 
gerti. Mozeris ramino Leviną 
sakydamas, kad greit greit pa
sieksią kokias nors apgyventas 
vietas, kur rasią geriamo van
dens, Bet Levinas nekantravo 
ir nutarė pasiieškoti kokio nors 
šaltinio. Nespėjo jis atsitolinti 
per 200 metrų, kai Mozeris iš
girdo Įtaisų riksmą. Jis leidosi 
bėgti ta kryptimi, kuria nuėjo 
draugas ir pamatė šiurpų regi
nį.

Levino kūnas be galvos bu
vo pririštas prie medžio, o ap
link jį šofeo laukiniai Jndėnai. 
Jie mosavo kirviais, o vienas 
ją laike kraujais, aplieta galvą. 

. ~ „ Tada Mozeris apąlpo. Atsikvo-
tojams liktai tuo atveju, jei-jše^s jis atsargiai nuėjo į prie-

vo pažangesnis, šiurkštus šiaur- 
vakarys — atžagareiviškesnis. 
3et kai tik šiaurės vakaruose 
pradėta kasti anglį ir geležį ir 
irasidėjo industrializacija, san
tykis pasidarė visai priešingas. 
Rodos, nėra reikalo nurodinėti 
įaujus pavyzdžius, nes kiekvie
na istorijos eigos pusė turi jų 
pakankamai. Pagaliau, reikia ir 
tai pastebėti, kad daugely tun
tų pastebimos tam tiaros žy
mės, kurios nevieną šimtmetį 
perduodaTnos įvairia forma, iš
silaiko ir sudaro įspūdžio, kad 
tai įgimta rasinė savybė.
Gamtos įtaka rasės kultūrai.

1. Mes turime daug pavyz
džių, kur tam tikroms gamtos 
sąlygoms atitinka tam tikri so
cialiniai ir psichologiniai tipai, 
nors iš to dar negalima išvesti 
būtinų dėsnių. Įvairiuose pasau
lio kraštuose ir įvairiais laikais 
istorijoj sutinkame taikingus, 
mažai paslankius, svetimiems 
pasiduodančius derlingų lygu
mų žemairbius ir karingus, plė
šikaujančius, valstybes kurian
čius stepių klajoklius, taip pat 
nederlingų kalnavječių ištiki
mus žemės sūnūs, per vieną va
rančius prekybą, jurų plėšikavi
mą ir viešpatavimą; kultūriškai 
ir politiškai ypatingai anksti 
subręstančius salų ir patogių 
upių žiočių gyventojus. Kaip 
panašus net smulkmenose he.ė- 
nų, arabų, germanų, romanų ir 
japonų riterio dvasinis vaizdas 
Todėl, visai nenuostabu, kac 
kryžiuočiai arabus riterius pri
pažino kaip savo luomo bendri
ninkus, su jais broliavosi ir gi
miniavosi, tuo tarpu savo tautų 
kaimiečių ir miestiečių nelaikė 
sau lygios kilmės žmonėmis.

linkos padarinys, bet ne vien 
jos, kaip anksčiau buvo pabrė
žiama. Jau Hipokratas ir Aris
totelis buvo pripažinę ryšį tarp 
gamtines aplinkumos ir dvasi
nių žmogaus savybių, o šiais 
laikais Fr. Ratzclis, pasiremda
mas tos pačios rųšies faktais, 
sukurė net visą naują mokslo 
šaką — antropogeografiją.
Rasė įvairiomis aplinkybėmis 

ir laikais.
2. Toliau, istorija rodo didelį 

skaičių tautų, kurių dvasinis 
veidas, laikui bėgant arba pasi
keitusių aplinkybių įtakoj, 
smarkiai pakitėjo, nors rasinė 
jų sudėtis ir liko ta pati. Seno
vės germanai, kurie darbą lai
kė didžiausia žmogaus gėda, vi
sai mažai tebuvo linkę “vokiš
ką uolumą” pripažinti viena sa
vo rasės dorybių. 1820 m. Ge- 
novesi rašė, kad vokiečiai nie
kuomet nevarysią tokios preky
bos, neturėsią tokios pramonės 
ir taip gausiai gyventojų, kaip 
prancūzai ar anglai; ir vokietis 
galvojo, išgirdęs apie planuoja
mus naujus geležinkelius, kad 
jie jam nebusią nieko verti, nes 
vokiečio budui esanti svetima 
keliavimo dvasia. Anglosaksai 
užpuolė Angliją, kaip drąsus jū
reiviai, bet paskui labai greit 
pasirodė neturį nė mažiausio 
patraukimo prie juros ir tik 
daug vėliau tas patraukimas pa
mažu vėl atsirado. Treitschke 
nurodo į tai, kad Anglijoj išti
sus šimtmečius civilizuotas 
pietrytinis Anglijos kraštas bu-

tarp jitskirą kontinentų kultū
ros lygio ir jų gamtos (klima
tas, paviršius, augmenija, gyvu
oja, žalingi gamtos reiškiniai, 
susisiekimo pobūdis). Paraleliz
mas visiems matomas, čia gali
me, pavyzdžiui, nurodyti, kad 
darbo energiją slopina žmoguje 
perdidelis gamtos žiaurumas in 
caip pat perdidelis jos švelnu- ) 
mas, vešlumas. Klimato atžvil- j 
giu vidutinės zonos kultūrai 
tarpti patogiausios. Visų prieša
ky čia stovi Europa, esanti vi
dutinėj klimato zonoj. Jai arti
miausios yra šiaurės Amerikos 
ir šiaurės Azijos dalys. Bet dau
gely Amerikos ir Azijos vietų 
kultūros bangos giliai įeina į 
kraštutines zonas, juo labiau* 
kad Azijos vidutinio kiimato\ 
zonos daug kur yra šaltos, sau- ; 
sos kalnavietės ir dykumos. 
Afrika ir Australija yra dau
giausia karštose klimato zono
se, kur sausos dykumos užima 
didesnes tų kontinentų dalis.

Gamtos gerybėmis panašus 
Azijos ir Europos kontinentai 
yra žymiai pranašesni įz ki
tu#;] Afrikoj, ’pav., iš pęadžią 
truko naminių gyvulių ir nau
dingų augmenų. Dar nuostabes
nis senovės Amerikos neturtin
gumas. Iš prijaukintų gyvulių 
čia biivo žinomi tik kalakutas 
ir šuo ir dar kalnų srityse la
ma; čia žmonės daugiau vertė
si medžiokle ir žvejyba. Tai ir 
yra priežastis, kodėl indėnai li
ko medžiotojais iki vėliausių 
laikų. Amerikoj nebuvo klajok
lių piemenų ir raitųjų tautų, 
kurios kitose pasaulio dalyse 
užgrobė plačius žemės plotus ir 
išvengė smulkaus susiskaldymo.

Dėl to Amerikoj ir atsirado 
nesuskaitoma daugybė mažučių 
tautų ir tautelių, kurios niekad 
nebuvo sujungtos į didesnius 
valstybinius vienetus. Nepato
giausia tuo atžvilgiu buvo Aus
tralija, kuri neturėjo jokių na
minių gyvulių ir net medžioja
mų gyvulių turėjo nedaug.

(Bus daugiau)

ĮVAIRENYBĖS
— Azijoj yra aukščiausi ir 

žemiausi žemės iškilimai. Eve- 
rest kainas, sniegu apklotas, y- 
ra iškilęs net 29,000 pėdų aukš
čiau jurų lygumos. Gi Mirusių 
Jurų sūrusis vanduo randasi 
1,200 pėdų žemiau jurų pavir
šiaus.

— 1895 m. Jungtinėse valsty
bėse buvo tik keturi automobi
lių savininkai, 1939 m. jau bu
vo 25,804,340 automobilių už
registruota. \

— ^ikso ieškojimo 
Klondike galvijiena buvo 
svečias — mėsos kaina 
pasakiška: nuo $200 iki 
svaras.

— Baltas pirštinaites galimu 
išvalyti su alkoholiu. Greitai iš
džiūsta ir nelieka jokio nema
lonaus kvapo.

— Rankoms preparatas: dvi 
dalys citrinos sulčių ir po pusę 
liek glicerino ir trinamo alko
holio. Tas mišinys padaro ran
kas minkštomis ir baltomis.

laike 
retas 
buvo 
.$300

kį. Indėnų jau nebuvo smurto 
vietoje, čia gulėjo pamestas 
Levino kūnas be galvos. Galvą 
indėnai nusinešė, kaipo laimi
kį. Mozeris nuskubo į arti- 
miausį ramiųjų indėnų kaimą 
ir jų padedamas atgabeno į 
kaimą Levino kūną.

Mozerio laiškus, kuriame 
aprašo Levino mirtį, padarė 
džiausį įspūdį Stokholme.

jis 
di- Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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ĮDOMIAUSIOS ŽUVYS. — LAŠIŠŲ MISTERIJA.—ŽU- 

VAUTOJAI MĖGSTA PASIGIRTI. — LAŠIŠOS 
GIMSTA UPĖSE, UŽAUGA VANDENYNE IR 
GRĮŽTA J UPES MIRTI. — NERŠĖJIMO LAIKAS.

Lašišos!
Tai įdomiausios ir romantiš

kiausios žuvys, jei galima taip 
išsireikšti.

Tik įsivaizduokite sau: iš u- 
pių ir upelių mažytės lašišos 
plaukia į Picifiką, kur jos pra
leidžia keturis ar daugiau me
tų, o paskui grįžta į gimimo 
vietų, ten atlieka savo pareigų 
ir... miršta.

Tai keista gamtos misterija, 
kurią sunku tiksliai išaiškinti.

Taip, sunku išaiškinti, kas 
verčia mažytę lašišą keliauti 
tūkstantį, du ar net tris tūks
tančius mylių į vandenyną, o 
paskui po keturių metų vėl 
grįžti atgal į savo gimimo vie
tą tik tam, kad galėtų ten nu
mirti.

Tai tikrai keistas gamtos rei
škinys.

Pažiūrėkime, kaip vystosi ta 
lašišų misterija.

Kaip pereitą kartą minėjau,

Columbia upė yra labai žuvin
ga. Ji plačiai yra išgarsėjusi la
šišomis (Chinook salmon).

Kai prasideda sezonas, tai žu
vautoj am s atsiveria tikras ro
jus. Eina savo rųšies lenktynės, 
kas didesnę lašišą pagaus.

Dar didesnes lenktynės eina 
pasigyrimo srityje: jei vienas 
pasisako pagavęs 40 svarų laši
šą, tai kitas būtinai užkrauna 
kelis svarus, kad jo žuvis butų 
dar didesnė.

Patys žinote, kad žuvaųtojai 
mėgsta pasigirti ir į savo pa
gautas žuvis pro padidinamąjį 
stiklą žiūrėti.

Tai toks jau “nekaltas” spor
tas, — jei pats save ir apgau
dinėji, tai bent kitam žalos ne
padarai.

Bet eikime prie romantiškos 
lašišų istorijos.

Lašišos gimsta upėse. Ir vos 
tik jos užgimsta, kaip kažkokia 
nesuprantama jėga pradeda jas 
traukti į vandenyną, šiuo atve-

Lietuvis Seržantas 
Hawaii Salėse —
Sveikas —<

Serž. Alex Norwaish Jr., jau 
nas Gary, Ind., lietuvis nese
niai buvo išsiųstas į Hav^'i sa
las. Ten atvyko prieš pat japo
nų užpuolimą ' ant Pearl Har- 
bor’o. Netikėtai pateko į patį 
mūšių sukurį, kuriuo prasidėjo 
U.S.-Ašies karas.

pfiESENT.

SEZONO VIRŠŪNĖ SU

RemKite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLESALE

4707 So. Halsted S U 
Tel. Boulevarda 0014

BR1DGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
h į i. ■■ i ............. ........... ■ >

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

ŠOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. BRUNS’ 7209

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas rORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahoutas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8.35

PERKANT 5 TONUS AR DAUGIAU.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI.

BLACK BAND LUMP ....... $-|Q gg
Sales taksai ekstra.

UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ...
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS

----- PAS -----
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Sekr.

ju į Pacifiką.
Tūkstančiai ir milijonai ma

žyčių lašišų, taip sakant, vos 
tik iš kiaušinėlių (ikrų) išrie
dėjusių, pradeda plaukti pavan
deniui į vandenyną. x

Toji kelionė gali trukti vieną, 
dvi ar tris-savaites, ir gali truk
ti vieną, du ar tris mėnesius. 
Tatai priklauso nuo to, kaip to
li nuo vandenyno yra lašišų 
gimtinė.

Pavyzdžiui, Columbia upė 
yra 1,400 mylių ilgumo. Jei ma
žam lašišyčiui tenka nuplaukti 
beveik pusantro tūkstančio my
lių, tai galite suprasti, jog to
kiam žygiui reikia pusėtinai lai
ko.

Pagaliau mažytės lašišos atli
ko savo kelionę ir atsidūrė Pa- 
cifike. žinoma, atplaukė lik da
lis jų, nes kelionėje paprastai 
daug milijonų jų žūsta, — kilos 
žuvys jas išgaudo ir sunaikina.

Jaunuolio tėvai pp. A. Nor- 
waish, 1575 Ellsworth street,
Gary, Ind., labai rūpinosi apie 
jo likimą, bet šiandien šypse
nos šviečia jų veiduose; Gavo 
žinią, kad jų sūnūs yra sveikas 
ir užsidegęs noru “japonams 
kailį pilti”.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

FILMAI PAS 
KRIščIUNUS

Pas pp. Chas. Kriščiūnus, 
4501 So. Ashland Avė., šįvakar 
bus rodomi filmai iš jų sidab
rinių vestuvių, kelionių į Cali- 
forniją ir į kitas . vietas, taipgi 
kitokie krutami paveikslai.

Tai įvyks jų biznio vietoje, 
aukščiau paduotu adresu.

Taupyto jams
, Mokame

Dividendus1
INSURED

Darom 1-mus 
Morgičius Leng- 

vom Sąlygom
,• TURTAS VIRŠ $1,100,000.00

2202 W. Cermak Road. Tel. CANAL 8887

Turtas VirsSS,500,000.00
Apart Apsaugos, Turime O r r n nnfi (10 
ATSARGOS FONDĄ ViršdJjUjUUU.UU 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
Nėra Saugesnes Vietos Del Taupymo Pinigų

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

and
LOAN ASSOdATIONofOikap 
JU8TTN MACKIEWICH. Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1111

Atsidųrusios Pacifike, lašišos 
turi keturių metų laisvą gyve
nimą. Per tą laiką jos auga ir 
bręsta. Auga jos labai greit: per 
keturis įlietus jos gali užaugti 
iki penkių 'dešimčių ■ svarų. Jei 
lašišos išgyvena iki penkių ar 
šešių metų, tai jos pasiekia ir 
šimto svarų. Tai jau tikri maži 
Dangintai (“viliorybos”).

Kai lašišoms sukanka keturi 
metai, tai jos jau yra visai su
brendusios: patelkos yra pilnos 
ikrų, o patinai — pilni pienių.

Gamtos jau toks patvarky
mas, kad subrendusios lašišos, 
kaip ir kitos žuvys, yra verčia
mos neršėti.

Bet čia kaip tik ir pasireiškia 
misterija: kažkokia nesupranta
ma jėga spiria lašišas apleisti 
vandenyną ir grįžti į tas upes, 
<ur jos gimė. Jos grįžta į savo 
gimimo vietas ir ten pradeda 
neršėti.

(Bus daugiau)

PetravičiM S.L.A 
55-tos Ktiopos 
Pirmininkas 

.7

Normontas, Tamašauskas, Za- 
rauskas Irgi Valdyboj

WEST PULLMAN. — Perei- 
'tą sekmadienį’J. Stuko svetai
nėj įvyko SLA. 55 kp. prieš- 
metinis susirinkimas, sušauk
tas atvirutėmis.

Pirmas balius, 
kuopos nusisekė, 
tankiau surengti 
gimus.

rengtas musų 
Pageidaujama 
tokius paren-

World Playhouse
410 S. Michigan, arti Vau Buren

Serga
Pasveiko Kaulakiene, serga 

Pašakarnienė ir Bareišis. Pa
starasis sunkiausiai serga. Pra
eityj nėra sirgęs, bet kad “kva- 
raba” dabar užgulė, tai sunku 
yra atsikratyti nuo jos.

(Skaitlinės iš P. T. nomina
cijų buvo

Ouaker
Distiliuota iš DERLIAUS VIRŠŪNIŲ!

Švenčių linksmumui, arba dovanai, 
kuri laimės linksmybės šauksmus, 
padėkit OLD QUAKER savo sąra
šo viršuj! Amerikoje nėra turtin
gesnės, geresnės degtines. Kadangi, 
“OLD QUAKER yra distiliuota iš 
premijuotų grudų, DERLIAUS 
VIRŠŪNIŲ!”

liudija (
Garsus Nepriklausomas javų 
Ekspertas. Narys, Chicago Board 

of Trade.

EMPIRE'MOTOR " 
SALES, Ine.

9500 EWING AVĖ. 
CHRYSLER—PYMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris 
Kai norite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales. 
Čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinKantį jūsų • piniginę, ir Čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turime 
100 gerų vartotų karų pasirinki
mui, tokių kaip: 
BUICKAI PONTIAC’AI 
ČHRYSLERIAI HUPMOB1LES 
ŲHEVROLETAI FORDAI 
PL Y MOLIU AI IV1LLYS
DODGES Station Wagon

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, ^ųs galite sutaupyti 
nuo $5(J iki $30u, pirkdami iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi
tas yra geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiūrė
ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite į
EMPIRE MOTOR 

SALES, Ine. 
9500 EVVING AVĖ.

Phonc So. Chgo. 4904-4905

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

and LOAN ASSOCIATION
• » Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St CAL. 4118

<TBil£HT BfilIRBON WHISKEY • 8B PROOF • IHIS WHISKEY IS 5 YEARS OLD • THE BLD OUAKER CO.. LAWiENCEBUB6. IMI

FRANK MICKAS
Siuvėjas—Furrier 

—Krautuvė

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. V1CTORY 0066

■1146

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI K 

PASIPUOŠTI
PUIKIAUSIAI IR W 

NEBRANGIAI.
ARCHER AVENUE

f COPR. t»*i, N6CDLECRAFT SERVICE, INC. '

. CROČHETED ACCESSORIES PATTERN 1017,
No. 1017—Mėgsta kepuraitė Jr mašnelū

—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.

...... .
Anna-James Tavern

Nauja Lietuviška Užeiga 
BRIDGEPORTE

3212 SO. HALSTED ST.
Savininkai James Janulevičia ir 
Mrs. Anna Bagdonas. Užlaiko 
Kingsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visą 
publiką atsilankyti.

ma

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. this cheese 
food that’s digestible 

as milk itselfį

SPREADS! SŲCES! TOASTSI 
MELTS PERFECTm

paskelbtos vakar).
Valdyba

k p. valdyba išrink- 
metams iš šių žmo-

Sekanti 
ta kitiems 
nių: Pirm.—Petravičia; vice- 
pirm.—Normontas; prot. rast. 
—Tamašauskas; fin. rašt.—An- 
driuška; ižd.—Zarauskas; iždo 
globėjai—Luga, Venckus ir La
pė; Dr. kvotėjas—Dr. Makaras; 
maršalka—J. Venckus; Koresp. 
—Tamašauskas; orgąnizatoriai 
—Andriuška, Lapienė ir Po
cius.

Naujas Salės Savininkas
Kuopa susirinkimus laikys 

kitais metais toje pačioje vie
toje, bet po nauju savininku, 
J. Stuku. Jis sutiko svetainę 
duoti susirinkimams veltui. Ge
ra parama kuopai. Jis pats pri
klauso prie kuopos. Tai gera 
ir paranki svetainė susirinki
mams. x

Po susirinkimo gerai paba- 
liavojome, Dar pirmos tokios 
vaišės buvo iš narių puses. Ku
rte nebuvo susirinkime, tie gai
lesį.

Susirinkimas buvo ramus ir 
viskas baigėsi ramiai ir į svei
katą organizacijai.

* J. Tamašauskas, 
| SLĄ<. 55 kp. koresp.

Pirkit Kalėdų Dovanas: Laikrodėlius, 
Žiedus, Diamontus

Pas Brighton Parko Seniausią ir labiausiai patikim* 
laikrodininką. 16 metų ant ARCHER AVENUE. Atsi

lankykite į naują ir gražiausią krautuvę

4208 ARCHER AVENUE 
/ Tel. Lafayette 3847

Milda Buick

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas 
, AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas, 
H. Rąjewski “Shortyw

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
907 West 35th Street, Chicago, III.

Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTOBY 2499

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

ophie 
Barčus 
RYTINĖ RADIO 

VALANDA .
—IS STOTIES—

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

iki 9:15 v»l. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

-vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

KAIP ŽUVIS BE
vandens; taip

BE “NAUJIENŲ"

Garsinkitės “N-nose”



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirt., gruodžio 18, 1941

I

ATKAKLI BUVO OPOZICIJA, BET KLIMAS 
DABAR KEISTUČIO KLUBO PIRMININKAS
Stulgaitis, Stalioraitis, Prakišo 
Kliubas Paaugo $2,000.00

vai.

kad 
sek-

Į vice-pirmininkus buvo no
minuoti draugai J., Stalioraitis 
ir F. Jakavičia. čia taipjau bu
vo varžytinės, nes reikėjo bal
suoti tris sykius- F. Jakavičia, 
gavęs daugiaus balsų, buvo iš
rinktas vice-pirm.

Sekretoriai

Buvo skaitytas projektas kon
stitucijai pataisyti, bet kaiku-

I • 1rie komisijos nariai neturėjo 
kopijų. Nutarta, kad kiekvienas 
narys turėtų po kopiją. Toliaus 
eita prie ligonių reikalų. Svitr 
micko klausiiSii nutarta iš
mokėti jam pašelpą.

Beje, teisių patarėju tapo iš
rinktas M. Kažiunas.

Su tuo susirinkimas buvo už
darytas. Koresp;

-------1----- :—  

Diena Iš Dienos

Laidotojų 
Pirmininkas

Lietuvių Keistučio Kliubas 
laikė savo priešmetinį susirin
kimą 7 d. gruodžio, |Hollywood 
svetainėj.

Atidarė pirm. James Sholte- 
man. Buvo visa valdyba. Finan
sų stalas dirbo nuo 11-tos 
ryto.

Biznio komisija pranešė, 
kliubo parengimas nebuvo
mingas ir pelno mažai bus. čia 
pasirodė Kliubo biznio komisi
jos neveiklumas, nes per visą 
mėnesį negalėjo prirengti ra
porto.

Mažai Mirčių*
Pirmininkas p. Šholteman 

pranešė, kad Kliubas finansais 
šįmet paaugo $2.000, nes mir
čių skaičius buvo mažas.

Toliaus buvo suspenduota die
notvarkė ir eita prie rinkimo 
valdybos ateinantiems metams.

Visų narių nusistatymas bu- 
’ vo pravaryti į , valdybą savo 

tam tikrai nužiūrėtus asmenis. 
Visų pirma teisėjas Zuris par- 
statė į pirmininkus N. Klimą, 
o žaldokas parstatė J. Stulgai
tę Dar buvo perstatytas drau
gas Jašmantas, bet po trumpų 
diskusijų didžiuma balsų N. 
Klimas tapo išrinktas pirminin
ku.

Ekspertinis RADIO 
PATARNAVIMAS IR 

TAISYMAS
3564 So. Halsted St.

YARDS 4693

Į finansų rašt. F. Zubas bu
vo vienbalsiai išrinktas. Nuta
rimų rašt. Helen Rimkus neap
siėmė eiti toliaus pareigas, tad 
; jos vietą buvo perstatyta Lu- 
cille S. Dagis ir kadangi nebu
vo oponento, tai ir ji tapo vien
balsiai išrinkta. J iždininko vie
tą buvo perstatyti draugai J. 
Bepirštis ir K. Budris. Bepir
štis gavo daugiau balsų.

Į kontrolės raštininkus išrink
ta Elžb. Dagis, o iždo globėja 
Aldona Mažeika.

Maršalka liko J. Dimša. Kny
gius—M. Kasparaitią.

Į kontrolės komisiją įėjo Ge- 
niotis, Klimavičia, Gurgždąs 
Petkunas ir Kundroška. Į in- 
vestmentų komisiją—-A. Vala
kas ir J. Stalioraitis, o trečio 
nenugirdau. Ligonių lankyto
jais išrinkti—Mrs. Norkus ir 
Mažeika, korespondentu—Ma
žeika.

Knygų peržiūrėtojai bus Ma
žeika. Shulmistras ir P. Petro
nis.

Olga šidiškienė 
Sveiksta; Namie

Naujoji Valdyba M
Valdybą 1942 m. sudaro:
Pirmininkas J. Jackus; Vice- 

pirmin.—J. A. Shulmistras;
Nut. rašt.—Lucille S. Dagis; 
Fin. rašt.—F. Mikliunas; Kontr. 
rašt.—F. Margevičius; Kasos 
globėjas—V. Rėkus; Ižd.—T. 
Janulis; Maršalka—A. šaškas.

BRIDGEPORT. — Užpereitą* 
sekmadienį nelaimėje namie 
ranką nusilaužė p. Olga šidiš- 
kienė, 322’7 South Emerald avė. 
Ji jau sugrįžo namo iš šv. Kry
žiaus ligoninės ir laipsniškai 
eina geryn. Pasisekė kaulą pir
mu sykiu gerai sudėti.

, f _
Ranka jau gija.

f

P-a šidiškienė yra motina 
dainininkės Genovaitės 
draitis.

S. P. Mažeika 
* ' 'Bridgeporto laidotuvių direk

torius p. S. Pf Mažeika, 3319 
Lituanica Avė.; užvakar buvo 
išrinktas Chicagos Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Sąjungos 
pirmininku. z -

racijos stalo paguldyta ir da
bar turi sunkiai sirgti.

R. š.

*3

Gie-

Kiti Reikalai
Po zVisų rinkimų ir vėl eita 

prie bėgančių kliubo reikalų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfobn jf. Oiieifcfe
• SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
kG05-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
Tk Ir • KOPLYČIOS VISOSE 
JLiyiYcll CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Sofia Lukošiūtė
Sveiksta, Pagrįžo
Iš Ligoninės

praeitą įpėnesj nebuvo užrekor- 
duota. Baigiant šiuos metus, 
tenka pastebėti, jog kaip drau
gijos nariuose, taip ir valdy
boje vyrauja tikras lietuviškas 
broliškas patriotiškumas su pil
na ištikimybe Amerikos kraš
tui. N

B. J. Jakaitis, 
ll-to Wardo Dem.
Kliubo Pirmininkas
Ruošiasi Kitų Metų Rinkiniams;

Tariasi Apie Lietuvių 
Kandidatūras

Lor-

Rockfordas
Padidins
Mokesčius

?

Ragina Iš Anksto 
Taupyti Pinigus 
Income Taksams
Gaukite Informacijų Blankas 
Lietuvių Taupymo Bendrovėse

Jungtinių Valstijų Treasury 
(Iždo) departamentas prašo 
pranešti visuomenei, kad val
džia yra išleidusi tam tikrus 
lakštus apie Income taksus, ku
riuose nurodoma kiek reikės 
kitais metais (kovo 15 ar prieš) 
mokėti.

BRID^EPORT. — ll-to War- 
do Lietuvių Demokratų ' Orga
nizacijos priešmctiniam susirin
kime, kuris įvyko ketvirtadie
nį, gruodžio 11 d., buvo išduo
ti įvairus raportai, kaip politi
niai taip ir socialiai. Diskusuo- 
ta galimybės turėti lietuvį ar 
ietuvius kandidatus sekančiuo
se rinkimuose, bet tame jokių 
galutinų nutarimų nepadaryta.

Naujokas — Sekr.
Į 1942 melų valdybą išrink

ti sekanti asmenys: B. J. Ja
kaitis, pirm., kuris tai org. pir
mininkavo pirmus penkis me
tus; pirniu vice-pirm.—J. Rap- 
pold; J. Juozapavičius Sr. — 
antru vice-pirm.; •sckrerium— 
Chas. Naujokas, šių metų pirm. 
Prano Naujoko brolis; iždinin
ku išrinktas tas pats J. Bai- 
chunas, kuris nuo pat susior- 
ganizavimo tas pareigas eina.

Vas. 14—Metinis Vakaras

ROCKFORD, III. — Rockfor- 
do balsuotojai referendume au
torizavo miestą padidinti mo
kesčius apšvietos reikalams nuo 
$1.50 iki $2.00 nuo kas šimto 
dol. nejudinamo turto. Tas duos 
galimybę miestui vėl atidaryti 
viešąsias mokyklas.

M

KITI LIETU VI AI DAKTARAI

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

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Turėjo Pasiduoti Operacijai
BRIGHTON PARK. — P-lė 

Sofia Lukošiūtė, kuri užima at- 
sakomingą darbą Chicagos mie
sto rotušėj, buvo rimtai s u ne
galėjusi ir turėjo pasiduoti sun
kiai operacijai Ji yra duktė pp. 
Lukošių, turinčių1 stambų dra
bužių biznį 2555 W. 43rd St. 
Lukošiui yra populiarus žmo
nės ir dažnai lanko musų pa
rengimus.

' A ' ‘lzSako, Su^ižięįąyųsi >
Buvo gandų, kad p-lė Sofia 

susižiedavo ir rengėsi vykti at
lankyti savo vaikiną, kuris šiuo 
ta^pu randasi kariuomenėj Tex- 
as valstijoj. Dėl ligos ir opera
cijos'ligonė turėjo atidėti ke
lionę iki gydytojo nustatyto lai
ko. Dr. T. Dundulis, kuris pa
darė operaciją, patarė, kad po 
kalėdinių švenčių Sofia jau ga
lės laisvai, atlikti savo kelionę 
be jokio pavojaus. Nėra 'abe
jonės, kad ligonė galutinai pa
sveikusi skubės į pietį klima
tą, kur sužieduotinis jos lau
kia. GcįOd luck, Sophie! Ten 
pamatysite gražių Amerikos 
kareivėlių. - Kaimynas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Stanley Sawicki, 33, su

raine Shillius, 21
Melvin Miller Vogei, 29, su

Frances Totulis, 30
Henry Kalata, 28, su Anna

Sipaitis, 28
Alex R. Juniewicz,.25, su Ber- 

tha Kremianski, 25
Joseph Zack, 31, su Rose So- 

la, 27
i

Reikalauja
I’erskirų V

I*./.-

Louis Doudoii nuo
Doudon

Gauna 
Perskiras

' Stella Yeš'kis
kis

Emma

uo' John Yes-

GIMIMAI
CHICAGOJE

2110 
gimė

MEIZLESH, Janice S., 
South Harding Avenue, 
gruodžio 3, tėvai: Sam ir Fran- 
ces. (

Prašo Draugų Ap
lankyti Eleną Kup- 
šienę-Steponaitytę
Sunkiai Serga, Guli Evangelical 

Ligoninėj
Seniai žinomo lietuvių , dar

buotojo (jau keliolika metų kaip 
jį kankina liga) Kazio Kupšo 
žmona sunkiai serga. Praėjus: 
antradienį, gruodžio 9 d., pa
darė sunkią vidurių operaciją ir 
dabar randasi Evangelical ligo
ninė), 5421 So.' Morgan Street 
(kambarys No. 117). Lanko
mos 1 valandos1 diepomis nuo 1- 
mos iki 2-ros, 'vakarais — nuo 
7-tos iki 8-tos. Kuriems laikas 
leidžia prašome aplankyti Ele
ną Rupšienę ir atjausti ją šioj 
liūdnoj ir skaudžioj valandoj.
u- Joniškiečių Veikėjas

Pp. Kupšai gyvena Northsi- 
dėj, 2727 W. Evergreen Avė., 
trečias aukštas. Drg. Kupšas 
man rašė: “‘Rytoj Joniškiečių 
svarbus priešmetinis susirinki
mas, bus rinkimai valdybos. 
Bet, nors esu Joniškiečių kliu
bo naujos konstitucijos sudary
mo komisijoj, negalėsiu nei su
sirinkime dalyvauti nei raporto 
išduoti. Labai liūdžiu aš pats 
būdamas ligoniu^ kad mano 
mylima žmona, ta kasdieninės 
duonos uždirbėja, liko ant ope

Kad sutaupyti užtektinai pi
nigų apmokėti tuos taksus pa
taria pirkti tam tikslui išleis
tus bonus, kuriuos galima 
ti taupymo bendrovėse ar 
kuose.

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

gau- 
ban-

Taupykit!
Valdžia pataria visokiais bu

dais taupyti pinigus: — perkant 
“Defense” Bonus arba dedant 
į Taupymo Bendroves ir ban
kus. Viena iš tokių bendrovių 
yra Universal Savings & Loan 
Ass’n, 1739 S. Halsted St. '

Universal Pardavinėja Bonus
ši bendrovė, 'Universal Sav

ings and Loan Association yra 
įgaliota Treasury Departamen
to pardavinėti Defense Bonus 
ir Defense štampas.

Reikia priminti, kad šioje 
bendrovėje yra apdrausti visi 
indėliai iki $5,000.00 per Fede- 
ral Savings and Loan Insurance 
Corporation, Washington, D. C.

T. Rypkevičia, 
Sekretorius.

Nutarta jau paimti daržą se
kančios vasaros piknikui. Me
tinis šios organizacijos vaka
ras įvyks Chicagos Liet. Audit., 
šeštadienį, vasario-Feb. 14 d. 
Bilietai jau dabar platinami.

Politikomanas.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTĄI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergencv MIDVVAY 0001

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

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

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: -------
BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

SHAULES, Marilyn, 7148 
South Richmond Street, gimė 
lapkričio 2'0, tėvai: John ir Va- 
leria. . /

z PONICK, Dolores T., 1725 
North Wood Street, gimė lap
kričio 26, tėvai : Robert ir Es^ 
telle.

AKIU SPECIALISTAI

DR. HERZMAN
Tš 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 St.

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

Tel. CANAL 3110
Reizdoncijos telefonai: 

Superior 9454 ar . Central 7464

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Pirko Bonų už 
$100, Bet Tai 
Tik Pradžia

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen HEMlock 6699

Palaimintos Lietuvos Draugija 
žada Smarkiai; j^iti Į Talką 

U.S. Valdžiai
Draugijos Palaimintos Lietu

vos priešmetinis susirinkimas, 
kuris įvyko gruodžio-Dec. 10 
d., pavedė draugijos vadovybę, 
sekantiems metams, tiems pa
tiems draugijos vadams, t.y. 
paliko tą pačią valdybą 1942 m. 
Tik iždo globėjui B. J. Jakai
čiui atsisakius, toms pareigoms 
buvo išrinktas V. Rėkus.

Išrinkti net keli atstovai į 
lietuvių konferenciją ir nutarta 
prisidėti prie šv. Jurgio para
pijos leidžiamos ■ jubiliejinės 
knygos.

, Ruoš Balių
Priimtas raportas iš praeito 

draugijos baliaus, kuris pusėti
nai gerai pavyko. Sekančiame 
susirinkime bus tąrtasi apie 
kitų metų draugijos parengirpą 
-i-balių. Nutarta dar šiais me
tais nupirkti. Defense born^ už 
šimtą dol. Sekančiais metais 
pirksim daugiau,

Mirčių bei naujų susirgimų

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
lomas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. i 
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.

iPhone YARDS 1373

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

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

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. C. Z. VEZEL’IS
' DENTISTAS

4645 So. ; Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS €246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS:

1729 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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
MTDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 
—pagal sutartį.

Miesto
Kamb.
Namų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS'

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. KARL NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsąkom in
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo- 
kėjimų.

3241 S. Halsted Street 
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

•vakaro, trečiadieniais ir sekmadie,- 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel. REPUBLIC 4688

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 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto

Garsinki tės “N-no s e
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Amerikos 
Lietuviai!

* r- . •

Kuo galėdami pagelbėkime musų kraštui, 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms, laimėti šį ka
rą!

Stokime savanoriais į Civilę Apsaugą, 
Aukokim ir dirbkim Raudonajam Kryžiui. 
Pirkime Apsaugos Ponus ir* ženklus.
Nebūkime išlaidus, nepirkime be ko galima 

apseiti. , .
Taupykime popierj, geležį ir visokį metalą.
Gerai prižiūrėkime savo automobilius, atsar

giai važiuokime, nenūdėvėkim pergreitai auto
mobiliu padangų.

Atydžiai klausykimės radio ir rūpestingai 
skaitykime laikraščius. Nepriimkime' kiekvieną 
žinią už gryną pinigą. Žiūrėkime koks jos šalti
nis—ar ji iš Washingtono, ar iš Berlyno, ar iš Ja
ponijos.

Neskleiskime gandų. Jeigu dirbame ginklų 
pramonėje, nepasakokime niekam apie savo dar
bą. Ir, svarbiausia,

NEŽIŪRINT KOKIOS NERAMIOS KAR
TAIS BUS ŽINIOS IŠ FRONTO, UŽSILAIKY
KIME ŠALTAI. NENUSIGASKIMĘ!

Tuos paprastus dalykėlius atlikdami kas
dien, ir gęrai pagalvodami kiekvieną kartą pirm 
negu ką darysime, mes pagreitinsime šio' karo 
galą ir nepaprastai daug pagelbesime musų kra
štui jį laimėti. ' ,

Bukim geri Amerikos piliečiai!

Suėmė Dar Šešis 
Svetimšalius

Įvedė Aštrius' Suvaržymus
I a *. A- T ? ’ * > . * *'’»/ p *J -’ 7

žvalgyba Chicagoj vakaY ir 
užvakar suėmė 6-is Italijos įr 
Vokieti jos piliečius.

VakaY taipgi bpVb' paskelbti 
suvaržymai nepiliečiams iš Ita
lijos-, Vokietijos ar Japonijos. 
Ne neprivalo turėti ginklų, ne
gali kėliausi' lėktuvais; ir bus 
■tuojau’ suimti, jųigu1 juos- užtiks 
arti pYie karo stovyklų ar gin
klų pramonių.

$225,000 Bomisas
5 Atme Steel’ (k ■
Darbininkams

1 1 - ■' M .V1 ‘C? ■' ’ r • .

)
“Dovana Kalėdoms”

i Acme Steel kompanija' vakar 
paskelbė, kad’ penktadienį, ir šė- 
-štadieni išdalins savo darbinin
kams $225,000' bonusals.
bininkaį kurie dirba nuo Įfe- 
pos, 1941, gau^ vienos savaitės 
algą, o visi senesni darbininkai 
— po 2 savaičių* algą,.

Bonusai — tai “firmos kalė
dinė dovana^ darbininkams’*.

Ir F. E. Zelnis 
PearlHarbore

Marinų Seržantas.

“Baronas” Ernst Frohlieh 
de J^feyei*, 27 metų vokietis, 
kurį F. B. I. agentai sulaikė 
Los Angeles, Gal. Jis įtaria
mas šnipinėjęs. Suimtas Los 
A n geies UOS to aplink urnoj c, 
jis dėvėjo J. V. Armijos ka
rininko uniformą.

Prisaikino 25,000 
Unijistus Civiles 
Apsaugos Darbams
Ragina Janitorius Nuolat Bu

dėti, Niekuo Neatsidėti
25,000-čiai Chicagos janito- 

rių, namų valytojų, eleveiterių 
operatorių ir inžinierių užva
kar vakare priėmė masinę prie^- 
saiką visomis jėgomis dirbti 
Civilei Apsaugai.

Jie buvo prisaikinti masinia
me mitinge, Chicagos .stadione, 
kurį stfšaukė AFL Janitorių ir 
Namų tarnautojų unijos prezi
dentas William L. McFetridge.

Trys Kalbėtojai
Jisai, majoras Kelly ir Ar-

thur Canty, American Legibn 
vadas Cook apskrityje ragino 
visus, ypač janitorius, “nuolat 
budėti, niekuo neatsidėti”.

Aiškino, kad jie privalo, laika 
nuo laiko patikrinti “plumbih-- 
gą” savo namuose, taipgi tele
fonus; saugotis įtartinų ryšu* 
lių ir pranešti apie- juos poli* 
ei j ai; tykoti sabotažo žymių rtjj 
vien savo prižiūrimuose namu’o* 
se, bet ielose ir kiemuose.-

Prašo NdStreikuoti
• Victor Olander, Illinois Dar
bo Federacijos lyderis, ragino 
visas Federacijos unijas ne
skelbti streikų; taipgi- prašė 
darbdavių nevartoti lokautų’. 
“Visi privalo pasišvęsti Ame
rikai ginti, ir tos pastangos 
privalo būti trugdamos.”

. Pearl Harbor bazėje, Hawaii 
salose, yra štai dar vienas jau
nas chicagietis lietuvis'. Tai 
Frank E. Zelnis, nuo 8836 Mar- 
ųuntte avenue. Jisai- yrą seržan
tas, rodos, U.S; marinų1 korpu
se. Žinios i$ Hawaii sako, kad 
jisai išliko nesužeistas japonams 
bazę bombarduojant.

V i ’ ■ *

/ Septyni- žuvo.
į. Septynios kitos* šeimos, Chi- 
cagoj ir' apylinkėj; nebuvo t'ov 
kios laimingos kaip Zclnio gi- 

’mihes. Jk)S gavo pranešimus, 
kad> jų simųs: buvo užmušti; ke
li japonams paskan^finus laivą 
“Arizona”.

ne-
Jonui Girai Užteks 
Tik Vienos Tokios

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, 
Biržų apskr., Krenčių parap:, 

' Skėtelių kaime; Amerikoj iš
gyveno 31 metus. Paliko dide
liame nubudime vyrą Boles
lovą, dukterį Anne, brolį Jo
ną Vaičekonį ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus. Lietu
voje motinėlę Elzbietą, 3 bro
lius ir 2 seseris. Priklausė 
prie Ghicagos Lietuvių Drau
gijos. Kūnas bus pašarvotas

i 5 vai. .po pietų šiandien Qlšon 
Ėuneral Home, 3234. W. North 
Avenue.

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

Visi a. a. Onos Rdtkauskas 
giminės, ^raugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę: 
Vyras, Duktė Brolis Giminės

ir Draugai’
Laidotuvių direktorius An-% 

tanas Petkus, tel. Cicero 2109

Apiplėšė Carrozzo 
Našlę

t

AUTOMOBILIU 
NELAIMES •

I r i* :■ f ’ > <’

i žuvo Trys
Prie 83-čios ir Halsted aūto- 

’mobilis mirtinai sužeidė 60 m. 
Garrett £)unne, 218 E. Chicago- 

'aveftuė.
Įvažiavęs į gatvekario stul

pą prie 70th ir Cottage Grove 
žuvo 37 m. Kari LaVere, 8611 
S. Carpenter avenue.

Prie Napervffle, III., automo
bilis užmušė dviratininkų, 17 
m. John Schuck, iš NapėrVille.

Suėmė 22 m. Lietuvę 
Už Mažų Vaih 
Apleidimu

Atiduos Ligoninei.
Miesto teisėjas Justin F. Mc- 

Carthy moterų teisme vakar 
patraukė atsakomybėn 22 me
tų lietuvę už trijų mažų vaikų 
apleidimą. Ji yfa 22’ metų Rosė 
Bartkus, nuo 4535 South Her- 
initage avenue, Town of Lake.

Teisėjas pavedė apskričio li
goninei ištirti jos nervus.

“Darba Ieškojusi.” .7 ' ' '
Moteriške aiškino, kad lap

kričio mėnesį ji- paliko’ vaikus 
13 metų mergaitės globoj, o pa
ti išėjo “darbo ieškoti”. Sako1, 
jos vyras gėręs ir neparupiilda- 
vęs pragyvenimo. Kartą išėjusi 
ji nebegrįžo namo.

Frauk Bartkus, moteriškes 
vyras, kaltino, kad žmona, o ne 
jis girtuokliauja. Ji kartą buk 
pardavusi baldus gėrimams" 
pirkti.

Pati Pasidavė.

SUSIRINKIMAI
i HDMBOLDT P ARK Lietuvių 
lltikos kHubo pHešrtiętinis ftiiSiTin- 
kinllas įvykd gruodžio’ 18 dieną 8 
vai. vak, svėt. 3600 W. North Chi
cago. Kliubiečiai, malonėkite būti 
susirinkime, turėsim daug ką ap
tarti. —Valdybė.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ Klubas 
15 Wardoj laikys priešmetinį susi
rinkimą 18 d. gruodžio 7:30 vaL va
karė adresu 2710' West 59 St., Bud
rio svetainėje. Vifei' prašomi atsilan
kyti. —Valdyba

r—i.. -
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REIKALINGOS MERGINOS skal
byklos darbui. Patyrimas nereika
laujamas. 3522 W. 63rd St.

3 MERGINOS BENDRAM skal
byklos darbui. Patyrimas nereika
lingas. 3517 Harrison St.

«
Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban

ketams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

?----  - mams.
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

^XXXXXZXXXXXXXXXXXXXZXXXX^

LOVEIKIS’SS
1 ■ ■■■” Dalis.

' KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėm^, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308

H

h 
h

M

M 
M 
M

žuvo žipogus Po Jo Traukinio 
Ratais; .........

69 pietų Jopas Gira, 5442 
North ^uliiia stYeef,- jfe' daug 
metų1 tarnauja Clųengos eiėvoi- 
tėrių' bbiidtoVei už- traukinių 
motOrmoną. Daug visko' yra 
matęs ir pergyvenęs. Dėt vakar 
jam pasitaikė* įvykis, kuris 
supurtė iki! paskutinio nervo. 
Jį ilgai atipine.-

Savižudis . <
Po jo traukinio ratais neti

kėtai puolė- ir žuvo nežinomas 
apie 40 metų vyras.-

Gira vakar rytą operavo Ho- 
ward avenue ekspresą.

; Tai įvyko kai- važiavo pro 26- 
■tos gatvės stotį! Įtik staiga ant 
.platformos stovėjęs vyras su* 
svyravo ir' Giros aky vaizdo jie 

Įkrito ant bėgių tiesiai po trau
kinio ratais. Visai nebuvo pro
gos traukinį tuojau sustabdy
ti, todėl 4<ai Gira galiai! jį- su
stabdė už 150 pėdų, tai kū
nas buvo snkapdtas į šmotu
kus. ' '

Sufrųgdfr SušišiekinĮą, 
Valandai-

Del- įvykio susisiekimas ele- 
’veiterių' linijose BuVo nutrauk
tas valandai laiko, ko! kūnų iš 
po traukinio ratų išėmė.

Gira daugiau1 tokių įv^ių 
nebenori matyti... '

x ■ . RoaU $441. , *
Policija spėja, kad užmušta

sis buvo arba Bėryl CroUsė,
Arbata dėl sumenkimol a1’
85d; VandenipėM Ligos !ba George CroUSe, iŠ CaiUbVidge;- 

ĮXa‘a rrikstų ir (Akmenėliu wj j kišėnjuoSe atrado $441. cllUcILcI UvL. 1 , . ■ /

Ties Seneca viešbučiu, 
East Chęst'nut strecl, 
banditai Užpuolė Mtš, 
Carrozzo, našlį neseniai miru
sio M. J.
Chicagųs gatvių darbipinUų li
nijos.

Jie atėmė nuo moteriškes 
$10-000 brangenybėmis ir $100 
pinigais.

200 
ketui?! 

Julie

Carrozzo, viršininko

SANDĖLIS VISOKIŲ ŽOLIŲ 
IR KNYGŲ

Aukso Altorėlis (Tilžės), pa
prastu apdaru ..........................  60c
Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdaru ................   $1.60
Vąinikęlis, maža maldų knygelė 50c 
Kentičkos, visokių giesmių knl $1.75 
Katekizmai ir Ministrai!turą__  25c
Gydyklos nuo Baimės Mirties —su 

daugeliu paveikslų .....  50c
Po n t s k o Piloto Galas .............  1,0c
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį .... 10b 
Kabalas' arba Salamono Išmintis 15d 
Girtuoklių Gadžinkos ..... :....... *15c
Tūkstantis naktų, l'-rtia dalis .... 50c 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa- b 

veikslais .J....;iz.....„............' $1.60 
Lengvas Budas Išmokti Angliš

kai : kalbtėi be kitę pagalbos1 35c 
Mikaldos Pranašavimai ^..25d 
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais ........w........ ‘25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap- 

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos ..    25c

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

ŽOLĖS
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotpjas nuo .plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliato
rius, 60c; Kosulio ir Kokliušo Ar
bata 60d; Kraujo Valytojas 60c; 
Peršalimo ir Kataro Arbata 85c; 
Trajankės, stambių ir gerų šaknų 
60c; Cukrinės Ligos (diabetas) Ar
bata 85c;*' Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; 
diktuoliams

M. ZUKAITIS, 
334 Dean ftottlev&rd 

SPENCERPORT, N. Y.
Ant vieno piYšto buvo brangus 
deimantinis žiedas.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Iš Bridgeporto ir To\vn of 
Lake tl.S. armijon išėjo: ; ;■* ■ ■' • - ■' •

William Dezutekis, 3585 So. 
Wood Street

i Albert Mažrimas, 4409 So. 
Wood’ Street

Ralph Sutkus (paskutiniu 
laiku gyvenęs Belinghanu Wa- 
shington)

Frank Ragazinski, 941 West 
34th Street

Charles Dawson, 3229 Litua- 
nica avenue.

Šiandien Parvyksta 
Iš Camp Forrest
Kalėdoms

Parvyks 2,500 Kareivių IT 
Naujiems Metams

Šiandien iš Camp Forrest 
sstovyklbs, Tenn., į Chicago iv 
kitus Illinois miestus Kalėdų 
šventėms parvyksta 2,500 ka
reivių.

a
Armija paleido juos namo 

šventes praleisti ir viešėti su 
saviškiais iki gruodžio 27 d.

HELP VVANTED—-MALK 
Darbininkų Reikia

GERA PROGA 
SENYVAM ŽMOGUI ARBA 

JAUNUOLIUI
uždirbti pinigų. lown of Lake 
kolonijoje tuojau reikalingas 
Ihikraščių išnešiotojas, seny
vas žmogus arba high scbool 
jaunuolis, dalį laiko pašvęsda^- 
mas gali neblogai uždirbti. 
Tuoj kreipkitės į

NAUJIENAS, 
1739 So. Halsted St. 
Tel. GANIAU 8500'

i-UK KK1NT—1IM (jdENEKALi 
Kenaaai—Bendrai

RENDAI 5 KAMBARIAI 2-me 
auKste, naujai dekoruoti, vonia. 
Kenčia žemesnė. Pečiaus šilima. 
Jbrictgeporto apylinkė, 3829 South 
Lituamca. Tel. Prospect 3938.

iVJLUSLUAE JUNSTR'N LS EOt^SALE
^ Muzikaliai InstrumeHteuN--,^

IŠPARDAVIMAS MUZIKALIŠ- 
KŲ instrumentų—gitarų, smuikų, 
mandolinų ir kitokių instrumentų. 
Taipgi dirbu naujus ir taisau senus. 
755 W. 32nd St. L. GETAUTAS.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos ~_

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

DEŠRŲ DIRBTUVĖ pardavimui. 
Pilnai įrengta. Nebrangi renda. 
Stock Yards apylinkėje. Telefonas 
Irving 2577.

GALIMA
GAUTI

“NAUJIENOSE”

BONAI
NUO $18.75
(UŽ $25.00

I 

i

1

Jų vaikai yrk’ 4 metų Frank 
Jr., 3 metų Nancy ir 11 mene
sių Simonas. Visi tfys šv. Vin
cento lopšelyje.

Galimas dlilklaš, kad teismas 
moteriškes pasigailės, nes ji pa
ti Įjasidavc policijai.

Didelis Gaisras Lie
tuvių Apgyventame 
Rajone

Ogden ir Cra\vford- bulvarų 
kampe kilo gaisras, kuris at
nešė labai didelių nuostolių.

Durnuose visiškai nutroško 
Dennis O’CalIahan; 3112 West 
Jackson Blvd^

Penkiolika asmenų tiek be
troško, kad jie buvo reikalingi- 
medicinos pagėlbos.

Gaisras kilio nuo geso, kuris 
ėjo visiškai sugadintais vamz
džiais ir veržėsi laukan pavo
jingoje vietoje;

Nusižudė Jaunas 
Bedarbis:

Virtuviniu gasu nusiųuodijo 
|34 metų Edmund Roehmann, 
gyvenęs adresu 9308 JeffeKsoiY 
8tTeet', Brbokfielde, III. Jo kūną 

;virtuvėje atrado žmona. Ji sa
ko, kad velionis negalėjo darbo 
gauti;

X ------------- I---------- .....-- --

Plėšikai - 
Bridgeporte

■ , v <

Bridgeporte pereitos savaitės 
pabnigicije' nežinomus piktadhris 
jbsindė apiplėšti pp. Basčių bu- 
jtą, 0‘ kitas Gailių alinę.

Pitinain plėšikui pasisekė pa
rbėgti. Antrasis buvęs suimtas.

Nebeskelbs Drafto 
Kvotų

Ateityje Illinois karo amžių 
vyrai nebežinos kokį skaičių ar- 
Mij# jų! ims kiekvieną mėnesį 
į tarnybai, ftrafto administracija 

, V^ašhihgtone užidratnie įnėhesi- 
iiies kvotas skelbti. ' Skaitlinių 
skelbimas gali būti naudingas 
priešui.

Kitą tiek armija paleis Nau
jiems Metams.

I1 • Y *
Prie Dalhart, Texas valkti jo

jo, nuo bėgių nusirito Rock Is- 
land ekspresinis traukinys, va
žiuojantis iš Chicagos į Cali- 
forniją.

Keturi keleiviai buvo sužei
sti, kiti išliko sveiki.

VAKAR CHICAGOJE
/ 0

• Iš Moss Tire Company san
dėlio, 2700 S. Michigan, Vagys 
išvežė 20 dėžių automobilių pa
dangų ir 10 kenų alkoholio au
tomobiliams- Pasivogė1 ir kom
panijos troką.

• Chicagos stadione, laike 
unijų masinio mitingo staigiai 
mirė 71 m. John A. Weiss, 1319 
Sunnyside 1' aVėnue.

• Laike apiplėšimo vienas 
aštiibnių plėšikų revolveriu pa
šovė krautuvininką LouiU Lev, 
827 E. 46th stYeet. Jis ton už
laiko maisto krautuvę.

• Pereito- lapkričio mėnesį 
šerifo atstovas atėjo adresu 
6156 Archer avenue, Argo, iš
mesti 67 metų Jes Christen- 
son’ą iš buto. Kai jisai pasi
priešino, “deputis” pagrasino 
(šauti. Christenson tiek nusigan
do, kad gavo kraujapludį' ir bu
vo suparaližuotas. Apskričio 
teisėjas Robert E. Meiėr Jr., 
priteisė namo savininkus, šeri
fo atstovą ir kitus sumokėti 
iChristenson’in $12,000 atlyginti- 
mo.

J ' !' ‘t •

• Alinėn ties 3935 Roosevelt 
Road, atejb duosnus nepažįsta* 
mas vyras ir ėmė visiems pirk
it! gerti. Netrukus pasirodė po
licija ir “gerąjį samarietį0 su* 
ėmė. Pasirodė, kad: pusvalandį 
prieš tai jisai pasivogė $115 iš 
krautuvės ad. 3943 Roosevelt 
Road; Tai buvo Harry Tope!, 
nuo 1247 S. Kedvale avenue.

• Italijos bankas, Banco di 
Napoli, kurį valdžia uždavė .pe
reitą savaitę,- skelbia, kad su
grąžins depozitoriams visus pi
nigus. Bankas nebegales ope
ruoti, dėl U.S. karo su Italija.

REAL ESTATE FOR 4SALE 
Nar^^žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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 Z. S. MICKEV1CE and CO.

Real Estate—Loans—Renting 
Insurance

2506 W. 59th St. Chicago, III.
Tel. REPUBLIC 7731

4159 S. Malpewood Avė.
2 auKstų ineainis, 2 metų senu- 

rtiu. a Kauiuanai i-iue u mitganufe- 
ji Kamoariaij, 4 aamoariai 3-ihe 
auKŠte; riyių siaingai, oeismentae. 
i-ihUB auKbias tuščias, bpeciau Kai
na*.

B. R. BIETK1EW1CZ 
zuoo vv. 47rn st.

PASKUTINIAI BARGENAI!
Patsiaųpcta (.aroa mainys ant ma

žesnių; šie namai:
2—Fiatų, 5—5 kambariai.
4—Fl., 5—4 kambariai.
6—Fl., 4^-3 kambariai.
8-^—Fl., visi 4 kamb.
12—Visokių kambarių.
18—Flatų visokių kamb.
Biznio namas, storas ir 3 flatai.

Mainys į mažesnį,
Turime ir daugiau gerų ir pigių 

namų; lotų ir fafmų.
Rašykite ar matykite:

; JOSEPH VILIMAS
6753 So. Rockwell St.,

• Tel. HEMlock 2323.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SUNOS, 
6343 So. Westerh Avė. 

Chicago. Iii Tel. REPubilc 6051

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Pirmosios Japonų Atakos ant Pearl Harbor Nuotraukos! 
Vos dešimčiai dienų praėjus nuo staigiosios japonų atakos ant Pearl Harbor, NAUJIENOS šiandien patiekia istorines fotografijas, kuriose parodoma 
tas Jungtinių Valstybių bastionas Ramiajam vandenyne po to puolimo. Nuotraukas nuėmė Allan Campbell, Acme štabo fotografas. Jas užgyrė J. V. 
Laivyno Departamentas (Copyright 1941 by Acme Telephoto Photos by Allan Campbell, Acme-Naujienos Staff photographer).
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Padegamosios bombos užgauta, ši Honoluhi vaistinė dega ir grasina padegti 

aplinkinius pastatus. s . $
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•NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Uždegti h angarai ir barakai Hickam Ficld, Hawaii, po japonų atakos (U. S. Army Signal Corps Photo

fefefefe from Acme-Naujienos). *
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NAUJIENŲ-aCME Telephoto 
žmonių apžiūri japonų bombonešių sugriautus namus Honolulu.
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Ofe naUJIENV-ACM1" Telephoto

Durnai veržiasi aukštyn iš Laivyno bazės Pearl Harbore po japonų atakos, ši fotografija nuimta nuo

Mt. Tantalus viršūnės, žemiau — Honolulu miestas.
NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Pirmosios pagalbos teikėjai improvizuotoje stovykloje, po to, kai bombos iš
varė juos iš jų Daliu s^los nuolatinės bus inės. , ,
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' NAUJIENU-ACME Telephoto
Japonų padaryti nuostoliai Hawaii, vaizdai matomi šioje nuotraukoje. Tai 

hangaras 11, Hickam Field. Dešinėje ma osi bombų sunaikintas J. V. lėktuvas 
(U. S. Army Signal Corps Photojfrom Acme-Naujienos). t '

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Improvizuota lavoninė ,Queens ligoninėje, Honolulu, 

kur sunešta japonų atakos aukos.

I NAL’JIENŲsACME Telephoto

Štai kas liko iš numušto japonų lėktuvo ties C. C. C. stovykla netoli Hickam

*




