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VOKIEČIAI SU ITALAIS PRALAIMĖJO 5 
DIENU MUŠI, TRAUKIASI BE TVARKOS

“Ašis” skandina 
prancūzų laivus

„•_________ ..

f Japonų Siekiai Tolimuose Rytuose
j.-T ( ‘ ”

Prie Kalinino rusai užmušė apie 10,000 
vokiečių, atsiėmė iš nacių 200 kaimų

KAIRAS, Egyptas, gr. 18 d. 
— Vokiečių ir italų frontas Ly
bi jo j e keliose vietose pralauž
tas ir vokiečiai bėga be jokios 
tvarkos, skelbia britų praneši
mas.. . .

Gazala srityje penkias die
nas ėjo smarkus mūšiai. Bri
tams kliudė smėlio audra ir blo
gas oras, bet jie pajėgė visiš
kai palaužti vokiečių pasiprie
šinimą. Britų kariuomenė veja
si vokiečius visame fronte.

Britų tankai naikina besi
traukiančias vokiečių šarvuo
tas dalis, o britų pėstininkai 
jau pasiekė Mekil sritį. Britų 
aviacija naikina kitoj Demos 
pusėj į vakarus bėgančius vo
kiečių karavanus.

Britų lakūnai sunaikino 15 
vokiečių bombanešių, kurie bu
vo paslėpti Barče aerodrome, 
šalia Bengazi. Kitos britų es
kadrilės bombardavo Taranto, 
Brindisi, Catanijos ir Sicilijos 
aerodromus. 4 a..

Lybijos kovoj TbrftaJ ""paėrtiė 
nelaisvėn 9,000 vokiečių Jūrei
vių. Iš paimtųjų 3,000 priklau
sė prie specialios divizijos. Jie 
visi mokėjo vartoti tankus ir 
skaitėsi smogikais. Britai tiki-

be-ši paimti nelaisvėn dideles 
gančių vokiečių dalis.

MASKVA, Rusija, gr. 18 d. 
— Kalinino srityje sovietų ka
riuomenė užmušė apie 10,000 
vokiečių kareivių, skelbia sovie
tų pranešimai. Možaisko ir. Ru
zą srityje rusai atsiėmė nuo 
vokiečių daugiau negu 200 kai
mų.

Sovietų pradėta’ ofehsyva tę
siasi jau 16 dienų ir vokiečių 
pasipriešinimas visur palauž
tas. Pirmyn žengianti sovietų 
kariuomenė sniege randa suša
lusių vokiečių kareivių lavonus, 
šautuvus ir kitus ginklus.

Sovietų armija, užšalus La
doga ežerui, pradėjo smarkiai 
pulti suomių fronte. Leningra
do gynėjai padeda stumti suo^ 
mius tolyn nuo Leningrado.

Klin srityje paimtas nelais
vėn vokiečių karininkas sako, 
kad, jis negalėjęs ilgiau prie
šintis puolantiems rusams. Ko
voje žuvo pusė nacių batalijono 
kareivių. Rusai puolimui varto
ja kavaleriją ir pačiužininkus.

Didelis šaltis ir sniegas ne
leidžia * vokiečiams naudotis 
šarvuotomis dalimis.

LONDONAS, gr. 18 d. — 
Britai patyrė, jog* prancūzų 
valdžia atšaukė žinias apie 
prancūzų laivo St. Denis pa
skandinimą.

Prancūzai išaiškino, jog ne 
britai, bet “ašies” laivai paskan
dino prancūzų laivą. “Ašies” 
valstybės dabar aiškina vokie
čiai ar itąlai kalti dėl Vidur
žemių juroj įvykusių paskan
dinimų.

Prancūzų laivai buvo skan
dinami prie Balearų ir Ispani
jos vandenyse.

Ligoninės pilnos na 
cių kareivių

STOęKHOLMAS, š v e d i j a, 
gr. 18 d. — Patirta, kad vo
kiečių štabo paskelbimas apie 
kariuomehės pasitraukimą iš so
vietų pozicijų smarkiai pavei? 
kė- vokiečių nuotaiką.

Nacių spaudoje pasirodė visa 
eilė straipsnių, kurie sako, kad 
rusų pasipriešinimas buvo labai 
didelis. . ; \

Lenkijoj, Norvegijos ir Grai
kijos ligoninės užpildytos su 
žeistais nąęlų kareiviais. /

liiįri įsa

KARO VEIKSMAI

OLANDU KARIUOMENE OKUPAVO TIMOR 
SALA, KURIA VALDE PORTUGALAI

Portugalijos premjeras šaukia parlamen
tą, visose kolonijose stiprina kariuomenę

pa- 
už- 
Ti-

Gen. McArthur įteikė Filipi
nų prezidentui Quezon 10 mi
lijonu dolerių vertės čekį, kad 
valdžia galėtų paruošti apsau
gas civiliams gyventojams.

LONDONAS, gr. 18 d.
Olandijos valdžia šiandien 
skelbė, kad jos kariuomenė 
ėmė Portugalijos valdomą 
mur salos dalį.

Olandijos valdžia buvo ^pri
versta daryti tokį žingsnį, nts 
Timurui gręsė japonų okupaci
jos pavojus. Portugalija butų 
negalėjusi sulaikyti japonų ka
ro jėgų.

Olandų valdžia pasižada su
grąžinti Portugalijai Timurą, 

• kaip pasibaigs šis karas ir ne- 
gręs japonų invazija. . ,

Havajuose žuvo 5 ja 
ponų narlaiviai

Portugalijoj sukel
tas susirūpinimas
LISABONAS, Portugalija, gr. 

18 d. — Portugalijos premjeras 
Antonio Salazar kviečia rytojui 
specialų parlamento posėdį.

Valdžia nori aptarti naujai 
susidariusią padėtį. Premjeras 
padarys svarbų pranešimą.

Iki šiam metui Portugalija 
dėjo pastangas išvengti kon-i 
flikto, bet dabar visi susirūpi
nę padėtimi. Valdžia nutarė 
sustiprinti visus portugalų sa
lose esančius garnizonus.

TOKIO, Japonija, gr. 18 d. 
— Japonų laivynas skelbia, kad 
Havajų užpuolimo metu nesu
grįžo į savo bazes penki spe
cialaus tipo narlaiviai.

Japonai pripažįsta, kad mL 
nėtoje kovoje žuvo 29 lėktuvai 
ir tapo sužeistas vienas karo 
laivas.

Japonų karo jėgos paskan
dino tris priešo narląivius, bet 
neteko vieno destrojerio. Japo
nų narlaiviai puolimo metu su
gebėjo įplaukti į Pearl Harbor 
uostą.

Britai negauna žinių 
išPenango

Filipinai stumia at 
gal japonus

MANILA, gr. 18 d. — Fili- 
pinų kariuomenė, kuri yra gen. 
McArthur vadovybėje, vakar 
Vigan srityje smarkiai 
japonus ir nustūmė nuo 
bių strateginių pozicijų.

puolė 
svar-
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WASHINGTON, gr. 18 d. -r 
Laivyno departamentas skel
bia, kad > Amerikos narlaiviai 
Tolimuose. Rytuose paskandino 
vieną transporto laivą ir mano- 

. vieną dė-ma, kad paskandino 
strojerį. ,

MELBOURNE, gr. 
Australijos orlaiviai 
japonų kariuomenės 
Greenvvich saloje.

MASKVA, gr. 18 d

SINGAPŪRAS, gr. 18 d.
Britų kariuomenė buvo priver
sta pasitraukti iš didelių Ma- 
laja pusiasalio plotų, nes nega
lėjo sulaikyti geriau ginkluotų 
japonų. " A

Paskutinėm 24 valandom bri
tai negavo jokių žinių iŠ Pe- 
nango, bet mano, kad japonai 
dar neužėmė šio miesto.

Iš Kedah srities japonų ka
riuomenė bando skintis sau
lią į Singapūrą, bet britai su
stabdė japonų divizijas.

ke

’ MINOANAO 
BORNEO

. . NAtTjrafNV-ACMB Telephoto
§is žemėlapis parodo vėliausius japonų veiksnius 

tolimuose)rytuose. Japonų kariai išlaipdinli britų Bor
neo saloje. Anglai pasitraukdami susprogdino alyvos 
šaltiipus, '. ' )
— ' i-.............. ' ■ .................. .................................. ...........

DARBNNKU IR PRAMONES ATSTOVAI 
SU PREZIDENTU F.D: R.

Žus darbininkų unijos ir visa privatinė 
industirijiaj jei pralošim karą, sako F.D.

18 d; — 
sugriovė 
pastatus

Britai

Ja

So
vietų kariuomenė paėmė Alek- 
sin miestą, kuris randasi prie 
Tūlos. Ladoga ežero pakraš
čiuose prasidėjo smarkus rusų 
puolimas. Suomiai traukiasi at
gal.

KAIRAS, gr. 18 d.
paėmė nelaisvėn 9,000 vokiečių. 
Vokiečių šarvuotos dalys deda 
pastangas pasitraukti į vaka
rus, bet britų aviacija jas nai
kina.

BATAVIA, gr. 18 d. -
jJonų aviacija bandė bombar
duoti olandų Indijos pakraš
čius, bet olandų orlaiviai nuvy- 
jo japonus.

BERLYNAS, gr. 18 d. -r Vo
kiečių aviacija užmetė bombas 
ant britų kreiserio, kuris plau
kiojo Lybi jos pakraščiuose;

TOKIO, gr. 18 d. — Japonų 
aviacija bombardavo Burma 
Vieškelį ir sukėlė didelių gais
rų. Pacifike žuvo vienas japo
nų destrojeris. 2’ \ ;

HONGkONGAS, gr. 18 d. 
Japonų kariuomenės ultimatu
mas Hongkongo gubernatoriui 
tapo atmestas. Visą dieną ėjo 
smarki artilerijos ugnis. ,

ROMA, gr. 18 <d. — Britu 
kariuomenė' smarkiai puolė 
Bardiją ir Gazalą, bet italai at
mušė britus.

ČUNKING, gr. 18 d. — Ki
niečiai jau puola japonus Kow- 
loon teritorijoj ir užėmė svar
bias pozicijas. Kitos kiniečių 
dalys puola Swatow ir Kwah- 
tung srityje.

WASHINGTON, D. C., ;
18 d., — Prezidentas Roosėvel- 
tas tarėsi su darbininkų unij ų 
ii* pramonės atstovais.

Gresia labai didelis pavojus 
ne tiktai darbininkų unijoms, 
bet ir privatinei industrijai, sa
ko prezidentas. Jeigu nauja fi
losofija įsigalės šiame žemyne, 
jeigu - ji Jšigalės likusioje pa
saulio .dalyje, tai ji panaikins 
ir musų laisves.

Rooseveltas tikrina, kad vi
sų gerovei turime laimėti šį 
karą. Patarė susitarti dėl strei
kų išvengimo.

- ■ .. .......

Siūlo imti kariuome- 
. nėn vedusius

WASHINGTON, D, C-, gr. 
18 d. Senato karo komisijai 
šiandien padaryti pareiškimai 
sako, kad valdžia yra pasiry
žusi imti kariuomenėn ir vedu
sius vyrus.

Gen. Ęershey siūlo valdžiai 
mokėti kariuomenėn paimtų 
^yrų šeimynom tam įikrą mo
kestį. . •

Hershėy mano, kad naujai 
vedusieji vyrai bus imami, nes 
kariuomenei reikalingas , labai 
didelis kareivių skaičius.z —--- ....
Kariuomenė bus iš į 

mobilizuotųjų
WASHINGTON, D: C., gr

18. d, .. r ’ . ■ \
šiandien pareiškė, kad valdžia 
yra pasiryžusi sudaryti didelę 
armiją, bet daugumoj > ji bus 
iš mobilizuotą jų, 2

ORAS
Giedras; šaltesnis.
Saulė tekai^L- 7:13; leidžiasi 

— 4:21.

gr. Verbavimas armijon bus su-
stabdytas.

Karo departamentas 
tikrinti sveikatą visiems 
atsargos karininkams,
dar nepašaukti kariuomenėn.

j sake 
tiems 
kurie

Roosevelto laiškas
1956 m. prezidentui

WASHINGTON, D. C-, gr. 
18 d. —- Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien parašė laišką Ame
rikos prezidentui, kuris valdys 
kraštą 1956 metais.

Rooseveltas prašo busimą 
prezidentą priimti* į karo aka
demiją Colin P. Kelly. Roose
veltas pasakoja, kad jo reko
menduojamo kandidato tėvas 
parodė nepaprastą didvyrišku
mą kovoje prieš japonus.

Rekomenduojamas kandida
tas yra žuvusio lakūno C. • Kelly 
sūnūs.

Bingo generolas ir
7 karininkai

Sekretorius Stimson

■ss:

WASHINGTON
18 d: — 
skelbia, kad dingo gen. H. Dar 
gue ir 7 karininkai.
.cVisi dingusieji pakilo orlai- 
viū grup&žio 12, dieną. Orlaivis 
ptąskrido Palmdale sritį, bet 
vėliau dingo visos jo žymės.

Ką/o vadovybė mano, ka^i 
oHąiyis nukrito ir jame skri- 
dūsieji kariškiai žuvo. Visoje 
Kalifornijos srityje ieškoma 
nukritusio orlaivio liekanų.

• grKaro departątnentar

Manilos vandenyse pa- 
skendp keleivinis laivas Corre- 
gidor. Jis palietė miną. Mano
ma, kad žuvo 500 keleivių.

PREKYBOJE IR AMATUOSE VOKIEČIU 
KOMISARAI ĮVEDĖ LISENCIJAS

Hitlerio komisaro pasitikėjimo neturįs 
žmogus negaus leidimo jokiai įmonei

(Laišku per Lisaboną; Portugaliją)
Nacių komisariato administracinis patarėjas Funken “Deu

tsche Zeitung im Ostland” įdėjo straipsnį apie privatines pre
kybos, amatų ir smulkios pramonės suvaržymus Lietuvoje.

Funken tvirtina, kad prekybos, amatų ir pramonės įmonei 
atidaryti busianti įvesta leidimų (Esencijų) sistema. Pirmoje 
eilėje Esencijos busią duodamos buvusiems savininkams, bet jie 
turės įrodyti “personalinį tinkamumą”.

Be to, duodant Esencijas, bus žiūrima ar įmonė busianti 
reikalinga viešiems interesams. Busią vengiama duoti Esenci
jas tokioms įmonėms, kurios laikomos “negyvybingomis”.

Tos bolševikų laikais įkurtos amatininkų artelės, kurios 
nebus likviduotos, turės persiorganizuoti kooperacijos pagrin
dais. Niekas neturįs teisės reikalauti atlyginimo už nuostolius, 
kurie kilo dėl bolševikų pravestos nacionalizacijos.

Lietuvoje siaučia 
dėmėtoji šiltinė
NEW YORK, N. Y., gr. 18 

d. — Londono radijas pa
skelbė, kad Lietuvoje, Latvi
joje ir Baltgudijoje smarkiai 
siaučia dėmėtoji šiltinė (ti- 
fas).

Vokiečiai sustabdė keleivių 
judėjimu tarp minėtų kraštų 
ir Vokietijos.

Wavell tikisi laimė
ti 1942 m.

NEW DEHLI, Indija, gr. 18 
d. — .Britų generolas Wavel) 
pareiškė, kad jis tikisi didelių 
laimėjimų 1942* metais.

“Ašies” jėgos dar yra stip
rios, bet Wavell mano, kad Ru
sijoj ir Lybi joj suduoti smū
giai smarkiai sukies “ašį”.

Gen. Wavell yra įsitikinęs, 
kad nelaukti japonų smūgiai 
bus sulaikyti ir prieš diktato
rius kovojančios valstybes atsi
griebs.

— Senato rinkimų komitetas 
nutarė neskaityti senatoriaus 
Langer senato nariu. Prieš j} 
buvo paduota labai daug skun
du.

— Japonai skundžiasi, kad 
britai labai stipriai priešinasi 
Hongkonge.

— Pagarsėjusi nacių lakūnė 
Laura Ingalls areštuota. Ji kal
tinama šnipinėjimu nacių nau
dai.

— Turkų valdžia atsisakė 
pasirašyti draugiškumo sutartį 
su Italija.

Naciai saugos išvež
tųjų turtus

Komisaro patarėjas Funken 
tvirtina, kad naciai atsižvelgs 
Į bolševikų išvežtųjų krautuvi
ninkų, amatininkų ir įmoninin- 
ku interesus. €

Jų nuosavybė busianti apsau
gota 'tam atvejui, kad, jeigu 
jie giųžtų^, galėtų verstis savo 
sena profesija.

Reprivatizuotų namų savinin
kams busią teikiami kreditai.

Institutą pervedė 
profsąjungai •

Spaudos žiniomis, ligšiol Lie
tuvos švietimo vadybos žinioje 
buvusį suaugusių švietimo in
stitutą perėmė profesinių są
jungų centralinis biuras.

Institute dėstomi ne tiktai 
bendrieji dalykai, bet ir profe
siniai.

Vilniuje gamina 
sporto įrankius

Spaudos žiniomis, Vilniuje 
vėl pradėjo veikti vienintelis 
sporto Įrankių fabrikas Lietu
voje.

Jame dirba 111 darbininkų 
ir tarnautojų. Boiševikų laikais 
fabrikas buvo uždarytas.

pradėjo veikti trys
Iki šiam metui jos

Kaune 
pieninės, 
buvo visai uždarytos.

— Balkanuose jugoslavų ir 
graikų kariuomenės susijungė 
ir veikia kartu.

— Japonai skelbia, kad jų karo daliniai jau išlipo Hong- 
kongo saloje. Britai paneigia žinias.

— Britų aviacija bombardavo Brestą ir Prancūzijos pakraš
čius. Manoma, kad pataikė “Scharnhorstui” ir “Gneisenau’’ 
stiprias bombas.

— Eina labai gyvi pasitarimai tarp Londono, Washingto- 
no,- Maskvos ir čunkingo sąjungininkų karo ir ūkio vadovy
bei sudaryti.

— J.A.V. admirolas nuvyko j Martiniką ir tariasi su pran
cūzų admirolu Robert dėl kai kurių sutarties punktų vykdymo.

— šveicarai pranešė užsienio departamentui, kad ambasa
dorius Grew ir jo štabas sveiki ir gyvi tebegyvena Tokio mie
ste. Organizuojama kelionė namo.

— Senatas nutarė peržiūrėti mobilizacijos įstatymą. Siūlo 
šaukti vyrus nuo 19 metų amžiaus.

— Japonų aviacija bombardavo Iloilo miestą, kuris ran
dasi Panay saloj, Filipinuose.
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LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE 
OFILL (LIETrVIV PREKYBOS BI TAS)

(Varde viršminėtos organizacijos, J. P. Varkala, vice-pir- 
mininkas ir raštininkas, daro pranešimus kiekviena 
ketvirtadienį, 7:45 P, M., per radio stotį WHFC 1450 
KC.)

KALBA XXI

Labas vakaras!
Musų šalis yra kare prieš 

poniją, Vokietiją ir Italiją, 
skaitant tų mažų tautų, kurios

Ja
ŲC

Be karą Suvienytoms Valsti
joms, kaip kad Vengrija, Bul-

Tie iš musų, kurie pasirin
kome šią šalį už savo tėvynę, 
kada atvykom ir priėmėm šios 
šalies pilietybę, nepadarėme 
klaidos. Mes esame toj pusėj, 
kurioje yra teisybė ir kariau
jame už demokratijos princi
pus. Mes kariaujame ir kariau
sim už musų įsitikinimus, už 
laisvę pavienio žmogaus ir tau
tą, o ne už vergiją pavienio 
žmogaus ar tautos.
Prezidento Roosevelto ir prem
jero Churchill ašluoni punktai

Mes kovojame už tuos prin
cipus, kuriuos musų preziden
tas Rooseveltas ir Anglijo- 
premjeras Churchill nustati

bus visiškai 
įgyvendinta 

ir kiekvieno 
sugrąžintas.

turi visiems 
naudotis j il

metais, susitikime Atlantiko 
vandenyne ir savo p.;raš:;i» į.a-

1. Nei Jungtinės Valstybės, 
nei Didžioji Britanija nesiekia 
padidinti savo valstybių terilo 
Haliniai ar kitais atžvilgiais;

2. Nenori matyti jokių teri- 
torialinių pakaitų, kinius neati
tiktų minėtose teritorijose gy
venančių žmonių laisvai pa
reikštai valiai;

3. Respektuoja visų tautų 
teisę pasirinkti tokią valdvmosi 
formą, kuri gyventojų butijj pa
geidaujama ir nori matyt? at-

visas suverenines' tei- 
vietose, kur jos buvo

5. fDės pastangas, kad ekono
minėje dirvoje butų visų Įau- 
tų glaudžiausias bendradarbia
vimas, pagerintos darbininkų 
sąlygos, išnaudojama pažang 
ir įvesta socialine apdrauda;

6. Abi valstybes turi vilties, 
kad nacių tiranija 
sunaikinta, bus 
taika tarp tautų 
krašto viduje bus 
ramumas;

7. Kad ši taika 
garantuoti laisvę 
romis;

8. Ne viena tauta neprivalo 
vartoti jėgos savo santykiams 
išspręsti. Kadangi taika ateity
je nėra įmanoma, kol užpuoli
kas valstybės nebus visiškai 
nuginkluotos, viena svarbiau
sių sąlygų yra užpuolikių vals
tybių nuginklavimas.

Mums visiems yra priimtini 
šie principai ir todėl visi lietu
viai, . kaip vienas, turi remti 
musų valdžioj pastangas.
Tapkime piliečiais Suvienytų 

Valstijų
Tie ateiviai, kurie netapo dar 

piliečiais Suvienytų Valstijų, 
airi daryti visas pastangas, kad 
tapti piliečiais kaip vyrai taip 
ir moterys. Dėlto yra vakarines 

: mokyklos, kur nemokamai iš
moksite kalbą ir gavimui pilie- 
yl.ė4 reikalingus faktus. Ne-

Churchill, kurią ąš anksčiau 
jums pateikiau.

Pirkim Defęnse Boųds it , 
Stamps

Vie^i tik gerais iibtais šis. 
valstybės karas nebus laimėĮas. 
Reikia darbo ir pasišventimo. 
Be gyvybių, kurias aukoja ap
gynimui savo nepriklausomy
bės, reikalingi ginklai, kad 
priešą nųkpvoti. Juo geriau 
musų armija bus apginkluota, 
jUo mažiau, gyvybių reikės pa* 
kloti ant karų lauko. Musų pa
reiga, kurie gyvęnaųiię ^pįįhi 
.namuose, pirkti Defehse Boilds 
ir Defense Stamps, sumokant 
$18.75 dabar, o praslinkus ĮO 
metų gausite $25. iš valdžios. 
Jeigu negalėsite išlaikyti 10; 
metų, tai valdžia grąžins junjs 
pinigus bile kada ŠU pr^ceniu 
$0.25, už kiekvienus 6 mėne
sius. Tai reiškia išlaikius 1 mė,- 
tus gilusi $19, išlaikius 2 metų 
gausi $19.50 ir taip toliau. 
$50 bonai parsiduoda už $.37x50 
dabai;. Nusėdami, išmąihyV 
pirm laiko, b, 11,8 ipokaiųa $Į.0,0 
procęnto už kiekvieną prąllailjiy" 
tą lĄetą. Yra Defense. b011hi 
$100, $500 ir $1,009, kuriuos 
galitę pasirinkti ptrkihiųi pagal 
savo išgales.

i Liętuviai turi pirkti Defense 
Bondas lietuvių taupymo ben
drovėse. Kada valdžia kja,us, 
kiek lietuviai išį)į,rko Dėfėhsfe 
Bonds, rekorduose lietuviukų 
taupymo bendrovių mes rasi- 
:me atsakymą.

T • Į_ v X- • 1 • -ULinksmų švenčių ir Įaimjngų
Naujų Metų

i Šiuo pranešimu baigiam; 
1941 melus. Nebus kalbos Ka ‘ » • • « 1 i « •
ledų ir Naujų Metų dienose. 
Lietuvių Prekybos Butas varde 
visų narių, kurių pavardės bu
vo per šią radio valandą karto
jamos ir tų dviejų naujų narių, 
kuriuos čia suminėsiu, linkiu 
jums linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų.

Praeitą savaitę prisirašė 
: ANTANAS P. ifeKOfelli:

sės tose 
a Pi mos;

I. Dės pastangas, kad visos 
didelės ar mažos valstybės, lai
mėtojos 
nodomis

ir pralaimėtojos, vic- 
są lygom i s tuičių ga-

vie
šu-

kenčia po letena Hitlerio, 
nok lietuviams Amerikoje 
teikiama Amerikos piliečių 
sės ir dabar.

Tapti Amerikos piliečiu šiais 
nikais ne tik kad yra pareiga 
kiekvieno lietuvio, bet ir garbė 
būti piliečiu tos šalies,%kuri ka
riauja už laisvę asmęns, mažų 
tautu ir demokratinius princi
pus.

Kalbint apie nepriklausomą 
Lietuvą, kuri mums visiems 
lietuviams rupi, tik įvyks tada, 
kada demokratinės valstybes, 
vadovaujant Amerikai, laimės

džiagos, kuri yra reikalinga: šitą karą, kaip kad paskelbta 
ekonominiam jų gerbūviui; ‘deklaracijoj Roosevelto ir

ino įstaigą adresu 2555 West 
43rd S t.

STANLEY LOVICK — Kviet- 
kininkas — turi krautuvę 3316 
S. Halsted St. Varde Lith. 
Chamber of Commcrce of III. 
adresu 3211 S. Halsted' St. Ph. 
Calumet 7358 veliju jums

Turtas Virš$6,500,000.00
Naujų Metų, jūsų anoųnceris

J. P. Varkala,

Apart Ansat'gos. Turime O r r n P. Pi G 06 
ATSARGOS FONDĄ Virš^33U<UUU,ŲU 
Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus

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

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

Suėmė Japonijos 
Konsulą Chicago j, 
Du Pagelbininkus
Užareštavo Konsulato Raštines

MNGS

ir jums reikia atsispausdinti be
žinokite, » kad “NAUJIENŲ”

Jeigu esate biznyje 
lų, steitmentų, laiškų 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kupprieinamiausios. 

> -
, Ū2ŠUKiTĖ~IR~7>AMA TYKI f Ė ’ PA VYZDŽIUS ~

LOAN ASSOdATlONofCKicig.
JUSTIN MACKIEWICH, Eres.
4192 Archer Avenue

VlRginia

Federalės žvalgybos nariai 
vakar suėmė Kiagachiro Ohmo- 
ri, veikiantį Japonijos konsulą 
Chicago j e, taipgi du jo pagel- 
bininkus. •

žvalgyba tuo pačiu kartu už
areštavo konsulato raštines, 
ad. 435 North Michigan avė.
Kamantinės Apie jų Darbus
Suimtieji galės gyventi savo 

butuose, bet neturės teisęs jų 
apleisti. State departamentas 
Wasbingtone juos kamantinės 
apie jų darbuotę Chięagoje Ja- 
pohijos-U.S. karui iškilus.

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!

Atmetą Beveik 
Visaš Drafto
Apeliacijas

Karui atėjus, drafto apęlia?; 
ęiHės tarybos pastatė naujus, 
aštrius reikalavimus apeliaci
joms, kurias paduoda armijoj 
šaukiami vyrai. *

Iš 100 apeliacijų taryba pe
reitą savaitę atmetė 88-ias, o 
priėmė tiktai 12-ka.

Vyrai, kurių žmonos dirba, 
arba kurie neturi vaikų, beveik 
neturi šansų gauti paliuosavi- 
mą, nuo karo tarnybos.

1739 So. Halsted St. Canal 8500

T
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3435 SOUTH HASTED STREET
*• I

• Gumos
• ,Kulnys ir
• OddoS
• Padai

$ 
m į

Atdara 
vak&rais 

Iki
Kalėdų

Taipgi ' 
VISĄ DIENĄ 
SEKMADIENĮ

IOI.I

AUK S.

Jie patrauks jaunuolių akis, širdis

Aukš

$1-99 — $2-4'5 — $2-99

w

/

Išmintingas Kalėdų Diedukas 
tkuris duoda STAR BRĄND 

BATELIUS . . .

įMS Boston’s
Kalėdų Dovana Pykai. ( v

Pasirinkirfias
IŠeto'"-.

DYKAI -r,
• nusiperkant, 

POSTON’S
Moteriškus 
Batukus už
$2.99—$8.45
$3.99 ir aukš.

m t*-

Taipgi šiP RĖD 
CROSS BATUKAIS

IŠSIRINKTI KALBOMS m
. IR GAUTI DYKAI DOVANŲ ATEIKITE I

BOSTON SHOE STORE

BOSTON’S

Definitely, the "VVheęl 
of Fashion,” Turus to

Gražiai pasiūti iš šio koją ęląipo- 
nėjančio audeklo ... atžymėti su 
tikra driežo, chourie gyvatas 
juosta ... rųšys nuo paprastos iki 
‘‘Sekmadienio geriausios” .. . kul
nies aukštumas kiekvienam sko
niui.! JUODI arba ARGENTINE 
RUDI!

MADIMOIIIUL HARPER’S BAZAAR

DYKAI!
DYKAI!!

DOVANOS
KALĖ

DOMS

Pasirinkimas
VIENO
Karinio Seto
DYKAI > 
nuęiperkąnt 
BOSTON’S 
Vyrams batus 
už $3.55 
$3.99—$4.45 
$6.00 ir aukš.
Taipgi su 
FLORSHEIM 
ČEVERYKAIS

Dovanoms 
Puskąrpės 

Daili , 
Dovana

$1.2»9 9 J”’

BATAI PRITAIKOMI 
su X-RAY batų 

TAIKYTUVU 
Vaikai—Užaugę 

Jus žinote, Kad Jie Tinka

VYRAMS

BATAI
Pilna eil-ė BATŲ gražiai pasi
rėdžius iam vyrui, visų stylių.

i

• Juodi
* ?u^1
♦ Annąueš
,• Cub#n ir

ų

Duokit Kalėdų
Dovanų
Fiorsheim
Batus
*10

ii- aukš.

Pirkite tose .krautuvėse, ku-/ 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

VYRAMS 
EVERETTES 
andOPERAS 

Visos Odos

FASONO 
PIRMENYBĖS 

CABARDINE 
h* RED CROSS

BATUKAI
Yra Puiki Dovana 

Motinai arba Seseriai
* NESUMŪŠAMA VERTYBĖ

$6.50

i Kojinės
Tikrai 

Tinkama 
DOVANA

VISU
SPALVŲ

79<” aukse

RANKINUKAI
Duokite Tinkamą Dovaną. Pa

matykite musų pkrinkimą

$1.00
berniukams ir mergaitėms

BOSTON store 3435. st). HAIYJ-ED ST
■..................... . ."'!ll*!>WgįĮ0Įf!
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I. ANGLIŠKOJI AMERIKOS SPAUDA

Dėmėtosios šiltinės epidemija 
Lietuvoje.

“The New York Times” 
gruodžio L> dieną įdėjo prane
šimą is Stockholmo, kuriame 
nurodoma, kad prieš tris die
nas Hitlerio sušauktoje gaulei
terių konferencijoje paaiškėju
si labai nukritusi vokiečių tau
tos moralė, kas kelia didelį su
sirūpinimą ateitimi.

Prie moralės puolimo prisi
deda ir įvairios ligos, pasireiš- 
kusios tarp kareivių rytų fron
te. Ypatingai didelį susirūpini
mą sukeliąs smarkus dėmėto
sios šiltinės išsiplėtimas tarp 
kareivių ir civilių Baltijos vals
tybėse, Baltarusijoj ir vokiečių

DylerKI! 1’niaiiktte DiuI'h Root Beer Co., 
1ND. 4(100 greitam patarnavimui

<41 25<*

Švenčių Sveikinimai
Jūsų šeimai nuo 
“TĖVO ŠEIMOS”

kontroliuojamuose Rusijos plo
tuose. |

Kalėdos Lietuvoje.
“New York Post” gruodžio 5 

dienos laidoje įdėjo aprašymą, 
kaip įvairios tautos švenčia Ka
lėdas. Aprašyme yra ir ilgokas 
skyrelis apie tai, kaip Kalėdos 
švenčiamos Lietuvoje.

Vilkas užsigeidė avis ganyti...
Hitleris gruodžio 11 dienos 

kalboje tarp kita ko užsiminė 
ir apie Baltijos valstybes. Jis 
sako: “Anglija davė tam tikras 
garantijas Baltijos valstybėms 
ir Rumunijai, o GhurchiH’s tuo 
pat metu pareiškęs, kad Vokie
tija norinti atimti Baltijos vals
tybėms ir Rumunijai laisvę. 
Vokietija, žinoma, pajėgė įro
dyti, kiek neteisingi tie pareiš
kimai buvo .ir nuneigė juos, 
ypatingai atsižvelgiant į tai, kad 
vienu kartu 
būti ginami 
kom.

koje avis matydamas jų nekliu
dytų, nes užpulti ir silpnesnį 
apiplėšti yra jo prigimtis.

Arkivyskupas tvirtina, kad So
vietų okupacija su Hitlerio 

sutikimu padaryta.
“The Washington Daily 

News” gruodžio 3 dieną tilpo 
tos pat dienos Baltimorės ir 
Washingtono arkivyskupo, Mi- 
chael J. Curley, pareiškimas, 
kuriame jis tarp kita sako:

“Stalinas sunaikino Suomiją, 
Latviją, Estiją, Lietuvą, ir ki
tas tautas visišku Hitlerio pri
tarimu ir sutikimu.0 *

Ruoškitės Šventėms!
artinantis visur 

ir veikla.
į Kale

PRISIRENKITE DABAR

žmonių,\

du frontai galėjo 
tik su didelėm au-

tybės ir Rumunija linko Į Bri
taniją, linko t į priėmimą šitų 
garantijų. Todėl tai buvo ne tik 
Vokietijos teisė, bet ir pareiga 
nustatvti savo sienas ir intere
sus. šitie kraštai turėjo visais 
atžvilgiais pripažinti, kad tik 
Vokietija buvo vienintelis stip
rus garantuotojas nuo pavojaus 
iš rytų. Kai jos nutraukė savo 
ryšį' su Reichu ir rėmėsi ant 
Anglijos, kurios didelis sava
naudiškumas yra žinomas, ir 
kuri niekuomet niekam pagal
bos nėra davusi, o tik iš kitų 
ėmusi, jos pražuvo.“

Deja, Baltijos valstybės žino, 
kad grobikas prieš kurį reikėjo 
duoti garantijas, kaip tik ir bu
vo ne kas kitas, o Vokietija, 
šiandien Hitleris turi Baltijos 
valstybes savo rankose, todėl jis 
lengvai galėtų grąžinti joms,lai
svę leisdamas atsistatyti. Deja, 
jis Baltijos valstybes pavertė į 
kokią tai Vokietijos provinciją, 
kuri vadinama Ostlandu. Bet iš 
Hitlerio niekas laisvės nesitikė
jo ir nesitiki, kaip lygiai negali 
įvykti stebuklo, kad vilkas lan-

li. PIETŲ AFRIKOS 
SPAUDA

Rusija ir Pabaltos Valstybės.
Tokiu užvardiniinu tilpo il

gas straipsnis “The Forum” lai
kraštyje leidžiamam Johannes- 
burge, Pietų Afrikoje. Nežiū
rint to, kad straipsnis tik dabar 
pasiekė šio biuletenio redakci
ją ii- spausdintas 1940 m. rug
sėjo mėn. 28 d., jis vertas pa
stebėjimo, kaip retos ir tolimos 
vietos atgarsis Lietuvos reika
lais.

Straipsnis rašytas Jonathan 
Batnitzky. Jame įtikinančiai į- 
rodoma, kad Pabaltos valstybių 
užėmimas iš sovietų pusės bu
vęs prievartos aktas. Jis buvęs 
padarytas su Hitlerio sutikimu, 
taip atsimokejimas už suteik
tus įvairius patarnavimus.

Straipsnio autorius sakosi 
Lietuvą gerai pažįstąs, joje ar
ti 30 metų gyvenęs, gerai pa
žįstąs jos sąlygas ir gyventojų 
galvoseną ir paneigia, kad so
vietai laisvais rinkimais gautų 
gyventojų pritarimą Lietuvai 
užgrobti. •

III. KNYGŲ APŽVALGA
H. R. Knickerbocker’is nese

niai pasirodžiusioj knygoj: “Is 
Toinorrow Hitler’s?” tarp kita 
rašo, kad 1934-35 metų žiemą 
jis būdamas ilgesnį laiką Sovie
tuose ir Pabaltės Valstybėse 
sipažinęs su gyvenimo standar
tu tose valstybėse ir padaręs 
palyginimą, štai jo stebėjimo 
rezultatas:

“ .. Tai buvo po 17 metų ko
munizmų Sovietuose ir naudo
jamos palyginimui kapitalisti
nės valstybės buvo is vargin
giausių pasaulyje. Jos visos

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

---  PAS ---
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

and L0AN ASSOCIATION of CHICAGO
BEN. J. KAZANAUSKAS. ,Sekr.

Taupyto j ams 
Mokame 

3M>% Dividendus
INSURED

Darom 1-mus
3 Morgičius Leng

vom Sąlygom
' TURTAS VIRŠ $1,100,000.00 i
2202 W. Cermak Road. TeL CANAL 8887

COPR. 1941, NEEDLECRAFT SERVICE, INC

CROCHETED BORDER PATTERN 2896

No. 2896—Mezginiai staltiesei

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. HalstedSt.. Chicago, UI.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti maji Pavyzdi No.

No. 2896

Vardas ir pavardė

Adresas

giausių pasaulyje, 
kentėjo ir iš nieko pradėjo nau
ją tautinį gyvenimą, be kapita
lo ir be kredito. Tačiau eilinis 
darbininkas .Suomijoje, Estijo
je, Latvijoje, Lietuvoje ir Len
kijoje gyveno ■ mažiausiai dvi
gubai geriau negu labiausiai 
pasiturintis darbininkas Sovie
tų Sąjungoje.”

Tos pačios knygos kitame 
skyriuje Knickerbocker’is mini 
apie Sovietų ambasadoriaus 
Londone, p. Maiskio pareiški
mą, kuriuo Sovietų vyriausybė 
prisidedanti prie Atlanto Char- 
tos aštuonių punktų. Vienas iš 
tų punktų kalba apie visų, tau
tų apsisprendimo teisę. Knicker
bocker’is rašo: “aš beveliju pa
laukti, kad pamatyti kaip Rau
donoji Armija savu noru eva
kuotų bent kokią teritoriją, ku
rią ji turėtų šio karo gale.”

Toliau rašo: “Sovietų vyriau
sybės nusistatymas, kas liečia 
mažųjų tautų teises, yra pui
kiai iliustruotas Stalino Balti
jos valstybių traktavimu. Pir
miausia jis Britų ir Prancūzi
jos paprašė pateikti jam tas 
valstybes ant lėkštės, kaip kep
tą vištą. Atsisakius tai padary
ti jis laukė karo pradžios ir jė
ga okupavo tris mažąsias vals
tybes, kurios buvo iš žavėti- 
niausių mažųjų šalių Europo
je.”

Dar toliau Knickerbocker’is 
rašo kaip bolševikai išnaikinę 
Vidurinę gyventojų klasę tose 
valstybėse ir kaip didelę agoni
ją tos tautos kenčia. GPU esą 
išžudžius! ar ištrėmusi profesio
nalus, prekybininkus ir visus, 
kuriuo^ įtarė simpatizuojant 
naciams. Po to karo audra siau
tusi Pabaltės valstybėse. Atėję 
vokiečiai ir Geštapas išžudęs 
komunistus, darbo žmonių 
dus jr anti-macius. Dabar

va- 
esąMiestas ir valstija

•M

Kalėdoms 
matomas judrumas 
Kiekviena šeima žiuri 
das, kaip į laimės ir gerovės 
linkėjimų dieną.

Krautuvės pilnos
perkančių dovanas savo drau
gams ir giminėms. Nors gyve
name karo sąlygose, tačiau mes 
laukiame linksmiausių Kalėdų, 
nes toks jau yra jausmas šios 
šalies, kuri stengia gy venti drą
siai ir rimtoje aplinkumoje.

Kaip paprastai, pirkimas ir 
paruošimas maisto kiekvienuo
se namuose yrą didelė užduo
tis. šeimininkės rūpestingai 
perka reikmenas ir gamina val
gius. Jos nori pirkti gerą mai
stą ekonomiškomis kainomis, 
be to, jos nori draugingo ir pa
lankaus patarnavimo. •

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
šeimininkių perka reikmenas 
Midwesl krautuvėse. Iš patyri
mo jos žino, kad čia jos gaus 
reikiamas prekes ir kad gaus 
jas žemiausiomis galimomis kai
nomis. Kiekviena Midwest krau
tuvė yra pilna šviežių prekių, 
specialiai supirktų švenčių se
zonui. Kiekvienoje krautuvėje 
yra jos savininkas, draugingas 
ir - patyręs groserninkas, prisi- 
ruošęs patarnauti savo kostu- 
meriams. '

■ Darant planus pirkimui reik
menų Kalėdoms, pirmiausia pri
siminkite Midwest Store, kaip 
geriausią vietą maisto ir gro- 
serio reikmenų nusipirkti. Kai
po lypiškos prekės ir siūlomos 
vertybės šiose krautuvėse, yra 
išpardavimas, skelbiamas šio 
dienraščio šios dienos laidoje.

—Sk.

kai Stalinas iš Baltijos valsty-1 
bių išstumtas ir bolševikai už
imti naciais, ceremonialiai esą' 
paskelbiama, ka<L Sovietų poli-' 
tika esanti už vįstt. valstybių1 
pilnos tautinės nepriklausomy
bės atstatymą. /

Tai esą turį karčiai skambė
ti gyviems išlikusieins tų \ ar
tybių gyventojams. J

\ ir^oniiivgse! Mes turime pilną pasirinki-
m^yer^iorUš.es^e.kmenų, ekonomiškai žemomis kainomis 

IŠPARDAVIMAS 1 PETN. IR SUBATOJ, GRUODŽIO 19 IR 20.

Pirkite

pttt1 PORDEN’S, carNahonSmiia evaporuotas o už pe*PIENAS . AUKŠTI KENAI O £3
vT RŲsvaro kenasDELU'XE KAVA VACUUM PAKUOTA

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

IŠMOKĖJIMAI
Kainon įeina Feder. Taksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki 

Kalėdų._

28*
WHEATIES Pusryčių maistas Pak. 1Q*

__________ .______ ___ ______________ I—- - r _t------- į - -------

“MIDWEST” DARŽOVIŲ AR
TOMATO SOUP 1 Reg. kenai 2 už 11 *
“CRISCO” 1 sv. ken. 23c 3 sv- ken. 63*
“PRESTO” PATYS-KILA
keksų miltai 44 unc. pak. 25*

Jąs4e'ers, ♦ Opticiant

6446 S. Halsted St.
“MIDWEST” GERIAUSIOS RŲŠIES
RAIKYTAS PINEAPPLE No. 2 kenai 21c

“MILNOT” Putoja Aukšti ken. g *| 5C
GERKITE GRAPE JUICE DĖL SVEIKATOS
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4‘DUZ” " ~- 
WiEur---------------- ______________________ 2 <uae»_pa'5_«c

Dideli pak. 17c

27*

Maži 9c 
 2 maži 17c? 

ŠAUKŠTAI”
MAGIC WASHFR” tvi v i——_____ Dideli pak. 24^
tttni^KLAS Geliuose

2_UN0" SUPS Diddi pak

--------- ---- — °5AND*,INES ir mėlynas štampas 
SI 00 DYK Ai i..,., ..

...... k avaitę. Taupykite Musų Kuponus

21*

MIDWEST STORES
^Nepriklausomų Aplinkinių Krautuvių< Pirkite :tose krąUtųvėse, ku
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A TYPEWRITER
Makes and Ideal X-mas dift!

$ i 5 ■“
Cash or Easy

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

Tvpewriter Sales and Service 
3712 S. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

»■' 1 ' 1 ' .......
Anna-James Tavern

Nauja T-ietuviška 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.
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*No. 4951 — Praktiška suknelė. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patlern DepL, 1739 
So. Halsted St„ Chicago, I1L
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Bcnktad., gruodžio 19, 1941

Vokiečiai ir italai, pagaliai!, tapo sumušti Libijoje. 
Penkių dienų kautynėse, į vakarus ir pietus nuo Tobru- 
ko, “ašies” divizijos nestenge atsilaikyti prieš britus ir 
dabar visu frontu traukiasi atgal.

Britų ofensyvas Libijoje prasidėjo lygiai mėnesis lai
ko atgal. Pradžioje atrodė, kad priešas bus sunaikintas 
truippu laiku, ir iš Cairo (Egypto) ėjo labai optimistiš
ki pranešimai. Bet pę pirmutinių smūgių vokiečiai suge
bėjo persiorganizuoti ir britų puolimus atmušė. Po to 
patys naciai pradėjo pulti britus, ir pastarųjų padėtis 
ėmė darytis pavojinga.

Mūšiuose įvyko pertrauka. Abi pusės stengėsi, kiek 
galėdamos, atsigabenti į frontą daugiau sustiprinimų. 
Anglų bazės buvo arčiau, negu vokiečių ir italų. Savo 
sustiprinimus britai traukė daugiausia iš Egypto; o 
“ašis” buvo priversta siųsti kareivius ir ginklus į Afriką 
per Viduržemio jurą, kurią patruliuoja britų laivai ir 
lėktuvai. /

Rezultatas buvo tas, kad britai gavo daugiau papil
domų jėgų, negu jų priešai, ir laimėjo kovą. Vokiečiai ir 
italai yra vejami iš rytinės Cirenaikos. Galima tikėti, 
kad, neilgai trukus, britai užkariaus visą Cirenaikos pa
jūrį iki Bengasi. Žymios nacių jėgos, deja, sugebėjo pa
sprukti ir pasitraukti į vakarus.

Ar britai stengs po to urnai pasiruošti žygiams va
karinėje Libijos dalyje, parodys ateitis. Aišku, kol “ašies” 
jėgos nebus iššluotos iš visos Libijos, pavojus britų po
zicijoms šiaurės Afrikoje nepasibaigs.

Bet yra labai svarbu, kad britai jau apdaužė nacių 
šarvuotąsias divizijas, kurios buvo prislįnkusios prie 
Egypto sienos ir kai £ųr net buvo įsiskverbusios į Egyp*- 
to teritoriją. Jeigu kitos nacių divizijos butų; pradėjusios 
laužtis į Turkiją, tai britai butų atąidurę tarp dviejų ug
nių. Dabar jie nuo to yra, bent laįkįnai, apsaugoti.

1 . ............................................. >«------------- Z. •

Frąncuzijos svyravimai

igžįsta ir nesupranta istorinės 
*— socialinės tautų praeities, vi
sa jų teorija yra tik nenusise
kęs gamtos mol?slų arba darvi- 
niško . galvojimo pritaikymas 
daug painesnėj istorijos ir vi
suomenės mokslų srity. Jų po- 
itinė tendeicija aiški.

Taip pat neįrodyta nuomonė, 
<ad kultūros žydėjimas pri- 
klausųs nuo palankaus tautų 
mišinio. Tiesa, beveik visur ga
lima pastebėti, kad tik ten kul
tūra smarkiai ėmė kilti, kur į- 
vairios rasės viena virš kitos ar 
viena greta kitos yra susidūru
sios, susigyvenusios. Bet iš to 
dar mes visai neturime teises 
sakyti, kad fizinis susimaišymas 
buvo pagrindas kultūrai paki 
li. čia gana bus pasakius, kad 
tokiose vietose galėjo pasireikš
ti ypatingai smarkus kultūros 
gėrybių pasikeitimas; čia gau
siai krj’žiavosi tarptautiniai san
tykiai, pražydo ekonominis gy
venimas, augo turtai ir t.t. ir 
visa tai ’sudarė tik labai palan
kias

žemesnės kilmės sluoksnių ir 
išvengti susimaišymo. Ištisos gi
minės, net graikų respublikos 
meistai tyčiodavosi iš susituo
kiančių su svetimaisiais, nors 
tie svetimieji butų buvę tie pa
tys graikai; taip buvo daroma 
daugiausia tikybiniais sumeti- 
iųąis. J. A. Valstybėse daug kur 
tiesiog įstatymai draudžia bal
tiesiems tuoktis su juodaisiais. 
Tais daugiausia luominiais su
metimais pasiremiant, plačiai 
yra įsigalėjęs paprotys smerkti 
tam tikrų rasinę kraujomaišą, 
ir tie sumetimai dažnai paten
ka ir į mokslininkų išvedžioji
mus. Tačiau, nėra nesugriauna
mų argumentų, kurie įrodytų, 
kad dėl kraujomaišos blogėja 
rasinės savybės. Daugelio miš
rių tautybių žemas kultūros

NAUJIENOS, CMcago. Ui. --- -------------------r....................... ................,-- ----- —--------
tingiau butų padėti anglams ir amerikonams l^oyotį prieš 
Vokietiją? 4

Kiekvieną^ nacių nepąsisekimas šitą nuotaiką Fran
cuzijoje stįį?rina, ir nuolatos auga “Laisvųjų Franeuzų” 
: taka krašte ir kolonijose. P(etaino ir jo bendradarbių pa
dėtis todėl pasijarė'- daug keblesnė. Ir tolyn eis blogyn. 
Iš vienos pusės naciai reikalaus, kad valdžia slopintų
prieš-nacišką sentimentą Francuzijoje; iš antros pusėsI (Tęsinys)
Frąncuzijos žmonės reikająus, kad ji smarkiau priešių- Toliau, Europa daug mažiau 
tusi nacių užgaidoms. Galų gale, turės ateiti “pprsilauži- pažįsta gamtos katastrofų (že
mas” į vieną arbą i antrą pusę. / m6s drebėjimų,, vulkanų, vabz-

Galima numanyti, ka<J Hitleris, pajutęs, jogęi Fran- ™
euzijoje bręsta sukilimas prieš vokiečius, pasiųs kuriuo-. *16šriejį, j,et cece musė, žudan- 
męnę visai Frąncuzijai okupuoti. Tuomet Europai teks ti gyvulių ųkį, grudų kirminas, 
pergyventi naują krizę — didesnę, gal būt, negu pereitų skruzdės-termitai ir t.t. sutruk- 
metų vasarą, po Frąncuzijos kapituliacijos. Bet šį kartą dė kituose kontinentuose žemės 
krizės banga gali atsisukti prieš Hitlerį. 1 ūkio pažangų. Be viso to, Eu-

-/   —---- 1—- > * ropa turėjo erdvę, gerų susisie
kimų ir paviršiaus paskirstymų. 
Didelį atstumai žemesniuose 
kultūros laipsniuose pažangų 
trukdo, o aukštesniuose skatina 
optiiųizmų, pasitikėjimų savim 
ir dideliems veiksmams. Yp^ič 

sai gavo laiškų iš Bueffos Aires, naudingas buvo lengvas visų že- 
Argentinoje, apie, tilpusį “Nau- mės dalių priėjimus, kas pąlen- 
jienose”,* 1941 m. rugsėjo 15 d., gvino naudingų gyvulių ir ąu- 
“Fight for Freedom” atsišauki- metalų ir įvairių kultūros 
rnų, kuriame Amerikos žmonės laimėj imu pasikeitimų. Tuo la- 

“pabusti”, kad | blausiai galėjo pasinaudoti Eu
ropa ir Azija; dėl to jos nuo 
kurio laiko sudar»e kaip ir vienų 
kultūros plotų, O Afrika (be 
šiaurinės dalies), Amerika ir 
Australija, kol nebuvo naujau
sių susisiekimo priemolių, bu
vo daug' daugiau izoliuotos ir 
nuo kultūros gėrybių pasikeiti
mo stovėjo nuošaliai. Labai di
delės reikšmės turi ir paviršiaus 
paskirstymas — juros krantų 
profilis, salos, kalnagūbriai, 
kalnai, upės, ežerai, pelkės, dy
kumos, stepės, miškai. Jei sla
vai nuo kultūros pažangos atsi
liko, tai dėl to, kad iš juros ry
tų Europa buvo •sunkiau pasie
kiama, negu vakarų. Išraižyti 
juros pakrančiai ir salynai išla
vina jūreivystę ir skatina keis
tis kultūros gėrybėmis. Ypatin
gai patogus Europos krantų po
būdis buvo nekartą pažymėtas 
ir įvertintas. Labiausiai čia iš
siskiria iš kitų Viduržemių ju
ra, dėl to apie jų ir senos kultu- 

(ros kūrėsi. Kitų pasaulio dalių 
paviršius nėra taip patogiai su
siskirstęs, jis yra daugiau ar 
mažiau vienos formos, o blo
giausia šiuo atveju būklė yra 
Afrikos ir Australijos. Afrikos 
pakrantes neturi uostų, ten 
siaučia drugio ligos, dėl to jos 
sunkiai prieinamos; jos upės 
persraunios ir ne labai patogios 
laivininkystei.

Netenka tad abejoti, kad bal
toji rasė vyraują pasauly dau
giausia tik dėl to, kad Europoj 
gamtos sąlygos yra patogesnės, 
negu kitur. Tačiau, tuo dar nė
ra įrodyta, kad tai vienintelė 
jos pranašumo priežastis, Rad 
rasinės savybės jai nieko nėra 
reišlcųęios.
Valstybių ir kultūrų kilimas ir 

nykimas,
4, Visur plačiai užtinkame tų 

faktų, kad valdantieji sluoks
niai, dažniausiai nukariautojų 
palikuonys, arba tie, kurie kaip 
nukariautojai elgiasi, stengiasi 
užsidarę savo kastoj ar per luo
minius įstatymus atsiskirti nuo

didesnę, gal būt, negu pereitų skruzdės-termitai ir l.t. sutruk-

KARAS BUVO PASKELB 
TAS VIENBALSIAI

Franeuzų Vichy vyriausybė pasiskubino paskelbti 
“griežtą neutralumą”, kuomet Jungtinės Valstybės stojo 
į‘karą prieš Japoniją ir “ašies” valstybes.

Tai yra geriau, negu kad ji butų atvirai prisidėjusi 
prie “ašies”. Amerikoje ir Anglijoje buvo nemažai susi
rūpinimo, kad maršalas Betainas gali tai padaryti, Ne
seniai jisai turėjo konferenciją su Goeringu. Berlynas 
darė didelį spaudimą į Vichy ponus, versdamas juos ei
ti į talką Vokietijai ir Italijai. Senis Betainas pesutiko.

Nėra abejonės, kad nacių spaudimas į Frąncuzijos 
vyriausybę nepasiliaus. Bet ji nedrįstą eiti prieš savo 
žmones, kurie tolyn vis labiau neapkenčia nacių. Prieš 
keletą dienų vokiečių gubernatorius Paryžiuje, gen. von 
Stuelpnagel, vėl sušaudė 100 franeuzų įkaitų už pasikė
sinimas prieš vokiečių karininkus ir kareivius. Žmonės 
Francuzijoje taip pasipiktino šituo nacių keršto darbu, 
kad maršalas Petain turėjo pareikšti viešą protestą, kal
boje per radio prieš okupantų žiaurumų*

Bet Francuzijoje auga ne tiktai neapykantą prieš 
nącius. Nuo tos dienos, kai Jungtinės Valstybės paskel
bė karą “ašiai”, franeuzai pradėjo kitaip žiūrėti į karo 
prospektus. Iki to laiko jįe abejojo, ar Britanija galės 
atsiginti. Daugelis franeuzų manė, kad karą laimės Hit
leris. Šituo jų įsitikinimu buyo paremta Vichy vyriausyT 
bes politika. Ji sakė žmonėms: “Nežiūrint, ar mums pa
tinka, ar ne, Vokietija pergalės; todėl mes prįvalęme su 
ja taikytis. Geriau nusilenkti pergalėtojui, negu užsi
traukti jo rūstybę.”,

Frąncuzijos žmonės netikėjo, kad Ameriką kąriąus* 
Vokiečių kontroliuojama spauda plačiai rąšė apie Ąmęw 
rikos “izoliacininku” veikimą ir įtikinėjo skaitytojus, kad 
Lindberghas, Wheeleris, Nye ir Ko. turi daugumos pri
tarimą ; o prezidentą Rooseveltą ji piešė, kaipo “Įęarp 
kurstytoją”, kurio žmonių masės neremia. O jeigu Ame
rika tiktai duos ginklų britams, bet į karą neis, tai kas 
gali Hitlerį sumušti?.

Taip galvęjo daugelis žmonių Fpancuzijoje ifci gruo
džio 8 d., ir jie manė, kad nieko kito nebelieka daryti; 
kaip sekti paskui maršalą Betainą, kuris gali cląr iŠside- 
rėti iš Hitlerio šįokių-tokių malonių Francuzijai.' ,Bet 
kuomet Amerika stojo į kąrą, padėtis pasikeitė. Dabar 
franeuzai ima abejoti, ar laimės Hitleris. Jeigu jisai, ne
laimės, tai kam Francuzija turi jam lenktis? Ar ne pro-

Balsuojant karo paskelbimo 
rezoliuciją prieš Japoniją, gruo
džio 8 d. 1941 m., 388 ątstoyų 
buto nariai balsavo Už, Q vie
nus narys, M-iss Jeąnette Rap- 
kin, balsavo Prieš. Todėl pa
prastai yra sakoma, kad karas 
Japonijai buvo paskelbtas “pe- 
,veik vienbalsiai”.

Bet tai yra klaida. Karo pa
skelbimas buvo priimtas vien
balsiai.

Štai kaip tatai įvyko. Atsto
vų butui buvo įteiktas suma
nymas, pavadintas “H. J. R. 
254” (House of Representativę 
Joint Resolution, No. 254). ši
tų sumanymų balsuojant, buyo 
paduotas vienas p-lės Rankįn 
balsas Prieš; o visi kiti atsto
vai, dalyvavusieji posėdyje bal
savo Už. Tokiu budu bilius H- 
J. R. 254 buvox priimtas 388 
prieš 1. f '

Bet tuo padui laiku lygiai to
kio paties turinio sumanymą 
svarstė ir senatas/ Senate jisai 
buvo pa$&Bntą$ “S; J. B. £16” 
(Senate ^^įutįon, ’ No. 
110), šitas bilius buvo priim
tas senate 82 balsais prieš 0, 
ręUkia — vienbalsiai.

Tuomet beliko patikrinti, ar 
abejų kongreso rūmų nųęmo- 
nės sutinka. Tai yra daroma to
kiu budu, kad atstovų butas 
persiunčia savo priimtąjį bilių 
senatui, prašydamas jo pritari
mo, arba senatas siunčia savo 
bilių atstovų butui, — žiūrint, 
kurie rūmui nubalsavo piripiąn,

Senato balsavimas buvo pa
baigtas pirmiau, todėl jo bjliųs 
atėjo į atstovų butų. Daugumos 
lyderis, atstovas McCormack, 
tuojaus kreipėsi į atstovus, pra
šydamas vienbalsio sųtįkimo 
pasiūlyti patvirtipimųi senato 
priimtąjį bilių S. J. R. 116. Pa
sipriešinimų nebuvo. $ituo veljc-, 
smu atstovų buto priimtas bj- 
lius Hp J. R. 254 tapo atidėtas 
į šalį. Jo vįetoje, atstovų butas 
ėmė svarstyti senato bilių. .

Bilips S. J. R. 116 buvo vėl 
perskaitytas jr be' pasipriešini
mo priimtas. Po to sis bilius 
buvo pasiųstas prezidentui Rqq- 
sevelfui, kuris jį pąsįrašė 4:10 
vai. popiet, Ęastern Standard 
Time, pirmadĮenj.

O kas atsitiko su atstovų bu
to bilium II. J. R, 254? štai kas.

Tuojau po to, kai atstovų bu
tas nubalsavo pritarti biliui Š. 
j. Ę. 116, atstovas McCormack 
pasiūlė atstovų butui vienbalsiai 
sutikti, kųd butų anuliuota vi* 
sa biliaus R. J. R. 254 priėmi
mo prųęedura. Pasipriešinimų 
ąebųvo. Tokiu blldu balsavi- 
mas, kuriame 388 atstovai pa
sisako už karo paskelbimą Ją- 
ponijąi, O viepas ąŪĮtoVą^ padą* 
vė priešingų balsą, topo ptmąį*

Karo paskelbimo re^oliųpiją 
prieš Japppijų |<Qngre$ąs pi#

buvo įspėjami 
hitlerizmas nesutremptų Ame-1 
rikos, kaip kad jisai sutrempė 
Čekoslovųkijų, Lenkiją ir visų 
eilę vkitų šalių Europoje. Atsi
šaukimas buvo papuoštas dvyli
kos Amerikos rašytojų ir laik
raščių korespondentų ' atvaiz
dais, mačiusių savo akimis Eu
ropos užkariavimų.

Šitų atsišaukimų pastebėjo 
“Argentinos Lietuvių Balso” re
dakcija ir parašė laiškų Chica- 
gon, paminėtam “Fight for 
Freedom” skyriui, prašydama 
literatūros apie/ hitlerizmo pa
kojų pasauliui.

Tokiu buduzkova prieš hitle- 
rizmų, kurių veda “Naujienos” 
bendrai su Amerikos laisvės gy
nėjais, paskatino ir lietuvius 
Argentinojtę pareikšti savo soli
darumu su Jungtinių Valstybių 
demokratija,

Chicagiškis. “Fight for Free
dom” skyrius rašo i “Naujie- 
ndiiiš”, išreikšdamas savo 
džiaugsmų/kad jo atsišaukimas, 
per mųsų dienraštį, pasiekė taip 
toli: “how far it carried the 
Fight for Freedom message.”

Mes neabejojame, kad Ar
gentinos lietuviai — ypač tie, 
kurie skaito “Argentinos Lietu
vių Balsą”, demokratinio nusi
statymo lietuvių savaitraštį Pie
tų Amerikoje — tvirtai stoja 
už tai, kad Argentina eitų ran
ką už rankos su Š. Amerikos 
Jungtjąępiis Valstybėmis prieš 
“ašies” agresorius.

GYVATĖ BANDO ĮKĄSTI 
■

kultūrai tarpti sąlygas. 
(Bus daugiau) ‘

.■  ——

ARGENTINOS
VIAI REMIA
KOS NUSĮST^

to skyrius Chicagoj e praneša 
“Naujienoms” įdomių žinių. Ji-

Komunistų begėdiškumui nė
ra pįbų. Melagingomis informą* 
cijoipįė jie lįąrido sukurstyti 
Amerikos visuomenę prieš lie
tukus, piešdami juos “pronę- 
ėįają”. Šitam tikslui jie panaų* 
doja kukį tąi angliška kalba leB 
džįamų lapelį “The Hpur”.

Į tą lapelį lietuviški šariatą** 
nąį nuneša visokių srutų apie 
asmenis, laikraščius ir organu 
zacijas, o paskui Įiųa iš jo iš
traukas ir skleidžiu sąvo šlamš
tuose. \

Šitokiu budu tie besarmačiui 
dabųr pradėjo a^mkųoti adv. F. 
J, Ęagočių,! prezidentą,
Girdi, adv. BągųČius/“per kurį 
laikų turėjęs Fyšįį su pro-ną- 
cišku(!) laikraščiu “Keleiviu’" 
it palaikęs “kontaktą su fašis
tiškais ĮLikrąhįieČiąįs Šioje Šaly
je”.

Tokius męlųs gąJĮ |ik idiotai 
skelbti. Ąiųerikopai gali neži- 
noti? bpt bimbinįiikaį žino gc- 
rąi, kad Bągočiųs turi raštinę 
^Ęeleįvio” name ne “per kurį 
Įąiką”, įįei gęr metų. O “Ke
leivis” bent dvejetą metų nesi- 
liauja rėmęs prezidento Roose
velto pojitįką; jĮsąl rėmė jų dar 
tais laikais, kųompt komunistai 
ggitavo už taikų su Hitleriu. '

Ęct adv. Bągočiųi prikaišio
jamu dąr tai, kad jisai veikęs 
sp Viktoru Čepnovu, Nikiforų 
Prigorį.evu ir kitais “Demokra-* 
tjįoš lįčĮnimo Komiteto” na-* 
rikis, kurie esą “Hitlerio agen
tai”.

Tai yrą tikri bepročių kliedė
jimai. Viktoras černpvas, kuris 
buvo Rusijos Steigiamojo Sei
mo pirmininkas, esąs “Hitlerio 
agentas”! Tuo tarpu visi žino, 
kad dar pereitojo karo metu 
Černovas kovojo prieš Lenino 
sėparatinę taiką su Vokietija. O 
prof. N. Grigoriev, yra vienas 
iš žymiausiųjų demokratijos va
dų tarpe ukrainiečių, kurį ge
rai pažįsta Čekoslovakijos vei
kėjai, kaipo nepalaužiamą tota
litarizmo priešą.

Tie rusų, ukrainiečių ir kitų 
tautinių grupių demokratijos 
atstovai prieš keletą mėnesių 
lankėsi Valstybės Departamen
te Washingt6nę. Amerikos val
džia yra puikiausiai painfor
muota apie jų veikimą.

Savo begėdiškais šmeižtais 
komunjstai nieko neatsieks. Bet 
jie parodo, kad jie, kaip gyva
tas, nori įkąsti demokratijos

namai įrodė, priklauso visai nuo 
kitų priežasčių, būtent, tų, kad 
mišrios vedybos dažniausiai Į- 
vyksta tarp socialiniai žemes
nių, kur joms netrukdo jokie 
luominiai prietarai. Be to, daug 
reiškia abipusis socialinis boi
kotas. Tikslių mišrios tautybės 
tyrinėjimų yra dai-ęs E. Fische- 
ris, kuris buvusiose vokiečių 
Afrikos kolonijose ištyrė būrų 
ir gotentotų, t. y. germanų ir 
afrikiečių palikuonis. Nors pats 
Fischeris palankus rasizmo te
orijoms, bet šiuo atveju pripa
žįsta, kad, nežiūrint kraštutinio 
sumaišytų tautų skirtumo, jis 
palikuonyse negalėjęs pastebėti

mų; mišrieji netgi pasirodę di
desnio. ūgio, vaisingesnį ir svei
kesni už savo tėvų rases.

Naujausiais laikais dažnai 
kartojama mintis, kad didelės 
istorijos katastrofos, ypač grai
kų jr romėnų pasaulio žlugi
mas,‘įvykusios dėl rasių susi
maišymo. Tai nuomonei prita
rė ir Gibbonas. Bet visoms 
toms teorijoms trūksta moks
liškų pagrindų, ir ypač šiandien 
jos pasirbdo visai neįtikimos.

Prancūzų antropologas La- 
pouge mėgina sukurti tani tik
rą “antroposociologijos” moks
lą. Jis mano, kad socialinė at
ranka mišrią rasę galinti visai 
pakeisti tuo budu, kad ram tik
ros visuomenės santvarkos są
lygos galinčios vienus rasės ele
mentus iškelti, kitus nustelbti. 
Todėl karai, sąmokslai, sukili
mai, revoliucijos, gausingos žu
dynės senesniais laikais daug 
daugiau žalos padarę laisvę my
linčiai šiaurės rasei, negu tai
kingiems, dažniausiai nelais
viems žemesniems alpinu rasės 
sluoksniams. Taip pat ir šių 
dienų kova* dėl buities ypatin
gai paliečianti šiaurės, (germa
nų) rasės dalis, iš kurios tarpo 
turime įmonių vadus ir aukš
tesnį miestų gyventojų sluoks
nį. Vokietijoj Ammonas, Roese, 
Gunlhens ir kiti mėgino su sta
tistikos medžiaga įrodyti, kad 
aukštesni sluoksniai daugiau iš
laikę germapiškumo, negu že
mesni, o Ammonas, panašiai 
kaip Lapouge, kalba apie pavo
jų išnykti kilniajai šiaurės ra
sei per atranką. Dažnai vartoja
mas pavyzdys apie katalikiškų 
valstybių, pav. Ispanijos nupuo
limą; tai atsitikę dėl to, kad ge
riausi tautos Juoksmai ėję į ku
nigus ir 'dėl celiliato negalėję

Amerikoj Madisonas Grantas 
ir Lothropas Stoddardas tas vo
kiškas teorijas ‘priteikė vietos 
skoniui ir susilaukė didelio pa
sisekimo. Imigracijos įstatymo 
suvaržymai buvo išleisti jų teo
rijos ir agitacijos įtakoj. Gran
tas ir Stoddardas taip pat gieda 
himnus germanų rasei, bet ka
dangi dėl karo jie yra prieš vo
kiečius nusistatę, tai pareiškia, 
kad vokiečiai šiandien nesu jo
kie tikri germanai; jų germa- 
niškumas buvęs per 30-metinį 
kara išnaikintas *-» •

Visi “antroposociologai” ne-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Didelės traukinių 

nelaimės
JEEFEBSON CITY, Mo„ gr. 

17 d. — Į vakarus einąs grei
tasis traukinys šiandien susi
dūrė su stovėjusiu traukiniu. 
Įvyko smarkus sutrenkimas ir 
užmušti trys asmenys, trauki
nio tarnautojai.

Kitas iš Chicagos į Los An
geles einąs traukinys 
nuo bėgių Nara Visa, 
Sužeista daug keleivių, 
muštų nėra.

nukrito

bet už-

Uždraudė susirinki
mą Rooseveltui 

pagerbti
-BUENOS AIRES, Argentina, 
gr. 17 d. — Argentinos valdžia, 
pasiremdama karo stoviu, už
draudė Argentinos demokratų 
organizuojamą masinį susirin
kimą.

Kalbėti turėjo Amerikos am
basadorius, kiuris norėjo per
skaityti 
ką.

Vakar 
vokiečių
tuvas iš Argentinos. Nutrauk
tas oro susisiekimas su Euro
pa “dėl benzinos stokos’’ Ar
gentinoje.

prez. Roosevelto laiš-

išskrido paskutinis 
ir italų keleivinis lėk-

Japonai paėmė 
Macao salas?

kariuomenė užėmė 
kurios ^randasi prie 

pakraščių.
šiam metui “ašies”

sias

val-

LONDONAS, gr. 17 d. — 
Britų užsienio ministerija klau
sinėja Portugalų valdžią dėl Ma
cao salų. Tvirtinama, kad ja
ponų 
salas, 
nijos

Iki
stybės dėjo pastangas nepablo
ginti santykių tarp Portugali
jos ir Anglijos.

Portugalų valdžia paneigė 
gandus apie Macao salų okupa
ciją.

— Šveicarai patyrė, kad Al
banija paskelbė karų J. A. Val
stybėms.

Pasižada Bendrai 
Veikti Su AFL

.CIO Cannery darbininkų 
kalas No. 194 skelbia, kad 
si jo nariai įstojo į civiles 
saugos komitetą. Rezoliucijoje
prižada bendrai veikti su AFL 
unijomis ir kooperuoti visais 
galimais budais šį karą laimė
ti. '

vi- 
ap-

• EImwood Parko policistai 
ir ugniagesiai užvedė bylą ap* 
skričio teisme, reikalaudami 
$19,000 užsilikusiopiis algomis 
iš miesto valdybos.

■ ■■ . -.x. ji. .n n -nilniiMMi
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1 NAUJIENOS, Chicago. fll.

K. Augustas

į 7000 myliu automobiliu į
LUI.

KELIONĖ ATGAL. — JlĖVOS. — KAS MUMS NEI. 
MANOMA, TAS YRA ĮMANOMA LAŠIŠOMS. — 
NUPLAUKIA DU AR TRIS TŪKSTANTIUS MY
LIŲ BE MAISTO. — NERŠĖJIMAS. — GYVI NA- 
BAŠNINKAL — TRAGIŠKAS GYVENIMO (GALAS

Trumpas yra lašišos gyveni
mas, bet pilnas nuotykių,

Kai sulaukia keturių metų 
amžiaus, tai ji pradeda nerimti. 
Vapdenyne jai pasidaro nebe
malonu gyventi. Ji veržiasi at
gal j tų vietų, kur išsirito iš 
ikros mažytės žuvelės pavidale.

Kažkoks nenuprantamas ins
tinktas yra neklaidingas lašišos 
vadas: ji suranda savo gimtinę 
be žemėlapio pagalbos.

Kai peršėjimo laikas prisiar
tina, tai niekas nebegali lašišų 
vandenyne besulaikyti. Jos gai
vališkai pradeda plaukti į upes, 
iš kurių atplaukė dar mažytės 
būdamos.

Tačiau kelionė atgal žymiai 
skiriasi. Į vandenynų mažytės 
lašišos pavandeniui plaukė, o 
dabar joms tenka plaukti prieš 
vandenį.

U2KVIETIMAS 
PARAGAUTI 

MEŠKIENOS
PAS •

JUOZĄ ĄŽUKĄ
3301 S. Utuanica Av.

BRIDGEPORTE 
šeštadienio ir Sekmadienię vak.: 

Gruodžio 20 ir 21, 
1941 m.

Bus geri muzikantai. 
KVIEČIAME VISUS

J. M. AŽŪRAS.

■......... ; n...........................

Tiek Golumbia, tiek kitos į 
Pacifikų bėgančios upės pasižy
mi savo rėvomis. Vadinasi, sa
votiškomis akmeninėmis užtva
romis, nuo kurių vanduo bėga 
mažyčiais kriokliais (vanden- 
puoliais).

Dabar įsivaizduokite sau, kų 
lašišos turi daryti atsidurusios 
prieš rėvas. Kiįuvinės atrodo 
tiesiog nenugalimos.

Kaip lašiša gali įkopti į rėvos 
viršų? Kitaig žodžiais sakant, 
kaip ji gali prieš vandenį įsi
gauti į krioklio viršų?

Kas. mums atrodo neįmano
ma, tas yna įmanoma lašišai.

Kai žemyn krinta tik vanduo, 
tai lašišai yra patys niekai į 
viršų įsigauti. Tačiau pasitaiko 
taip, jog kelių užstoja koks di
delis akmuo arba kokia kita 
kliuvinė.

Kų tada lašiša turi daryti?
Žinoma, nugalėti tų kliuvinę, 

nes kitaip ji negalės savo tikslo 
pasiekti.

Ir ji 'nugali. Lyg kokių spy
ruoklių pagalba ji šoka į viršų 
ir persirita per rėvas. Kai ku
riais atvejais ji pajėgia apie 
penkias pėdas nuo vandens pa
viršiaus iššokti.

Pats savaime suprantama, 
kad ne visoms lašišoms pasise
ka kliūtys nugalėti, Kai kurios 
bešokdamos pataiko ant akmens 
ir smarkiai prisitrenkia arba 
sunkiai susižeidžia. Jos nebe
tenka jėgų ir žūsta,

* Bet tos klintys ir aukos ne-

’ MOTERŲ DĖMESIUI
DU ANTRADIENIU, GROUDŽIO 23 IR 30 D.. MOTERYS GALI 

ATVYKTI IR IŠSIPRAUSTI MUSŲ PIRTYJE PRIEŠ
PAT ŠVENTES

PAULINA RUSSIAN-TURKISH BATAS
A. F. CZESNA, Sav.

1657 W. 45th St. Tel. VIRginia 9493.
1 ■■■' I .......................... MIIHllliųi I H"*1

sulaiko kitų nuo kelionės tęsi* 
mo. Kažkokios gąivajįškos jė’ 
go$ akstinamęs, jos plaukia, 
skuba ir pasiryžusįos yra nuga
lėti visas kliuvinęs arba mirti.

Taip, tik mirtis jas gali su
laikyti nuo kelionės tęsimo.

Vienas įstabiausių dalykų to
je kelionėje yra tas, kad lašišos 
visiškai paliauja maitinusios. 
Jos nieko neėda nuo tos dienos, 
kaip apleidžia vandenynų ir 
pradeda kelionę atgal į upes.

^artais kai kurioms lašišoms 
tenka du ir tris tūkstančius my
lių prieš vandenį nuplaukti. To
kia kelioinė užtrunka pusėtinai 
ilgai. Ir vis dėlto per yisų tų 
laikų jos nieko neėda, badauja!

Kaip jos gali badaudamas at
likti tokių ilgų kelionę, -— tai 
tikra misterija.

Bet štai jau jr kelių galas — 
pagaliau lašišos pasiekę savo 
tikslų: atplaukė į tų vietų, kur 
gimė.

Čia jos tuoj pradeda į poras 
sueiti — patinas su patelka. /

Poros pasirenka sau vietų, 
kur patelka ikrus mėto, o pa
tinas pienius leidžia. Kitaip sa
kant, prasideda neršėjimas.

Neršėjimo metu lašišos yra 
nepaprastai kovingos, — be jo
kios baimės jos stoja į kovų ir 
su pikčiausiais savo priešais.

Atrodo jos labai gražios: žvy
nai balti ir žiba, kaip sidabras, 
o mėsa jų raudona. Jos lyg pil
nos dinamito, — tiek daug 
energijos turi.

Bet štai praeina neršėjimo 
laikas ir lašišos visiškai sudrim
ba. Tai gyvi nabašninkai, kurie 
vos tik vandenyje juda, žvynai 
nuo jų nusilupa, atsiranda juo
dos dėmės. Jų išvaizda tiesiog 
apgailėtina.

Jokios vilties joms nebėra: 
jos turi mirti.

Jos atliko tai, kas iš jų gam
tos reikalaujama, ir dabar turi 
iš šio pasaulio pasišalinti, — 
užleisti vietų savo palikuonims, 
kurie irgi turės tokių jau keis
tų kelionę atlikti į vandenynų,, 
o paskui vėl grįžti atgal, kad 
čia galėtų tragiškai savo gyve-

(Bus daugiau)

Nusižudė, Bet 
Neužmiršo Gyvųjų

KORESPONDENCIJA
........... 'I IrtįSĮ

DENVERIO LIE 
TUVIAI

IŠ

Ginklų Paroįa 
Subkontraktoriams

OPM-ginklų administracija 
Chicagos ^Civic Operos rūmuo
se atidaro didelę ginklų paro
dų. Jos tikslas yra supažindin
ti sųbkontraktoriųs su ginkla
vimo programa reikalavimais.

Parodoję išstatyta apie 30,- 
0.00 atskirų daiktų, kuriuos 
dirbtuves įuri pagaminti 
rika.i apginkluoti.

Pakėlė Algas 5c. 
300-tams Sandėlio 
Darbininkų

Ame-

Gojdblatt firma ir CIO uni
ja sudarė laikinų algų sutartį, 
kuri pakelia algas 300 darbi
ninkų firmos sandėlyje 5 cen
tus valandai.

Netrukus bus pasirašyta nau
ja sutartis, kuri pridės prie al
gų po 2Vįc., valandai ir suteik, 
uųijai pilnų, pripažinimų.

RemKiit Lietuvišką 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.— VVHOLESALE

4707 So. Halsted St.
Tel Boulevard 0014

ORIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ.
vaistinėse, pagelbės Jum?! BQROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi* 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atletu koją. ĘOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeįdimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. BRUNS. 7209
> 11,111 H I J m I I I .................. m ............. ..

34 metų Edmund Roebmann, 
9308 Jefferson avenue, vienos 
firmos agentas, nusinuodijo 
Virtuviniu gasu. Bet prieš tai 
jis pasirūpino, kad jo žmona 
ir vaikai nenukentėtų dėl jo 
žinksnio,

Jis užsidarė virtuvėje, me
džiaga užkamšiojo visus ply
šius duryse, kad gasas nenuei
tų į kitus kambarius, ir tik 
tada pečiaus krųnukus atsuko.

“Amerikos Laimėji 
mas Bus Palaima 
Visam Pasauliui”

DOMINIKAS KURAITIS Savininkas 

ĄGĘNTĄI 
Jonas Rodinas, Ant Labanauskas, 

U. Rajew»ki "ShorĮy”

Milda Buick Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ PUICK’O AGENTŪRA 

907 West 35th Stręet, Chicago, III, 
Telefonas LAFAYETTĘ 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499

DĘNVER, Colo. čia Den
veryje nėra tąip daug lietuvių, 
bet visgi, aš maliau, bus kelios 
dešimtys šeimų.

Kai kurie yra 'biznieriai, ūki
ninkai ir šiaip darbininkai,
jų noriu pažymėti gražiai gy
venančių lietuvių šeimų — tai 
P. Zawickai, kurie gyvena ad
resu \ 965 Sheridan Blvd. Jie 
Taupiai, pavyzdingai gyvendami 
sukurė gražių, šviesų ateities 
gyvenimų ir gražiai augina jau
nutę dukrelę tikroj lietuviškoj 
dvasioj,

P. Norbontai taipgi gražiai 
gyvena, — turi gerų saliunų ir 
valgyklos biznį ii' gražų moder
niškų namų. ' % '

Ponai Zawickiai ir Norbon
tai simpatizuoja Naujienoms.

Nežinau, kodėl čia lietuviai 
išsiblaškę ir labai skirtingų pa
žiūrų.

Keletu metų atgal dar įsteng
davo vasarų surupšti išvažįavi- 
mų-piknikų, bet jau kelios va
saros kaip nebuvę. O lietu
viams butų geistina, sueiti bei 
pasidalinti gyvenimo- įspu-

Rymo katalikų bažnyčios 
skupai, po arkivyskupo Stritch 
vadovybe, išleido pareiškimų, 
kuriame sako, Amerikos ir 
talkininkų laimėjimas šiapie 
kare reikš °ne spėkos laimėji
mų”, bet “palaimų visam pa
sauliui”.

vy-

Suėmė 25-is Dėl Mo 
teriškės Nužudymo

nepatenkinti ir jau 
sustabdė prenumera-

sakę, — ta “Vilnis” 
o tik

Northsidės policija suėmė 25- 
is įtartinus vyrus, kamantinėji
mui apie nužudymų chicagietės 
Mrs. Bergit Kyvįk, 2125 ^.(Cen
tral Park. Ji buvo atrasta ne
gyva prie Dcvon ir Ravens- 
wood.

Policija spėja, kad jų užmu
šė koks nors lytinis pamišėlis.

KALĖDINIŲ GĖLIŲ 
PARODA

šeštadienį Lincoln ir Garfield 
parkuose atidaromos metinės 
kalėdinių gėlių parodos. Ątda- 
į’os kasdien nuo 8 ryto iki 10- 
tos vakaro, iki sausio 4.

Įžanga visuomet nemokama.

Pakėlė Ąlgas 
$6 Savaitei

Spragųe Wųrner and Co., 
maisto sandėlis, pųsirašė nau
jų sutartį su AFL unija, .ku
rioje pakelia algas darbinin
kams $6.00 savaitei, įvedax40 
valandų darbo savaitę, apmo
kamas atostogas ir kitas pagO’ 
rintas darbo sųlygas.

džiais.
Nežinau, kiek čia ateina Nau

jienų. Bolševikų “Vilnis” buvo 
prasiplatinusi, bet girdisi, kad 
daugelis 
kai kurie 
tą-

Girdėti,
nieko įdomaus nerašo, 
kad rusai tiek daug tukętan-H 
čių vokiečių iššaudė, bet nėra- L 
šo, kad ir rusų pusėj daug bu- j 
na žuvimo. '"

Kalbant kartų viena moteris 
sako: juk ir vokiečiai ne bul
vėm šaudo.

Tiesa, kiek laiko atgal teko 
kalbėtis sd ‘kai kuriais lietu
viais ir kai pasakiau, kad skai
tau Naujiena^, .tai mane sme
tonine pavadino, bet tas manęs 
visai neįžeidė. Visgi aš esu tik
ra, kad Lietuvos žmonėms bu- 
vo geriau ir, linksmiau gyventi 
nepriklausomoj šalyj, bet dau
gelis čia kalbėjo, kad po'Sme
tonos valdžia taip buvo blogai, 
kad žmones buk nė pavalgyli 
neturėjo.

Bet tai netiesa, — aš palikau 
Lietuvų keturi metai atgal, — 
ir teko pavažinėti, pasižvalgyti 
po didesnius ir mažesnius Lie
tuvos miestus ir kaiiųus. Žmo
nės, palyginti, visai padoriai 
gyveno, Bet kai rusai Lietuvų 
užėmė, tai dangų žadėjo. Dau
gelis iš vietos lietuvių apsi
džiaugė, kad buk jau jų bro
liams nereiks vergauti Smeto
nai. Bet kad jie turės vergauti 
Stalinui, tai gal nė nepagalvo
jo.

Rusams užėmus Lietuvų, ga
vau keletu laiškų iš giminių ir 
pažįstamų, ir sakudu darėsi 
skaitant, nes net sų ašaromis 
rasė, kaip rusai viskų atiminė
ja ir žiauriai* su žinončmU ap
sieina.

Tai tįek jie, pasįrbdp, davė 
Lietuvai rojų, ir faktai paj’.ocJoJ 
kad žmones buvo daug geriau 
patenkinti pirmesne valdžia, iš
skiriant vienų kitų, komunistų, 
kurie mėgino sudrumsti Lietu
voj ramumų, bet jiems nepasi
sekė, kol galų gale rusui už
puolė.

Gal kai „kurie pamanys, kad 
aš noriu pasakyti, kad dabar 
Lietuvoj geriau. Ne, niekad ne
gali būt geriau po svetimo prie
šo jungu. Tik gerumas Lietu
vai ir žmonėms gali būti ne-' 
priklausomoj valstybėj, kaį 
lietuvis sų pasididžiaviiųp galės 
dainuoti, kaip dainuodavom 
gražias tautos dainas praeityje. 
Ir drųsiai sų pasidžiavimu ga
lės sušukti pasauliui: “Lietu
viais esam mes gimę, lietuviais 
norim mes ir mirti”.

Klajūnė

♦ Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATUS 
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAl 
Uit rą -Violet-S ųnahine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Mas&age ir
Movements

1657 W. 45 St 
Kam. S. Paulina
A. F, CZESNA

Sav.

ANN’S UQUORS
1723 West 47th Street
Telefonas VIRGINIA 9298

PRISTATOMĘ Ųž DYĘĄ

ALUS 
REISUI IŠ 24 

$1.25 avkšmav

DEGTINE 
4 METŲ

jprnrtAD.

VYNAS
$1.15 aukTciaų

FIVE OAKS
DEGTINE

$1.59
ROCK & RYE M. 4 P 1-ILN A$1.59 KV0RTA

PRAGER ALUS 

$1.59 REISUI

ALKOHOLIUS 

$2.39
KESSLER WILKEN’S
OLD DRŲM TEN HIGH

$2.25

VIRGINIA DARĖ

59 c 5 TA1)
VYNAS

AS PILNA40 C KVORTA

Mes turime geriausią vietą jūsų smagumui. Jus galite praleisti 
laiką prie musų baro ir atsivesti drąugų. Mes parduodame geriau
sią degtinu po 10c. ir 15c. ųž stikliuką. Vynas 10c. už didelį stiklą. 
Nuoširdžiai kviečiame Tamstas užeiti ir ątlankyti musų barą.

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

A teičiai Už tikrinti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už-

• < * <

ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje; kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 

. per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. G.

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

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTĘD STREET

'fv"’1 m

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 

9500 EW1NG AVĖ. 
CHRYSLER—P YMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyieris 
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. 
ĮUO gerų vartotų 
tnui, tokių kaip: 
BU1CKAI 
CHRYSLERIA1 
CHEVROLETA1 
FL1MOUTMAI 
OODGES

Nuo 1942 Tolyn iki 1934 
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurį, koi dar galima gauti. .Ne
užmirškite, kad automobilių kai
nos Kyla. Uapar yra laikąs pini
gus taupyti. Jus galite sutaupyti 
nuo $5u iki $3Uu, pirkdami iš 
musų dabar. Musų karus galima 
pirkti išmokėjimu ir jūsų kredi-' 
tas yrh geras. Ką mes prašome 
jus, tai tik atsilankyti apžiurė- 

•ti. Nėra prievolės. Geriausias 
patarnavimas Garantuotas.

Atsilankykite į
EMPIRE MOTOR 

SALES, Ine. 
9500 EW1NG AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905

Mes turime 
karų pąsirinki-

PONTIAC’AI 
HŲPMOB1LES 
FORDAI 
VV1LLYS
Station VVagon

M 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%%.
KEIST UTO SAVINGS 
; and LOAN ASSOCIATION 

Jos M. Mozeris, Sec.
3236 S. Halsted St. CAL. 4118 
.................................................................

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE

MOVING z
Perkraustom forničius, pianus ir\ 
visokius rakandus bei Morus. 
Vežam į farmas ir kitus mies- 
i us. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY Q066

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

opine

jDarcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

’ * vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakarę.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Jr kitus įdomius 

parnešimus.

VANDENS, TAIP

BE "NAUJIENŲ”

Garsinkitės “N-nose”



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad., gruodžio 19, 1941

Padėka

ir Niek Janukaitis. Po progra- 
mo draugijos nuoširdus rėmė
jas, p. Žajauskas, visus šauniai 
pavaišino. ' } '

CIIESTER ARASIMAS NAUJAS CICERO
RAUDONOS ROŽES KL PIRMININKAS

Buvusį F. Jasuti Pašaukė Armija; 
Surengė Išleistuves

Kitos Įvairios Žinios Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo1 > ' . \ ’

CICERO. — Praeitą penkta
dienio vakarą Liuosybės svetai
nėj susirinko skaitlingas būrys 
kliubiečių atsisveikinti su kliu- 
bo prezidentu, Frank Jasučiu. 
Visų buvo prislėgtas ūpas, ypa
tingai valdybos narių, nes jie 
visi turėjo pasakyti atsisveiki
nimo žodį. Kaip pats kliubas, 
taip ir valdyba įteikė dovanų 
savo geram pirmininkui.

Californijoj
Išrinktas naujas, Chester 

A rasimas, o jo pagelbininkas 
M. Vai tekūnas. Po susirinkimo 
buvo vaišės ir draugiški pasi
kalbėjimai, kurie nusitęsė toli 
po 12-tos nakties. Pirmadienį 
rytą F. Jasutis apleido Cicero, 
išvažiavo kur/nors Californi- 
jon karo tarnybon.

29-tas Kareivių vakaras
i

Draugystės Lietuvos Karei
vių 29-tas metinis parengimas 
įvyko praeitą šeštadienio vaka
rų Liuosybės svetainėj. Narių 
ir svečių atsilankė vidutiniai.

Apie devintą valandą pradė
ta vakarieniauti, o po to įvyko 
programas, kuris nusitęsė iki

Ekspertinis RADIO 
PATARNAVIMAS IR 

TAISYMAS
3564 So. Halsted St.

YARDS 4693

11-tos nakties. Programą vedė 
draugijos pirmininkas A. L. 
Matui. Pirmiausiai kalbą pasa
kė kun. Ignatius Albavičius, 
vietos parapijos klebonas. Kaip 
tik sukako vieni mptai kaip čia 
klebonauja ir pasirodė geras 
gaspadorius. Turi pilną pasiti
kėjimą parapijonim, be puiky
bės, nuoširdus, o įmonėms to 
tik ir reikia.

Muzikalis- programas
Kalbų ir gerų linkėjimų buvo 

pasakyta daug. Muzikalė dahs 
programo taipgi buvo nebloga. 
Vietinių moterų vadinamas 
Dainos Mylėtojų Choras sklan
džiai sudainavo. Joms pianu 
skambino p. Skirienė. Viktori
ja Deveikiutė taipgi daro gerą 
progresą dainavime, nes turi 
gerą mokytoją, p. Steponavi
čienę. M

Algirdas Brazis tai žvaigžde 
dainoj. Įspūdingai sudainavo 
ypatingai paskutinę dainą “God 
Bless America”. Jam piano 
skambino jo žmona. O tai pui
ku: vienas dainuoja, o 
piano skambina. Beje, ir 
Brooks juokų pakrėtė.

Garbės nariai
Keturi draugijos nariai

dovanas už neėmimą pašalpos 
per 20 metųuJoe Kavaliauskas, 
K. P. Deveikis, S. Matulionis

Draugijos , valdyba, kaipo 
rengėjai, skaito rsau už parei
gą viešai padėkoti Ė. Zajaus
mui, S. Levišiauskui, J. Rak
auskui, C. Vasiliauskui, 'War- 
ren & Bock, Al Tamuliunui, p. 
Šilėikienei, taipgi šeimininkėms 
ir visoms patarnautojoms. Pa
rengimas buvo suruoštas grei
tomis ir išėjo neblogai. Jeigu 
busim sveiki-gyvi, kitais metais

gyvuoja.
\ Rinks valdybą.
Kareivių Draugijos priešme- 

tiniš susirinkimas įvyks šį sek
madienį 1 vai. po Tietų, Liuo- 
sybes svetainėje. Narių prie
dermė skaitlingai atsilankyti, 
išrinkti gerą valdybą, ir pada
ryti naudingų tarimų, kad 
draugija aųgtų ir bujotų.

.Vienbalsiai už dabartinę 
Pildomąją Tarybą

S LA 301 kuopa turėjo savo 
skaitlingą susirinkimą ir be
veik vienbalsiai pasisakė už 
senąją centro valdybą. Kuopos 
valdyba taipgi patvirtinta se
noji.

12 Žmonių Žuvo 
Dviejose Auto. 
Nelaimėse

—1-------—Įt""—r- ■' .

Dešimts Sudegė ' Autobusui 
Apvirtus

MARSHALL, III. — 10: jau-1 
nų žmpnių sudegė, kai naktį 
iš trečiadienio į ketvirtadienį 
National Youth Administration 
autobusas nusirito nuo vieške- 
io, apsivertė ir užsidegė.

žuvo, Richard McClure, Ber- 
nard Shonk, Earl Melton, Le- 
land Johnson, Winfred An- 
drews, Tom Olingėr, Henry 
Plinger, James Hoback^ Victor 
Turner, ir vienas nežinomas 
jaunuolis.

Du Prie Kankakee

Kalėdų Eglaitės 
Gruodžio 24,25 ir 27

kitas
dėdė

gavo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfoljii X (žCubeifeis;
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Naujoj vietoje
Persikelia į savo naują nuo- 

sabybę Ben Diržius, automobi
lių mekanikaš. Su visą šeimy
na apsigyvena naujoj reziden
cijoj, 1601 S. 49 Avė. Puiku, 
kad įsigijo nuosavą gyvenimo, 
vietą, geriaus ir būti negali.

i t ’ , • 1

Petkaus nauja kdplyčia.
O štai laidotuvių direktorius, 

Antanas Petkus, čia plačiai ži
nomas, šią savaitę persikelia 
savo buveinėm Tai moderniška 
koplyčia ir gyvenimo vieta. Ne 
taip seniai už tą statomą puir 
kų namą buvo kilę protestai, 
bet tai keršto 
nuėjo niekais,
gražia buveine tik galima pasi
didžiuoti. —D.

sumetimais ir 
o šiandien ta

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

k605-07 S o. Hermitage Ave» 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
*nw,lr ~ i KOPLYČIOS VISOSE 
JL/yikcil CHICAGOS DALYSE

Diena Iš Dienos
—— IIHIHII III!

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

Su POVILU ŠALTIMIERU
■

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

wvwwvwww 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO, 
DALYSE

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

Tel. YARDS 1419

/ I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. Pi MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue x YARds 1139

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

X MULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

Autobuso šoferis, Ferris Wil- 
liams iš Casey, III., buvo kri- 
tišlfai "sužeistas. z f •

Kitoje nelaimėje prie Kanka- 
kee, žuvo 27 m. Leonard 
Fierke, ir 2’2 m. Keith Park- 
hurst, iš Kokomo, Ind. Jų au
tomobilis susidūrė su troku.

Dideli Svoriai Jam 
Kaip Niekis —

" Jonas Stukas /
CHANUTE FIELD, III. — 

Šioje karo aviacijos mokykloje 
kareiviai ne visą laiką pralei
džia muštrui ir lėktuvus lėk- 
dindami. Atliekamu laiku užsi
ima sportu ir tam , turi suor
ganizavę visokias komandas.

Tarp “žvaigždžių” šioje sto
vykloje yra chicagietis Jonas | . 
Stukas — jisai >“§unkių svorių 
kilnojimo ekspertas”, šimtuš 
svarų sveriančios geležys jam 
“kaip niekis”. "

Iš “Jonistų Brolijos” 
Pastoges

šeštadienio’ vakare, gruodžio | 
20-tą, bus šokiai ir. Kalėdų Eg
laitės apeigos. Visus bendradar
bius ir rėmėjus kviečia atsilan
kyti Jonistų Brolijos ir Para
pijos taryba, 814 W. 33rd St.

Pamaldos
z Kūčių vakare, š^m. 24-tą, bu's 
iškilmingas bažnytinių apeigų 
programas, susidedantis iš ka
lėdinių giesmių, kurias išpildys 
benas su giesmininkais, šis 
gramas prasidės lygiai 8-tą 

Į o 12-tą vai. bus Bernelio 
šios, kurių apeigas išpildys 
Geniotis ir kiti dvasiškiai.

7 Dalins Dovanas
Sekmadienį, gruodžio 25-tą, j 

6-tą vai. vakare įvyks Kalėdų1 
Eglaitės dovanų išdalinimo su
eiga. Tą dieną atvyks ir Kalė
dų diedukas su dovanomis, o 
po jo apsilankymo bus šokiai 
ir pasilinksminimas. *

Bus dar ir daugiaus įvairu
mo, bet apie tai sužinosite da
lyvaudami. Mes visus širdingai 
prašom atsilankyti ir kartu pa
silinksminti su programų pil- 
dytojais.

Kviesliai:
St. Kiršis 
Ona Dovgin 
Jonas Sutkus 
A. Andrejevas

pro- 
val,, 
mi- 
ark-

SU

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Walter T. Ličkus, 23,

Frances M. Theis, 21
Casper Palczewski, 49, su Jo- 

sephine Stasulis, 53
Henry P. Syrck, 27, su Fran- 

ces Bernotas, 27
Frank Kish Jr., 33 (iš Joliet), 

su Liicille G. New, 29
Adam P. Muraski, .24, su Ma

ry Ann Wojtos, 24
Joseph Gasparas, 29 (iš Sum- 

mit), su Ida Klepša, 24 (iš Ber- 
wyn)

Reikalauja
Perskirų

Lillian Wenskus fluo Edward 
Wenskus

Gauna
Perskiras

William Kizleitis nuo 
neita Kizleitis

CHICAGOJE
AUGUSTINE, Joseph, 

South Elizabeth Street,

Petro-

6835 
gimė 

gruoet^io 2, tėvM: Joseph 
Alice.

ir

WAYLONIS, Antoinette 
.3432’ South Union Avenue, 
mė gruodžio 2, tėvai: Anthony 
ir Julia. > 1 ' ,

gi-

O Majoro Kelly surengtas 
“žvaigždžių Vakaras”, Chicagos 
Stadione (užvakar) davė $275,- 
600 pelno netrutingas 
Kalėdoms apdovanoti 
maistu, dovanomis. 7

šcimas
rūbais,

Nash Atleido f4,100 
Darbinihkiį

--------------------- JT“

KENOSHA, Wisl — Nash au- 
tomobilių; bendrovė paleido iš 
darbo 4,100 darbininkų Keno- 
shos ir Milwaukee dirbtuvėse. 
Sako, 4 kad tai įvyko dėl a(uto- 
mobilių gamybos suvaržymo.

Firma žada laikui bėgant su
imti apie 2,500 ginklus dirbti.

Siūlo Numažinti 
Nuomas Ginklų 
Darbininkams

padanges.
“Pigu”
padėtį
kelias

pa- 
ko-

JOLIET, III. — šis miestas 
niekad nebuvo labai didelis gy
venamų namų atžvilgiu. Todėl 
kai valdžia čia atidarė Kanka- 
kee ir Elwood amunicijos dirb
tuves, ir suvažiavo tūkstančiai 
naujų darbininkų jose dirbti, 
butų kainos iškilo1 į

$56 Į Mėnesį ~
Valdžia suskubo • 

taisyti. Ėmė statyti
lonijas butų vien ginklų darbi
ninkams, bet ir jų toli gražu 
neužteks. Tiems butams valdžia 
nutarė nustatyti $56 mėnesinės 
nuomos (tai “pigu” . palyginus 
su kitų butų kainomis Joliete).

Bet- Jolieto miesto valdyba 
tokia nuoma nėra patenkinta ir 
prašo federalės valdžios ją nu
mušti iki $40. Sako, "tiesa, gin
klų darbininkai • nemažai uždir
ba, bet ( tokias aukštas nuomas 
kaip $56 mokėdami, nieko 
galės sutaupyti. z

Pieno Streikas 
Detroite

Reikės Atnaujinti 
Draiverių Laisnius

MEŠKIENOS PARĖ 
PAS JUOZĄ AŽUKĄ

BRIDGEPORT. — Biznierius 
Juozas Ažukas, 3301 S. Litua- 
nica Avė., turėjo laimes nušau
ti mešką Michigano miškuose. 
Todėl dabar jisai rengia šaunią 
parę su muzika ir meškienos 
'Užkandžiais-

Ji įvyks šį šeštadienį ir sek
madienį, gruodžio 20 ir 21. Jū
sų pakvietimas atsilankyti tel- 

ipa Juozo Ažuko skelbime.
VBA.

Valstijos automobilių biuras 
perspėja Illinois gyventojus, 
kad ateinančiais metais dauge
lis jų turės atnaujinti “draive- 
rių laisnius”, kurie duoda jiems 
^eisę automobilius vairuoti.

Didžiuma laisriių pasibaigia 
gegužės 1, 1942. Atnaujinimo 
blankas bus galima gauti sau
sio mėnesio pradžioj.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

GIMTADIENIO PARTY 
O. ADOMAITIENEI

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

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

šeštadienį, gruodžio 20 
bus surengtas gimtadienio mi
nėjimas bridgeportietčs p. O. 
Adomaitienės užeigoje, 
So. Halsted Street.

d.,

3738

Į parę susirinks daug svečių, 
nes Mrs. Adomaitienė turi daug 
pažįstamų ir draugų.

227 Baigia 
Mokslus

(Chicagos Universiteto prezi
dentas Hutchins šiandien 3-čią 
po pietų išdalins diplomus 227- 

, iems studentams, kurie baigia 
Čia gera vieta Kale- aukštuosius mokslus.

dų dovanų pirkti
Laikrodėliai, auskariai, įvai

riausios graznos — tai vis šau
nios dovanos Kalėdoms.

Ir tokių dovanų nupirkti ge
ra vieta yra Olsen & Ebann 
krautuve adresu 6446 S. Hal
sted Street. Be to, čia paren
kami ir pritaikomi akiniai.

Olsen ir Ebann yra patikima 
ir atsakominga firma. Gedima 
pasitikėti, kad už sumokamus 
pinigus gaunama gera verty
bė. Ir daugiau: čia parduoda
mos madingos, fasono prekės.

Jei norite, pas Olsen ir Ebann 
galite pirkti kreditan, kitaip 
tariant, išmokėjimais.

Turėkite Olsen ir Ebann 
krautuvės adresą orrleneje — 
6446' S. Halsted St. —Sk.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS
Nepaprastai Didelis Butų 

Trukumas Joliete

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
■ Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervųo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ' ma
žiausias klaidas. Speciale atyda at
kreipiama ' į mokyklos vaikus.

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

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

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

ne-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritąiko 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

LIETUVIAI

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos
Phone YARDS 7299

DETROIT, Mich. — Jau tre
čia diena pieno Detroitąn ne
pristato ūkininkai priklausą 
United Dairy Fąrmers sąjun
gai. Jie yra paskelbę streiką 
už geresnį atlyginimą už pia
ną.

DR. KARE NURKAT
(NURKAITTS)

Pritaiko atsakomin- 
gai akinius už^ pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo
kėjimų.

3241 S. Halsted Street 
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDU KRAUTUVE

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
'Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122 -

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tek HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

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

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

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS .

z 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
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS:

<729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
"hnno MTDWAY 2880

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

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

ir 7 iki 9.
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

. Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI

DR. STRIKOL’IS
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. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J., 
ZUBRICK’AS .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namu tel. REPUBLIC 4688

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. 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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

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

Garsirikitės “N-nose”
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Lietuviai!
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Blokų Kapitonus
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CLASSIFIED ADS.

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

Stokime savanoriais i Civilę Apsaugą.
Aukokim ir dirbkim Raudonajam Kryžiui.
Pirkime Apsaugos Bonus ir Ženklus.
Nebūkime išlaidus, nepirkime be ko gailina 

apseiti. - '
Taupykime popierį, geležį ir visokį metalą.
Gerai prižiūrėkime savo automobilius, atsar

giai važiuokime, nenudėvėkim pergreitai auto
mobilių padangų.

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

. Neskleiskime gandų. Jeigu dirbame ginklų 
pramonėje, nepasakokime niekam apie savo dar- 
įaa Tt* CVflVrll 11 fl

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

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

Bukim geri Amerikos piliečiai!

Įveda Keliaujančias Ligonines
Majoro Ęelly vadovaujamas 

CiyHęs Apsaugos komitetas 
Chicagoje išrinko 20,000 taip 
vadinamų “bljųkų kapitoną”. 
Kiekvieno payeiga bus prižiūrė
ti tą miesto bloką, kuriame ji
sai gyveną, perspėti gyvento
jus apie puolimus iš oro, ra
ginti juos taupyti atįie^ą^ą 
popierį, kitką, pirkti bonus, etc.‘

Chicagos miestas yra priši- 
ruošęs duoti pagalbą, 
kuriuos priešo įęĮttiįye 
sužeis,' jeigu mįpsją k&dįą 
bombarda viniai ištiks. ,

Civiles apcougęs 
jau turi keliaujančias ligąnįnė.3 
— tam tikrus aptęmpbiliUs 
įrengtus sųžei.stieihs slfUbi^ pa
galbą suteikti.

Gelbės Riekti 
Cigaretus Lietu
viams Hines Lig

Visą Pelną Skiria Raudonąjam Kryžiui 
Minėjimas Ashland Auditorijoje Vasario 15-tą

ęhiea^os lietuviai segančiais ąi^^ais ir vėl atšvęs lietuvių 
tautai brangiąN^priklausomybės šventę, bet tai dary- 
dami kartu ėiąą į talką savo, naujai tėviškei Amerikai.

Paskutiniame savo susirinkime minėjimo rengimo komite
tas vienbalsiai nutarė ųjaskirti visą iškilmių pelną Amerikos 
Raudonąjam iškilmės pabrėš Aąierikos lietuvių
pilną ižiikimyb^ šląrą kTa^tui įr norą pasišvęsti jų gynimui ir 
darbu, ir pjąigąis ir UOt gyyyipęiiiis. šimtai jauną 'Chięagx>s lie- 
tilyią yra kąUo f rentė, ir riė viėbąs ten įįal jau ir galvą paguldė.

^įnęj'iąias šį. kartą įvyks 
Asliiąbd Bojulėvą.rid' Auditorijo
je, prie Vad Btifon it Ą.šhįind 
lAUV'aro, ’šel^t>ą^dį vo^atip 15- 
tą dį^hą. Progi^mą^ djAr nėra 
sudarytas, jį jį biOj įtraukti ke
li. kąibętojai, iietųvjšlcl citorąi ir 
soUstai. Taipgi bus kviečiamį 
(iąiyvaų.ti LčgiOniferiąi^ it sVe- 
čiąį iŠ U- S, valdžioj.

Komitetas yra nutaręs “per
sikrikštyti'’ ir surasti pačiam 
minėjimui naują ohalsį, kaip 
“Lith.ąąnįan-American Lęyally 
Day” ar tėm, panašiai. Dabar

- SITŲ ATION WANTED 
Ieško Darbo

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

IEŠKAU DARBO. PAVIENE mo
teris, patyrusi .prie namų ar prie 
biznio, šaukite po 3:00 P. M. MUL- 
berry 1761.

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

IEŠKAU DARBO Už BARTEN- 
DERĮ ar už virėją. Moku maišyti 
visus gėrimus, kalbu lietuviškai ir 
angliškai. Esu nevedęs, šaukite 
prieš 2:00 P. M. Klauskite Kruas, 
VlCtory 6146.

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
gyveni 31 metus. Paliko dide
liame nubudime vyrą Boles
lavą, dukterį Anne, brolį Jo
ną Vaičekonį ijr kitas gimines, 
draugus; ja > pažįstamus. Lidtta
voje motinėlę, Elzbietą, 3 bro
lius ir 2 šeseris. Priklausė 
prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos. Kūnas pašarvotas Olson 
Funeral 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 
nulydėta 
pines.

Visi a.
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami, da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę: 
Vyras, Duktė Brolis Giminės 

ir Draugai 
Laidotuvių direktorius An

tanas Petkus, tel. Cicero 2109

® Harmony kafeterijoje, 15 
S. Wabash, 30 darbininkų buvo 
paskelbę sėdėjimo streiką. Grį
žo prie darbo kai firma sutiko 
svarstyti jų skundus dėl sutar
ties laužymo. ✓

sielą, o iš ten bus 
į Šv. Kazimiero ka

a. Onos Rutkauskas

A
JUOZAPAS ŪSELIS

Gyv. 241 W. 46th Street
Persiskyrė su šiuo pasau'iu 

giuodžio 18 d., 1:05 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs pusės alnž., 
gimęs Liet., šviekšnos parap., 
Tauragės apskr., Kuosaičių k. 
Amerikoj išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliųdjme 
moterį Marijoną, po pirmu 
vyru Dąlkus, po tėvais Pen- 
sekaitę, 2 dukteris, Oną Stan- 

n cik ir žentą Charles ir Ag
nės, 2 sūnūs, George ir mar
čią Frances ir Bennie, 2 anū
kus, podukrą Emmą Malevich 
ir jos vyrą Anton, gimines 
šeimyną Balsių ir Jimmy Ože
lis, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietu
voje seserį Oną.

Priklausė prie Keistučio 
Pašalpos Kl. ir Vytauto Dr- 
jos, Town of Lake.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., gruodžio 22 d. 8:30

• vai. ryto iš kopi., į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o’iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Juozapo Ūselio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikt© 
jam paskutinį patarnavimą fr 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka
me: Moteris, Dukterys, Šimai, 
Podukrė, Marti, žentas ir Gi
minės.

Laid. direkt. J. F. Eudeikis, 
Tek YARDS 1741.

EDMONDAS VITKAUSKAS 
Gyveno 3347 W. 60 St.

Persislfyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 17 d., 9:11 vai. vak. 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių parap. ir ap
skrity, Dambavo kaime. Ame
rikoje išgyveno apie 30 m.

Paliko dideliame hUlitidibie 
moterį Jadvygą, po tėvais Sal- 
tonaitę, 2 sūnūs, Edmondą ir 
marčią Stellą ir Aleksandrą, 
anūkę Shirley, 2 brolius, Ro
maną ir Alfonsą ir jų šeimy
nas, ir gimines . Lietuvoj — 
seserį Liudviką, brolį Stanis
lovą ir jų šeimynas.

Priklausė prie Sus. Liet. A- 
merikoje.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
kopi., 1646 W. 46th St. Lai
dotuvės įvyks šeštad., gruod
žio 20 d., 8:30 vai. ryto, iš 
kopi. į Gimimo Pari. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iŠ ten bų$ nuly
dėtas Į šv. Kazin? ięnę kapjnęs.

Visi a. a. Edmondo Vitkau
sko giminės, draugai, ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvtęčia- 
n i dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį- patar
navimą ir atsišveikinimą,.

Nuliūdę liekame: ..Mdtę^ 
Marti, AnųkĄ,^ moliai 
ir Giminės.

Laid. dįr. I. J. Zolp, Tel. 
YARDg 0781.

Atliks “Daug Kitą Dąrbį 
1942 Metais”

šaltimiero Radio Kubiečiai 
gruodžio 15-tą dieną, išsirinko 
naują valdybą ateinantiems me
tams, kuri budės ir dirbs lie
tuvių reikalais ne vien Čikago
je, bet ir visose apylinkėse. 
1942 metų valdyba susidaro iš 
Petro Vilkelio, pirmininko; Jo
no Yako, pirmo vice-pirminin- 
ko; Kazimiero Kriščiūno, antro 
vice-pirmininko; Jeanne Sauęu- 
naitės, protokolų raštininkes; 
Advokato Charles P. Kai, lega- 
lio patarėjo, ir Jayne Jurkevi
čiūtės, korespondentės.

r ■ .■ ’ ’ . j ir
j ( ■ . ‘‘Atstovai” u - '

Atstovų Komisijai išrinkti 
Povilas šaltimieras, pirmiąin- 
kas, Dan Smith, Jonas Balan
da, Ben Survilas,, Coinmandei’ 
of the American Legion, Darius 
Girėnas Post 271, Antanas Ras- 
per, Dr. A. W- Jacobs, Flori’u- 
tė Balsiutė, Bronė Zubienė, So
fija Simonaitienė, Julia Norkie- 

ir Rozą-nė, Stella Noverięnė, 
lija šlepikienė.

atidary-
Lietuvos
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:komitetas vadinasi, “Lithuanian 
Indėpendence Day Cominittee”. 
■Plaiiajns ir minėjimo dvasiai 
pasikeitus, tępka keisti ir ko- 
•iilit^ęto tiksiąs, ir naujas vardas 
gauti.
Siūlo Spausdinti Prog. Knygas-

Komiteto suu:rinkamas įvyko 
užvakar vakare, Dariaus-Girėno 

dąlyvaujant n.elabąi skait
lingam būriui narių. Buvo pa
darytos sugestijos paruošti 
“Souvenir programą” ir jį par
davinėti minėjime, taipgi jam 
rinkti skelbimus. Bilietą kainos 
bus turbu.t tokios . pat, kaip ir 
šiemet — 25 centai, bet šį kar
tą reikės pridėti po 3 centus 
taksą.

Kpinitetę pirmiąinkąs yra J. 
T. Žuris; yice-pirmininkais iš
rinkti — Povilas Milleris, B. J. 
Jakaitis, Anastazas Valančius ir 
/Salbinę Cherry.

Dąug Komisijų.
Sekretorių s yra Loą Labą- 

inaąskas, jo pagelbininkč p-įa 
Shulmistras, o Antanas J. Va- 
lonis — iždininkas.

Komitetas turi kelias komisi
jas, į kurias įeina sekami asme- 
inys:

SUSIRINKIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ PIL. PO- 

LIT. IR PAŠ. KLIUBAS 12 Wardo 
laikys savo priešmet. susirinkimą 
sekmad., gruodžio 21 d., '1 vai. po 
pietų, Iįioįlywood svet., 2417 W. 43 
st. Kiekvieno nario pareiga atsi
lankyti į susirinkimą, nes bus val
dybos rinkimas dėl ateinančių 1942 
metų.

Paul J. Petraitis, rast.
LIETUVOS ŪKININKO DR-JOS 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 21 d,, 1 vai. popiet, West- 
side JHdall. Bus renkama valdyba 
1942 m., taippat yra daug kas ap
tarti Dr-jos labui. —Valdyba.

LIETUVIŲ EX-MAINIERIŲ KL. 
priešmet. susirinkimas įvyks n sek
mad., gruodžio 21 d., 1:3U vai. .po
piet, C. Ūkelio svet., 3436 S. Litu- 
ąhica avė. Bus renkama valdyba 
sekantiems metams ir turėsime ki
tokių svarbių reikalų svarstymui.

— Valdyba.
CHIC. KRAKIŠKIŲ APŠV. IR 

KULT. DRAUGIŠKO KLUBO su
sirinkimas įvyks sekmad., gruodžio 
21 d., 1 vai. popiet, Sandaros svet. 
840 W. 33rd st. Tai bus metinis su
sinąs, 
ti kl. 
musų 
mas.

siame sus-me reikės perrink- 
valdybą ir, gal būt, reikės 
klube padaryti kokias refor-

EINU Į CLEANER-TAILOR biz
nį. Prie tm užlaikysime kitus mote
rim reikalingus daiktus. Reikalinga 
partneris moteris—gabi, pavienė, ’ 
mokanti siūti, taisyti drapanas, su
kalbanti angliškai. Nereikia daug 
mokslo. Būti manager, gyvenimas 
prie vietos. Aš dirbu kitur ir pagel- • 
besiu prie biznio. Gerai. moterei la- • 
bai gera proga. Rašykite tuoj: Box 
2578, 1739 So. Halsted St., Chica- 
go, III. i ; ’

—M. Titiškis, rast., .
3638 So. Wallace St.

PARENGIMAI

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

GERA PROGA 
SENYVAM ŽMOGUI ARBA 

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

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

TAUTIŠKOS PARAPIJOS balius 
subatoj, gruodžio 20, Mildos svetai
nėje, 3142 .So, Halsted St. Bus 
gera muzika ir gerų gėrimų. Kvie
čia KOMITETAS.

REIKALINGAS PATYRĘS POR
TERIS, kuris galėtų rytmečiais prie 
baro dirbti. Gyvenimas vietoj. Ge
ras atlyginimas. 5700 W. 79th St. 
Summit 868W1.

LOŠT AND FOUND
Rasta—Pamesta

ANT 47th IR ASHLAND, prie 
Goldblatt’s krautuvės, rasta vyriška 
piniginė. Kas pametėte, atsišaukite, 
įrodę, kad nuosavybė yra jūsų, 
gausite ją. Mrs. Daniels, 5314 So. 
Union Avė., Cottage užpakaly.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

Finansų.
Ūdrą. D. Firant 
B,. J, <
J; Mačkiewįch 
V. Bekus 
Mrs. K. Sriubas 
A. J. Valonis 
Dji’. P. Vileišis

Spaudos ir Radio,
Mrs. S. Barčus 
J. F. Budrik 
Mrs. J. Bvanskas

Mrs. K. P. Gugis 
B. J. Jakaitis

M. Vaidyla

Jaunimo.

K.

A. Dobbs 
F i ra n t 
Pieža 
Poshka 
J. Savickus 
Slankus

PASIRENDUOJA 2 KAMBARIŲ 
flatas ant 85tos ir Racine Avė. Vel
tui šiluma, gasas ir elektriką. Ren- 
da $25.00. Šaukite BOUlevard 4656 
pėtnyčioj ir subatoj.

T

. REIDAI. r5.r KAMBARIAI 2-me. 
aukšte, naujai dekoruoti, vonia.' 
Renda žemesnė. Pečiaus „ šilima. 
Bridgeporto apylinkė, 3329 South 
Lituanica. Tel. Prospect 3938.

' BUSINESS CHANCES ’ 
____Biznio Progos

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

© Ne gobšus . buvo 
kurie pasivogė troką priklau ■ 
santį 22 metų Joseph Benamiu, 
538 N. Ridgeway. Troke buvo 
19 dėžių degtines. Kiek vąliau 
trokas buvo atrastas prie 2123 
Schiller street. Viduj buvo 13 

piktadariai

vagys, REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemč Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland - Avė.
Tel. YARDS 1901.

V. Misiurevičius
Miss L. Narmpnta
S. Pieža
J. Poshka
V; Bekus
I. Sakalas
P. šaltimieras
Mrs. E. Šamas
K.
M.

GAUTI

Dėl Karo
Susirinkinia^ buvo 

tas su Arųęrikos ir 
himnais, pęvilp šaHim.i'erp ragi
niai,ai jungtis i.r dirb
ti bendroj vistį$ n.^rte, 
ir nares naujomis pajėgomis. 
Gerbiamieji svečiai itįo^as Miję-. 
keUuriąs ir jp, drad^as rytų, 
Pranas ^ątiKus, i.r ęoinm.anęįęr. 
Aiitąnas Įęaspęr ragi po visus 

i$įo. k^įsBip darį() 
^>. baisaus karo metu,. Nariai 
gižiai p^dįjjė. į p^elbg ’Ame’

Legipniei’iain^ sUjfihkV- 
ęigaretų lietuviams T^triotams/ 
^rie. (febar vargsta nųp, 
ntQjo didžiojo karo Hines ligo
ninėje.

Šaltimiero Radio Kliubiečiai 
žino, kad jeigu ko 
atliks, už tat visi 
dosniems darbams

“NAUJIENOSEn
skundžiasi, 

merginų ir

BONAI
NUO |18.?5

Vaidvla

dėžių degtines — 
pasiėmė tik 6-ias.

© Darbų biurai 
kad negali gauti
moterų tarnaičių darbams. Vi
sos eina į dirbtuves, kur, ypač 
prie ginklų, uždirba daug dau
giau, negu dirbdamos privačiuor 
se . namuose.

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 bungatow, $5,500.
2 aukštų, bizniavas, 63rd arti Ke

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

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

Z. S. M1CKEV1CE and CO.
Kcal Estate—Loans—Renting 

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

Tel. REPUBLIC 7731

A. Va n ą gailis 
Dr. Vileišis

Sptikim(9.
Dr. S, Biežis 
K- Deveikis 
.1. A. Mickeliunas 
Miss E. Mikužis 
P. Miller > 
V. Mi^iuręvičius 
J. P. . Rakštis 
V.. Bekus
Mrs. J. A. Shulinistras
B. SurWiH
A. Valančius

Progrąmo.
J. Byąiiskas , 
Mrs. S. ę.herry 
Mrs. K. P, Gdgis 
Ą. A. Olis 
A. S. Poęius 
S. šimulis 
L. Eimutis, Jr.

SANDĖLIS VISOKIŲ ŽOLIŲ 
IR KNYGŲ

Aukso Altorėlis (Tilžės), pa
prastu apdaru ............................ 60c
Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdarų ............   $1.6(
Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
KantiČkos, visokių giesmių kn. $1.75 
Katekizmai ir Ministrantura .... 25c 
Gydyklos nuo Baimės Mirties —su 

ęlaugelįu .paveikslų ........ 50c
Poritsko Piloto Galas ............. 10c
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį .... 10c 
Kabalas arba Šalamono Išmintis 15c 
Girtuoklių Gadzinkos ............. 15c
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 50c 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

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

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

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

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos

Karvės, jų nauda ir kpip padaryti 
geras sarius .................... 25c

ŽOLĖS
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85č; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Ąpsaugotojas nuo .plaiskanų ir pra- 
žilitno 60c; Moterų mėn. reguliato
rius, 60c; Kosulio ir Kokliušo Ar~ 
b&tk 60c; Kraujo Valytojai 60c; 
Peršalimo ir Kataro Arbata 85c; 
Trajankės, stambių ir gerų šaknų 
60c; Cukrinės Ligos (diabetęs) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas, 
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo 
diktūoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ZUKAITIS, 
334 Ųean Boulevard 

SPENCERPORT, N. Y.

BONA)

(Skl.),

25c

M 
H
*

M

į

Garsinkitčs “N-nose”

I flVFIKISLŲVLIIMU Visas Pasaulio 
——   ‘ Dalis.

KVIETKININKAS s'

■ ■ M p* m Gėlės Mylint HDD A Vestuvėms, ;

Ji GĖLININKAS •
S 4180 Archer Avenue 
m Phone LAFAYETTE 5800

- U i.M W A GėlČs MylinŲėihŠ " 11 D D A Vestuvėms, Bau- J S11 n K 11 kiętams, Laidotu^ J

S

Pi 
..

Gėlės Vėstdvėmą, Bankietams J
3316 / nAiyšTEi) ST. 3

M

JUOZAPĄ? DUBINIKAS 
Gyv. 3463 Š. Lituanica Av'e.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 17 d., 10:15 vai. va
karo, 1941 m., Sulaukęs 72 rų. 
arh.ž., gimęs Liet.', Šakių aps
krity, Višakio Rudos parap., 
Pilipų kaime. . *

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Rožę, .po tėvais J;oksty- 
tę, 4 dukteris: Anrią Havęr- 
lock ir žentą James, Nątalie 
Naleway ir žentą Alan, Čath- 
eri.ną Plusriick ir žentą Char
les, Mariją Jakl ir žęntą Jos
eph, 2 anukus ir ęlaug kitų 
giminių, draugų ir pa.žįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Av. Lai
dotuvės įvyks pirmad., gruod. 
22 d, 8:00 vai. ryto iš kopi, 
į šv. Jurgio para]?, bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sięlą, o' iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Dųbiniko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą. 
atsisveikinimą. z ' •

Nuliūdę liekame:
Moteris, Dukterys, Anūkai ir 
Gimines.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138-1139.

sieks; tai ir 
rengiasi di- 
ateityje.

ŽENKLAI
NUO.?5c

PASKUTINIAI BARGENAI!
_ Parsiduoda (arba mainys ant ma
žesnių) šie namai:

2—Flatų, 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, štoras ir 3 flatai.

Mainys į mažesnį.
Turime ir daugiau gerų ir pigių 

namų, lotų ir farmų.
Rašykite ar\matykite:

JOSEPH VILIMAS 
6753 So. Rockvvell St., * 

Tel. HEMlock * 2323.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

P. Sarpaiius
Rezoliucijų

G. V. Chešmtl 
Dr. P. Grigaitis 
J. J. Grisli

J. A. ShuiinistrUs 
šimutis

VVHOLESALE FURNITŪRŲ 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAVSKAS. SŪNŪS. /. 
6343 So. Westem Avė.

Chicago, 111 Tel. REPublic 6051
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Pirmosios Japonų Atakos ant Pėarl Harbor Nuotraukos!
MIESTUI GRESIA PAVOJUSNauja Karo Vadovybe

NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto

PRIEŠO BOMBONEŠIAI VIRŠ PEARL HARBOR

•.•.•.♦.♦. v>.4

PIRMOJI JAPONŲ MAŽŲJŲ SUBMARINŲ NUOTRAUKA

MfijįMįf;

raiiiiiižr#

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

japonai

*s

iii

&

į;:;x:įį#fcį:šš:

savo tę-|
Laivyno!

«

n A UJTEN U* ACM R Telenhoto
) pavojaus, šie hono- 
. V. nricš-lėktuvines

Mary Lenoram Jonės, 2
Hoholulu 

kantriai

daugiau nepuls. J. 
staigiosios japonų 

tik 41 pė- 
jo įgulų sudaro du vyrai. Fotografijų spau- 

Deparlamenlas,

NAUJIENŲ-ACM^ Telephoto

Skrituliu atžymėtas japonų bombonešis virš iPearl Harbor, Gruodžio 7 d. ata

4 NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Atakoje ant Pearl Harbor japonai pavartojo ma:us subniarinus, kurių įgula susideda tik iš dviejų vy

metų amžiaus, 
evakuacijos centre 
laukia žinios apie 
vus. Jos tėtis yra 
mechanikas.

'z'4BhH8mKL:; - • :w naujienų-acme raviu
V • -j>'". :jF Leit. Gen. Dolos C. Eminons (kairėj) tapo paskirtas
:’ V- Armijos Havvaii departameiito viršininku, ir Reai 

w Idm. Chesler V. Niinitz (dešinėj), paskirtas Ramioje
' ;W V^Hlenvno Laivyno vyriausiuoju viršininku. Jis pakei-
?x.ėia Adm. Kimmel. 
NAUJIENŲ-ACME Photo ' .

IHI»»IIHHIIIIHI>lnm»»l>lll»ll .................................... ................... ...................................................

........  tyjįjfofjįfaį

NAUJIEN V-ACM E Te* ,phot<
Šis ketur-motorinis J. V. bombonešis, pasiekęs Pearl Harbor iš J. V. tuo metu, kai ore jau bombas mė 

te japonai, lapo pažeistas. Jis turėjo padaryti priverstą nusileidimą. Įgula, vienok, išliko net nesužeista 
Pataisymo operacijos jau progresuoja.

• ‘ < NAUJ1ENU-ACME Photo

| Japonų Mažasis Submarinas
Šis niažasis japonų submarinas 

V. Jį musų šalies gynėjai sugavo 
atakos ant Pearl Harbor melu. N^rjaivis yra 
(los ilgio 
cįai patiekė J. V. Laivyno

BSSiiiMB

■i

visas pavirsti “gyvąja” torpeda. Fotografiją spaudai patiekė J. V. Laivyno Departamentas. ant jo numetė bombą. Bomba įkrito per kaminą ir sprogo, laivo viduj. (U. S. Army Signal Corps Photo).




