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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių'-Dienrašti  s Amerikoje

No. 300

AMERIKIEČIAI SUNAIKINO 30 JAPONU 
LĖKTUVU FILIPINŲ SALŲ KOVOSE

Prezidentas Rooseveltas Su Savo '“Karo Kabinetu Reikalingas leidimas 
gyventi Kaune

Japonai sakosi, kad jie kontroliuoją 
visus Hongkongą supančius vandenis
BERLYNAS, Vokietija, gr. 21 d. — Adolfas Hitleris penk

tadienį asmeniškai perėmė vokiečių kariuomenės vadovybę^ skel
bia oficialus vokiečių valdžios pranešimas.

Buvęs vokiečių kariuomenės vadas, maršalas Walther von 
Brauchitsch, atstatytas nuo karo vado pareigų. Hitleris paskel
bė, jog karas įėjo į naują fazę.

NEW YORK; N. Y., gr. 21 d.
— BBC klausomoji radijo sto
tis patyrė, jog šiandien tapo 
paskandinti trys japonų laivai, 
kurie vežė kareivius iš Korėjos 
j Borneo salą.

Du japonų kareivių pilnus 
laivus/ paskandino Olandijos 
karo laivyno jėgos, o'trečiąjį 
paskandino torpedas nešąs 
Olandijos bombanešys. Visi ja
ponų laivuose buvę kareiviai 
paskendo.

Šią žinią’ perdavė Batavijos 
radijo stotis, kurią kontroliuo
ja olandų valdžios atstovai.

MANILA, gr. 21 d. — Ame
rikos karo jėgos šiandien su
naikino 30 japonų orlaįyių įvai
riuose Filipinų salų kovos fron
tuose.

Karo vadovybė" ŠEelbTa, kad 
Davao provincijoj einu labai 
smarki ir atkakli kovu tdrp 
amerikiečių ir iškeltų japonų. 
Davao srityje gyvena labai di
delis japonų skaičius, kovos 
dar tebesitęsia, bet karo vado
vybė pripažįsta, kad padėtis ne 
labai aiški.

Vigą n saloje eina smarkios 
kovos. Amerikos ąviacija nu
mušė vieną orlaivį šioje srity
je ir padarė didelių nuostolių 
išlipusiems japonams.

Legašpi srityje eina smarkios 
kovos ir aviacija smarkiai 
bombardavo japonus.

TOKIO, Japonija, gr. 21 d.— 
Japonų karo laivyno vadovybė 
skelbia, kad jie kontroliuoja 
visus Hongkongą supančius 
vandenis. Japonų aviacija bom
bardavo Hongkongo uostą ir 
padarė britams didelių nuosto-

(Laišku per Lisaboną, 
Portugaliją)

Per Kauno radiją paskelbta 
visiems Lietuvos gyventojams, 
tad nuo š.m. spalių mėn. 1 įdie
nos vokiečių valdžia niekam ne
duoda leidimo apsigyventi Kau
ne.

Neturint gi leidimo apsigy
venti, negalima gauti ne leidi
mo butui užimti.

Leidimai apsigyvenit Kaune 
duodami tiktai tiems asmenims, 
kurie atvyksta vokiečių paskir- 
tpn tarnybon. Kitiems pilie- 
Čianis patariama nevažiuoji 
Kaunan.

Lietuvoje susisieki
mas nesutvarkytas

Japonų aviacija sunaikino 
vieną britų karo laivą, kuris 
bandė prasiveržti pro japonų 
linijas. Kiti du britų karo lai
vai buvo paskandinti pačių bri
tų, kai jie pamatė, jog negalės 
išsigelbėti.

Vakar japonų karo jėgos su
naikino vieną priešo narlaivį. 
Paėmė nelaisvėn penkis kari
ninkus ir 32 jurininkus.

Japonų kariuomenė baigė 
okupuoti visą Wellesley pro
vinciją, kuri randasi Malaja 
pusiasalyje.

JAPONU NARLAIVIAI UŽPUOLĖ J. A. V 
LAIVUS KALIFORNIJOS PAKRAŠČIUOSE
Paskandino vieną laivą, o antrasis spėjo 

pabėgti, nes japonai blogi šovikai
SAN FBANCISCO, Cal., gr.

d. — Japonų narlaiviai Ka
lifornijos pakraščiuose vakar 
užpuolė du J. V. laivus.

Prekybinis laivas Emidio ta
po apšaudytas ir paskandintas 
200 mylių nuo San Francisco. 
Dalis Emidio įgulos žuvo.

Kiek vėliau į uostą įplaukė 
tankeris Agwiworld, kurį japo
nų narlaivis apšaudė. Japonai 
paleido aštuonis patrankos šū
vius, bet nepataikė į tankerį, 
nes jie blogi šovikai.

stovinčios britų kariuomenės 
pasipriešinimu.

Palys japonai pripažįsta, kad 
Hongkongo paėmimas suvėlin
tas, nes britų karo jėgos labai 
atkakliai priešinasi.

Japonai puola britus iš dvie
jų pusių ' ir britai priversti 
trauktis į Viktoria kalnus. 
Hongkongo gub. Young randasi 
saloje kartu su visu britų gar
nizonu.

Amerikos lakūnai 
sumušė japonus

Rusai stipresni už 
mus, sako Goebbels

NAtlJIENU-ACNE Tr-Ienhoto
ši yra pirmoji nuotrauka parodanti Prezidentą Rooscveltą su jo “Karo kabinetu”. Iš kairės dešinėn, f 

aplink stalą: Harry Hopkins, Lend Lease administratorius (prieky (; Franccs Perkins, Darbo sekretorė; Pulk. 
Philip Fleming, Fedetalinių Darbų administratorius; Vice prezidentas Henry VVallace; Fiorello LaGuardia. 
Civilinės Apsaugos administratorius; Paul V. McN.utt, Fedcraį Sccuritics, administratorius; Jcssc Jonės, Ko
mercijos sekretorius is Federalinių Paskolų administratorius;
Frank C. Walker, Generalinis Paštų viršininkas; Henry Slimson, Karo sekretorius; Cordell

KARO VEIKSMAI ATSTOVU BUTAS SIŪLO REGISTRUOTI 
VISUS KOMUNISTUS IR NACIUS

Teatras vaidina vo 
kiškas veikalus

Kauno radiofonas paaiškino, 
.kad šiais laikais, kai Lietuvos 
gyventojai negali laisvai susi
siekti su sostine ir kai gyveni
mas iškėlė daug įvairiausių 
klausimų, radijas siūlosi savo 
abonentams atsakyti į įvairius 
klausimus.

Tam tikslui Kauno radijo 
stotis įvedė vadinamą “radijo 
paštą’’*.*
..Per .radiją Lietuvos gyvento

jams bus atsakinėjama dėl so
cialinio draudimo ir dėl juridi
nių neaiškumų.

ČUNKING, Kinija, gr. 21 d. 
— J. A. V. lakūnai vakar pir
mą kartą dalyvavo kovoje su 
japonų lakūnais Burma vieške
liui ginti.

Amerikiečiai numušė 4 japo
nų bombaneŠius, kurie atskri
do bombarduoti japonų karb 
arterijos. Dabartiniu metu Bur- 
mos oro sargybas perėmė iš 
Amerikos atvykę 500 lakūnų.

Japonams Šis smūgis buvo 
netikėtas, nes jie nemanė, kad 
amerikiečiai jau bus pasiruošę 
ginti Burmą.

Hongkonge britai gi
nasi nuo japonų

LONDONAS, gr. 21 d. — 
Britų karo Vadovybė yrą nuste
busi tokiu stipriu Hongkonge

Berlynas, gr. 21 d. —. Vokie
tijos propagandos ministčrįs 
Goebbels šiandien per radiją 
viešai prisipažino, kad sovįęlų 
kariuomenė yra didesnė už ypr 
kišką ją skaičiumi ir turi dau
giau karo medžiagos, ,,

Goebbels kreipėsi į visus Vo
kiečius, kad jie aukotų kariuo
menei šiltus drabužius.

Vokiečių valdžia davė karei
viams visa ką ji galėjo, bęt| 
duotų drabužių nepakanką.

— Baltieji Bumai pareiškė, 
kad sąjungininkai netrukus 
i<ės vieną aukštą karo vado
vybę.

ORAS

LONDONAS, gr. 2T d. — 
Britų kariuomenė paėmė Derną 
ir , Mekeli. Vokiečių kariuome
nė traukiasi į Bengasi, o italų 
dauguma pasiduoda britams ne
laisvėn. Vokiečiai koncentruoja 
jėgas prie Solueh kalnų.

MASKVA, gr. 21 d. — Tū
los srityje sovietų karo jėgos 
smalkiai muša bėgančius vokie
čius. Rusai paėmė Plavsk mie
stą. Maskvos fronte rusai su
naikino 25 vokiečių divizijas 
nuo sovietų ofensyvos pradžios.

TOKIO, gr. 21 d. — Japonų 
karo jėgos, kurios išlipo Min- 
danao saloje, veržiasi pirmyn. 
Japonų kariuomenė visiškai 
okupavo Penang salą, kuri ran
dasi prie Malaja pusiasalio. Ja
ponų valdžia tikisi, jog Hong- 
kongas pasiduos šiandien arba 
rytoj. Britai smarkiai priešina
si. ’ •

KUIBYšEVAS, gr, 21 d. — 
Sovietų armija vakar paėmė 
Volokolamską šalia Maskvos ir 
Voibokalo, šalia Ladogos ežero. 
Dviejų savaičių laikotarpy vo
kiečiai neteko 40,000 kareivių. 
Sovietų kariuomenę atmušė mo
torizuotų nacių puolimą Seva
stopolio fronte.

BERLYNAS, gr. 21 d. — 
Britai pradėjo • labai smarkiai’ 
pulti Cirėriaikos fronte ir vo- 
kiečių kariuomenė traukiasi į 
patogesnes pozicijas.

ROM' gr. 21 d. — Italams 
pavyko paskandinti lengvą bri
tų kreiserj. Dalis Lybijon i>a - 
^justos»itiedžiagos pasiekė pa- 
pkyrimo ytiėtą.. Britai smarkiai 
puola ir,'Mįąįes^’.: jėgos vietomis 
p r i ve rs tos trauktis.

ČUNKING, gr. 21 d. — Ja
ponų kafiUpinenė smarkiai puo
la kiniečius, kurie padeda bri
tams ginti Hongkongą. Japonai

, Debesuotas, ledgvas lietus, pajėgė atimti iš*kiniečių kelias 
Saulė teka — 7:15; leidžiasi

— 4:22. .
strategines ; pozicijas Kowloon 
provincijoj.

Didele atstovą dauguma priėmė įstatymo 
pataisą, kuri liečia užsienio agentus

WASHINGTON, D. C., gr. 
21 d. — Praeitą šeštadieni 
atstovų butas priėmė užsie
nio agentų registracijos įsta- 
tymo pakaitą ta prasme, kad 
privalo registruotis visi ko
munistų ir nacių partijos na
riai.

Pataisytas įstatymas liepia 
visiems Amerikos komunis
tams užsiregistruoti teisingu
mo departamente kartu su 
užsieniškiais, nes jie dirba 
Maskvai.

Departamentui reiks įteik
ti į visų komunistų partijos 
narių bei tarnautojų vardus- 
ir adresus.

Adm. King paskirtas 
laivyno viršininku
WASHINGTON, D. C., gr 

21 d. — Admirolas Erąest King 
vakar tapo paskirtas viso Ame
rikos karo laivyno viršininku.

Iki šiam metui jis komanda
vo Amerikos laivyno patruliuo
jančias jėgas Atlantike. Adm. 
King gerai susipažinęs su avia
cija ir jūrininkyste.

Atlantiko patrulių vadovybė 
perduota admirolui R. Inger-. 
soll. ■.

Petaino valdžia pa
siliks neutrali

de- 
ne- 
da-

Haye taip pat informavo 
partamentą, jog jo valdžia 
mano kištis į karą ir toliau 
bos savo neutralumą. ’ *

Betainas patvirtino adm. Ro- 
bert padarytą sutarimą dėl 
Martinikos ir prancūzų karo 
laivų.

Italai rengėsi nuver
sti Mussolini

LONDONAS, gr. 2’1 d. — 
Sovietų ^mbasada paskelbė, kad 
Italijoj susidarė įvairių politi
nių grupių komitetas, kuris tu
rėjo tikslu nuversti Mussolini.

Aktyviai šiame judėjime da 
lyvauja Italijos socialistų par
tija ir “Laisvės ir teisingumo” 
judėjimas.

Jie išmėtė visoj Italijoj atsi
šaukimus, kuriuose reikalauja 
panaikinti sutartį su Hitleriu, 
padaryti taiką su Anglija bei 
Amerika ir pašalinti Mussoli
ni..

WASHINGTON, D. C., gr. 
21 d. — Ambasadorius Leahy 
informavo užsienio departamen
tą, jog Petaino valdžia papižą- 
dėjo būti neutrali prasiplėtu- 
siame konflikte.

Petaino ambasadorius Henri

Turkai griežtai per 
spėjo bulgarus

grSTAMBULAS, Turkija, 
21 d. —Turkų parlamento na
rys spaudoje labai griežtai per
spėjo dabartinę Bulgarijos val-spėjo dabartinę Bulgarijos 
džią.

Turkų atstovas sako, 
anksčiau ar vėliau reikalas

Dramos artistai Kurmytė, 
Indrišiunaitė, Mackevičius, Mu- 
raška, Vasiliauskas ir J. Pet
rauskas suvaidino Lessingo 
veikalą “Minna von Barnhelm”. c

Karolis Vairas (Račauskas) 
per radiją skaitė paskaitą apie 
literatūros pradžią.

Ona Mašiotienė kalbėjo apie 
“Gyvulių globą ir mokyklinį 
jaunimą”. Per radiją dainavo 
Vladas Baltrušaitis ir Benedik
tas Vasiliauskas. *

Bolševikas kaitalio
jo savo pavardę

J Laisvę” rašo, 
bolševikų okupacijos lai- 
komunistų partijos žemės 
skyriaus vedėju buvo Ka- 
Didžiulis. v

— Kongresas išsiskirstė ato
stogoms. Susirinks sausio 5 
dieną.

— Britų* karo jėgos sustab
dė japonus Malaja pusiasalyj.

— Du laivai su norvegais 
pabėgėliais pasiekė Angliją.

Laikraštis 
kad 
kais 
ūkio 
rolis

Taip jis pasirašinėdavo ofi
cialius dokumentus ir taip jį 
garsino komunistiškoji spau
da.

Patirta, 
tikroji jo 
lyderio K. 
varde yra

tačiau, jog tai nėra 
pavardė. Komunistu 
Didžiulio tikroji pa- 
Grosmanas, bet jis

— Valdžia suteikė pasižymė
jimo ženklus 13 Amerikos la
kūnų, kurie kovojo Filipinų sa- 
lose ir parodė didelę drąsą.

— Sekretorius Knox pareiškė, kad Amerikos karo laivai 
paskandino 14 vokiečių narlaivių Atlantike. Pacifike taip pat 
tapo paskandinti keli narlaiviai.

— Vokiečių kariuomene jau bėga iš Bengasi. Britai juos 
persekioja ir neleidžia sudaryti naujo fronto. •

-— Japonai du kartus bombardavo Wake salą, bet jurinin
kai ginasi. ♦

— Londone manoma, kad vokiečių generolai nenori imti at
sakomybės už tolimesnę karo eigą, todėl ir jteikė Hitleriui va
dovybę.

— Mala ja pusiasalyje britai pasitraukė 45 mylias.
— Paryžiuje vokiečiai sušaudė 5 žydus.

‘L kad 
rei

kės spręsti ginklu, jeigu bul
garai nenustos žaidę su “aši
mi0. Bulgarija nesitenkina vien 
tiktaį savo apsauga, bet deda 
pastangas pagrobti kitų Balka
nų valstybių teritorijas.

RYTOJ—
Gruodžio 23 Dieną,-1941
“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAI GAUS PO GRAŽŲ

Naujienų KALENDORIŲ
Kalendorius dalins dienraščio pardavėjai 
ir išpešiotoj ai.

* < NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA
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JAUNIMAS DANGE

Miisic by I’AUL EITMONt and ils ORCHESTRA
krautuvėse; ku 

^NAUJIENOSE’
Pirkite tose 

rios garsinasi

“Deck the halls with boughs of 
holly Tra la la la la

-show up 
Eve’s

I. C. M.

a war is 
smile can

Marshfield for 
for a merry Christ-

STARTING JANUARY 2nd, 1942, JAUNIMAS

;s to take this ojp- 
ish a Right Merry 

i — Pirmyn

“Jingle bells, jingle bells, 
and gay—they rang out Thursday 
night at Keistutis Chorus Christ- 
mas Party. Everyone was full of 
the holiday espirit and ready for a 
grand tirrie. There ivas good mušic, 
food, and fun for š 11 who came.

* defense 
pennies... 
nix. Būt

your 
no

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS
^BONpS 
AND STAMPS

Have a nice Chirstmas, chorus 
members! būt remėmber we have 
a big program for Jan. 18th. Mušt 
be at dur best, so rehearsals will 
be very important after the holi-

A dainiy laditt’ wriil 
wafeh In flold
c»lor, **t wlth 6 sparHing 
diamondt! A grand gift 
speciali

56c A toEEk

The handclasp of sincerity and partnership is ūsed by artist John 
C. Atherton, of Bridgefield, Conn., to depict the close cooperatipn 
of the American people and their Government iri finaricing the 
Defense Program through the sale of Defense Shvirigs. Donds and 
Stamps. This po'ster was awarded first prize at the. Museum of 
Modern Art exibit in New York Q,ut of a large ’number of šub- 
mitted drawings, and is beitig ūsea bn .posters by business firms 
in advertising, and in numerous other forms to promote the sale 
of Dsfense Bonds and Stamps.

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 
idauskas A. S. Vaivad-H

Keistutis Chorus 
Melodies

(Attorney Gen&hl Francis BidcHė 
today issued the following state- 
ment of policy with regąrd to the 
position of aliens now in the Uriitęd 
States. The statement was prepared; 
the Attorney General said, in the 
hope that it would help to eliminate 
uncertainty and confusion Avhich 
exists among alien groups and to 
make clear to the public generally 
the position taken by the Federal 
Government.)

trdveled togethęr tand didn’t let any 
of the girls get by.

Cross, we understand. Certairily a 
worthy cause.

7 Pirmyn wis 
poftunity to ’___
Chris^mhs to: Naujienos 
“Rėmėjai”—L. U. C. — 
Men’s Chorus — Biruiė’s Chorus, 
Keistutis Choras, Suvalkiečių Cho
rus A Merry Merry Chrištrrias to 
all our Friends.

Save $1.45
Yil-you inv« * 
$1.45 on this w«l- 
pm» gitt becauis 
h*s a $6.45 vdlue!
Tbo. ncwt improved Duofgld »et in 
gift box! Modeli for mon and wdmen.

5OcAWEEK

our 
Pun- 

Johnny 
Soldier

ger our national unity. Such an 
impression could only give aid and 
comfort to *those ehemies AVhose aim 
it is to infect us with distrust of 
each other and turn aliens in Am
erica against America. To do this 
AVould be to- defe^’| AVhat we our- 
selves are dęfending.

Ali the boys of our gay crowd 
tdok full advąntage of mistletoe. 
In fact, I think a gobd ’ihahy 'of 
them cheated. Our idur musketėėrš, 
Tony, Johrinie, Wally, and Al

People we shall miss at 
Christmas Party^Joey Žukas, 
chy Alis Joey Stankus, 
RukŠtala and the many 
Boys \Vho are too far away to be 
Avith us this Christmas. Hope by 
next Christmas we will all tpe to- 
gether again.

BEGEMAN’S
Tipo Reliable Stores

4184 AFcher Avė. • 3142 W. 63 St

Imagine John Tamulionis’ surprise 
when he .opened his grab-bag . and 
saw—of all things—ladies’ handker- 
chiefs. Another 
won*t mėrifion narnės) 
embarfassed \Vh‘ėn he reccivėd 
cosmetic kit.

will becomc a weekly undcr a nc^ iiaifte

J’or the benefit of tliose who 
didnt’ kb!o\v ‘an.d a's a reminder to 
others, there will/ be a special re-. 
heSirsal tbnight, Monday, Depe.mber 
22, 1941 at HoH'ywpod Inh, 2417 Kv. 
43’rd Street a t 8:00 p,m. Pleaše bė 
there prdmt and rėžidy ‘to start.

See you. all next week, and unti'l 
then, MARRY CHRISTMAS!

Sov» $11.95
f taVfn^ and a lovėly 
JPdldmohd ėnįagVm*h» 5 
wlth glorioui canter 

i'otld gald mounHng.
75c A WEEK_____

mušt remeber, especially, that most- 
of those who came here from other 
lands did so because they revere 
and respect the freedoms which 
America is able to dffer them.

So long as the aliens in this coun- 
try eonduet themselves in acdord- 
ance with la\v, they need fear no 
interference by the Department of 
Justice or by any pther agency of 
the Federal Government. They may 
be assilred, indeed, that every ef- 
fort will be made to protect them 
from any discrimination or abuęe. 
This assurance is given not only 
in justice and decency to the lo- 
yal non-citizens in this coudtry 
būt also in the hope that it may 
spare American citizens in enemy 
countries unjust retaliatldn.■

Inevitably, there are sbme arriong 
our ali^n population who are dis- 
loyal. The Federal Government is 
fully aWare of the dangerš present- 
ed not only by sūch persohs būt 
also by disloyal citizens. The Gov
ernment has control of fhe act- 
ivities of these elements. At no 
time, hovvever, will the Government 
engage in wholesale condemnation 
of any alien group. ,

The Department of Justice be
dieves that an alert and vigilarit 
citizenry can aid in the .defense 6f 
the nation against hostile elements. 
The Department is convinced, how- 
ever, that it is against the best in- 
terests of the nation for citizens to 
attempt themselves to apprehend or 
punish real or faricied violaturš of 
the law. Citizens should transmit 
all evidence of hostile activity 
either to the nearešt office of the 
Federal Būrėau of Investigation Or 
direetly to the Department of Just
ice in Washington.

The Depairtment also urges that 
State and local authorities take no 
direct action against suspected 
aliens in their communities būt in- 
sfe&d čOrt'sūlt Vvith repfesentatives 
of the Department of Justice> which 
is ąualjfied by law and ekperience 
to handle any .situation threatening 
th.e interests of the nation.

The defense of our country will 
be hurt, not helped, by any perse- 
eution of o'Ur non-citizens. If We 
create the feelžng among aliens and 

I other foreign-born that they are

SATURDAY, DEC. 2?, 1941
DARIUS-GtltĖNAS HALI 

4416 SOUTH VVĖSTERN AVENUE
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The Chorus has been 
sing for the Night of Stars in the 
Cicero Stadium, Dec. 28th. There 
may be a rehearsal Friday after 
all. Finai dccision Tuesday. Russ 
Morganš’ orchestra is the other at- 
traction. Profists to go to Red

AMERICA On GVARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Deiense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by fąmed sculptor 
Daniel Chestėr French. Defense 
Ponds and Stamps, on sale at your 
bank or post ofiScd, are a vitil part 
of America's defense preparations

Then there will be the Babe’s 
Trio. Why the Andrew Sisters are 
novicės com^ared to this three 
some. Come and find out! We had 
a pilė of trouble trying to persuade 
Santa Claus to come to Neffas 
just one night earlier than Christ
mas Eve. He’s afraid- they will be 
pushing Christmas around as they 
have Thanksgiving. By the way, 
Santa mušt have been dieting for 
he was quite thin when wc špoke 
with him, būt we will fix that 
when he comes to our party, (for 
there will be food galore) and by 
Christmas Eve he will be the šame 
old Santa as of yore.

young man (T 
was quite

Don’t forget your 10c gift for 
Santa’s bag... Then—to go on with 
oūr list of cnticementš, a Christmas 
Party would not be complete with- 
out the singing of those traditional 
Christmas Carols... Does’nt this all 
šound good to you? ? ? I can hard- 
ly wait for Tuesday Eve to come. 
Great big bowl of Christmas Punch) 
sandwiches, candy, peanuts, pop- 
corn. Bętter bring those few pen- 
n.ies tbat ypu hąve .left over from 
Christmas shopping, that is if you 
have already bought 
Stamps. If you have 
there will be plenty 
Come! . .

The holiday seasdn is here ’arid 
though it is not as happy as pther 
yea'rs, štili there' is an air of gayety. 
Tonight will be the annual Christ
mas party for . chorus members. Ali 
mem'bers should bring a gift for 
the grab bag and it šhdūld not be 
over 25c. I expect to šee quite a 
few members this ęvening. All tha't 
can come are welcome and the 
party is for members only. Lašt 
week we decorated our tree and 
put up the holiday decorations.

The United States is noW at war. 
Every American will share in the 
task of defending our country. It 
is essential at such a time as this 
that we keep our heads, keep our 
tempers—above all, that we keep 
clearly in mind what \*e are de
fending.

The enemy has attacked more 
than the soil of America. He has 
attacked our institutions, our free
doms, the principles on vvhich this 
nation was fourided and has grown 
to greatness. Every Amdrican mUst 
remember that the war we wage 
today is in defense of these prin
ciples. It therefore behooves us to 
guard them most zealously at home.

There are living in the United 
States today aliens who make up 
only 3’/^ percent of our totai popu
lation. These aliens for the most 
part are here legally &nd are loyal 
to this country’s institutions. Many 
of them are “aliens” in the tech- 
nical sense of the word only, Four 
out of five of them haVe family 
ties in this country 
American-born children. Forty per
cent of thoše eligible for citizenship 
have already taken steps to be- 
come American citizens. A sub- 
stantial number of our aliens are 
ineligible for citizenship either be
cause they are under eighteen yea-rs 
of age or because they have beeh 
here for less than the two years’ 
residence required of citizenship 
applicants, or for other technidal 
reasons.

The great majority of our alien 
population will continue to be loyal 
to our demoeratie principlėš 'if we, 
the citizens of .the United States, 
permit them to be. Xs a matter df 
justice and out of duty to our coun
try and to our own institutions we 
mušt, therefore, foster their fdyalty 
and give it our encouragement. We ’ not wanted here, we shall endan

Skelbirn:ai Naujienose 
d'vędA natidį dėlto, 
'■p.d bačibs Naujienos 
n-a naudingos.

There is. war aeross both of 
America’s seas, and America is at 
war herself. Only . a month ago we 
were happy that the United States 
AvUs the only large country to have 
a rehlly merry Christmas, a peace- 
ful one. Now, we too are sending 
our boys out to the front.

This Christmas promises to .be 
grim - and heartless. The hearts of 
Americans have turried cold; Christ- 
’ifna's grėeti'ngs hre not heard on the 
k^rėets; the talk is only of war and 
the heli it /brings. People are 
gritting and bearirig it and that is 
exactiy ;what the little man with 
the mustache wants! He wants us 
to grit, sUffer, and moan about our 
troubles. As lorig as we don’t grin 
and hear it, the Fuehrer’s axis is 
safe!

Our holidays need not be as grim 
Us we are making them. Mon al- 
whys have the tehdėncy to exagge- 
rate trouble, and they are doing 
it now. War is bad ehough with- 
out inereasing its horror 
and misgivings...

The only way to win 
to smile through it. A 
do wonderš Avhen it comes to in- 
spiration. A slnile ctin hide, and 
eventuhlly banish fear. It instills a 
ho.pe, and a Avilį to fight. England 
iš doing it-

Don’t spoil this šeason for laught- 
er with frowns. Go to the L. U. C. 
carolling party. Meet at Ann Ben- 
nes’s home this Chirstmas eve, De- 
cember 24, at 9:00 P. M. and learn 
to sing ąrid laugh those worrieš 
awky. All yoii L. U. C.’ers, past 
and 'pfesent, all your friends, are 
invited to 8337 So 
an 'eVe of fun 
mas.

We aren’t . conquered—and 
Avon't be Avhile there is štili 
Avilį to laugh ih"our hearts.

Merry Christmas to all!—I. C. M.
Don’t forget tonight’s (Monday’s) 

rėhėaršal >at Ann Bennes’.s’ home, 
8:00 P; M., 8337 S. Marshfield. 
Come on felloAvs—show up. More 
about ^Christmas Eve’s Carrolling 
Party later

Christmas is the seasbn for šur-. 
prisės—so the chorus got its sur- 
prise. Leo Ješlis, orie of our old 
'choristėrs, cariie' ih“ on hiš furlough 
from Camp Forrdst, Gee, it was 
grand to gee..yqji, again, Leo, and 
nice to kri.QW you didn’t forget tVie 
Keistutis Chortiš.

Not many members have ’been 
coming dOAvn to rehearsals thėse 
lašt feAv Aveeks. Guess they were 
all too busy Christmas shopping 
būt they AVould be very welcome at 
rehearsals.

At this time .1 Avant to wish e.ve- 
ryone a Very Merry Christmas!
\ “Bones!’

“Silent Night”... Oh Yeh! Not at 
Pirmyn’s Christmas Party!!!

We’ll be seeing you! Tuesday at 
Neffas 2435 So. Leavitt St.

—Ima (Merry Christmas) Singer

You bet! That is just Avhat we 
are doing. The Hali in this case is 
Neffas Hali and the occasion is 
Pirmyn’s Christmas Party. If you 
do not have a great deal of Christ
mas Spirit, avc suggcst you come 
to Neffas Hali on Tuesday Evening 
and the situation will be remedied. 
Truly a Grand time is being plan- 
ned' for all who attend. Who 
does’nt enjoy \vatching an initia- 
tion ceremony? Reviews of four 
popular plays? Mareli of Time and 
that (Stolid Production of “Hisses 
and Kisses”!!!! If you don’t enjoy 
it, there most certainly is some- 
thing wrong with your sense of 
humor.

The girls of Birutės are goin. 
to do their share for this gram 
country of ours. After the ¥irst o 
the year they are organizing a Re< 
Cross ųnit. • Ali girls that are in 
ferested are welcome to join us.

Gee whi3!! So excited about the 
Christmas Party that I plump for- 
got we are all going to have a load 
of fun waiting for the Ncav Year 
to afipear. Yes, Neffas Hali is the 
spot, no coVer charge... the 75c 
bilet includes supper too. How can 
you lose??? More about this 
Aveek.

AMERICAN FIRST ~ tiT^UANlAN ALWAYS

LIS

FOR THOSE 
YOM J-OVE!

ON SALE ATTOUR POSTCFFICr. OR BANK

B U Y T H I S =EXQ UISITE 
DIAMOND RING . .

PEN and PENCIL SĖT. $6.45 Valui
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Todėl, prie progos noriu pra
nešti Youngstowno lietuviams, 
kr.d Dr. Stanley J. Lubarski iš 
fittsburgho apsigyveno tame

-avo pnesmetinį ssmrmkimą, 
kur buvo renkama kuopos val
dyba ir nominuojama Pildomo-

Iš SLA 90-tos Kuopos.
; BR1DGEVILLE, Pa. — Gruo
džio 11 d., SLA 90 k p., laikė

Pirmąd., gruodžio 22. 1941 NAUJIENOS, Chicago
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Vestinghouse Unijos 
Darbininkai Iššlavė 
Komunistus

Žuvęs?

Išmetė Visus Iš Valdybos.
EAST. PITTSBURGH, Pa. — 

Didžiulių Westinghouse dirbtu^ 
vių darbininkai yra susiorgani
zavę į C.I.O. Uniją, United Elec- 
trical, Radio & Maciūne Work- 
ers, Local 601. Tame lokale pri
klauso daugiau kaip 18,000 dar
bininkų. Tai turbūt bus dį- 
džiadsias lokalas visoje C.I.O. 
unijoj. Jame per keletą metų 
valdyboje šeimininkavų komu
nistai ir jiems pataikaujantis 
elementas.

Tačiau praeituose rinkimuo
se; gruodžio 17 d., visi komu- 
įrištai ir jų pataikūnai iš valdy
bos buvo iššluoti laukan. Rin
kimine kampanija buvo gana 
karšta, komunistai bažijosi, kad 
jie nieko bendro neturi su' ko
munizmu ir bandė panaudoti 
“darbipinkų vienybės’’ obalsį. 
Bet visos jų pastangos nuėjo 
niekais.

‘‘Daily Worker” Pagelbėjo.
Komunistų priešams buvo ge

riausias įrankis prieš komunis
tus fotografuotos “The Daily 
\Vorkerio” kopijos, kur savo 
laiku buvo rašoma tame komu
nistų laikraštyje, kad lokalo 
valdyboje vadovauja komunis
tai ir jie buvo keliami į padan
ges. Kitas gana aštrus ginklas 
prieš komunistus* ir jų sekėjus 
buvo jų pačių parašai peticijo
se už komunistų kandidatus į 
miesto ir valstijos valdiškas 
vietas. Savo laiku buvo kilęs 
spaudoje skandalas ir visas da
lykas atsidūrė teisme, kpr daug 
komunistų peticijų rinkėjų ga
vo kalėjimo ir pinigines baus
mes.

| Mušsolinį, įr pagelbėsim Lietu
vai pasiliuosuoti iš Hitlerio ver
gijos. ,

Sveikintinas LMD pasielgi- 
inas stoti į phgalbą savo šaliai 
i— Suvienytoms Valstijoms/

Tačiau, nereikia abejoti, kad 
ir kitos musų draugijos ir mu
sų klubai neatsiliks Bonų pirki
me ir teikime kitokios visokios 
gedimos pagalbos šiam kraštui 
nugalėti žiauriuosius agreso
rius. —LMD Narys

Vėl Aplankė May- 
view Prieglaudos 
Senelius

Youngstowno 
Lietuvių Atydai

Nežinau ar Youngsįęvvne ran
dasi lietuvis daktaras ar no? 
Kick( man yra žinoma, tai ro
dos, kad nesiranda, ir šios ko
lonijos lietuviai sveikatos rei
kalais kreipiasi tenai kur jiems 
teisingiau ir sąžiningiau patar
nauja.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 

. kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Niekam nėra paslaptis, kad 
Westinghouse unijos lokale ko
munistai ir komunistams prita
riantis elementas buvo įsidruti- 
nęs ir jiems vadovavo Charles 
Nevvell kaipo lokalo biznio a- 
gentas ir Miss Margaret Dariu, 
kaipo sekretorė, šiuose lokalo 
rinkimuose visi komunistai* ir

Reiškia, komunistų vertima
sis ragožium ir kitokios viso
kios čigoniškos gudrybės jiems 
nepageblėjo. —S. Bakanas

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

___  PAS -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO

BEN. J. KAZANAUSKAS Sekr.

Zt A 9 •»

I*'
Taupytojams 

Mokame 
3'/2% Dividendus

INSURED
Darom 1-mus 

Morgičius Leng
vom Sąlygom

TURTAS VIRS SI,109.000.00
2202 W. Cermak Rirad. Tel. CANAL 8887

Adresas

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Ualsted S t. Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

, PATTĘRN 1Q19W 
susiuvfriėtas lovos užklodas

Pirkit Kalėdų Dovanas: Laikrodėlius, 
I Žiedus, Diamontus

NAUJ1ENV-ACME Telephoto
Maj. Gcn. Herbert A. Dar- 

gue, First Air. Force, Mitchel

sibijoina, bus žuvęs, su pen
kiais kitais aukšto rango 
karininkais lėktuvo nelai
mėje. Lėktuvas, kuriuo ka
rininkai skrido, pražuvo 
kažkur gruodžio 12 d.

Pittsburghiečiai
Nutarė Pirkti Už
$7,000 Defense Bonų

Iš Lietuvių Mokslo 
Draugystes Metinio 
Susirinkimo.

PITTSBURGH, Pa. — Gruo-

liniu laiku, kada musų šalis jau 
yra kare ir daugu.ma iš mu^ų 
yro susirūpinę kitokiais Viso
kiais reikalais ir apie prieglau
dos senelių palinksminimą net 
nėra kada nė pagalvoti.

Moterys —- tai vis moterys, 
jų jautrios širdys neužmiršta ir 
tų, katrie yra visų apleisti ir 
užmiršti. > —Koresp.

neralinei praktikai 2316 South 
Avc.

Dr. Lubarski yra lenkų kil
mės, bet yrą geras lietuvių 
draugas. Jisai medicinos moks
lą baigė Pittsburgho Universi
tete 1932 metais, per 6 metus 
buvo štabe Pittsburgho Miesto 
Ligoninėj, Mayvicvv, Pa. Specia
lia vos i plaučių ligose.

Su daktaru Lubarskiu teko 
sueiti j artimą pažintį, kada ji
sai buvo Pittsburgho Miesto 
Ligoninėj, Mayview, Pa., kur ir 
aš dirbau kaipo steam opera t- 
ing englneer, nes ir man yra 
pi išėję prie jo kreiptis sveika
tos reikalais.

i
Kuopos valdyba pasiliko vi- 

>a senoji, būtent: prezidentas - 
Adolfas Yuška, vice-prezidentas

S. Bakanas, sekretorius — J. 
Kazlauckas, iždininkas — Pra
nas Meškauskas, iždo globėjais:

dėtuvių Pilie-

Iš Lietuvių Piliečių 
Draugijos Ladies 
Auxiliairy

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Gruodžio 19 d.
čių Draugijos Ladies Auxil'ary 
.(Moterų Pagalbinė Draugija) ir 
šiais metais neužmiršo May- 
view prieglaudos senelių. Pri i- 
krovusios mašinas visokių do
vanų nuvažiavo, aplankė, pa
linksmini ir Kalėdų švenčių 
dovanelėmis apdovanojo.

Prie šio prakilnaus darbo tur
būt daugiausia darbavosi Mrs. 
B. Pavaronienč, kaip Auxiliary 
pirmininkė, Mrs. Ona Gutaus- 
kiefiė, Mrs. Marčikonienė ir’ ki
tos musų darbščiosios moterys. 
Seneliams buvo
a litinkamąs programas, 
susidėjo iš klasiškų šokių ir 
kės Iro.

Labai Daug Darbo.
d*

Reikia pasakyti, kad dėl
nelių metinio apląnkyino musų 
moterys prideda daug nuošir
daus darbo, jos suriengia keletą 
parengimų, kad sukėlus reikia
mas lėšas, paskui superka do
vanas ir tas dovanas reikia tin-į 
kainai sutvarkyti ir suskirstyti. 
Re to, reikia pasirūpinti ir pro- 
graino prirengimu. Tai yra tik-

surengtas ir 
kuris 

o r-

se-

Turtas ViršSG,500,000.00

torius. - 
Pildomosios Tarybos nomi

nacijose vienbalsiai nominuota 
•—S. Bakanas I visa esančioji P. T. 
---------------- Prcz. F. J. Bagočius

Vice prcz. J. K. Mažukna

Ižd. K. P. Gugi> 
Išdo Globėjais x 
E. Mikužiutė ..
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Daktaru kvot. Dr. S. Biežis 19aMoWnDTvh$550;000.00
_Dabar_Mokani 3% Už Padėtus Pinigus
Savaitės dioriomis “g T’®?, ®ėl Taupymo Pinigų

S m- ’.kl. 4 p- M- Trečiad. 9 A. M. iki 12 
------ --------. dienos, Šeštadieniais 9 A. M iki 8 P M

__________________

MAC*IEWICH. PreT 

192 Archer Avenue 
viRginia tm

dailus 15

TOBULA DOVANA

JAI”

manM0terV dėmesiuiDU ANTRADIENIU
ATVYKTI lfc’lšsiPRAnlž.>23 IR 30 D- MOTERYS GALI

, PAT ŠVENTE^ PIRTYJE PRIEŠ 

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

-Tel. VIRginia 9193

Akmenų .poniom Elgin 
.10K rausvo arba natūralaus au
kso rollcd plate. Nerūdijančio 
plięno nugara. Pirkite Kreditu.

IŠMOKĖJIMAI
Kainpn įeina Feder. Taksai. 
Atdarą kiekvieną vakarą iki 

Kalėdų.’ Olsen
ir naujasRN'DViEIR

Juo-

No. 1019

Vardas ir pavardė

Miestas ir valstija

1

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

lankykite į naują ir gražiausią krautuvę

FRĮENDSHIPJ R1NG
No. 1019— Iš šmočiukų

’ 6446 S. Halsted St.
*. V \ S .• *• 1 I

. :.
---------* * 

f ...

.... .............

AjKRDfcS -

KDfoYSNS

4208 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 3847

slo Draugystes molinis susirin
kimas, kur buvo renkama 
draugijos valdyba sekantiems 
metams ir daromi svarbesni ta
rimai.

Valdybos rinkimuose pas 
mus Pittsburgho klubuose daž
nai yra lenktynės prezidento 
urėdui. Tas pats buvo ir LMD. 
Lenktyniavo esamas preziden
tas Jonas Pociūnas
kandidatas Antanas Zdankus, 
bet rinkimus laimėjo Pociūnas. 
Kituose urėduose lenktynių 
kaip ir nebuvo. Dėl sekretorių 
tai kaip tik nereikėjo kandida
tų ieškoti ir sekretoriai buvo iš
rinkti be jokios opozicijos.

Nauja Valdyba. 
f f

Į valdybą liko išrinkti seka
mi :

Prezidentas — Jonas Pociū
nas,

Vice-Prezidentas — Povi’as 
Marmokas,

Protokolo sekretorius — Vik
toras Rūkas,

Finansų sekretorių 
zas Samulevičius,

Iždininkas — Jonas Girdžius,
Jždo globėjais, kurie eina ir 

direktorių pareigas:
Juozas Karrtuskas, 
Jonas Meteška, ir 
Antanas žvirblis, 
Klubo gaspadorium 

Toliušis,
Maršalka tai ir vėl J. Bugai- 

liškis laimėjo rinkimus. 
t f

Bonai.
Šio metinio susirinkimo tur

būt svarbiausias ir geriausias 
tarimas buvo pirkti už $7,000. 
Suvienytų Valstijų Defense Bo
nų. Sis tarimas tai ir dar kar
tų parodo, kad LMD pirmiau
sia atsiliepia į visus gyviausius 
ne tik Liętuvos reikalus, bet ir 
į šios šalies* musų naujos lais- 
yos tėvynes — Suvienytų Vals
tijų. Tai yra gražiausias ir ge
riausias pavyzdys ir kitoms 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
vių draugijoms, kad pirktų Dė- 
fense Bonus. Tuomi mes pagel- 
bėsinie savo šalini netik Japo
nus sutriuškinti, bet Hitlerį ir

A

SANDĖLIS VISOKIŲ ŽOLIŲ 
IR KNYGŲ

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

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

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

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

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

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

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

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

I arbata 60c.
M. ZUKAITIS, 

334 Dean Roulevard 
SPENCERPORT, N. Y.

RED—ITCHY—SCALY 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — grėitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina!
Visose vaisti- t V1 Q
nėse
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I Britanijos ir Amerikos išlaidos
Nuo karo pradžios visų kariaujančių valstybių iš

laidos karo reikalams (nuolatos auga. Didžioji Britanija 
dabar jau išleidžia kasdien 47 milionus dolerių.

Bet )ir Dėdei Šamui, tenka kratyti savo šernolę. 
Jungtinių Valstybių išlaidos karui jau pasiekė 64 milio
nus dolerių, dienai. Taigi beveik pusantro karto dau
giau, negu kad išleidžia britai. Tačiau reikia neužmirš
ti, kad Jungtinės Valstybės yra daug didesnis kraštas 
už Jungtinę Karalystę (Britaniją). Mes turime pustre
čio karto daugiau gyventojų už britus, o žemės plotu ar 
gamtos turtais jie nėgali nė lygintis su mumis.

Amerika turės dar daug labiau susispausti, pirma 
negu karas pasibaigs, šiandien dar mes esame tik jo 
pradžioje. -

Naciai ir komunistai — svetimų valdžių 
agentai

sis vis didesnis. Vokiečiai užkariavo milžiniškus Rusijos 
plotus su (daugeliu tirštai apgyventų miestų, kuriuos 
griovė naciai, atakuodami, ir griovė patys rusai, pasi
traukdami. Kaip tuose griuvėsiuose žmonės dar gali 
gyventi, sunkų ir įsivaizduoti. Gydytojų pagalbos ir 
vaistų jie neturi. Muilas pasidarė neįperkamas praban
gos daiktas.

Geresnius butus, drabužius ir maisto produktus, ži
noma, pagrobia vokiečiai. Vaistus ir dezinfekcijos ųię7 
džiągas, jeigu dar jų kiek yra, jie taip pat vartoja pir
miausia* savo, armijos ir savo “arijų rasės” .apsaugojk 
mui nuo ligų; o “žemesnių veislių” žmonių jie nepaiso 
— tegu kad ir visi išgaišta!

Bet ir vokiečiai neapsisaugos epidemijų, jeigu bus 
leista joms plisti nacių pavergtuose kraštuose. Oficiali 
sovietų žinių agentūra “Tass” j)raneša, kad ištisi vo
kiečių kariuomenės pulkai, kurie pateko į nelaisvę ru
sams, buvo užsikrėtę utėlėmis. Jeigu tas pranešimas yra 
teisingas, tai šiltines epidemija, neilgai trukus, bus iš
nešiota pačiame Hitlerio Reiche ir visoje Europoje.

Utėlės ;ir ligų bacilos gali Išnaikinti šiame kare 
daugiau milionų žmonių, negu bombos ir kanuolės.
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Prof. iFr. Herz

| ISTORIJOS MOKSLO ŠVIESOJ
Ujimui iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiaiiiiiithaiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiitii imi iiimiiiutiniiiii u i

e

t.

NACIŲ ŽIAURUMAS

Atstovų butas Wašhingtone pereitą penktadienį 
priėmė kai kurias pataisas prie įstatymo, reikalaujan
čio, kad visi svetimų valstybių agentai užsiregistruotų 
teisingumo departamente. Viena tų pataisų padidina 
bausmę už nesiregistravimą, nuo 2 metų kalėjimo ir 
$1,000 pabaudos iki 5 metų ir $10,000.

Įdomesnė yra kita pataisa. Ji įvardija, kaipo sveti
mos valstybės agentus, komunistų partiją, vokiečių 
“Bandą” ir nacišką Vokietijos karo veteranų organiza
ciją. Šita pataisa buvo priimta 61 balsu prieš 9.

Vienas tiktai, kongresmanas Vito Marcantonio, ži
nomas komunistų “bendrakeleivis”, iš New Yorko, ban
dė sutrukdyti tos pataisos priėmimą; bet ir. jisai nedrį
so kalbėti prieš ją iš esmės, o tiktai kaišiojo į debatus 
Visokius lechhiškumus.

Tokiu budu atstovų butas viešai pripažino, kad ko
munistai yra tokie pat, svetimos valdžios tarnai, kaip ir 
naciai. “Naujienos” visuomet šitą nuomonę skelbė. Jei
gu atstovų buto priimtam biliui pritars ir senatas, tai 
bilius pataps įstatymu. Tuomet visi “mūsiškiai” Bimbos, 
Andruliai, Mizaros, Pruseikos ir jų draugai, kurie šian
dien apsimeta karštais Amerikos “patriotais”, turės .būt 
įtraukti į teisingumo departamento sąrašus, <kaipo 
agentai, tarnaujantieji svetimos šalies diktatūrai. , Ku
rie bandys savo “komunizmą” paslėpti, 'tiems gręs baus* 
mė: 5 metų kalėjimas ir $10;000 pabauda.

Pagal atstovų buto priimtą įstatymo sumanymą, 
komunistų partija ir vokiškų nacių organizacijos tųrėš< 
paduoti teisingumo departamentui vaidus ir .adresus 
Visų savo viršininkų, direktorių ir narių.

Gerai, kad J. V. kongresas sušipratb pastatyti tuos 
sąmokslininkus po valdžios priežiūra. Jie yra pavojingi 
gaivalai, nes jie visą laiką rausiasi po demokratijos pa
matais. \

Dėmėtoji šiltinė
Pereitą savaitę “Naujienose” buvo (pranešta, kad 

Lietuvoje, Latvijoje ir Baltgudijoje siautėja dėrtiėtosioš 
Šiltinės (tifuso) epidemija, žinios iŠ ?Stockho‘Imo sako, 
kad ta epidemija prasidėjo nacių okupuotos Lenkijos 
teritorijoje.

Tai labai pavojinga liga, žmonės ją .gauna 'dažniau-; 
šią, gerdami užterštą vandenį arba valgydami nešvarų 
maistą. Bet šiltinės perus išnešioja ir parazitiški vaba
lai, Vpac utėlės ir blusos.. Vienintelis sėkmingas įbudas 
sustabdyti epidemiją tai 
žmogaus kūno parazitais.

Bet tose pasibaisėtinose sąlygose, kuriose vokiečiai 
laiko okupuotųjų kraštų gyventojus, šita kova yra be
veik neįmanoma. Naciai suvarė, žydus j tam tikrus, 
kvartalus miestuose, vadinamus “ghetto”, ir aptvėrė 
juos tvora, taip kad jie tonai gyvena neąpsakomam' su
sigrūdime, dažnai neturėdami paprasčiausių sanitarinių 
patogumų. Daugelyje miestų okupuotose šalyse dalis! 
trobų yra sugriauta. Civįliniems gyventojams okupanH 
tai neduoda anglių, nei malkų. Nekūrentuose .butuose 
jie eina gulti, nenųsirengdami drabužių ir užsiklodartii 
visokiais skarmalais, kad nebūtų šalta.

Nėra . vilties, kad, karui einant, šitos sąlygos page
rbtų. Greičiaus reikia laukti dar didesnio pablogėjimo, 
nes skurdas nukentėjusiose dėl karo srityse tolyn dary^

kovojant su nešvarumu in

“KALĖDŲ DOVANA” 
VOKIETIJAI

Visus -nustebino Hitlerio ka
ro paskelbimas Jungtinėms 
Valstybėms. Kiekvienų Šalį, ku
rių jisai norėjo pulti, jisai už
puldavo, karo neskelbdamas. 
Tai kam jisai paskelbė karų 
Amerikai, kurios nei jo bom
bonešiai, nei jo .šarvuotosios di
vizijos dabartiniu Jaiku dargi 
negali i pasiekti ?

Ir kokia Hitleriui iš viso nau- 
c •

<da traukti Jungtines Valstybes 
į karų? Jisai pats daug kartų 
apšaukė “išdaviku” kaizeriškos 
Vokietijos kanclerį Betlimann- 
Hollwegų, kurio politika darė 
Vokietijai vis daugiau ir dau
giau prįešų. O šiandien Hitleris 
sųmoningai iššaukia į kovų ga
lingiausiųjų pasaulyje valstybę!

Šitų keistų nacių “fiurerio” 
pasielgimų spauda aiškina vi
saip. Vieni rašo, kad Hitlerį 
apėmė desperacija, kuorneį jo 
generalinis štabas patarė jam 
^sustabdyti mušius Rusijoje ir 
atidėti atakas prieš. Maskvų ir 
Leningradu iki ateinančio pa
vasario, kad ir jisai ryžosi pa
statyti Vokietijų į tokį pavojų^ 
kad jai nebebūtų kitokios išei
ties, kaip viską pražudyti arba 
viškų laimėti.

Kitų nuomone yra -tokia, kad! 
Hitleris pamišo ir nebežino ką 
darus. Buvo pranešimų, kad j>: 
sai sugrįžo, iš karo fronto. 
Berchtesgadenų, kute daktarai 
jam įsakė pasilsėti ir -pagydyti 
įsavo nervus. Paprasčiausias 
aiškinimas (tačiau, galbūt, yra; 
tas, kad Hitleris norėjo būtinai 
priversti Japoniją,stoti į )karą;f 
o Japonija sutiko kariauti 
prieš Amerikų ir Britanijų tiki 
su sąlyga, kad “ašis” tuojaus 
joms taip pat paskelbs karų.i 
Hitlerio žingsnis, iš tiesų, neat
rodo, kaip kad jisai butų .buvęs1 
padarytas be apgalvojime. 
Greičiau reikia manyti, kad’ Vo
kietijos kancleris veikė, ’įš- 
anksto susitaręs su Mtissoliniu 
ir sh Japonijos valdžia. •

Bet, kaip ten bebūtų, - yra 
faktas, kad tarp Vokietijos ir 
Amerikos šiandien jau oficia- 
lliai veikia karo stovis. Trečiai' 
karo „žiemai atėjus, Hitleris dar 
ne tik negali pasigirti “trium- 
fališku” karo pabaigimu, bet 
turi pradėti kovų su nauju 
Jitiešu, kurio Vokietijos žmo
nes bijo labiau, .iiegu visų lig- 
šmiiriių j ųš priešų. Tnkios “Ką-, 
•lėdų dovanos'” vydkįečiai> tturį 
hMt, /nesitikėjo ssdiadkfi iš savo! 
^fiurerio”. v ?v,..... .. . 4
'. AdM vieno 
jo, Vokietiją susilaukė to, lię^..JBwevikų oku
vjsi 5Vftktečiąiy ibe išimties, 
Jo blogiausiuose savo 
•se.;<kąro -su AmeHka.” . ... ; į 
_ O tuo pačiu iMn^josį 
vadovybe praneša iš kaito ląn-; 
kų* Rusijoje, kąd vpki^čiųjka^ 
riuomenė visąiįe;, ifraiįtė 
kiasi atgal! >Fer Kalėdų Avėritėšs 
Vokietijos Fritzas turės apie 
Lą pagalvoti, , ( , \

Brooklyno “Amerika” rašo:
“Lietuvoje naciai žiauriai 

elgiasi su visais gyventojais. 
Bet ypač žiauriai jie elgiasi 
su Lietuvos žydais.

“Lietuvoje žydai’ne tik su
varyti į uždarus ‘getus’. Jie 
yra atkirsti nuo -bet kokio 
susisiekimo su lietuviais. Jid 
aptverti spygliuotomis tvo- 
ronlis. Jei kuris lietuvis ban
dytų pakalbinti savo pažįsta
mų ar kaimynų žydų, jis ga
li būti tuojau, vietoje nušau
tas. s .

“Žvėrynuose leidžiama lan
kytojams ne tik prašnekti į 
uždarytus žvėris, bet ir vie
nų kitų trupinį numesti. Na
ciai žydus ir kitus pavergtus 
žmones laiko žymiai prastes
nėje padėtyje, nei gyvulius. 
Tokia j jau , nacių ‘naujoji 
tvarka’.,”

H ’ 1 * ' . ■ *

Ir tai yra ne tiktai žiauru
mas, bet apgalvota nacių politi
ka.

Naciai tyčia persekioja ypa
tingu žiaurumu žydus, .norėda
mi paaštrinti skirtumus tarp 
gyventojų,' kad tuo budu jiems 
butų lengviau valdyti ir išnau
doti visų kraštų, žydų perse- 
(kiojimu Hitleris bando įtikinti 
“krikščionis”, kad jie esu ge
resnės Veislės žmonės, negu žy- 
■dai, ar kad jisai su jajis (krikš- 
čionimisi) \elgsis švelniai, jeigu 
jie'tik jo klausys ar nesidės su

(Tęsinys) ’
Dar šiandien Europoj gyvena 

apie 23 milijonai žmonių (suo
miai, vengtai, turkai, totoriai), 
priklausančių Azijų primenen- 
čiarn iUralo Altąjo kalbų (ka
mienui? ‘kurs kitados buvo 
daug .plačiau paplitęs. Bet ąpie 
tų tautų rasę ;kalbos Jiendru- 
mas dar nieko nesako, jų imiš- 
rioj rasėj yra ir šiaurės irasės 
savybių. Baskų ' kalba, ’kuria 
šiandien apie 900,000 žmonių 
kalba šiaurės Ispanijoj ,ir pietų 
Prancūzijoj ir kuri svetima iin- 
doeuropiečių kąlbai, jkifąkart 
skanihęjo (kaip iberų įkalba po 
visų ll^panijų, pietų Prancurijų, 
Siciliją, ^žemutinę Italiją, Bri
taniją, Airiją. Visai yra išny- 
kušios ;ne dndoeuropiątiškos ii- 
gurų ir <etruSkų įkalbės, kurios 
kitados plačiai 'Viešpatavo <Eu- 
ropoj, ypač Italijoj ir Alpėse. 
Tik išlikę vietovardžiai, pa
minklų įrašai ir archeologiniai 
radiniai liudija mums apie tai, 
kaip plačiai tos kitkart galin
gos tautos buvo apsigyvenu
sios, o iš jų etruskai ir aukštos 
kultūros pasiekę ir yra buvę 
romėnams mokytojai. Antro
pologiniai tyrinėjimai taip pat 
rodo, kad Europa buvo vieta, 
kur ypatingai buvo gausi rasių 
maišatis. Seniausios iki šiol jo- 
jje atrastos kaukolės ir griau
čių likučiai rodo, kad Europoj 
yra gyvenę žmonės, kurių kū
no formos buvo artimos Aust
ralijos negrams, o Viduržemio 
jurų pakraščiai rodo gimingu- 
mų su Afrika. Vyriausiomis 
Europos rasėmis antropologija 
šiandien pripažįsta šiaurės, al
pinu ir viduržemio rases, kiti 
antropologai prideda dar kele
tą kitų. Alpinu ir viduržemio 
rasiniai tipai iš Europos siekia 
toli Azijop. Apie pirmykštę tą. 
rasių tėvynę ir jų giminingumo 
santykius iki šiol tęsiasi nepa
baigiami mokslininkų ginčai.

Kieno nuopelnai yra musų 
kiiltura?

Naujausiais laikais daugelis 
/Europos mokslininkų reiškė 
nUomonę, kad svarbiausius iš
radimus padarę vieni Europos 
šiauriečiai. Tačiau patys žy-

Kai kurie žmones duodasi ši
tokia nacių demagogija apmdl- 
kinami, mes jprietarai prieš žy- 
,dus yra šklėidžiami krikščipniš- 
kose tautose nuo senų laikų. 
Nors krikščiohybė kilo iš žydų 
tautos, bet krikščionių moky
tojai per šimtmečius aiškino, 
kad “žydai » pardavė Kristų”. 
Šitokį “mokslų” krikščionių 
vaikai įgyja iš mažens. Jeigu 
vėlesriiaihe amžiuje jie geres
nės apšvietus negauna, tai ne-

tuvos visuomenėje greičiaus 
pasipiktinimų naciais ir pasi
gailėjimų nacių aukoms, o ne 
pritarimjų - smurtininkams.

Kai hitlerizmas bus sutriuš
kintas, pati žydų niekinimo idė
ja bus diskredituota ir atmes
ta. Reikia tikėtis, kad tuomet 
ir krikščionys, kurie tų nekul
tūringų idėjų kartais vartodavo 
savo propagandai, jos atsiža
dės.

NIEKŠAS

įstringa jų smegenyse.
Taigi šitų krikščionių prieta

rų prieš židus Hitleris ir panau
doja savo tikslams. Lietuvoje 
jam dar padėjo įte faktas, kąd 
pęr metus jjąiko liiettuvų valdė 
bolševikai, iktirie įbaiidė smurto 
keliu užkarti žmonėms “komu
nizmo” sistemų. O tie, kurie ito 
Maskvos padaro nesupranta, 
įsivaizduoja Jį eshnt “žydų 
mokslų”, z nors vyriausias 
•b.olšeriįmo ,pranaJša$ buvo tik- 

į ras ^ųsa« —Nikojai Lljanov 
; >įLeiiili), o dabartihis jo įpėfc 

yj»a Josif Dzti-

pacija labai paaštrino krikščio- 
nių antagonižmų prieš žydus 

‘Lietuvoje, ’taib kad naciams at
ėjus į Lietuvą jau buvo pa
rupta dirva šlykščiai Hitlerio 
pdŪtifeąi.

Bėt Lietuvos liaudjs, bendrai 
ini^nt, "nėra palinkusi į fanatU- 
mų. Todėl nežmoniškas nacių 
elgimąsi su žydais iššauks Lie-

Komunistas A. Bimba rašo 
savo nešvariame šlamšte, kad 
Grigaitis “laukė Hitlerio saulės 
ii meldėsi už jų”, ir pataria per
skaityti kitame laikraštyje įdė
tų straipsnelį apie germaniza
cijų, plėšimų ir kitas nacių šu
nybes Lietuvoje.

“Naujienose” tokios rųšies 
žinių ir straipsnių apie nacius 
(fe'lpa nuolatos. Ir ne tik apie 
germanizacijų bei. turto atimi
nėjimų iš Lietuvos žmonių, o ir 
apie žmonių sušaudymus.

Bimba tai žino, bet jisai, 
kaip tikras bolševikų mokinys, 
besąžiniškai meluoja ir apgau
dinėja publiką.

Jisai .žino taip pat, jogei 
“Naujienų” redaktorius tų pa
čių dieną, kai tik atėjo pirmi 
pranešimai apie vokiečių inva
ziją Lietuvon, įspėjo visuome
nę dienraščio špaltose, kad na
cių okupavimas reikš pavergi
mų Lietuvos žmonėms. Tačiau 
Bimba drįsta sakyti, kad Gri
gaitis laukęs “Hitlerio saulės”! 
Didesnio- niekšo, kaip tas ko
munistiškų šarlatanų “gaulėite-j 
ris”, dar .mums neteko .matyti.

miausi skandinavų mokslinin
kai, kaip Sophus Mulleris ir 
Montelius tų teorijų atmeta ir 
laikosi nuomonės, kad šiuo at- 
yeju svarbiausias vaidmuo pri
klausąs rytų tautoms. Jei kal
bėti aipe pagrindinius dvasinės 
kultūros pasiekimus, tai dėl to' 
negali būti abejojimo. Visiems 
yra .žinoma tiesa, kad daugelis 
šiandienykščio musų dvasinio 
gyvenimo elementų yra ne kas 
Kita, kaip senovėš aširiečių pa
likimas, pav., kalendorius, sep
tynių dienų savaite ir kit. To
liau, ypatingai mes daug esa
me skolingi graikų .filosofijai, 
tuo tarpu ji pati daug įtakos 
yra patyrusi iš Babelio ir Egip
to. Dar šiandien pas mus nie
kas negali ištarti teismo spren
dimo, nesusipažinęs su Romos 
teise, bet ne su ta tautine Ro
mos teise, kuri buvo surašyta 
dvylikoje lentelių, o su vėles
nių 'imperijos laikų teise, kuri 
faktinai buvo tarptautinė, pasi
savinta iš daugelio tada aukš
tos dvasinės kultūros pasieku
sių tautų. Neįkainojamas kul
tūros faktorius buvo krikščio
nybė, kuri buvo sudaryta iš žyr 
dų ir helėnų dvasinių elemen- 
tų.

Sicilijos ir Ispanijos arabai 
perdavė mums vadinamas ara
biškuosius skaitmenis arba 
ženklus, kurie tikriausiai buvo 
išrasti Indijoj. Tas įvykis turė
jo didžiausios reikšmės naujų
jų laikų istorijai, nes tik ačiū 
jam galėjo atsirasti moderniš
kasis ekonominis gyvenimas ir 
unoderniški gamtos mokslai. 
Nuostabus graikų ir romėnų 
.atsilikimas palyginti su musų 
laikais ekonomikoj, technikoj 
ir gamtos moksluose priklauso 
nuo be galo nepatogios jų skai
čiavimo sistemos, kuri papras
čiausius skaičiavimo veiksmus 
įdaro sunkiai įkandamu paslap
ties mokslu. Tik arabų astro
nomija leido daryti tolimus 
plaukiojimus ir žemių atradi
mus, atvėrusius mums naująjį 
pasaulį. Bet ir musų medicina, 
chemija, intensyvusis žemės 
ūkis, filosofija ir menas turė
jo savo pradžių iš arabų. Bet 
rasiniu atžvilgiu toli gražu ne
buvo grynai arabiška; jos kū
rėjai buvo daugiausia persai, 
graikai, žydai, siriečiai, berbe
rai, kurie tik vartojo arabų 
kalbų.

Jau ta trumpa apžvalga rodo, 
kad musų kultūrai sukurti yra 
prisidėję daug rasių ir kad jo
kiu budu negalėtume tų nuo
pelnų priskirti kuriai nors vie
nai rasei. Apžvelgę paskutinį 
metų pustukstantį dar aiškiau 
pamatytume, kad iš viso gry
nai “tautinės kultūros” nėra, 
mokslas, menas, pasaulėžiūra 
prilygsta nuostabiai margam 
kilimui, kurį yra audusios dau
gelis tautų.

Taip niekur nerandame fak
tų, rodančių, kad rasiniai ga
bumai ar rasinis grynumas tu
rėtų tokios reikšmės, kaip kai 
kurie mokslininkai norėtų 
jiems pripažinti.^Tiesiog turime 
prieš save klaidingų įsitikini
mų, kurs pamažu plinta tarp 
žmonių, kuriems niekas nesu
žadina kritiško nepasitikėjimo.

Kitas galėtų pamanyti, kad 
nė neapsimoka moksliškai kri
tikuoti kartais fantastiškas ra
sinių teorijų nuomones. Bet iš 
vienos pusės mdksliško tyrinė
jimo grynumas reikalauja atsi
žvelgti ir į klaidingas nuomo
nes, .iš kitos pusės, .tos speku
liacijos yra labai įdomios psi
chologiniu ir sociologiniu at
žvilgiu. Jos priklauso galingai 
idėjinei srovei, kuri istorijos 
eigoj nepasiliko be įtakos. Ten, 
kur rasinių skirtumų jausmas 
yra stiprus kastose, kilmės įs
tatymuose, luominiuose pajau
timuose, ten visuomet yra sun
kiau pasiekti tautinės vienybės. 
Kraštu tiniausiu to pavyzdžiu 
gali butj Indija; tautinis jaus

mas ten negali pasireikšti, dėl 
Jo liudija ir yra virtusi lengvu 
svetimųjų grobio objektu. Tau
tinis Vokietijos susiskaldymas 
ilgiau užtruko dėl to, kad joje 
luominiai skirtumai buvo daug 
stipresni, negu Anglijoj ar 
Prancūzijoj. Ar turime iš to 
viso daryti išvadų, kad tarp ra
sių iš viso nėra jokio dvasinio 
skirtumo? Su prideramu atsar
gumu šiandien galime atsakyti, 
<ad to skirtumo dar moksliškai 
nustatyti nepavyko ir visi pa- 
vyzdžiaų kuriais norima įrody
ti ypatingų rasinių gabumų bu
vimų, neišlaiko kritikos. Visas 
garsusis “rasių mokslas”, pa
skutiniais laikais atsiradęs, jei 
tik jis nesitenkina fizinių savy
bių tyrinėjimu, turi taip smar
kų politinės ideologijos atspal
vį, kad nustoja buvęs mokslu. 
Bet yra ir grynai moksliškų 
mėginimų tariamus rasinius 
sugebėjimus susekti. Tik tie 
mėginimai yra vos pradėti ir 
nieko tikra dar jie nėra pasa
kę. Tikra yra viena, kad žmo
guje yra individualių paveldi
mų palinkimų ir kad tie palin
kimai gali turėti didelės reikš
mės. O iš to dar visai neseka, 
kad butų paveldimi ir kolekty
viniai rasiniai gabumai. Kas 
taip mano, tas privalėtų, eida
mas pamatiniu moksliškos lo
gikos dėsniu, įrodyti. Jokiu bu
du jis neturėtų, kaip kartais at
sitinka, iš savo teorijų priešo 
reikalauti įrodyti, kad rasė jo
kio gabumo neturinti. Visas 
metodiško tyrimo sunkumas 
pasidarys aiškus, jei atsiminsi
me, kad grynos rasės mes nie
kur neturime, turime tik rasių 
mišinius, b'ent tarp tų tautų, 
kurios yra pasiekusios aukšto 
kultūros laipsnio. Yra aišku, 
kad kiekvienas kultūros žygis 
priklauso labai didelio aplinky
bių skaičiaus, ir galimas daik
tas, kad tarp jų yra ir kuris 
nors ypatingas rasinis sugebė
jimas. Tyrinėjus mokslininkas 
čia turi prieš save lygtį su dau
geliu nežinomųjų ir jai išspręs
ti jam trūksta kitų tolybių lyg
mių., Todėl nieko kito belieka, 
kaip pasigauti vertybių, pasi
rinktų intuityviai ir pamėginti 
sudaryti iš to ką »nors vienin
ga. Tačiau, toks metodas nie
ko tikra negali duoti. Pagaliau, 
žmogaus sielos gyvenimo nega
lima nei anai matematikos lyg
čiai prilygti, dėl to ir šio klau
simo išsprendimas iš tikrųjų 
yra daug painesnis ir sunkes
nis.

Galima prileisti, kad tam tik
ri palinkimai įvairiose rasėse 
nevienodu stiprumu arba vie
nur dažniau, o kitur rečiau pa
sireiškia. Už tai kalba bent šis 
teoretinis sumetimas. Jei kuri 
nors tauta kurį laika gyventų 
visai izoliuota, tai be abejoji
mo, joje turėtų įvykti tam tik
ra atranka. Ir tada primityvioj 
negrų tautoj atsirinktų kaip 
vertingiausios vienos ypatybės, 
o kultūringų žemdirbių arba 
smegenų tautoj — visai kitos 
ypatybės. Taip galėtų susidary
ti tam tikras paveldimų palin
kimų junginys. Tačiau, tą hipo
tezę išmėginti gy venime iki šiol 
nebuvo galima. Mes taip pat 
nežinome, ar tada nustelbtieji 
palinkimai nepaliktų smilkti 
tautoje,*o pakilus kultūrai, gy
venimo santykiams pasidarius 
įvairesniems ir prisimaišius 
naujų rasinių .elementų, ar jie 
vėl nepasireikštų.

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Tęsia pasitarimus 
streikams išvengti
WASHINGTON, D. C-, gr. 

19 d. — AFL, OIO .ir pramo- 
ninku atstovai tęsia pasitari
mus streikams ir kitoms gamy
bos kliūtims išvengti.

Prezidentas Booseveltas ga
vo žinių, jog pasitarimai vyk
sta pasekmingai ir prieita svar
bių susitarimų.

Manoma, kad netrukus bus 
pasiektas galutinas sutarimas 
įvairiais klausimais.
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Į 7000 mylių automobiliu
LV.

KRIOKLIŲ JUOSTA. — APSIGAVOME. — LATOU
RELLE IR BRIDAL VEIL KRIOKLIAI.—CROWN 
POINT. — VISTA HOUSE. — AIKŠTĖ IR ŽIŪRO
NAI. / i. ; i .ik.

U.S. 30 .kelias įdomus ne tik 
indėnų kaimu, bet ir nepapras
to gražumo vaizdais. Ypačiai 
gražus tie vaizdai krioklių juos
toje. K

Važiavome mes upės pakraš
čiu, kaip staiga pamatėme krio
klį (nuo kalno krintantį vande
nį). Ir tas krioklys visai nuo 
kelio arti.

Nuo kelių .šimtų .pėdų aukš
tumos visą laiką krinta van
dens srovė. Toji srove .nelabai 
plati. Ji žybčioja lyg kokis si
dabras.

Sustojome ir visai arti priė
jome prie krioklio. •

Keista: dieną naktį Jas van
duo krinta žemyn. Krinta ir 
kažkur dingsta, kadangi žemai 
jo kaip ir norą. Nėra ten >nei 
ežero, nei didelio prado, — nu
kritęs vanduo tuoj pasislepia 

. lovyje ir nubėga ,į Columbia 
upę. ‘

Tiesiog susižavėjome pirmuo- 
. ju kriokliu. Sūnėnas nuėmė 

bent kelias nuotraukas. Nore-

Manėme, kad daugiau iki 
Portiando atokių gražių vaizdų 
nebematysime. Bet mes ąpsigar 
vome taip, kaip kartais apsigau
na į svečius pakviestas žmogus: 
būdamas alkanas, jis padaugi
na pasiimti visokių užkandžių, 
o kai .paduodamas svarbiausias 
ir geriausias patiekalas (“patro- 
va”), tai beveik nebegali dau
giau valgyti.

Vadinasi, “pasilokamijo” pra
džioje, o vėliau ir geresniam 
dalykui “vietos nebeliko”.

Su mumis irgi maždaug to
kia pat istorija atsitiko: prie 
pirmojo krioklio užtrukome il
giau, negu reikėjo, tad vėliau 
turėjome “laiką taupyti”, nors 
užtikome vienuolika krioklių,—< 
vieną už kitą gražesnį, vieną už 
kitą įspūdingesnį.

Žinoma, visus juos negalėjo
me tinkamai apžiūrėti, nes lai-

Širdingai Kviečiame Tamstas Atsilankyti 
Į Musų

GRANO OPENING
SAUSIO 10-tą

SUVENIRAI... MUZIKA

S

Musų Naujas 
Namas, kam
pas Mikvaukee, 
Nort ir Damen 
Avenues.

Kritikavo Laivyną |

j ome, taip sakant, užrekorduo- 
ti gražų vaizdų, kad vėliau bu
tų galima jį lengviau prisimin-

MS:..

NAUJIENŲ-ACM E 'Photo
Pulk. II. C. Kress Muhl- 

enberg, buvęs Hickam Field 
Hawaii, komendantas, ku
riam paliepta neišvykti iš 
namų Fort Hayes, Colum- 
bus, O., kai ttuo tarpu armi
jos inveštigatoriai sprend
žia ar jis peržengė Karo de
partamento patvarkymą kri
tikuodamas J. V. Laivyną.

KORESPONDENCIJOS

Henosha Bargiimynai
■J

Rotušes darbininkų streikas pasibaigė. — Keistas strei
kas, Kurio organizuotų darbininkų laikraštis nere- 

Miėsto manadžęriaus viešas ^pranešimas, Iku- 
- Strėiki- 
ff ą savo

įme.
ris įpiliečitį buvo entuziastiškai sutiktas. •-* 
ninku Vyriausias tikslas buvo ^įsišaldyti 
džiabus.

PRADEKIT NAUJUS METUS 
TIKSLIAI

Atidarykite Apdraustą 'Šerų Sąskaitą Mokan
čią 3% (dabartinis nuošimčių dydis). Idealus 
investmentas ,.paskiriems asmenims, valdyboms, 
trustų fondams, .partnerystėms ir korporaci
joms. Pinigai, padėti iki 15-tos, uždirba kaip 
padėti, nuo 1 mėn. dienos. Stokite į musų 1942. • 
artėtų kalėdom Sutaupų Klubą, Prasidedantį 
IDabar.

Pirkite Defense Bonus Čia

FA IR FIELD SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

” Dabartinė Viet:
2729 West Cermak ,Roacl, -Chicago

PO -SAUSIO 10-tos, 1942:NAUJA VIETA
KAMPAS M1LVVAUKEE, N ORTU ir DAMEN AVENUES, (Chicago

Turtas virš $2,000,000Įsteigta .1901

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

.nudegimo, susižėidimų ir visokių odos ligų.

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

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas

AGENTAI
Jonas Rodinas, Ant. Labanauskas,

H. Rajewski “Shorty”

CRANE COAL COMPANY 
.5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
\WEŠT VIBGINJA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 

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

BLACK BAND -LUMP .....  $10 25
Sales taksai ekstra.

ko mažai teturėjome. Mat, prie 
pirmpjo perdaug ilgai žiopso j o- 
me.

O tuo tarpu, kaip vėliau pa
tyrėme, .pirmasis gal iš visų bu
vo mažiausiai didingas ir įspū
dingas.

*Iš visų krioklių gražiausiai 
atrodė Latourelle ir Bridal Veik

Latourelle krioklys krinta 
nuo kalno, kuris 'tiek status, 
kaip siena. Ir ta kalno akmeni
nė siena žavi turistus savo spal
vomis. Pats akmuo rausvos 
spalvos su pilkais pamargini- 
mais. Pačiame viršuje žali me
džiai sudaro savo rųšies vaini
ką. Tas pat ir apačioje.

^Bridal Yeil krioklys iš tiesų 
atrodo, kaip “nuotakos šydas”. 
Viduryje jis lyg sugniaužtas. O 
.lai dėl to, kad čia yra lyg ir te
rasa. Iš aukštumos vanduo 
krinta ant tos terasos, o iš ten 
jau .puola žemyn. Toje vietoje 
kaip tik yra susiaurėjimas, ku
ris “sugniaužia” krioklį.

Tačiau didžiausias -krioklys 
yra Multnomah. Amerikoje jis 
užima antrą vietą..Apie vidurį 
kalno yra padarytas specialūs 
tiltas, nuo kurio yra labai pa
togu krioklys stebėti.

Ties kitais kriokliais mes ne
besustojome, ųes laiko 
mažai beturėjome.

Visai netoli nuo 
yra Crown 
gražiausių 
kokį .mums 
matyti.

Kelias zigzagais eina į kalną, 
kuris darosi vis statesnis ir sta
tesnis^ Tik staiga atsiduri pa
čiame kalno viršuje, kuris yra 
žinomas kaipo Crown Point.

iKalno viršuje puikiai įrengta 
aikštė, kurios viduryje stovi 
šaunus aštunkampis pastatas. 
Tai Vista House.

Pastatas susideda iš dviejų 
dalių: pirmojo aukšto ir antro
jo. Antrasis aukštas daug siau
resnis ir atrodo lyg savo rųšies 
boriia.

Pirmame aukšte pardavinėja
mi visokie atmintinai (suveni-

visai

Portlando
Point. Tai vienas

teko kelionei metu

Miesto irotušeš datbihinkų I nadžerius paškelbė griežtą rei- 
streikas .pagaliau pasibaigė.

Tai buvo vienas keįsčiausių 
streikų Amerikos istorijoje. Kei
stas jis lbuvo tuo, kad [daugu
mas organizuotų darbininkų jo 
nerėmė. Ne tik nerėmė, bet Ifak- 
..iškaii jį smerkė. Keturi miesto 
tarybos nariai, kurie yra orga
nizuotų darbininkų atstovui, 
streikui nepritarė ir rėmė mies
to manadžeriu.'

Jau- buvau rašęs, jog nesusi
pratimai prasidėjo po to, kai 
miesto manadžerius pradėjo ša
linti kai kuriuos darbininkus, 
kurie, jo manymu, buvo visai 
nereikalingi.

Tas manadžęriaus žygis, ma
tyti, labai nugąsdino kitus dar-' 

ibininkus, kurie.gal pasijuto, jog 
iv be jų bus galima apsieiti. Jie 
susibūrė ir suorganizavo unijos 
skyrių.

Tenka pasakyti, jog tas strei
kas buvo vienas iš labiausiai 
uepopuliariškų. Miesto gyvento
jai labai nepalankiai į jį žiurė
jo. Tatai’buvo'aišku .iŠ masinio 
milingo, kuriame LeRoy Wolfe 
Sr., miesto ^manadžerius, pada
rė .labai platų ir išsamų prane
šimą apie streiką ir jo priežas
tis.

Pirmiausia Wolfe pabrėžė, 
jog į streiką, tenka .žiūrėti kai
po į politikėj klikos sąjūdį. Jis 
papasakojo dąug įdomių daly
kų ryšium su savo pareigomis.

Vos tik jis liko pakviestas 
manadžęriaus! pareigoms, kaip 
tuoj prie jo prisistatė kėli- poli
tikieriai su ląjįai nešvariais pa
siūlymais. Esą, jie pasiūlę susi
dėti $u graftieriais ir dalintis 
pejnu.
Gavę griežtu -tiatsakymą, kad 
graftas nebus tpJeruojamas, po-

Milda Buick Sales

Aikštė aptverta akmenine 
tvora. Keliose vielose tvoroje į- 
i engti specialus instrumentai, 
atseit, žiūronai. Įmetei dešim.tu- 
ka ir gali stebėti apylinkes.

O iš tos vietos -tikrai yra kas 
stebėti. Crown Point yra lapie 
700 pėdų aukščiau, negu .upės 
lygis. Be jokio žiūrono galima 
matytį, kas randasi 35 mylių 
atstume. Su žiūrono pagalba, 
žinoma, viskas matosi dar ge
riau.

(Bus daugiau)

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

Rez. Tel. VICTORY 2499

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačio= Naujienos 
yra naudingos.

! kalavimą, kad darbininkai grįž
tų Į darbą, įneš takiais laikais 
pavojinga žaisti ir ipolitikauti. 
Susiorganizavę miesto (darbi
ninkai viešai atsakė.

Aitsdkė ibaįsiai griozdiškai ir 
nevykusiai. {Faktiškai visas jų

viršinin-

atsakymas susidėjo iš piktų in
sinuacijų. '

Tokioje įkaitusioje atmosfe
roje pagaliau prasidėjo derybos. 
Pirmas streikininkų reikalavi
mas buvo, kad manadžerius 
Wolfe butų pašalintas.

Miesto taryba griežtai atsisa
kė tai padaryti.

Kompromiso keliu vis dėlto 
pasisekė" susitarti, bet VVoife ir 
toliau pasiliko manadžeriu.

Šis nepagrįstas streikas pusė
tinai išjudino gyventojus. Rei
kia tikėtis, jog kitais rinkimais 
progresyvių blokas dar labiau 
sutvirtės ir pajėgs su tvarkyki 
miesto reikalus taip, kad viso
kiems pigios rųšies politikie
riams rotušėje nebebus vietos.

C. K. Braze

Remuite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.— WHOLESALE

4707 So. Halsted Si.
Tel Boulevard 0014

•KiDGfcPoRT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

<216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
1 aisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

BARGENU IŠPARDAVIMAS
Fur Kautai .......    Pigumas iki $25
Moterims Cloth Kautai $12.50, aukšč. 
Moterims ,Dresės .............   $2
Vyrams 2-Kelnių Siutai $15, aukšč. 
Vyrams Topkautai ......$12.50, aukšč.
Vyrams Overkautai ......$12.50, aukšč.
Berniukams Siutai ir Paltai $5, aukšč.

'Vaikams Sniego Siutai ir
Double Duty Drabužiai $6.75, aukšč.

Nepraleiskite šios progos.. Gabel’s 
siūlo šauniausias madas, geriausią ko
kybę sensaciniai žemomis kainomis.

GABEL’S .
733 MAXWELL STREET CHICAGO f

Atdara vakarais ir Sekmadieniais.

KALĖDŲ 
DOVANOS

*
1

Auksiniai ir sidabriniai 
daiktai, auksinė^ plunksnos? 
rankiniai laikrodėliai, maži 
panešami radio, lietuviškos 
plokštelės gaunamos Budri
ke krautuvėse. Budriko mu
zikos ir auksinių daiktų 
krautuvė perkelta į naują 
vietą

3241 S. Halsted Street, 
kur nusikėlė ir lietuvis akių 
daktaras.

OVER 60 TONE 
COMBINJLTIONS 

with the Exclusive

MASTER TONE CONTROl

F

L

PONTIAC’AI 
HUPMOBILES 
FORDAI 
VVILLYS 
Station Wagon

EMPIRE MOTOR 
SalES, Ine. 

9500 EW1aG AVĖ. 
CHRYSLER—P YMOUTH 

Tiesioginis Fabriko Dyleris 
Kai norite naujo arba gero Var
toto pertaisyto Automobilio, tai 
atlankykite Empire Motor Sales, 
čia galite pasirinkti gerą karą, 
atitinaantį jūsų piniginę, ir čia 
jums bus suteiktas mandagiau
sias patarnavimas. Mes turime 
100 gerų vartotų karų pasirinki
mui, tokių kaip: 
BU1CKAI 
CHRYSLERIAI 
CHEVROLETA1 
P L YMOUTH Al 
DODGES

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

Atsilankykite į

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 
9500 EWING AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905
7

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

KEISTUTO SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

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

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

........................................ .

FOTOGRAFAS

jie manadžeriu sunaikinsią.
Wolfe išdėstė savo pažiūras 

į miesto valdymą. Miestas, sakė 
jis, yra jo gyventojų įstaiga, 
kuri gali būti gerai ir blogai 
tvarkonąa.

Jeigu ta įstaiga yra netiku
siai tvarkoma, lai nuostolius tu
ri pakelti ne kas kitas, kaip tik 
patys miesto gyventojai, o ypa
čiai namų savininkai, kurių 
mokesčiais ,pasilaiko miesto ,a- 
paratas.

Kiekvienos įstaigos
ko pareiga yra žiūrėti, kad dar
bas eitų sklandžiai ir kad ne
būtų pinigai be »reikdlo eikvo
jami. O itai jreiškia, jog virši
ninkas turi žiūrėti, kad (tarnau
tojai atliktų tam tikrą darbą ir 
gautų >tokį atlyginimą, kokio 
tas darbas yra vertas.

Tik tokiais pagrindais -tvar
koma įstaiga gali būti naši ir 
tinkamai gyvuoti.

Miesto aparatas išimties ne
sudaro. •

Toliau W61fe paaiškino,/kor 
dėl jis kelis pareigūnus atleido. 
Jie .buvę atleisti dėl ;to, kad be 
jų miestas galįs (puikiausiai ap
sieiti. Q jeigu taip, -tai butų tik
ras nusidėjimas laikyti, riebiai 
apmogaiųus pareigūnus, be ku
rių miesto aparatas gali apsiei
ti. Tai tik sudaro gyventojams 
bereikalingą naštą. t

Patį streiką Wolfe apibudino 
taip: jis daugiau yra politikie- 
riško nei kokio kito pobūdžio. 
Kai kurie miesto darbininkai, 
kurie ptr politiką gavo darbą, 
paskelbė streiką tam, kad galę- 
tų “įsišaldyti”. Vadinasi, pasi
likti savo darbuose, nežiūrint, 
ar jie yra reikalingi, ar ne.

Masiniame mitinge dalyvavo 
apie 1,400 žmonių. Manadže- 
riaus pranešimą jie pasitiko su 
didžiausiu entuziazmu.Kai karas prasidėjo, tai ma

Dykai duodame kiekvie
nam pirkėjui gražius 12 pus
lapių sieninius kalendorius.

Prieš Kalėdas ikrautuvė 
adara kiekvieną vakarą iki 
vėlumos,, 
iki 5 vai. vak.

:jx S:

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Niekur 
delio

nerasite tokio di- 
pasirinkimo radio, 

kaip pas Budrikę, čia yra 
ir didelių ir mažų, visų ge
riausių išdirbysčių.

Model.OZCAl 

$99.95 
Ea$y Ternu j

Discover for yoursėlf the 
inereased enjoyment of the 
newest Crosley innovation — 
Master Tone Control — this 
astounding development in 
radio engineering rnakes pos- 
sible tnore than 60 tonai vari- 
ations. A 10-tube* AC super- 
heterodyne with Foreign, 
Amerięan, Amateur reception!

♦Including retfifier.

v

v
■A

n

Jos. F. Sudrik,
RAKANDU, RADIO IR JEWELRI
3241 SOUTH HALSTED STREET IR

3409 SOUTH HALSTED STREET
’ , ' t TELEFONAS YARDS 3088

Ine.

uarcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S.
Kasdien -nuo 8»45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

Telefonas LAFAYETTE 2022

BUDRIKO RADIO PROGRAMOS:
Iš W. tC. F. L. — 1000 kil. stoties sekmadieniais 5:30 vai. vak. ir 
iš W. H. F. C. —' 1450 kil. stoties* ketvirtadieniais 7 vai. vakaro

Garsinkites “N-nose”
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Reikalauja Vien
Ginklų Gamybos
Auto. Dirbtuvėse

Unija bijo didelės bedarbės

bernatoriui Van Waggoner, kad 
pasiduoda arbitracijai.

Unija, atstovaujanti apie 3,- 
000 ūkininkų, prisidėjo prie 
CIO. Ji reikalauja ūkininkams 
pakelti atlyginimą už pieną 31- 
nu centu už 100 svarų.

Po Dviejų Savaičių- Kariavimo

DETROIT, Mich. — CIO Au
to Workers unija susirupinusi, 
kad apie vasario mėnesį val
džia visai sustabdys automobi
lių gamybą civiliams reika
lams. Tas išmestų apie 350,000 
darbininkų .Michigan automo
bilių dirbtuvėse į bedarbių ei
les.

Tokiai situacijai išvengti, 
CIO laikė konferenciją ir nuta
rė reikalauti, kad automobilių 
dirbtuvės tuojau perduotų sa
vo dirbtuves valdžiai ginklams 
gaminti. Tai skubiai padarius 
darbininkų nereikėtų išmesti 
iš darbo.

Joliet Bankas 
Atmoka, 5%

O Bltie Island — 10 %
. JOLIET, III. — Uždarytas 
Joliet Trust and Savings Bank 
gavo autorizadiją iš valstijos 
išmokėti depozitoriams $39,770 
dividendais. Tai 5% uždarytų 
pinigų.

Blue Island State Bankas iš
mokės 10%, apie $18,000.

Atšaukė Pieno 
Streiką Detroite

Ūkininkai Įstojo į CIO
DETROIT, Mieli. — United 

Dairy Farmers atšaukė pieno 
streiką Detroite ir pranešė gu-

Padidins Valstijos 
Miliciją Iki 
10,OOO-čią

Didins ir valstijos policiją

SPRINGFIELD, III. — Vals
tijos legislatura yra pasiruošu
si paskirti apie $5,000,000 Illi
nois milicijai padidinti iki 10,- 
000 vasanorių ir juos aprūpinti 
uniformomis ir ginklais. Le
gislatura taipgi skirs daugiau 
pinigų valstijos policijos depar
tamentui. Ir jį didins*

Varžytinės
Specialėj sekcijoj dabar 

vyksta gana aštrios varžytinės 
tarp demokratų ir republikonų. 
Pirmieji nepasitiki republiko- 
nais ir mano, kad jie skirdami 
dideles sumas pinigų bandys 
po karo priedanga įsistiprinti 
politinei ir skirs tarnybon tik
tai savo šalininkus.

Du Prigėrė
Hammondo Ežere

HAMMOND, Ind. — Trokui 
nusiritus nuo kelio ir įkritus 
į Wolf ežerą, prigėrė du Whit- 
ing miesto darbininkai, 41 m. 
Herbert Harmon, 1635 LaPorte 
avenue, ir Stanley Szymczak, 
242’8 Schrage avenue.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jfofjn CuiJeifcfa
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULAN CE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
4505-07 So. Hermitage Avė. 

South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 0727 * 

KOPLYČIOS VISOSE 
UyiYai CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radlo programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto is WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
AWAWAWW 
NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

•wwwwwww 
Ambulance

| Patarnavi- 
F mas Dienų 

ir Naktį
TUKIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

J. LIULEVICIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

______________________ Tel. YARDS 1419_______________________

I. J. ŽOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR 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 Western Avenue Phone GROvehill 0142 
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

N AUJIEN V’ACMlb Telnoluiiu
Žemėlapis parodo karo stovį Tolimuose Rytuose 

po dviejų savaičių kariavimo. .Japonai skelbia paėmę 
Uong Kong (1); jie kiek pažengė Luzono link ir tebe
tęsia Manilos bombardavimą (2); bombų išmesta ir 
ant Panay (3); japonai pasivarė pirmyn britų Borneo 
ir bombardavo olandų Borneo (4); priešas tęsia žygia
vimą link Murinos ir Malayh, (5), ir paėmė Panang.

Išnešė Nuosprendį 
Prieš Amalgameitns
Dėl Michigan City Dirbtuvės /

Apeliacinis teismas Chicago- 
je panaikino darbo tarybos įsa
kymą Reliance Manufacturing 
Company siuvyklai, Michigan 
City, Indianoj, pripažinti Amal- 
gamated Clothing Workers uni
ją, ir su ja derėtis darbininkų 
reikalais.

Teismas taipgi panaikino pa
tvarkymą, reikalaujantį priim
ti atgal į darbą po streiko pa
šalintus darbininkus.

Vaikai, Nesirūpinkit, 
Ed Uzemack Jį 
Atveš į Laiką!
Jau nuvyko į šiaurės ašigalį jį 

parvežti!

Nupirko Noel State 
Banko trobesi v-

šio 10 d. 1942 m. Muzika, pra- 
mogos ir suvenirai (dovanos) 
bhs parūpinti visiems atsilan
kiusiems. Laukiama atsilankant 
žymių asmenų iš biznio, val
džios, tikybos ir civilinės sri
čių taip mitsto (Chicagos), kaip 
ir valstijos gyvenime. —Sk.

Apkurtę, Besąžiniai 
Kriminališki 
“Vilnies” Melagiai
— KĄ ŽMONĖS MANO
Demokratijos ir Lietuvos 

Nepriklausomybės Sąjunga bu
vo sušaukus Chicagos ir apy
linkes miestų 'lietuvių Konfe
renciją, kuri įvyko gruodžio 
14 dx, 1941 Chicagoje.

Kas Buvo—
Konfcrcncijon susirinko 173 

delegatai, nuo virš 50 organi
zacijų. Į konferenciją buvo at
vykę trys asmenys — federa- 
lės valdžios atstovai. Konfe
rencijos dalyviai svarstė 
opiausius ir dabarties svar
bius klausimus. Visi delegatai 
girdėjo, atsimena ir žino, kas 
ir apie ką buvo svarstoma: 
reikale visi delegatai galės 
būti ir bus liudininkai.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
su EvaReno Kirschmer, 34, 

Laurinaitis, 39
William Sulinckas,

Alice Guizior, 23
Vincent Gedvilas, 56 

zimera Baiteren, 62
Joseph Strazis, 25, su Jose- 

phine Lygutis, 23
Walter Casper, 29, su Doris 

Belužis, 28
Michael Felicetti, 23, su Flo- 

rence Panush, 18
Wayne Guthrie, 24, su Clara

Stankus, 18
William Dankas, 34, 

line Parneveckas, 33
Edward Marosite, 

Harbor, Mich., 22, su
Sir, 18, irgi iš Benton Harbor.

28, su

su Ka-

su Pau-

Benton
Jeanette

Ugniagesiai, Ir 
Policija Nebevartos 
Sirenų

Reikalauja
Perskirų

Rose Yuditsky nuo Joseph
Yuditsky

Buvęs Noel State Banko trobe- 
sis, į kt^rį neųž/iįgo persikels 

Fairfield SaviitgS and Loan 
Association.

O Ką Jie Rašo.
Bet žiūrėkite ką rašo krimi- 

nališkų melagių organas Vil
nis — gruodžio 16 ir 17 dieno
mis. Kas žodis, tai melas ir 
.prasimanytas kriminališkas į- 
tarimas Konferencijos daly
vių. “Naujienos” negerai dafb, 
kad neima tuos kriminališkus 
melagius už liežuvio ir nenii- 
vedą prie tiesos stalo.

Ateis Gulasi

Traukinys Užmušė 
Lemontieti

La Grange priemiesty j, prie 
Kensington avenue, 
galžkelio traukinys 
metų 'John Drafke. 
iš Lemont, 111.

. Tik oro aliarmams
Ateityje sirenos Chicagoje 

bus naudojamos tiktai aliar
mams duoti apie užpuolimus iš 
oro.

Ugniagesių ir policijos depar
tamentai nuėmė visas sirenas 
nuo savo automobilių ir naudos 
tiktai varpelius.

Burlington 
užmušė 19 
Jisai buvo

LIETUVIAI

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

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

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

Štai nepaprasta naujiena vai
kams.

Kai dabar, šiuo laiku, gruo
džio 22-trą kalbam apie šiaurės 
ašigalį, tai turim omenyje tik
tai viervą dalyką — Santa 
Claus.

Per ištisus metus Kalėdų 
Diedukas ten su dideliu buriu 
talkininkų gamino žaislus, ir 
jau beveik laikas jam pasiro
dyti Chicagos padangėj.

Tikrai aplankys
Jis šįmet ir vėl Chicago ap- 

Inakys. Edvardas ’ / Uzemack- 
Uzumeckis tuo pasirūpins.

Šįvakar išduos raportą
Kaip ir kasmet, taip ir šįmet 

dienraštis ‘‘Times” išsiuntė 
“ekspediciją” lėktuvu į šiaurės 
ašigalį tą baltabarzdį duosnų 
senelį parvežti, kartu ir jo di
džiulį maišą lėlių, traukiniukų, 
automobiliukų ir kitokių gra
žių naujų žaislų.

Tos ekspedicijos vadas kaip 
tik ir yra musų tautietis E. 
Uzemack. šeštadienį jisai iš
skrido lėktuvu, o kaip šiandien 
jau bus Kalėdų Dieduko, pasto
gėje kurs nors labai toli šiau
rės ledynuose.

Šįvakar 6-tą per radio stotį 
WENR Edvardas praneš ne
kantriai žinių laukiančiai Chi
cagos publikai kaip jo kelionė 
pasisekė, ir kokie bus dovanų 
prospektai visiems geriems vai
kams. > i
‘ Dėl blogųjų vaikų

Apie bloguosius nėra ko. kal
bėti, Santa Glaus jiems ^nieko 
nežada, nebent jie paskutinė
mis dienomis prieš Kalėdas 
nuodugniai pasitaisys.

Fairfield Taupymo^ ir Pasko
lų Bendrovė praneša' nupirkusi 
Nosį Banko trobesį, kurs ran
dasi prie kampo Mihvaukce, 
North ir Damen Avenues. Kaip 
kalbama, šis trdbesis pastatyti 
kaštavę vieną ,milioną du šim
tus ir penkias dešimtis dolerių. 
Trobėsis randasi prie gaivios 
gatvėkarių kryžkeles ir viena
me tirščiausia apgyventų Chi- 
cagog rajonų.

ši Bendrovė tapo įsteigta 
1901 metais. Ji nepaliaujamai 
augo. Tačiau ypatingai žymus 
jos augimas pasirodė puo 1939 
metų, kai p. Frank J. Sabotka 
įstojo organizacij'on, kaipo jos 
valdininkas ir direktorius. Tų 
pačių metų spalio mėnesį ben
drovė gavo federalę apdraudą 
sumoms pinigų siekiančių $5,- 
000. Įstaigos vardas tapo pa
keistas į Fairfield Savings and 
Loan Association.

Ieško sau galo, tie “Vilnios” 
kriminalistai melagiai ir jie 
suras. Ilgiaus negalima juos 
toleruoti, kad klaidintų lietu
vius patys būdami aršiausiais 
pronaciais ir tik apsimetę ne
va demokratijoj draugais, įta
rinėja kitus, kad paslėpus sa-* 
ve. —Delegatė B. P.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

, DraugijosNariai
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. 16631 So. California Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

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

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

KITATAUČIAI

• Nusivylęs meile nusinuo
dijo 21 metų jaunuolis Wilbur 
Rodgers, 407 Elmhurst Road, 
Prospect Heights, III. Kūnas 
buvo rastas Deer Grove miškų 
prezerve, kur jisai su mylimą
ja susipažino.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Frank B. Sabotka, fairfield

Mano *20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

* pirma.
1712' South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS’

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Vhone MIDWAY 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. Necf nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI

Savings and Loan Assn. 
direktorius

1939 metų pabaigoje ir 1940. 
m. atliktas permodeliavimo dar
bas .dabartinės jos patalpos ad
resu 2729 W. Cermak Road.

Per pastaruosius dvejus me
tus Fairfield Taupymo ir Pa
skolų Bendrovės turtas padau
gėjo nuo $100,000 iki daugiau 
nei $2,000,000. Senoji patalpa 
pasidarė perankšta ir teko nu
pirkti erdvesnę vietą.

Naujų Fairfield bendrovės 
patalpų,' atidarymas įvyks sau-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

> Tel, Yards 1829 
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir'Akinių Dirbtuvė 
<• 756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

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

S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

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

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 
Namų tel. REPUBLIC 4688

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-TeI. Central 4411-2

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Val.ijiuo 1:00 popiet iki 8 v. vak. 
134 N. LA SALLE STREET 

Room 2014 Tel. STAte 757?
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto

i
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TUVIS DĖVĖTI TAUTIŠKUS 
Mis vasariu iltt:

Neprifclausoftiybės Minėjimas 
nojo Kryžiaus NaUdai — i 

Auditorijoje

Raudo-

Karo audrk netikėtai užėjo ir 
ant musų šalies* Amerikos, ku
li norėjo taikoje gyventi. Mu
sų senoji tėvynė *Lietuya įau 
treti metai gyvena ne tfk karo 
baimėje, bet ir jo baisumą. Ta- 

’člkti fidriftie, ar ne, turime pri
imti tą, ką gyvenimas mums 
duoda. , . .

Ėesigrumdami su gyvenimu 
šioje Šalyje hefurimė pamiršti 
ir šavo tėvynės Lietuvos, šu 
kuria mus riša tie patys reika
lai 7r {rūpesčiai. Mes, ai’ne’ri- 
kiečiai lietuviai, iš anksto.ren
giamės minėti Vasario 16 iškil
mingai. Chicago lietuvių pa- 
trfėtfnių Srovių kcm’dctas, jau 
mitinguoja ir rengiasi prie tos 
dienos. Minėjimas įvyks Ash
land Auditorijoje.

Del tautinių rūbų
» • ‘ ♦ I 1 ’■*'«*< t 1 I

Kai! priduoti tai. dienai dau- 
giaii reikšmės komitetas pagei
dauja, jog nuitėry's tą dieną bu
tų pasipuošusios tautinrais rū
bais, Lietuvių tautiški rūbai 
nepaprastai gražus, ir negėda 
su jais bet kur pasirodyti. 
Tarpta utiniuose parengimuose, 
jais pasipuošusios lietuvės, lai
mi dovanas.

Kiekviena 'tauta, turėdama 
savo praeitį, turi ir savitą kul
tūrų, kuri per ilgus metus tau
toje bujoja. Musų kalba, dai
nos, žaidimai, papročiai, rūbai 
vis tai tautos kūryba — dailė. 
Musų tautiniai drabužiai įdo
mus ir tuo, kad pačių lietuvai
čių rankomis padaryti. Mes ži
nome, 
pereiti

'fetiiviamš, kū?ie dėl ifetuvy'bės 
kryžiaus kelius ėjo svetimoji? 
okupacijoje ir su ilįe^iu žvelgė 
į laisvų ją. tėvynes pusę, kur jti 
broliai džiaugėsi laisve per 22 
m e t us.

Muitiš, amerikietėms, tuO 
tarpu, gal ne visoms, bus leng
va įšigyti tikrus lietuviškuš 
tautiškus rabus. Bet įneš gali
me pasisiūti bdnt arčiausiai jų. 
Tad siuvant tautinius rubus 
prašomh kreipti d^nrėsio ir siū
ti Liek galima Pr^imcjbYius fi2- 
ftiviŠkieihs) 'kad negadinti taū- 
linfo grožio. NėS'hiagu kai kar
tais tenka ihatyt'i būrį lietuvai
čių pasipuošusių tautiniais rū
bais, bet atrodančių Į tikrą 
tautų mišihi.

Amerikos naudai
Jei kurios fr negalėsime įsi

gyti tautišku rūbų, tačiau Vi
sos ruoškimės minėti tą bran
gią Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, kurią šį kartą mes pa- 
švcnčiaine Amerikos naudai.

Laisvutė

Suėmė Lakūnę už Talkininkavimą Naciam
CUSSIFIĖO ADS■ 1

RĘIKĄL.ĮNGĄ PAJYĘŲSI vei- 
terka. Geras mokestis. Nedirba sek
madienį. 506 W. 39th St. ATIantic 
9739.

HELP -WANTED—KEMALE 
Darbininkių Reikia

'-f

M it

Edward J. KeEy

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

si

CHRISTMAS GRECTINGS
FROM CttlCAGO’S MAY®

■ o

Dčcembcr 22,
To the readers and the staff of Naujienos I lake real plea- 

sure iVi 'e^’tėndi’iTg my h'eaitiest good wišhOš for a Marry ‘Christ- 
mas and a Happy, Victorius Ncw Yėar.

1941 has beęn an eventful year. It has been a period of 
real accoinplishnient for Chicagdt Great progress and many 
improvements have been made which ^ombihc to make our city 
a better place in which to ive.

. GERA. hRiOGA, 
SENYVAM ŽMOGUI ARBA 

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

, NAUJIENAS, .
1739 So. Haisted St.
Tel. CANAL '8500

- • NA.UJIENU-ACMĖ Telenhoto ,
Laura Ingalls (kairėj), pasižymėjusi lakūnė, suim

ta Washingtone, apkaltinimu, kad ji veikia nacių nau
dai.

kibk daug kartų . turi 
per rankas tas linas, 
vilna, kol jie tainpa 

puošniu rubu.; *
r į f Gražys, savi”--

* >

Lietuva yra susiskirsčiusi į 
provincijas, — Žemaitiją, Auk
štaitiją, Suvalkiją, Dzūkiją ir 

‘ kit. Tad šių provincijų papro- 
' člai ir drabužiai yra skirtingi.
Nors visi jie grąžys ir savi, tik 
mano akį labiausiai traukia vil
nietės drabužiai. Gal dėlto, kad 
širdį traukia pats Vilnius. Daug 
simpatijų jaučiu ir vilniečiams

v L'

MARCiyO^A 
RAKAUSKIENE

Po . tėvais Ząkąrukė . >
Gyv. 5220 Sb. Kenwood AVe.

PeTsiskyrė su šiuo 'pasauliu 
gruodžio 10 d., 8:15 vai. Vak. ’ 
1941 m., gimus Batakių aps- 
kr ty ir mieste.

Palijo dideliame nuliūdime 
dukterį Oną Urban, žęntų 
Juozapą, 5 anukus, kitas gi
mines, draugus ir pčžįstamus.

Kūnas paša'votas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 Sp. \ 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, gruodžio 24 
d., 1:33 vai. po ,nietų. Iš kop
lyčios bus nulydėta į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Vi" • a, a. Marcijonps Ra
kauskienės g minėš, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti -laidotu
vėse ir suteikti įai( paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

/ J

Nuliūdę liekame:
Duktė, Žentas, AnukžU ir 
Giminės.

Laid. Dirokt. S. P. 'Mažeika, 
Tel. YARDS 1138-1139.

Įvairios Žinutės 
Apie “Naujienų” 
Skaitytojus
“Naujienos” Kalėdų DoVa’noms 
— Nauji Prenumeratoriai, Etc.

Antanas ir Eva Berneckis 
atsinaujino “Naujienas” visiems 
metams laiko. Pp. Berneckiai 
yra malonaus budo žmonės ir 
mėgstą dalyVAtiti visuose kil
niuose darbuose. Jie turi už
auginę dvi talentingas dukre
les'; Anūa ir Julė: Jos aūkšto 
išsilavinimo dainavi'me; daug 
karti] jas galima girdėti radio 
programuose.

. ši graži šeimyna taip jau tu
ri ir. savo įuosavą namą, 6547 
S. Washtenaw Avė'. Kūčių die
ną pripuola Evos . vardadienis, 
tad jai linkiu laimingo gyveni
mo.

Naujas “Naujienų” 
Skaitytojas

štai, ir vėl( nutikėtas įvykis: 
Suskambėjo telefonas- Alio . . . 
Čia ką’.ffa Veronika Pulšucl;:. 
Ona, jau ta germ žinai, kau 
as į'ūs bereikaių neŲaįaūkiąū. 
Aš turm įaują ■••Naujienų" 
Skaitytoją, tad buk Ik.inie, as 
atvykstu.

į ik'ano diaugai pp. J. Kavie-
1 i’ai, l8j2 Lensoa St., Kdckford, 
• .n.,- .uan prisiuntė pinigus . už 

naujienų' metinę prenumera- 
va. na vielai yra seni RockiihdO 
sy vonioje, turi įsigiję arnikų 
namą, su sklypu žemės jr vais-' 
medžių scamx. i -a Kavieras yra 
lacai gerą še.minmkė, gabi, mai
sto niošėja. Jos vyras jai ūž
iame ‘ Naujienas ' Kaiedų nova- 
nu. Puiki aovana! Ačiū ..p. Ka- 
vięiui už šį.kinių pąvyzcų. Bu
cų gersimą, kad ir kiti pasektų 
JI-

Juozas ir Valentina
Ud vilią mitu

URBA
tj X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 

---- — ~ Gėlės • Mylintiems* 
Vestuvėms, Ban- * 

kietams, Laidotu- m 
-------- ___ jvėms, Papuoši-J

———— mams.M
GĖLININKAS S 
4180 Archer, Avęijue. 5 

Phone LAFAYETTE 5800
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYr

Jie atsmaujinu Lieianis 
.Naujienas, uiu L,un VaVerluž, 

oiu. i*. 7ach Su. Jiems biz'pJs 
xabai gerai sekasi, nes jie tų- 
ii issidircę tarp sVetimtaUciį 
ir savųjų labai gerą reputaci
ją. Jei kas dar nebuvote apsi
lankę pas juos, tai patariu nu
vykti, nes tikrai rasite sau di
delį pasitenkinimą.

Jie turi • užauginę gražią šfei- 
myną. Jų dukrelė Liilian lanko 
DePaul Universitetą. Jai mok
slas labai gerai sekaši. Linkiu 
jiems daug laimes.,. ;...

— Ona Dovgin.

, 'the slfccęsšes of thc past year arė attrifnilable largely to 
•tire “gėt-thln^s-oo'nc” šŲ'iril \vhidh typifies Chicago citizcns in 
the minds of our foliow countrylhci'i f?6m coašt to coast. It 
is th š inteip)retątioh of our tradilional “I Will” which has put

Those of you who ha.vc demonstrated this spirit so gen- 
crdusly ąt this pąrticular time of the yda'r, liave tlius 'inade it 
posšible for our less fortunate eitizenš and 6tir boy3 and girls 
to enjoy the holiday šeason as they otherwiše coūld not. This 
is typical bf Chicago’s wondcrful Christmaš spirit.

I.feel s'ure thąt ajl of you are as thrilled as I am ^ith thc 
splendid success of Chicago’s Own‘Ch'riStmąs Benefit. Lhrough 
thi$ effprt, tholisands ol‘ boys and girls will rcccivc complete 
outfits for the: ninth siiccessi.ve year. For thefsuccess of this 
worthy enterprise, I am gralcful to you. 1

the accomplishments of its citizcns that f wish you thc hap- 
piest of holiday scasons. *

. . . ' I • •

Sincerely yours,

EDWARD J. KELLY 
,u^,Mayor.

HitleHš Paskelbia Karą J. V

^0 
m

>> 1 , NAUJIEMi-AOME Telephbtn
Iškėlę rankas, Vokietijos reichstago įtariai sveikina 

Hitlerį tam paskelbus, kad Vokietija išeina kara’n pYieš 
Jungtines, Amerikos Valstybes., Fotog'rafija iš Beilyno 
nusiųsta per radiją į Buenos Aires, o iš ten lėktuvu pri
statyta New, Yorkail 
r-,i '■ ■ ■ -- —

", ..................................
• > ■ . •. .» i /' 3 . . .

Suvalkiečių D-ja 
Šįvakar Rinks 
Natiją Valdybą
Susirinkimas Hollijivogd Salėj

vių praugijos priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 22 
d., Hollywėod salėj, 7:30 vai. 
vakaro. Visi nariai raginami 
nesivėluoti, nes turėsime išgir
sti kelių komisijų raportus; 
aptarti svarbius reikalus ir 
rinksime naują Dr-jos valdy
ba ateinantiems 1942 metams.

.... ■ : 1..
' į I ; v( 0 M S «• »

Yra issiuntmelos atvirutės 
visiems ūžsi'mokčjųsiems Dr- 
jos nariams, bet kadangi prieš 
busimas šventes, paštas daug 
užimtas visokiais siuntiniais 
ir gali suvėluoti atvirutes at
nešti, lai dėi to primenu per 
spalidų, kad. visi pilnai užsi
mokėję -- legalus Draugijos 
nariai būtinai atšilankytumėt.

Reikia Narystės Korčiukių
i Ateidami, nariai nepamirš
kite atsinešti savo narystės 
korčiukes: be jų ar šiaip lega
laus įrodymo, nebusite įlcid-; 
žiauri į susirinkimą, t . o, \ « •

—Draugijos Narė.
•Jf .vį -----------------------------------------

Keistučio Choras 
Statys “Lietuvaitę” 
Vašiikj 8-ta

Tai Pirmoji šios Grupės 
Operetė

.i . ■ I I ' • i

Lietuvių Keistučio Kliubo 
Choro susirinkime, kuris. įvyko 
Lapk.$30 d., Hollywood Svetai
nėj, nutarė jau pasisamdyti 
daržą' piknikai ateinančiais .me
tais. Komisija buvo išrinkta šį 
darbą atlikti. , i

Rėmėjų, komisija pranešė, 
kad laidotuvių- direktorius An
tanas M. Phillips atnaujino sa-

nuolius stoti į narius. Susiren
ka kaip 8:00 vai. kas ketv. va
karais, Hollywood Svetainėj, 
2’419 W. 43rd St.

Pirmadienį, Gruodžio 22 d., 
kaip 8:00 vai., Hollywood Svet. 
bus specialus pamokos, nes 
Šventės pripuola reguliarią die
ną. Visi nariai atsilankykit.

Už Korespondentą
Lucille Si Dagiš, rast.

REAL ESTATE f6rxA1E
; , PirdAviihui
, PERKAM, parduodam ir mttlabm 
narrtUS, IbtUs, fArtnas ir bižritua. 
Turime • didelį pasirinkimą »; niurni 
oirkli ųž ęash arba mainais. Norinti 
pirkti ąt mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite: ,, f
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ĖŠTATE — LOANŠ— 
-INSURANCE . _ ..

46S1 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

MADOS

v

Sportiškas kostiumą^No. 4905 — Sportiškas k.'ostmmąš 
Sukirptos mteros 12, 14, 16, 18, ir 
20. '

Norint gauti vienį 
giau virš Nurodytą patyž4£ity 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio

TIKRI BARGENAI ŠOUTHSID'EJE
8 flatai, kampinis moderniškas, 

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

$5,000.
3 flatai, medinis moderniškas, 

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

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

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

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

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

Tol. REPUBLI£ 7731

VVHOLESALE .FURNIJURE 
Rakandai ir Įtaisai Fardavimui

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus Sutaupysite nuo 40 
Iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tfk nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS, . SŪNŪS, 
6343 Su. Westęi7i Avė.

Chicago. Ib Tel. REPublic 6Č51

TARP MUSŲBiznierių

Pas Grinienę — 
ylskaš Kučioms 
h Kalėdoms

J

Nevirkite yirŲįvėj, Nueikit į 
NVw Life DeVicatessen!Z

• įejįų dar ’ųešupirkote. visų 
fefedin'nį ddv'iariiį, b laiko ma- 
žąi turite, ii' Rūpinatės, kad 
rįikfA K\ič)U. ŠtAIas paruošti ir 

Kalędohjš s— tai — 
iįe. kM. GriĄicnū, 3331 
š’ted įiieįBt, atliks už 

jus visą vdr'tbVcš dii’bą.
.|os ųtaisto krŽ'ūlilVėje, New 

Life bclicAieššen, ĮŲVšciau pa- 
diiptu ^drėšii, įfAii^Vę viską kas 
peikia Kųlčtoinš ir fcdįėdoms, iš- 
jmatA gAI bdt^šieįią Kūčių sta- 
miy ten gausite IaĄxai skanaus 
Rišiei&'ūš, sližikų; šilKių, žuvies, 
yjš'6^16 siirii), “nalesnikų” z— 
bli nu sė .supili, pyrago, ir įvai-

paduotą blah-
—,---- i/*
numerį pažymėti mietą Ar Įlin
kiai parašyti, P>?
varde ir adresą. Kiekvieno pa-*

vo rėmėjo narystę priduoda
mas $5-00 chorui.

“Birthday Party”
Dabar choras ruošiasi prie 

Second Birthday Party, kuri 
įvyks Sausio 10 d., Hollywood 
Svetainėj su šokiais, linksmu
mais ir “Free Birthday Cake”.

Operete “Lietuvaitė” bus 
perstatyta Vas. 8, Chicagoš Lie
tuvių Auditorijoj. Tikietai yra 
jau platinami. Buvo nutarta 
rinkli programų knygą tam va
karui. 1 '

Kas Ketvirtadienį
; • Ai r 7 -11 ' •

Choras gtažiai, auga ir bu- 
joja ir užprašo lietuvius jau-

mm Laiš 
Naujiena

KaiAos kaistas

'JKąįndš, Hjp višuomfet, labai 
prieinamos, ir maistas labai 
šviežias ir skanus, • pačios 
Grinienės kasdien šviėžTai pa
gamintas.
kfckviehiį dieną 
niais) iki Vėlumos.
rilais nuo 9 iki 1, Ir nuo 5:3)0 
iki 9:00. Telefonas, YARds Š742:

M

i
■*

lai,' ir kai

>»♦*»>»<

1789 S. Haluted St, Chleage, BL 
Čia įdedu 15 centą Ir prašau b .

Garsinkiies uN-hbsė”

Krautuvė atdaVii 
(ir šeštadie- 
o sekmadie-

Garsinidtės “N-nose”

• Lansing miestas, naktį iš 
penktadienio ,į, šeštadienį turė
jo bandomą “biackoutą”. Jis ne
pasiseko, nes - šuįimaiše sigha- 

buvo duotas ženklas

XVan!as Ir pavardė) 
.. .

šviesas užgęsinti, tai gyvento- 
jai suprato atvirkščiai. Kurie 
buvo pihniau jas užįęsinę su 
signalu šviesas uždegė

■ AlfriIflA Siunčiam Gėles mLOVEIKIS
—————— palis. j

KVIETklNINKAS x
Gėlės Vestuvėms. Bankietams J

3316 SO.PHALbSTEb ŠT. j
Tel. YARDS 7308 S

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^



Atkelia Chicagon 
Apie 10,030 Feder 
Valdininkų

Chicagoj Išpirko 
19,000,000 Bonų 
Per 10 Dienų

IŠ Washiftgtono iškraustys apie 
10 įvairių valdžios įstaigų

Lietuviai neatsilieka 
patriotiškumu

Pranašavimai, kad “Chicago 
bus antroji U. S. sostinė’’, da
linai jau pildosi.

Kaip buvo minėta šeštadie
nio “Naujienose”, fęderalė va L

ke’etą valdiškų įstaigų, kurios 
i.čra buliuos Washingtone, ir 
nieko bendro neturi su karo

Penkias tuojau perkeb
Viso valdžia žada Chicagon 

perkelti apie 10,000 valdininkų, 
dirbančių dešimtyje valdiškų 
biurų. Tuojau perkels penki s 
įstaigas, su 2,950 valdininkais, 
o kitas kiek vėliau, kuomet 
pirmos penkios susitvarkys.

Tie pirmi penki biurai yra:
Fish and Wild Life Service, 

su 375 darbininkais; National 
Park Service, su 175; Office of 
Indian Affairs, su 300; Em- 
ployces Compensation Commi- 
ssion, su 500, ir Railroad Re
tu ement Board su 1,600.

10,000 naujų chicagiečių
Su šeimomis tie 2,950 valdi

ninkų sudarys viso apie 10,000 
naujų gyventojų Chicagoje. Fe- 
<kralių įstaigų atkėlimas į š’ 
miestą atsilieps teigiamai fi
nansiniai.

U. S. • iždo departamentas 
skelbia, kad per paskutines 10 
dienų Chicagos žmonės viso iš
pliko apsaugos bonų už $19,- 
000,000, apie $14,000,000 dau
giau negu per 10 dienų prieš 
tai. Į sumą neįeina apsaugos 
ženklai.

Lietuviškos įstaigos Chicagoj 
nemažai prisidėjo prie tos $19,- 
000,000 sumos pardavinėdami 
kasdien brrmis Ir ženklus lietu
viams už tūkstančius dolerių.

•* Gal antras milionas?
Už pereitą savaitę, kaip 

skaičiuojama, tos įstaigos 
pardavė lietuviams bonų
$1,000,000. Nemažiau Dėdei Ša
mui apginklucti Chicagos lietu
viai sudėjo į bonus ir pereitą 
savaitę. Lietuviai daugiausia*! 
perka $100 bonus, už kuriuos 
reikia dabar mokėti $75. Dau
gelis perka ir smulkius $25 bo
nus, skirdami juos vaikams ka
lėdinėmis dovanomis. (Apsau
gos bonus ir ženklus galima 
gauti “Naujienose).

ap- 
iš- 
už

Paskyrė Komisiją
Ateivius Tardyti

Pirko Apsaugos 
Bonų už $2,385,000

$5,000 Raudonam Kryžiui
Charles Rozmarek, Lenkų 

Tautinio Susi vieni j itno prezi
dentas paskelbė, kad užpirko 
apsaugos bonų organizacijos 
iždui už $2;385,000.

Organizacija taipgi paaukojo 
$5,000 Raudonam Kryžiui ir 
organizuoja pirmos pagalbos 
ir civilės apsaugos kliasas sa
vo • nariams.

• Illinois valstija skelbia, 
kad už dalyvavimą politikoje 
pašalino iš tarnybos 32 civilės 
tarnybos darbininkus.

Sudaro Trys Nariai
• valdžia padalino 

į 22 distriktus, ir 
trijų

Federa’ė
Ameriką '• 
kiekvienam paskyrė po 
žmonių komisiją tardyti nepi-
liečius iš tų šalių, su kuriomis 
Amerika kariauja.

Į Chicagos distrikto tarybą 
įeina, Leon Green, John Fitz- 
gerald ir J. L Grossmon.

Atidaro Visą 
Paežerio Vieškeli

šiandien automobilių susisie
kimui yra atidaromos ikišiol už
darytos dalys Chicagos paeže
rio vieškelio, kuris eina nuo 
Jackson Parko pietuose iki Fo- 
ster avenue, šiaurėje. Vieškelis 
yra 15 mylių ilgio.

Raudonas Kryžius Pradeda Rinkti 
$50,000,000 Aukų

■ NAUJIENOS, 'Chicago', III

KARI NIN KAINAUJI JUROS

NAUJIENŲ-ACME TelcphOto
Penki šimtai dvidešimt naujų laivyno, karininkų pagal tradiciją išmeta savo 

uniformines kepures oran po to, kai jiems įteikta Laivyno akademijos pabaigi
mo diplomai. Tikrumoj jie mokslą turėjo baigti 1942 metais, bet dėl karo jų 
kursas tapo puse metų sumažintas. b , ..

3*^ <

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Vakar ir užvakar žuvo:,
63 m. lyiary Mutphy, 3621 NL 

Kedvale avenue, ties 4039 Ad- 
dison Street;

57 m. karpenteris, Jens John
son, -2076 Humboldt bulvaras, 
ties *5225 Lincoln ayenue.

Suėmė “Pavyzdingą”
Mokinį Už 17 
Moterų Užpuolimą

Prisįpažino
- •* —-; “t 1 ir < 1 ,

Prie Lawrence ir Kostner ' 'k ' 'avenu, Northsidejc, polieja su
ėmė 18 metų garbės mokinį iš 
Wright Junion kolegijos, David 
Steffęy, 4818 North Kostner 
avenue.

Jisai yra kaltinamas užpuoli
mu 17rkds’inergipų ir mergai
čių šiaurinėje miesto dalyje, 
vieną vos lį-kos metų am
žiaus. Jisai prisipažino. .

A M E R r c *C R 0 s s

Depozitoriai Nenori 
Atsiimti Pinigų — 
i ' 4. r • z' ’ * ’

\ —-------------- -

Valdžios, uždarytas italų ban- 
kas Chicagoj, Banco di Napoli, 
išsiuntinėjo pranešimus visiems 
depozitoriams atsiimti savo pi
nigus. . ’ .

Bet praėjo diena, ir antra, 
o depozitoriai nepasirodė. Pi
nigus ikišiol atsiėmė tiktai 10% 
taupytojų. r .

Banko viršininkai negali mi
steriško apsireiškimo išaiškin
ti. Nejaugi žmonės nenori -sa
vo pinigų?

Užmušė Jauną 
Piktadarį

.... Pirmad.’, gruodžio 22, 1941
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merikos
Lietuviai!

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

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

Į BUY
UNITED

L STATES

L</fBONQS
AND ŠIAM PS

ON SAII M KKI O» K FOR l>K

PIRKITE
APSAUGOS
BONUS®0,
IR 1

ŽENKLUS •:

GALIMĄ
GAUTI
“NAUJIENOSE”

BONAI

&

NUO $18.75 •

Mm' /
L ■■

•w

$257.
Tiri-

Stokime savanoriais į Civilę Apsaugą.
Aukokim ir dirbkim Raudonąjam Kryžiui.
Pirkime Apsaugos Bonus ir Ženklus.
Nebūkime išlaidus, nepirkime be ko galima 

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. NejJriimkime kiekvieną 
žinią už gryną pinigą. Žiūrėkime koks jos šalti
nis—ar ji iš Washingtono, ar iš Berlyno, ar iš Ja
ponijos.

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

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

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!

fili□II

Šiandien Amerikos Raudona
sis Kryžius visoje šalyje prade
da rinkimą aukų finansuoti 
įvairius labdarybės darbus, ku
riuos turės atlikti dėl U. S. ka
ro su Japonija, Vokietija ir 
Italija.

Raudonasis Kryžius prižiūrės 
sužeistuosius fronte, rūpinsis 
nukentėjusiais civiliais, ir jų 
šeimomis. Taipgi duos pagalbą

ir kitų nelaimių aukoms.
Reikia ir darbininkų

Visi lietuviai yra raginami 
aukoti šiai prakilniai organiza
cijai, ir, jeigu galima, prisidėti 
ir darbu. Prie: Raudonojo Kry
žiaus centro Chicagoje jau vei
kia lietuvių vienetas, prie ku
rio savanorėj gali prisidėti bet 
kurį ketvirtadienį: '

Suėmė Sėbrą
Prie Milvvaukee ir Kedzie 

avenue, pačiam, biznio distrik
to centre,, policija niiSovė 25 
metų Edward Poplinski, 3118 
N. Harding avenue, neseniai, pa- 

-roliuotą kalinį. Jisai buvo ieš
komas už naujus apiplėšimus.

Policistai suėmė jo sėbrą, 22 
metų Adam J. Spspowski, nuo 
502 Southport. avenuęi

. .. __—

$3,349,000 Karo 
Kontraktais

Pereitą sayaįtę 62 Chipagos 
dirbtuvės gavo' kariaus užsa
kymus, siekiančius $3,349,000 
Kontraktus dabar turi apie 5, 
000 Chicagos dirbtuvių. J skait 
linę neįeina subkontriktai.

H
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• Trys banditai atėmė 
nuo krautuvininko Roger 
tilli, 752 South Loomis Street.

• WPA skelbia, kad visiems 
savo reguliariams ir pašalpos 
darbininkams išmokės algas 
prieš Kalėdas. Čekius gaus per 
paštą.

• Lisbon valščiuje, netoli Jo- 
Jiet, bulius mirtinai subadė ūki
ninką 78 m. Everett C. Thomp
son.

• Du banditai atėmė auto
mobilį ir $.311 nuo 34 m. James 
Smith, 5411 Š. Michigan. A"i- 
plėšimas įvyko prie 45th ir Vin- 
cennes.

• Laike gaisro Atlas bravo
re, Blue Island ir Ashland, nuo 
kopėčių nukritęs nugarkaulį nu
silaužė ugniagesys James Gro- 
gan, iš komandos No. 23.

• Per paskutinius penkis me
tus, Albert Kolis tarnavo už 
agentą Shure Novelty Company 
firmai, 200 W. Adams . st’.* Ji
sai prisipažino, kad per tą lai
ką suvogė iš firmos prekių už 
$5,000, ir jas pardavinėjo per 
Rilt-Rite Notions Co., krautu
vę, 123 W. Madison, kurią pats 
tam tikslui įsteigė.

e Nuo gelžkeljo tilto .prie 40- 
toš ir Emerald avenue pereitos 
savaitės pabaigoje nukrito pre
kinis vagonas. Trafikas gatvėj 
buvo sutrugdytas dviems va
landoms, iki vagoną užkėlė at
gal z ant tilto. x ¥

• Už blogus čekius buvo su
imtas 43 metų chicagietis, )ViJ- 
lis I>. Friested, 1220 Sherwin 
avenue.

• Kalėjlman vėl buvo užda
rytas jaunuolis Edward A. 
Loss, 1010 Harvey avenue, Oak 
Park, kuris sukėlė sumiš mą 
vienam miesto teatre pradėjęs 
MubtL laike Roosevelto kalbos, 
žmonės teatre puolė jį mušti, 
bet policija išgelbėjo ir atida
vė į teismą, Loss’ą įkalino iš
dirbti $200 pabaudą.

.* f. .• z ■ -

Ateinančiais metais mie
stui kalnuos apie $10,000,000 
mažiau negu šįftiet šelpti be- 

• darbius ir negalinčius dirbti, šį
met jųreikalams išleido $35,- 
000,000 ppr’ metus, šelpia dar 
apie 150,006 žinonių.

■ -j'V’.- ’ ’’ \ J ' ■ 4 ' ' •»

• t)Ž nepildymą pareigų po
licijos departamentas suspen
davo 10 dienų Bprnside nuova- 
dqą policistą, Benjamin Demp- 
sey. Jįsąi buvo ^pristatytas sau- 
goti Betspn AU Steel Press Co.,

■ dirbtuvę, 1355 Ęast 93rd st.,

DARIAUS-GIRĖNO POSTAS KVIEČIA LIE 
TUVIUS Į TALKĄ DIDELIAM DARBUI

Renka 2,000 Dėžių Cigaretų Karo 
Invalidams Hines Ligoninėj

Prisidėkite Ir Sava Auka!
Pirkdami kalėdines 

pašvęskite dolerį arba 
kilniam darbui, kurį 
Dariaus-Girėno Legionierių Po
stas. A

Netrukus po Naujų metų Po
sto nariai ir nares važiuos į 
Hines Memorial Veteranų Ligo
ninę, J<ur guli apie 2,000 nelai
mingų didžiojo karo veteranų. 
Visi invalidai. Ten yra ligonių, 
kurie išgulėjo lovose 15, 20 
metų ir daugiau.

dovanas 
du pra- 
pradėjo

“Kalėdų Dovana”
Postas ten jiems surengs šau

nų muzikalį programą ir kiek
vienam invalidui įteiks po dė
žę. (“kartūną”) cigaretų. Tai 
bus legionierių kalėdinė dovana, 
kad ir truputį suvėluota, kole
goms, su kuriais jie kartu ko
vojo didžiojo, karo frontuose,
x Dariaus-Girėno postas pats 
negali tokio didelio darbo at
likti be lietuviškos visuomenės 
taikosi Todėl kviečia kiekvieną 
šio dienraščio skaitytoją prie 
jo prisidėti. Nupirkite dėžę ci
garetų (10 pakelių), ir priduo- 
kite ją legionieriams. Tokių 
dėžių reikia 2,000 — po vieną 
kas veteranui, kurių tarpe, be
je, yra ir didelis skaičius lietu
vių, tarnavusių didžiajam ka
re.

Kur Priduoti
Išpildykite žemiau paduotą

kuponą, pridėkite prie cigaretų 
ir nuneškite arba pasiųskite,-.į 
Dariaus-Girėno Bumus, 4416 
South Western avenue. Jeigu 
nepatogu, tai galite cigaretus 
palikti “Naujienose”, “Draugo“ ' 
redakcijoje, “Sandaroj“, šalti- 
miero raštinėj, arba J. F. Bud
rike, Peoples ar Progress įstai
gose.

JAU YRA 45
REIKIA - 

2,000!

Žemiau seka antras sąrašas 
lietuvių, kurie jau prisidėjo prie 
šio darbo, priduodami po vie
ną ar daugiau dėžių cigaretų:

Stanislovas Miliauskis, Gage 
Park—1 dėžę.

N.N., 2 dėžes.
M. A. Avoy, Bros., Walter, 

Bab and Leo, 594 So. Damen 
—5 dėžes.

Dominikas Bartkus, 4406 S.
Talman—1

Adolph Povvell, 3021 W. 53 
St.—2

Mr. ir. Mrs. Art Miškinis, 
sav. Pub, 504 W. 69 St.—2.

Kiti vardai bus paskelbti an
tradienį.

1 DARIUS-GIRĖNAS POST No. 271
* OF THE AMERICAN LEGIOU
Į 4416 South Western Avenue
, Chicago, Illinois

1

Šiuomi aukoju ..........................  dėžę-es cigaretų
(pažymėkit kelias)

* Dariaus-Girėno Postui, priduoti Hines Veterans* Memorial Į
J Hospital invalidams:

Vardas ir Pavardė:
Adresas ........ .......
Mieštas ir valstija

(šį kuponą iškirpkite ir pridėkite prie aukojamų cigaretų. * 
Priduokite Postui arba įstaigas, nurodytą* kitoj vietoj). J

♦
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kuri dirba karišką darbą. Iš
ėjęs vakarienę valgyti 7-tą,, ji 
sąi negrįžo iki 10-tos




