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Britų premjeras Priešo Submarinai Netoli J. V. Karntų

Japonų karo jėgos vartojo nuo 80 iki 100 
laivų okupacinei armijai pervežti

■

WASHINGTON, D. C., gr. 
22 d. — Karo departamento ap
skaičiavimais šiandien nuo 83,- 

e000 iki 100,000 japonų karei
vių puola Luzon salą Lingajen 
įlankos pakraščiuose. Manomą, 
kad japonų karo vadovybė pa
siuntė nuo 6 iki 8 kariuomenės 
divizijų.

Apskaičiuojama, kad japonai 
šiai ekspedicijai pavartojo apie 
100 laivų, kurie veža kareivius 
ir visas reikalingas atsargas.

150 mylių ilgio pakraščiuose 
eina smarki kova. Amerikos 
artilerija labai vykusiai apšau- 

*dė priartėjusius japonų laivus 
ir daugelį jų paskandino.

Karo departamentą pasiekė 
žinios, kad kai kuriose vietose 
japonai pajėgė iškelti savo ka
reivius į Luzon pakraščius, bet 
visur eina labai smarki koVa.

Kai priartėjo japonų laivynas 
prie Luzon, apie 150 baržų pra
dėjo skverbtis į JŲįngajen^įlan
kos pakraščius. Kai kurios bar
žos pasiekė krautus. ’

MANILA, gr. 22 d. — Ame
rikiečiai ir Filipinai smarkiai 
priešinasi prieš nepaprastai di
delę japonų ekspediciją, kuri

• nori pagrobti vakarinę Luzon 
salos dalį.

Vienoj vietoje japonų destro-

Amerikos artilerija labai vyku
siai apšaudė atplaukusius japo
nus.

Gen. McArthur pareiškė, kad 
Amerikos kareiviai labai gerai 
kovoja ir vykusiai priešinasi 
žymiai didesniam priešo skai
čiui. Kovose su japonais varto
jami net ir sunkus tankai. 
Smarkus mūšiai eina dideliame 
pakraščių ruože.

Amerikos karo vadovybė vse- 
nai laukė tokio japonų užpuo
limo, todėl / ir pasiruošė japo
nus tinkamai sutikti. Amerikos 
ir filipinų jėgos šioje kovoje 
labai glaudžiai bendradarbiau
ja.

Kovų Luzon /pakraščiuose 
metu, japonų aviacija bombar
davo Manilą. Patirta, kad šian
dien japonų bombanešiai var
tojo tris kartus didesnes bom
bas, ,negu jie vartojo anksty
vesniuose puolimuose.

Davao, Legaspi, Aparri ir Vi- 
gan srityse eina smarkios ko
vos, japonai ^deda pastangas 
veržtis pirmyn, bet amerikie
čiai jiems vykusiai pastoja ke~ 
lią.

Japonai bombardavo Baler 
miestelį, kuris neturi jokių ap
saugų. Amerikos karo vadovy
bė kaltina japonus atvirų mie-

WINSTON CHURCHILL

Rooseveltas sutiko 
Churchilli aero-

* drome
WASHINGTON, D. C., gr.

22 d. — Prezidento sekretoriuj.
Stephan Early paskelbė, kad 
Washingtonan atvyko britų 
premjeras Winston Churchill, 
ordas Beaverbrook, gen.‘Dili, 

Harriman ir daugelis karo eks
pertų.

Prezidentas Rooseyeltas as
meniškai Sutiko ChurchiŲį aero
drome, ša|iąA Wąshingtono.

Baltieji Rūmai skelbia,, kad 
jus aptarti bendri karo planai 
nacizmui sunaikinti.
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jeriai ir laivai buvo nuvyti. *stų bombardavimu.

Rooseveltas tariasi 
su sąjungininkais

*
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' t NAUJIEM V-ACME Telepboto
Žemėlapis parodo vietas; kur japonų submarinai 

atakavo Amerikos laivus. ,

HITLERIO PASTATYTI KOMISARAI 
SUŠAUDĖ DU LIETUVOS PILIEČIUS

Zigmas Rimša ir Stasys Vilkunas sušaudy
ti Šiauliuose už sabotažą prieš vokiečius

• (Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
švedų laikraštis “Dagens Nyheter” paskelbė žinią, kad Šiau

liuose vokiečių karo valdžios sprendimu sušaudyti du Lietuvos 
piliečiai.

Sušaudytieji vadinasi Zigmas Rimša ir Stasys Vilkunas.
Vokiečių valdžios komisarai paskelbė, kad sušaudytieji ne

va prisipažinę dirbę sovietų Rusijos naudai prieš Vokietiją.
Per Kauno radiją buvo perskaitytas Kauno miesto nacių 

komisaro priminimas apie anksčiau paskelbtą “Darbo jėgų pa
naudojimo potvarkį”, pagal kurį visi gyventojai nuo 15 iki 60 
metų amžiaus privalo dalyvauti priverstinuose darbuose.

f Už šio parėdymo nevykdymą grasinama bausmėmis — ka
lėjimu iki 6 savaičių ir pingais iki 1,000 markių.

[ KARO VEIKSMAI Į

Britų

Lietuvoje sudaryta 
nauja apygarda

Lietuvoje sudaryta nauja 
apygarda, kurios pryšakin at
sistos vokiečių komisaras.

Naujos apygardos centras 
bus Panevėžyje. Į ją įeis Pa
nevėžio ir aplinkinės apskri
tys.

Iki—šiol visos tos apskritys 
įėjo į Šiaulių apygardą, bet 
praktika parodė, kad ši apy
garda vienam vokiečių komisa
rui yra per didelė.

Lietuvi suskirstyta

STIPRUS BRITU DALINIAI ĮSIVERŽĖ 150 
MYLIU TRIPOUT ANUOS GILUMON

Besitraukiančią nacių kariuomenę britai 
pavyjo Al Abiar srityje ir ją puola

KAIRAS, Egyptas, gr. 22' d. 
— Stiprus britų kariuomenės 
dalinys Įsiveržė 150 mylių Tri- 

•politanijos gilumon ir padarė 
priešui nepaprastai didelių nuo
stolių, skelbia britų karo pra- 
pešimas.

Britų pranešimas nemini už
pultos vietos, bet manoma, jog 
tapo užpultas Sirte miestas.

Vokiečių kariuomenė traukia
si visoje Lybijoje ir britai ja 
veja iš paskos ir naikina atsi
likusias dalis.

savo

karo

no, kad Hitleris pakeitė 
karo planus ir rengiasi 
Angliją.

Hitleris pasiūlė tokius
veiksmus, kurie generolams at
rodė neįvykdomi, todėl Brauch- 
itšch ir atsisakė, kpmentuoja 
vieni. > •

Britai yra pasiruošę sutikti 
naują vokiečių puolimą ant pa
čios Anglijos, ant Turkijos ar? 
3a Gibraltaro.

WASHINGTON, D. C„ gr. 
22 d. — Prezidentas Robsevel- 
tas šiandien tarėsi su sovietų, 
kiniečių, olandų ir britų pašiuri- 
;iniais. / / /

Pirmiausia tarėsi su Litvirio- 
vu, sovietų ambasadorium. Lit- 
vinovas atsisakė padaryti bet 
tokius pareiškimus spaudai.

Vėliau tarėsi su kiniečių mi- 
nisteriu, Dr. Hu Shih ir britų 
ambasadorium .Halifax. šie pa
sitarimai surišti su sąjunginių 
tų bendros karo vadovybės su
darymu.

Nacių agentai nepa- 
. ims Martinikos

WASHINGTO.N, D. C

Nacių kariuomenės 
dalinys apsuptas

Rusai paėmė 35 kai 
mus iš nacių

KALIFORNIJOS PAKRAŠČIUOSE PRIEŠO 
NARLAIVIS PASKANDINO “LAHAINA”

4 Lahaina Įgulos jurininkai žuvo, 30 
pasiekė krantą; apšaudytas “Samoa”

KAIRAS, Egyptas, gr. 22’ d. 
r— Britų karo jėgoms pavyko 
apsupti besitraukiantį vokiečių 
kariuomenės dalinį Al Abiar 
srityje.

Nacių, gen. Rommel norėjo 
atitraukti dalį savo motorizuo
tų divizijų, bet britams pavy
ko vokiečius apsupti ’ tarp Bar- 
ces ir Bengasi.

Britų kariuomene paėmė Či
renę ir Appolonia miestus, ku
rie randasi 50 mylių į vakarus 
nuo Demos. \

MASKVA,. Rusija, gr. 22 d. 
— Sovietų' kariuomenė Tūlos 
apylinkėse paėmė iš vokiečių 
35 kaimus, skelbia sovietų pra
nešimas.

Jiems pavyko išmušti vokie
čius ne tiktai iš Plavsko, bet 
ir Krapvino miestelių. Bolše
vikų spauda sako, kad vokie
čiai apleidžia ištisus kaimus 
visoje Orei ir Tūlos srityje.

Į pietus nuo Leningrado so
vietų kariuomenė paėmė Gru
zino miestelį, kuris yra prie 
čudovo stoties*

Britai laukia nacių 
invazijos

_____ _________________________________' ■

—< Belgijos valdžia užsieny
je paskelbė karą Japonijai ir 
įsakė savo 
sti Tokio.

— Penki
rie pabėgo
charakiri. Jie matė, kad kinie
čiai juos vėl paims nelaisvėn.

ambasadoriui aplei

gr.
22 d. — Sekretorius Hull šian 
dien pareiškė, kad admirolas 
Horne susitarė su prancūzų ad
mirolu Robert dėl Martinikos 
neutralumo. ,

Prancūzų valdininkai sutinka 
bendradarbiauti. su Arndrikos 
valdžia, kad Martinikos sala 
nepatektų j “ašies” agentų ran
kas. .

J.V. nesikiša į salos suvere
numą, bet. daboja, kad nacių 
agentai neįsiveržtų į salą.

Naciai paskandino 
britų. lėktuvneši

BERLYNAS, Vokietija, gr, 
22 d. — Vokiečių karo 'vado
vybė šiandien paskelbė, kad, 
vienas jų nariaivis paskandino 
britų lėktuvnešį Atlantike.

Paskandintas britų karo, lai
vas buvo 23,000 topų, šį karo 
veiksmą atliko narląivio kapi
tonas Bįgalk. f

[Britų admiralitetas šiuo rei
kalu nepadarė jokių komėnta- 
rų.]

WASHINGTON, D. C'-, gr. 
22 d. — Laivyno departamen
tas šiandien paskelbė, kad Ka
lifornijos pakraščiuose tapo pa
skandintas laivas “Lahaina”.

Iš Havajų į San Francisco 
plakiančio “Lahaina” laivo žu
vo 4 jurininkai. Jie žuvo kartu 
su skęstančiu gąrlaiviu. 30'“La
haina” įgulos narių pajėgė pa
siekti krantą.

Manoma, kad japonų narlai- 
vis apšaudė ir “Sairioa” laivą, 
bet blogi artileristai nepatai
kė. (

dintų japonų nariaivių skaičius 
yra didesnis.

Departamentas žino, kad ja 
ponai turi apie 40 narlaivit>, 
kurie gali (pasiekti Amerikos 
pakraščius, šie dideli narlaiviai 
turi po 2700 tonas.

F.D.R. pasirašė ka
reiviavimo Įstatymą

J.A.V. laivai medžio
ja narlaivius

WASHJNGTON, D. C-, gr. 
22 ’dr — Sekrętorius Knox pa-; 
reiškė, kad Amerikos karo lai
vai medžioja japonų narlaivius' 
Pacifike’.

Amerikos laivai paskandino 
14 nacių parlaivių, o paskan--—...

WASHINGTON, D. C-, gr. 
22 d.*— Prezidentas Roosevel
tas šiandien pasirašė kongreso 
priimtą kareiviavimo įstatymą, 
kuris leidžiatvaldžiai šaukti vy
rus nuo 20n iki 44 metų am
žiaus;/' ' •

Karo vadovybė yra pasiruo
šusi , sudaryti kariuomenę iš C 
milijonų vyrų. ,

Sekretorius Stimson pareiš
kė, jog bus įsakyta uždaryti vi* 
si savanorius registruojantiej^ 
biurai.' u V

SINGAPŪRAS, gr. 22 d. — 
Britų karo jėgos smarkiai su
mušė japonus Ipoh srity. Japo
nai deda pastangas pagrobti 
Ipoh kasyklas! Britai sunaiki
no 6 japonų orlaivius Malaja 
pusiasalyj.

RANGOON, gr. 22 d. — Bri
tų aviacija bombardavo japonių 
aerodromus Tai teritorijoj. Vė
liau britų lakūnai kulkosvaid
žiais naikino žemėj stovinčius 
lėktuvus.

LONDONAS, gr. 22 d. — 
Britų karo jėgos dar ir toliau 
tebesigina Hongkonge-
artilerija apšaudo japonus.

KAIRAS, gr. 22 d. — Britų 
karo dalinys įsiveržė Tripoli- 
tanijon. Britai paėmė Cirene ir 
Appolonia miestus. Vokiečiai ir 
toliau traukiasi.

TOKIO, gr. 22 d. — Japonų 
kariuorfienė šiandien visą die
ną keliama į Luzon salą. Lai
vynas padeda kariuomenei iš
kelti kareivius. Visą dieną eina 
smarkios kovos' įvairiuose salos 
pakraščiuose.

TOKIO, gr. 22 d. — Japonų 
kariuomenė baigė okupuoti 
Quam salą. Dabar visa sala i*an- 
dasi japonų kontrolėje ir išnai
kinti visi pasipriešinimo cen
trai. Japonų dalys pradėjo puo
limą čekiang, Kiangsi ir Fu- 
kien provincijose.

WASHINGTON, gr. 22 d. 
— Davao srityje tęsiasi kovos. 
Laivynas persekioja priešo nar- 
laivius Pacifike.

MASKVA, gr. 22 d. — Tū
los srity gen. Boldin persekio
ja besitraukiančias nacių gen. 
Guderian šarvuotas dalis. So
vietai išmetė priešo užfrontėn 
parašiutininkus

Patirta, kad vokiečių komi
sarai dabartiniu 
stė visą Lietuvą 
das.

Jas -sudaro: 1) 
sto apygarda, 2) 
što apygarda, 3)
sto, 4) Kauno krašto, 5) Šiau
lių krašto ir 6) Panevėžio’ apy
garda.

metu suskir- 
j 6 apygar-

Vilniaus mie-
Vilniaus kra-

Kauno mie-

Svarbus P. Žadeikio 
pareiškimas

WASHINGTON, D. C., gr. 
22 d. — Povilas žadeikis, Lie
tuvos ministeris prie Jung
tinių Amerikos Valstybių val
džios, šiandien pareiškė, kad 
jo atstovaujamas kraštas be 
jokių dvejonių jungiasi ben- 
dian darban su sąj u lajinė
mis demokratijomis.

ORAS
Debesuotas ir lietingas.
Saulė teka — 7:15; leidžiasi 

— 4:22.

RYTOJ —
Gruodžio 24
Naujienų raštinė 

, bus ątųįkrą'-tiktai 
iki 6 vai. vakaro.
Gntodžįp 25 ;

■' Kalėdų pieną
; NąiĮhenaa -neišeis ir 

Naiijk^brąŠtbus 
uždaryk -

— Amerikos laivyno atsto
vai vakar paskelbė, kad ieško 
1,100, savanorių laivų statymo 
dąrbininkų tarpe, kurie sutik
tų vykti »į Havajų dirbtuves.

-r- Ispanijos fašistų spauda 
skelbia, kad Ispanija bus pri
versta stoti karau, jeigu Hitle
rio armija bus sumušta šiau
rės Afrikoje.

— Amerikos lakūnai numu
šė 6 japonų lėktuvus Burma 
vieškelio mūšyje.

— Filipinų salose amerikiečiai atmušė du japonų kariuome
nės puolimus, bet trečio puolimo metu japonai pajėgė išlipti ša
lia Lingajen įlankos.

— Japonų karo laivai pajėgė iškelti lengvų tankų Luzon 
saloje. 20 mylių ruože eina nepaprastai' stipri kova tarp J.V. 
hr japonų tankų.

— Leningrade esanti sovietų kariuomenė apsupo dideles vo
kiečių kariuomenės dalis Ladogos ežero pakraščiuose.

— Gen. Brauchitsch pareiškė, kad jis atsistatydinęs
silpnos širdies. Jis prašęs Hitlerį atleisti jį nuo karo vado pa
reigų.

—. Manoma, kad premjeras Churchill Atlantiką perplaukė 
laivų, o į Washingtoną atskrido orlaiviu tiktai iš Kanados pa
kraščių. *

— Hopgkongą ginanti britų kariuomenė ne tiktai ginasi, 
bet vakar kontraatakavo japonus.

— Guam saloje japonai šaudė į ligonines ir sužeidė ligo
ninės personalą.

dėl

LONDONAS, gr. 22 d. — 
Britų spauda, komentuodama 
gen. Brauchitsch pavarymą, mą-

japonų lakūnai, ku- 
iš nelaisvės, padarė
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BOSTON’S

FRANK MICKAS
MADEMOlSIlU, HARPER’S BAZAAR

4146

DYKAI!
DYKAI!!

DOVANOS
KALĖ

DOMS

aukse.

ir aukš.

AUK SCH ICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

METINIS VAKARAS BERNIUKAMS IR MERGAITĖMS

Įvyks SAUSIO 18 d. 1942 m Aukš.

SO. HALSTED ST

Atdai-a ' 
vakarais

Pasirinkimas
Vieno Seto
DYKAI
nusiperkant
BOSTON’S
Moteriškus
Batukus už
$2.99—$3.45
$3.99 ir aukš.

•Juodi
• Rudi
• Antiųiies
• Ouban 4r

Darom 1-mus 
Morgičius Leng 

vbm Sąlygom

Gumos 
Kulnys ir 
Oodos 
Padai

Pasirinkimas 
VIENO 
Karinio Seto
DYKAI 
nusiperkant 
BOSTON’S 
Vyrams Batus 
už $3.55 
$3.99—$4.45 
$6.00 ir aukš.
Taipgi Su 
FLORSHĘIM 
ČEVERYKAIS

Duokit Kalėdų 
Dovanų 
Florsheim z
Batus ja

VISŲ 
SPALVŲ

KaM
Taipgi .

VYRAMS 
EVERETTES 
and OPERAS 

Visos Odos

$1.29 
C$1.99

Aukš.

FASONO 
PIRMENYBĖS 

CABARDINE 
ir RED CROSS

Kojinės
Tikrai 

Tinkama 
DOVANA

BATAI PRITAIKOMI 
su X-RAY batų 

TAIKYTUVU 
Vaikai—užaugę 

Jus Žinote, Kad Jie Tinka

RANKINUKAI 
Duokite Tinkamą Dovaną. Pa 

matykite musų parinkimą 

$1.00 l"kuš-

LINKSMŲ KALĖDŲ!
VISIEMS CHICAGOS LIETU

VIŲ DRAUGIJOS NARIAMS 
LINKSMŲ KALĖDŲ LINKI

CHICAGOS LIETUVIŲ
DRAUGIJOS VALDYBA

BATUKAI 
Yra Puiki Dovana 

Motinai arba Seseriai 
NESVMUŠAMA VERTYBĖ

Programą pildys trys chorai: Pirmyn, Chicagos Vyrų ir Amalgamated choras. Pradžia 4:30 
pietų. Visi draugijos nariai ir bendrai visi Chicagos lietuviai >kviečiami atsilankyti.

kviečiami jtu atsilankyti 
vietos lietuviai. Užtikrina- 
kad laiką smagiai praleisi-

fflčfiftitely, tfte teWheel 
of Jfashion*’ Tutns to

Siuvėjas—Furrier 
—Krautuvė

LAIŠKAI
Šiemet, kaip ir kiekvienais 

Kietais, visiems Chicagos Lietu
sių Draugijos nariams bus iš
siuntinėti laiškai.

Laiškai bus pasiųsti tuoj po 
Kalėdų, kada pašte nebus tokio 
didelio susikimšimo.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
PASTOGES

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

"NAUJIENOS E”

Taupytojams 
Mokame 

Dividendus

•Gražiai pasiūti <iš šio'koją glamo
nėjančio audeklo..... atžymėti su 

‘tikra driežo, cchoitrle gyvatės 
juosta... rųšys nuo paprastos iki 
‘fSėkmadienio geriausios”... kul
nies aukštumas 'kiekvienam Sko
niui! JUODI arba ARGENTINE 
RUDI!

Dovanoms 
Puskurpės 

Daili | 
Dovana

KALĖDOMS IR VISADA 
VYRAI ČIA GALI 

PASIPUOŠTI
PUIKIAUSIAI LR W

NEBRANGIAI. ~
ARCHER AVENUE

Išrtiintingas Kalėdų Diedukas 
(kuris duoda STAR BRAND 

» BATELIUS . . .

Taipgi su RED 
crOss (Batukais

Drauge sn laišku kiekvienas 
narys gaus specialų kuponą, ku
rį jis galės išmainyti į likietą 
draugijos metiniam vakarui.

Mainant kuponą į trkietą rei
kės pridėti pedktnką. Tai tak
sai, kuriuos reikia sumdketi,

Kaip laiške yra pažymėta, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 13 d. Masonic Temple pa

lėk tuo ti.
Laiške taip pat surasite ir ba

lotą, kuriame yra sužymėtos as
tuonių kandidatų pavardės. Tie 
asmenys buvo nominuoti ir ap
siėmė kandidatuoti vadinama
jame priešmetiniame susirinki
me.

Valdyba susideda, kaip žinia, 
iš septynių narių. Todėl ir bal- 
svdkitc tik už septynis kandi
datus, kaip balote yra nurodo
ma.

Pabalsavę balotą įdėkite .į 
pridedamą konvė.rtą (ant kukio 
nereikia pašto ženklo lipdyti, 
nes siuntimas bus apmokėtas) 
i jhieskite j pašto dėžutę. Va

dinasi, pasiųskite balsavimo ko
misijai. Balotus prisiųskite iki 
sausio D d.

Vakaras prasidės 5:30 vai. po 
piety. Tikietas — 55 centai su 
taksais. —-Rengėjai

TURTAS VIRŠ $1,100,000.00
2202 W. Cermak Road. Tel. CANAL 8887

INDIANA HARBOR, IND.
Indiana TIarbur Lietuvių Kul

tūros Draugijos parengimas į- 
vyks sausio 1 d. St. Francis pa
rapijos svetainėje, 3903 Fir St.

Progranlą išpildys Chicagos 
Vyrų Choras,. Bus suvaidinta 
labai juokinga dviejų aktų ko
medija “Pertraukta Meilė”.

Be to, turėsime ir kitokių pa- 
marginimų bei šokių.

Visi kultūros draugijos na
riai, jų giminės, draugai bei pa
žįstami kviečiami atsilankyti. Iš 
viso 
visi 
me,

ARCHER AVĖ. FURNITURE MFG.
JOE KAZIKAITIS, Sav.

4140 Archer Avernie LAFayėttc 3516

RAKANDAI
PRAKTIŠKIAUSIA DOVANA KALĖDOMS

JUOS DUODAMI UŽGAVfintNSIT VIŠĄ SAVO ŠEIMYNĄ e

K. AUGUSTAS, iždininkas
P. 'GALSEKIS, (trusfisas.
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

NA UJIENŲ-ACMETPhdto
Admirolas Erncsl U. Eirig 

naujai paskirtas J. V. Lai 
vyno vyriausiu kohiandic 
riti.

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

PAS -__
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

and LOAN ASSOClATION of CHICAGO
BEN. J. KAZANAUSKAS. Sekr.

BOSTON S

nežiūrint, kad tikietas ir nemo
kamai duodamas.

Aišku, kad nariams tai nesu
darys sunkumo, — kaip ten be
būtų, o penktukas juk nedide
li pinigai. Visai kas kita butų 
su draugija, jeigu ji turėtų už 
nemokamai siunčiamus tikietus 
sumdketi 'taksus. Tie taksai su
darytų pusėtiną sumą 'pinigų, 
juo labiau, kad taksus reikia 
sr.mdkėti už visus ^pasiųstus ti- 
kietits, nežiūrint, ar tikieto ga
vėjas pasinaudoja juo, ar ne.

Akivaizdoje to ir tenka ku
ponus Siuntinėli bei taksus ko-

Amalgamated Centre
(333 South Ashland Blvd.)

1R GAUTI DYKAI DOVANŲ ATEIKITE Į 

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HASTED STREET

VYRAMS

BATAI
Pilna eile BATŲ gražiai pasi 
rėdžiusiam vyrui, visų stylių

V* 
<O»

CHICAGOS LIETUVIU ’DRAUGUA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija. 

Draugijos Ofisas, 1739 Bo. Hafeted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA:

K. KAIRIS, prezidentas
P. J. RIDIKAS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekrdtorius

P. MIL'IjER, finansų «dkret(Xrius.
DR. MONTVIDAS, Dr-rjos Ddktaras, K. ©ŪGIS, Dr-jos Advokatas

■M PONIOMS Bostori’s
S Kalėdų Dovana Dykai
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JUROS DUGNE
Juros gelmių paslaptys

Įvairus gamtos reiškiniai 
nuolat stebina ir vilioja žmo
gaus protą. Todėl žmogus ver
žiasi j nuošaliausias, dar neži
nomas žemės vietas, kopia į 
aukščiausius kalnus, rausiasi 
gilyn į žemę, stengiasi vis auk
ščiau pakilti į erdves, ' prasi
skverbti į vandenynų gelmes ir 
ištirti ten esamus slėpinius. 
Paskutiniuoju metu mokslinin
kus ir tyrinėtojus ypač domi
no jurų gelmių paslaptys, ku
rių ligi šiol žmogaus akys dar 
nebuvo mačiusios. Perlų gau
dytojai po vandeniu, geriausi 
narūnai su tam tikrais prietai
sais pasiekia 30—40 metrų gi
lumo. Tokiame gyly jau senai 
viskas žinoma, ištirta. O kas 
yra giliau, už 100—200 metrų, 
kokios žuvys, kokie gyviai vei
siasi 500 metrų gylybėje, ko
kie gamtos slėpiniai slepiasi už 
tūkstančio ir daugiau metrų? 
Garsus Amerikos tyrinėtojas 
Viliamas Beebū pasiryžo nors 
dalinai atidengti tas paslaptis. 
Pasigaminęs tam tikrą plieno 
varpą, kurio sienos gali atlai
kyti didelį vandens sapudimą, 
apsirūpinęs šviesos prožekto
riais, fotografijos aparatais, 
deguonio aparatais kvėpavimui 
ir kitokiais įrankiais, jis su sa
vo padėjėju buvo nusileidęs į 
9^3. metrų gylį, kuriame pama
tė nuostabų, ligi šiol dar nie
kam nežinomą juros gelmių 
pasaulį, štai kaip jis aprašo 
savo kelionę į gelmes, joje ma
tytus slėpinius ir patirtus įspū
džius.
Spalvota šviesa ir šviečiančios 

žuvys
Dešimties metrų gylyje švie

sa buvo blankiai gelsva.. Vaiu 
deny te viskas judėjo. Žolės ir 
įvairus vandens augalai svyra
vo į visas puses- lyg vėjo pu
čiami. Giliau šviesa mirgėjo 
įvairiomis švelniomis spalvo
mis. 50 metrų gylyje ge’sva 
šviesa pranyko, ją pakeitė ža
lia spalva, o dar giliau vanduo 
atrodė palšvai mėlynas. 97. m. 
gylyje pro storo stiklo lange
lius mes pamatėme didžiules 
geltonuodeges žuvis ir žydriai 
mėlynas lydekas, kokių nema
tyti juros paviršiuje. 150 m. 
gylyje aplinkui nardė sidabri
nės spalvos žuvys, šmekšte’ėjo 
keletą šviečiančių žuvų. IJar po 
30 metrų saulės šviesa, kuri 
skverbės į gelmes, Jnivo žvil
gančiai mėlyna. Ir 210 m. gilu
moje saulės šviesa dar siekė. 
Čia aplink sukinėjosi keisti irk- 
lakojai gyviai, apvalingalvės 
žuvys, panašios į kirmėles. 300 
metrų gelmėje plieno varpas 
pasidarė šaltas, kaip ledas, vau-, 
duo atrodė juodai . mėlynas, 
šviesa violetinės spalvos. Dar 
giliau leidžiantis įvairių žuvų 
buvo vis daugiau, jos buvo vis 
keistesnio pavidalo; vienos ap
valios, kaip rutuliai, w kitos il
gos, plonos, kaip gyvates, tre
čios — plokščios, bange’is tų 
žuvų švietė melsvomis, violeti
nėmis ir rausvai spindinčiomis 
šviesomis.

Amžinos tamsos viešpatystė
Kai nusileidom 610 metrų, 

pranyko paskutinė saulės švięr 
sa ir užviešpatavo nępermato- 
ma, sunki ir klaiki tamsuma. 
Mums atrodė, kad ta juoda 
tamsuma spaudžia mus iš visų 
pusių ir tuojau sutriuškins. Da
bar mes nuolat švietėm pro
žektoriais ir stebėjom gelmių 
paslaptis, čia matėme milžiniš
kus gyvius, didesnius už stam
bų arklį, kurie greitai pabėg
davo nuo prožektorių Šviesos. 
Plaukiojo permatomi, lyg stik
liniai unguriai, kurie keliavo 
visi poromis, nardė varinės 
spalvos kandasnukiai, irklinės 
straigės. 770 m. gylyje tamso
je švietėjo šviečiančios žuvys. 
Kai kurios jų švietė stipriau už 
elektros lemputes; jų galvos 
Švietė ryškiai raudonai, uode
gos mėlynai, o vidurys gelto

nai. Kitos vėl buvo panašios į 
vaivorykštes. Pasirodė žuvų 
visiškai apvalių, kaip kiaušinis. 
Jos buvo juodos, prie snukio 
turėjo geltonus čiuptuvus, o 
pelekai spinduliavo, lyg elekt
ros kibirkštys. Buvo rudų vie
nakių žuvų, buvo plokščiais, 
aštriais dantimis, buvo tokių, 
kurių nugaros švietėjo geltono
mis juostomis. Mes tiesiog bu
vome apstulbę nuo įvairių gy
vių gausumo, jų pavidalų įvai
rumo, gražiausių šviesų spindė
jimo. Man atrodė, kad žemės 
paviršiuje nėra nė šimtosios 
dalies tokių nuostabių gyvulių, 
kaip juros gelmėse.
Pabaisos šviečiančiais dantimis 

Tose juodose gelmėse nardė 
žuvys su šviečiančiais danti
mis, į slibinus panašus gyviai 
su šviečiančiais liemenimis, 
raudonai šviečiančios kriauk
lės. Keletą kartų tyrinėtojai pa
stebėjo nuostabius jurų m i.ži
rnis, kurie buvo po 10 metrų 
ilgumo, panašus j apvalainį rą
stą, be jokių pelekų ir be akių. 
Jis matė metro ilgumo žuvis, 
kurios buvo panašios į' gyvates, 
juodai rausvos spalvos, o jų 
paakiuose švietė žali pusmėnu
liai. Pastebėjo tokias žuvis, 
kurių pažiaunėse atsikišę ūsai, 
į vamzdžius panašus, o tų ūsų 
galuose stovėjo akys. Tas nuo
stabias žuvis žmonėms yra te
kę matyti tik negyvas, gelmių 
tinklais ištrauktas į paviršių, 
kur jos tuojau suprogsta, nes 
jų kūnas pritaikytas dideliam 
vandens spaudimui. 7Q0 metrų 
gilumoje buvo taip klaiki tam
sa, kad tamsiausia naktis paly
ginti su ja yra malonus pra
giedruliai. Tačiau tą tamsą 
nuolat skrodė šviečiančios žu
vys. Daugelis žuvų, vos palies
tos prožektoriaus šviesos, tuo
jau sprukdavo į šalį, o kitos 
prisiartindavo prie plieninio 
rutulio ir sukinėjosi šviesos 
ruože. Tokias žuvis tyrinėtojai 
fotografavo.

Nuostabus* gelmių pasaulis
I

Pagaliau tyrinėtojai pasiekė 
923 metrus gilumo. Čia jie pa
matė nuostabiuosius vaizdus. 
Žuvų ir įvairių gyvūnų čia 
knibždėte knibždėjo. Bet ' jie

NAKTIS PRIEŠ KALĖDAS

OLENDED WHISKEY

Už Kessler’s degtinę,

Tai šaunus Kalėdoms

Iškabintos prie kaminė musų kojinės saugiai 
Kalėdų dovanų tikimės gauti veikiai.

Dabar, jeigu dovaną planuojate jus, 
Kalėdom gražesnio, vertesnio nieko nebus

švelnią, malonią— 

linkėjimas 'ir dovana.

Ir dar su švelnaus lengvumo gausa 
Degtine,, anot vyrų, taip “turtinga ir reta!”

Nes gandai pasklydo: prikrausią musų kojines 
Kessler’s glostančios, distiliuotos degtinės

Kessler'

Kessler’s

KESSLERS 
BLENDED VVHISKEY

KESSLER’S PRIVATE BLEND. 75% grain Neutral S.pirits. 85 Proof. Julius K^fler Distilling Co., Incorporated, Baltimore, Md.; La'wrenceburg, Indiana

galėjo stebėti tik tuos gyvius, 
kurie patys švietė. O kiek čia 
yra tamsių, nešvieeianČių gy
vių, kurių tyrinėtojai negalėjo 
pastebėti? Kai\ kurios žuvys 
buvo 6 metrų ilgumo, nardė 
pulkais, kitos turėjo akis, pri
taikytas vairuoti, nes jos netu- 
i i pelekų, trečios .yra visiškai 
aklos, bet turį nepaprastą jau
slumą ir sekioji paskui kitas 
žuvis. ĮVairųs kirminai, štrai- 
gės, kriauklės švietė, judėjo, 
nardė žaibo greitumu. Klaiki 
tamsta mirgėjo įvairiaspalviais, 
gyvūnų išleidžiamais, spindu
liais.

Baisus vandens spaudimas
Mokslininkas norėjo nusileis

ti dar giliau, tačiau iš laivo, 
nuo kurio plieno varpas buvo 
nuleistas į gelmes su plieniniais 
lynais, per tam tikrą telefono7 
laidą pranešė į varpą, kad dėl 
tam tikrų sutrikimų giliau leis
tis nebegalima. Mašinos pama
žu pradėjo kelti varpą į viršų. 
Baisu pamanyti koks didelis 
vandens sapudimas yra 923 
metrų gylyje. Kiekvieną kvad
ratinį centimetro ketvirtadalį 
spaudžia 191 tono svoris, kiek
vieną varpo stiklinį langą spau
de 19 tonų’vandens svoris, o 
visą plieno rutulį Slėgė ir 
gniaužė 7,016 tonų svoris. Žino
ma, pats plieno rutulys ir lan
gelių stiklai buvo milžiniško 
storumo. Jei į tokią gilumą nu
leistų žmogų be jokių šarvų, 
vandens spaudimas sutrintų jį 
kaip kiaušinio kevelą. Iš šitos 
gilpmos mokslininkai nuolat 
palaikė ryšį telefonu su laivu 
ir siuntė į jį visus savo paste
bėjimus, įspūdžius, o laive bu
vo užrašinėjamas kiekvienas 
žodis.

Lybijoj vokiečiai pri
versti trauktis

KAIRAS, Egyį)tas, gr. 21 d. 
Lybijoj vokiečių kariuomene 
priversta toliau‘trauktis. -

Nacių generolas Rommel dė
jo pastangas sudaryti naują 
frontą prie Bengusi, bet vargu 
jis pajėgs tatai padaryti, nes jo 
kariuomenė traukiasi be tvar
kos.

Britai paskandino 2 italų, lai
vus, kuriuose buvo vežami rei
kalingi sustiprinimai.'

Petrauskas dalyva
vo radio koncerte
Solistas Kipras Petrauskas 

dalyvavo viename radijo kon
certe.

Operos atidarymo mėtų visi 
laukė paskelbto “Lohcngrino’\ 
bet be jokių paaiškinimų buvo 

Krautuvę.. . 
CP Gasi- 

Electrolux 
šiandien!

GASO PEČIUS
Padirbtas 22-ms virš-darbingumo standar
tams, kuriuos nustatė American Gas As- 
spciation. štai kai kurie pažymiai:

Automatinis viršuj degtuvo, pečiaus ir 
i - . broiler uždegimas . t

• Mažos liepsnos degtu vai—taupo vita-
• minus maiste.
• Žemos temperatūros pečius—mažina 

kepsnių susitraukimą.
• Be durnų broiler—kepa skanius steikus
• Tikrumo pečius su automatine kont

role—užtikrina vienodą kepimo pasėką ,
Ą DUODA PUBLIC SERVICE COMPANY of NORTHERN ILLINOIS

šioms Kalėdoms daug prakt
iškų vyrų duoda naujus ga- 
sinius pečius arba gasinius šal
dytuvus ... kadangi šitos do
vanos suteiks šeimininkėms 
metus ir metus tikro malonu
mo.

f basinis Šaldytuvus
Nėra judančių dalių—patvariai tylus—že
mi operavimo kaštai. Pamatykit šįuoš pa 
žymius—'»d

• - • ^uožįj^ųčias lentynas ■ y 'y
• Drėgną "arba sausą padalinį
• Sušaldyto maisto padalinį
• Dew-action daržovių gaivintojus
• Dailų tyrą Newtone užbaigimą

PASTABĄ: ^Galima taipgi gauti nedaug 
1941 / 
ŠĮ skeLbIm.

■ GASINIŲ PEČIŲ DYLERIAIir 
GASINIŲ ŠALDYTUVŲ DYLERIAI

transliuojamas “Tannhaeuser”. 
.Orkestrą dirigavo Bukša, reži
savo Pavlovskis, dekoracijas 
paruošė Dobužinskis.

' Be K. Petrausko, operoje da
lyvavo Survila, Grigaitienė, 
AdamaviČiute, Nauragis, Uren
tas ir kiti.

V. s . I
J.— — . ................................  ! , , ■! - • *• „|, „ , ,

Garsinkitės “N-nosp’’
\ ■ v

Užeikite | jūsų Public Service 
Gas Appliance 
pasirinkit iš naujų 
nių Pečių ir Servel 
Gasinių šaldytuvų 
Parankios Sąlygos.

KALĖDOMS, Aš .PADARAU JOS 
VIRTUVĖS DARBA SMAGUMU!

, v iki kaunynA palauk i*1 
pamatys^.

Meile -1 rTotn-

n!

Grįžo Iš Armijos, 
Rado Tęvą Negyvą
, Iš armijos Kalėdų šventėms 
grįžo seržantas Earl Klein, 3*317 
N. Avers avenue. Dešimts mi
nučių prieš tai mirė jo tėvas, 
Jacob Klein, staigiai gavęs šir
dies ataka, v

PARUOŠKIT NAMA 
ŽIEMAI

Insuliuokit, apsaugoki! nuo Šiur- 
nių vėių, sutaunvkit kura.

ŽIEMINIAI LANGAI ir DURYS
Palaiko šilimą viduj, gerina 

namo išvaizdą.
Lengvi išmokėjimai—Apskaičia

vimas dykai.
Lietuvis Sė.emanas.

CARR-MOODY 
LUMBER CO.

STANLEY LITWINAS— 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted VICtory 1272

SANDELIS VISOKIŲ ŽOLIŲ 
IR KNYGŲ

Aukso Altorėlis (Tilžės), pa
prastu apdaru .....................J.......... 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 .v............ 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-

J;ąi\ kąlbtėi be kito pagalbos 35c 
Mikaldę^ Pranašavimai .....25c
Istorija Sena ir Naujo Testamen- 
x to, su paveikslais ...................  25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

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

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

ŽOLES
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
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 
arbata 60c.

M. ZUKAITIS, 
334 Dean Boulevard 

SPENCERPORT, N. Y.

LUKTERĖK,

Brolau!

NEPAMIRŠK PERŽIŪRĖT!
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne-* 
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių progų ką nors para
duoti, ar pigiai nupirkti 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškote.

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

Garsinkitės “N-nose”
■
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NAUJIENOS
Tųt įiJ^uANiAN Daily Ngyv* 

Published Daily Except Sųnday py 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

|739 South Halsted (Street
Tęlephone CANal 8500

Sųbscpption Jiątęs:
$6.00 per year in Canąda
$6.00 pąr year outside of Chięagp
$8.00 per yeąr in Chięagp 
3c. per ęopy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

3c 
18c 
75c

Užsakymo kąiną:
Chicagoje—rpaštu: 

Metams . ,......................... .
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoj per išsiuntinėtoj us 
Viena kopija ...................
Savaitei ......... ....... .............
Mėnesiui .... ----------------- ...

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoj, 
Metams ...-.... ....................  $6.00

Pusei metų ................    3.25
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ............... 1.25
Vienam mėnesinį 475

Užsieniuose:
Metams $8.00
Pusei metų .1/........... . 4.00
Trims ęiėnesiams ......    2.50

Iyyv, įfosr p. kfv., Pinigus reikia siųstį pašto' Money
t Telefonas Cąnąl 8£0Q. Orderiu kartu su užsakymu.

Bųteved as Secopd Class Matter 
Mavoh 7th 1914 at the J>ost Office 
of Chicago, lUr. ųnder the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos einą kasdien išski- 
. sękmądienįus. Leidžią Nau

jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Str. 
Chicago, ffi, į j

Hitleris — vyriausias armijų 
komanduotojas

Vętoęyjos kancleris, Adolfas Hitleris, paskyrė save 
vyriausiųjų kariuomenės kamanduotoju, pašalindamas 
iš tos vietos generolą feldnjąršalą Brauchitschą.

Iki šiol Hitleris buvo vyriausias visą Vokietijos ka- 
’ rP jėgų vadas, Tą galią jisai pasiėmė 1938 metų vasario 

4 dieną. Dabar jisai bus ne tiktai armijos vadas, bet ir 
jos generolas.

Kaipo priežastį šitam Hitlerio galios padidinimui, 
oficiali Vokietijos žinių agentūrą paduoda Hitlerio ^vi
dujinę intuiciją” arba, kaip paprastai sakoma, ‘-įkvėpi- 
mą”. Nacių fiureriui atėjo į galvą tokia mintis ir ji
sai ją įvykdė.

Diktatoriai, žinoma, dažniausia taip ir elgiasi. Bet 
yra, veikiausia, ir svarbesnių priežasčių, kodėl tokią ąt- 
mainą karo vadovybėje tapo padaryta. Vieną jų galėjo 
būti ta, kad Hitleris savo generolais buvo nepatenkintas. 
Jau seniai ėjo gandai spaudoje apie nesutikimus tąrp 
Hitlerio ir generalinio armijos štabo.

Ne vieną kartą, sako, vokiečių armijos generolai siu- 
Jė savo karo planą, bet Hitleris jo nepriimdavo; vietoje 
to, jisai liepdavo armijai vykdyti tą planą, kurį buvo pa
gaminę jo artimiausieji patarėjai, gen. Alfred Jodl, ir 
gen. Franz Hal<įer. Dabar, matyt, šitie du generolai bus 
tikrieji karo vadai, pasislėpę už Hitlerio nugaros.

Kita priežastis, kad Hitleris paėmė į savo rąnkąs 
tiesioginę armijos komandą, yra ta, kad, einant karui, 
diktatoriaus asmenyje susikoncentruoja vis daugiau ir 
daugiau galios. Tai yra neišvengiamas procesas kiekvie
noje diktatūroje. Rusijoje juk atsitiko tas pat. Stalinas, 
kuris seniau buvo tįk komunistų partijos ^generalinis se
kretorius”, paskyrė save premjerų (liaudies komisarų ta
rybos pirmininku). Paskui jisai sudarė “Vyriausią Gy
nimo Komitetą” ir atsistojo to komiteto priešakyje. Pa-? 
gąliau, jisai pasiskelbė vyriausiuoju armijos vadu Mas
kvos frante.

Nėra pagrindo manyti, kad Hitleris su ąrmija “su
sipyko”, jeigu jisai atstatė feldmaršalą Brąųęhitschą iš 
ąrmijos komandos. Greičiau reikia daryti išvadą, kad 
armijos generolai pasirodė bejėgiai prieš diktatorių, A- 
merikos spaudoje pirmiau būdavo dąųg spėliojimų apie 
tai, kad “reichswehras” (Vokietijos armiją) galį vieną 
gražią dieną prieš Hitlerį sukilti ir jį nuversti. ^Naujie
nos” dvejetą kartų įspėjo skaitytojus, kad tokią ręvoliur 
cija netikėtina. Juk kiekvieną kartą, kai rudasis dikta
torius su generolais susiginčydavo, jiąąi juos nugalėdavo. 
Jisai užmušę gen. Schleicįierį; jisai atstatė gen. Blom? 
bergą ir gen, Fritschą = ir ąrmija neprotestavo.

Dabar Hitleris dar labiau sukonsęlidavo savo galią. 
Visą ątsąkomybę jisai pasiėmė ant sąvęs., Jeigu jam ne
siseks, jisai nebegalės kaltinti kitų. Bęt, matyt, jisai yra 
pasiryžęs eiti ant žut-but. '

nėra palaužtas. Butų pavojinga įsivaizduoti, kad žvėris 
jau rengiasi stipti — tik dėl to, kad jisai laikinai ilsisi 
ir laižo savrr žaizdas.

Visi pripažįsta, kad Rusijos armija nukertėjo nepa
lyginti dąugiaų, kaip nacių, Ir nukentėjo nę tik rusų ar
miją, bet baisus smūgiui yrą suduoti Rusijos pramonei, 
transportui ir visai ufcip sistemai. Ar Rusija sugebės per 
žiemą atsigauti, tai'— problema, į kurią šiandien niekas 
neturi atsakymo. Jau tas faktas, kad rusai nedrįsta da^ 
bar pulti .Japonijos, kuomet ji stipriausias savo jėgas 
siunčią į pietus, aiškiai liudija, kad Rusija yrą baisiai 
paalsinta. Kitaip reikėtų manyti, kad Stalinas slaptai 
kųoperuoją su Amerikos ir Ęritanijoą priešu., ■,

Rusams atsigauti per,žiemą bus bę galo sunku, — 
ypač, kuomet dabar yra užšalęs Arehangolsko uostas ir 
japonai atkirto Vladivostoką, per kurtuos Amerika ir 
Britanija pirmiau galėdavo siųsti ginklus ir karo medžia
gas į Rusiją, / \ i*

O naciai, kontroliuodami visas pramones Vakarų ir 
Centro Europoje įr pagrobę milžiniškus žaliavų šaltinius 
Rusijoje, per žiemą sustiprės, gali, dar ir pavasariui 
neatėjus, pradėti naują ofenzyvą kurioje nors srityje — 
sakysime, prieš Turkiją, arba pęr Ispaniją prieš Gibral
tarą, arba kad ir prieš britų ąąjas. Afrikoje, deją, gen. 
Rommell’io divizijos, kad ir buvo nuvytos toli nuo Egyp- 
to sienoj bet jos nėra sunaikintose Jeigu tenai atvyktų 
nauji vokiečių sustiprinimai, britų pądėtis Viduriniuose 
Rytuose vėl pasidarytų kebli.

Reikią neužmiršti, kad dabar eina pasaulio karas 
tikrąja to žodžio prasme, Ne Europos karas, bet —r pa
saulio. Kontinentų karas- Jį nulems kovos jurose ir oke
anuose. Išlaikyti sąjungininkų rankose bazeš Pacifike; 
neduoti “ašiai” įsigalėti Viduržemio juroje; neįleisti na
cių į Afrikąapsaugoti pietinį Atlantą nuo “ašies” sub- 
mąrįnų ir piratų — yra daug svarbiau, negu apginti tą 
arba kitąą teritorijos sklypą Europoje, Rusijos frontas 
pasidąrė antraeilis nuo tos valandos, kąi Japonija prar 
dėjo puolimus Ramiajame vandenyne.

Demokratijos valdo okeanus, ir kol jos juos valdys, 
tol “ašis” negalės laimėti karo. Bet tam valdymui gręsia 
pavojus, kuomet japonai laužiasi į Filipinus ir artinasi 
prie Singaporo. Pavojus pasidarytų dar didesnis, jeigu 
naciai šoktų į Ispaniją ir Afriką arba pultų britų salas.
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Nereikia apsigauti
Džiuginančios žinios, kurios per paskutines dvi sa

vaites ąteipą iš Rusijos fronto, neprivąlo mus suklaidinti.
Yra labai svarbus faktas šiame karę, kąčl vokiečiui 

nestengė šiemet sunaikinti rusų armijos ir užimti svar
biausiųjų Rusijos didmiesčių. Rytinis frontas pąliks iki 
pavasario; o kas vėlįau tenai atsitiks* pamątysįmę, iSvą*’- 
bu, kad vokiečiai tuo tarpu negali atsiimti iš Rusijos 
daugumps savo divizijų ir mesti jąs į kurį nojrs kitą 
frontą, ' ••

Bet žymi dalis vokiečių armijos yra keliamu iš Ru
sijos kitur. Apie tai ųęgąli būti abejonės. Kuomet vokie
čių karo vadovybė nutarė sumažinti ąąvo jėgas Rusi joję, 
įai paciaį ėmė t^UUktis ątgąl. Matėme, kas dėjos} Ręs- 
|ove. Buvo sakoma, kad vokiečiai tę^ai esą sumušti ir 
bėga, viską pametei jau esą nuvyti iki MąriupoJĮo ir to
liau. O pasirodo, kad jie atsitraukė daug-maž iki Tągąm 
yogot ir tenai frontas jau beveik yrą nusistovėjęs.

Tas pat, veikiausia, jvyks ir kįtoąę fronto dąlyse: 
ties maskva, Leningradu ir kitur. Fronto linija bus iš
ties Maskva, Leningradu ir kitur. Fronto linija bus iš
sėdės per žiemą.
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ŠVEDIJA. Š&PATIZUO
JA JUNGTINĖMS 

VALSTYBĖMS

Švedijos valdžia ir visuome
nė aiškiai pasisakė už Jungtinių 
Valstybių pergalę kąrc su japo
nais. Ąnąlįzųodąmąs pirmus 
pranešimus apie koųflįktą Rąi 
miajame •vandenyne* “Svęnska 
Dagbladet” parašė:

, “Toks kontmęutąs* kaip A- 
meriką, negali bwtl ąųmuštfts, 
Ameriką dąbąr yrą užpultą 
Vakaruose, km* į^pliaoijos ša* 
liniukai buvo įsitvirtinę stip
riausią!, ir pyę^įdeųtąą. Roo- 
seveltas dar kartą pasirodė 
žmonių akyse* kaipo teisin
gas pranašas.”
Kitas Švedijos laikraštis, “Da- 

gens Nyheter”, sako:
“Izoliacimnkų /dienos jau 

praėjo, iy vi»ą« miHtaHms ir 
industripįs Jųpgtiųįų Valsty
bių stovis dabar yra ,meta- 
mas į kovą prię$ totalitarines 
diktątųrąs,”
Į StpckhąĮmą atvyko nąująs 

Jungtinių Valstybių įpiųis.teris^ 
Heršchel V. Johnson, ir žmonės 
pasitiko jį su eptuziazmu.
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jimo ir $10,000 pinigines pabau
dos. i

Bet HViląis” ir “Laisve” ši
tos svarbius žinios nepranešė. 
Jos rašo tačiau apie peticijas 
Browderiui pahuosuotį iš kalė
jimo r— tam Browderiui, įairis 
giedojo “Yąnks arę not ęom- 
ing”.

MIRTIS'Už PIRKIMĄ 
DUONOS

Lępkų inforjnacuos biulete
nis praneša;

“Vokiečiai nesiliauja sky
rę mirties bausmes Lenkijoje 
už menkiausius nusikalti
mus; kaip, pav. pirkimas 
duonos nę pagal kortelę. Ne
seniai už šita nusikaltimą 
trys žydai buvo pakabti. Len
kus paprastai baudžia mir
tim sušaudymu^ o žydus pa* 
korimu.”

* ¥

Kita žūda praneša, kad Len
kiją ir kitas ękupyętas šąlįs 
ypkįęčiąį grtęsdžįą, ieškodąinį 
kąldrų įr Šiltų grabužių. Tų 
daiktų kęnfiskuvįmąs dldią^ 
žiąonįų ąeąpykąntą ©klį* 
jpąntps, kuri įr įąįp jau yrą dv 
delč,

daug žaĮos krąštui. ChajnbBJ* 
ąįnąs buvo priverstas pasi- 

trąuktį,
Net ir dabar Anglijos laikraš^ 

£iai neretai dųoęįa vėjo Churdv 
!Ho yyrįąysybei, pojrs visi prį- 
pąžįstą, kad dąbprfniė britų vy
riausybė yra verta pasitikėjimo, 

Juo tąrpu apįe demokratijų 
santykius sū Rusiją visuomenę 
pęgąupa jokių informacijų iš 
ątsakomįngų valdžios sferų, 
Žmones mąto, kad Rusija ne 
tiktai nepuola japonų, kuomet 
šie visus savo jėgas konęem 
tiupja prieš svarbiausias Brita
nijos ir Jungtinių Valstybių 
strategines pozicijas Tolimuo
se Rytuose, bet net neskelbia 
karo Japonijai — vadinasi, vi- 
sųi nenorį parodyti savo solida
rumą su Anglija ir Amerika.

To nę gana. Stalinas dar vis 
tebelaiko užsienių reikalų ko
misaro vietoje Molotovą — tą 
pątį Molotovą, kuris prieš me
tus laiko keliavo į Berlyną tar
tis su Ribbentropu ir perdavė 
SSSR komunistų partijos svei
kinimus Vokietijos\ nacių par
tijai, per jos tuometinį lyderį 
Hęssą. Tas pats Molotovas per
eitą pavasarį pasirašė nepuoli
mo ir draugingumo sutartį su 
japonų ministeriu Matsuoka.

Kuomet Hitleris nutarė pulti 
Rusiją, japonai buvvo priversti 
pašalinti Matsuoką, kaipo drau
gingą rusatas politikierių. Bet 
Molotovas, kuris su tuo “drau- 
gučių” tarėsi, dar tebestovi .so
vietų užsienio reikalų departa
mento priešakyje! Ir Maskva 
nedaro nė vieno nedraugingo 
žingsnio prieš Japoniją. Tuo 
tarpu Japonija siunčia vis dau
giau kariuomenės iš Mandžuri- 
jos ir kitų vietų į pietus, prieš 
Singaporą ir Filipinus — lyg 
kad ji visai neturi baimės, jo- 
gei Rusija gali pulti juos šiau
rėje.

Kuo išaiškinti tokį japonų 
pasitikėjimų sovie.tų draugingu
mu ?

Žinomas rusų istorikas ir au
toritetas tarptautiniuose klau
simuose, Boris Nikolajevski, a- 
pie tai rašo:

“Japonijos pasitikėjimui ši
tame punkte gali būti dvi 
priežastys: galimas daiktas, 
kad Japonija paliovė žiurė- 

I jusi į Rusiją, kaip į pavojin
gą priešą, arba ji gavo aiškų 
užtikrinimą, kad Rusija į Pa- 

' cifiko karą nesikiš. Netoli- 
. moji ateitis parodys, kuri iš 

šitų dviejų priežasčių buvo 
pulęĮpįąnęięji/’
Jeigp Japonija nebūtų pasili- 

Lėjusi, kad rusai paliks neutra
lus, tai ji vargiai butų drįsusi 
pradėti atakas prieš dvi tokias 
mjl^ipiškas valstybes, kaip A- 
meąika1 įr Britanija. Nes Japo- 
rtijg* gąl būt, dar labiau, negu 
Vokietija, bijo karo dviejuose 
fjuntųosę. Ve dėl ko ir Matsuo
ka buvo pasiųstas į Maskvą da-

Prof, Fr. Herz X 
i

ISTORIJOS MOKSLO ŠVIESOJ

APGAUDINĖJA SAVO 
PUBLIKĄ

Lietuvišku kcąnunistų propa- 
ganęlos šlanlšįęlįąi labai daug 
bljįjna ąpįę k<MWnistų partijos 
^pąitrįoli^ną” įr deda jos viso
kius niapįfę^tus hęį pareiški- 
mąa. Bęt įte uępaiufdi'mųąja 
savo skabytųjų apię tai, ką ą- 
pję tą “pąi'įįją” Arftęį^ 
Įkos valdžįą.

Ręreįtą pęuktudjęąį atstovų 
butas* priėmę bftių
(įstaJyjpo sųniąnyąią)K kum 
ręįkąiąują, kad k<mwįslą 
tiia ir nacių orgaų^acijęs 
(Baudas ir k.) užsįręg-įstvuętŲ 
teisĮįpgynio (įepartan^ątę, kąi- 
pa ąvętimų valdžių agentūros. 
Pągąl tą bilių* kVWUniątąį tiVButų malonų tikėti, kad Hitlerio divizijos Rusijoje

jau yra baigiamos blaškyki ir naikinti; bet taip nėra. VU šiiunRus. iv naviuA-
šame 2,000 piylių fronte nacių linijos nėra pramuštos nė už įstatymo nepildymą numa- 
vienoję vietoje. Tįti reiškia, kad jų armijos pajėgumaš tomą bausmė iki 5 metų kalė-

KODĘL RUSAI NEPUO’ 
JbA JAPONUOS?

Sovietų Rusiją dąj vis pąįąįi 
ko draugingus saątykiuą su Ja
ponija. Sovioįų ąiąįjąąadorius 
Sėdi Tokyo hąieątę, o jąpęąų 
ambasadorius — Kyibyįevę.

Vukm dąiuokrątijos negali 
Į&itękioa politikos sųpra^ 
’att GąĮ būt, kad Maskva pasi- 
ąiškįąą Brįįaąįjęa įf Amerikos 
valdžioęąsj kode! ji taip elgiasi. 
Ret pęį Londoną^ nei Wasb- 
įpgtęųąs ąįekn apįę tąį ąepasą^ 
į<9 viauppąeąęį, BęmpJkrąįinęsę 
šalysę vįsuoinęąę turį įęįs^ ’ŽL 

kas dędasj ta^tautiijčje 
•pojįtįkoję. Vįai 
l-rąę, kaįį) Azijos spauda iv 
parhinęnJo iiąiJąi kritikuodavo, 
dar įr karo wi.Ui ęhaw.W*'ląi- 
ną ir jo ministerius, kurie sa
vo klaidingą j politika padarė

Vietų Sąjungą. Jau tuomet Ja
ponija planavo pulti ameriko
nus ir britus Ramiajame vąn- 
denynę,

Matsuoką savo uždavinį atli
ko — įr paskui gavo “sąktį”. 
Rel.ąrgi Rusija dar ir dabar 
jąučteb kad jos rankos suriš
tom, kuomet japonai judošišku 
budu UČPUotė Rusijos są jungi- 
niūkūs?

Mąftkvpm telegramos dąųg 
kąlbą apie ‘‘milžiniškas perga
les” Rusijoje, kur naciai sus
tabdė /*avo. ofensyvą ir net pa
tys trąųkiasį atgal, ištiesdami 
savo frontų. Ląbai papą šų į tąi, 
kad šituo triukšmu sovįetų vai- 
džia norį pridengti savą neveik
lumą Tolimuose Rytuose.

JUt. J"l ■<

Taisykite Savo 
Namus Pakol

Jeigu' neturte pinigų, kreip- 
kįs' į Naujienų spulką,-^ 
gausi paskolą' ant ILGŲ 
metų;
1739 So. Halsted St. 

CHĮCĄGę, ILL.

(Tęsinys)
Metodiškasis paveldimų pa

linkimų tyrimas turėtų vengti 
vienos klaidos. Didžiausia visų 
rasės teoretikų klaida yra ta, 
kad jie labai sudėtinius, pai
nius ir daugiaprasmius reiški
nius, pav., idealizmą, meniskus 
gabumus, religingumą, naudos 
siekimą, politinius ir organiza
cinius gabumus, tautinį jaus
mą, ištikimybę ir t. t. laiko 
įgimtais ir pagrindiniais rasės 
palinkimais, šitoks galvojimas 
yra visiškai atmestinas. Tie vi
si reiškiniai yra daugelio dvasi
nių žmogaus savybių suma, pa
daras ir jie negali būti kaip 
kokie vienetai paveldimi, Fizi
nio paveldimumo tyrimai pa
rodo, kad dažnai kokia viena 
fizinė ypatybė priklauso nuo 
daugybės pavienių reiškinių. 
Tai dar labiau tinka bet kup
riam dvasiniam reiškiniui.

Reikėtų stengtis sudėtinguo
sius reiškinius išskaidyti į jų 
sudedamąsias dalis.

Suprantama, kad norėdami 
susekti grynus paveldimus ra
sės palinkimus, turėtume rū
pestingai iš jų išskirti aplin
kos, auklėjimo ir tradicijų įta
kas. Tai labai sunkus darbas. 
Jau indivilualės dvasinės žmo; 
gaus savybės yra įgimtų palin
kimų ir aplinkos vaisius, kurį 
analizuojant reikia didelio at
sargumo, nors ir gerai pažin
tume asmenybės raidos istori
ją, O dvasines visos tautos sa
vybes dar sunkiau apimti ir iš
skirti, Ypatingi sunkumai kyla 
iš to, kad kiekviena dvasinė sa
vybė pati per save yra daugia
prasmė; be to, žmogaus gilu
moj gludi palinkimas daryli 
pęrgreitas išvadas. Daugelis ra
sės tboretiiių linkę tuos pačius 
dalykus įvairiai vertinti ir aiš
kinti, atsižvelgiant į tai, ar ra
sė, apie kurią kalbama, yra 
jiems simpatiška ar ne. Vienu 
‘atveju, sakysim, kalbama apie 
“drąsų klaidžiojimo pamėgi
mą”, kitu atveju apie “kultū
rai kenksmingą nojnadizmą”, 
vienur apie “ištikimybę”, kitur 
—7 apie “vergišką dvasią”, vie
nur 'apie “kapitalistinį išnaudo
jimą”, kitur — “apie didžiu
lius ūkiškus sumanymus”. Iš 
tikrųjų, tik nešališkas ir tiks- 
lug vertįpimąs gali nustatyti, 
ką tas ar kitas palinkimas ben
drame tautos charaktery reiš
kia. Sociologas iš viso neturi 
vertinti. Istorikas daugiausia 
tai zdaro, bet darydamas bent 
visur turėtų taikyti tą patį 
mastą. Pagaliau, tai, kas ne
vienoda, neturėtų būti laikoma 
ir vertės atžvilgiu nevienoda.

Žemiau teikiamas pavyzdys 
tegu visus paskatins elgtis at
sargiau. šiandien plačiai skaito
mas rašės teoretikas H. Guen- 
įeris vaizduoja alpinu rasę, ku
rią jis vadiną rytietiška, labai 
nepalankioj šviesoj ir nepripa
žįsta jai jokių kūrybinių ga
bumu. Iš kitos pusės, kaip ry- 
JiętiŠKOs rasės individualybių 
pavyzdžius*/jis nurodo Lutherį, 
Balsacą, Bęęįboveną, Schubertą, 
Schumauną, Helmholcą, Ibseną, 
Friįz Reąterį, Marie von Ebner- 
Ęsębenbąchą, Justiną Kernerį. 
Jis gąlčjo dar Čia pridėti ir 
(roethę. Tad negalimą suprasti, 
kąįp tojį rąse galėjo nusipelny
ti priekaišto menkais kultūri
niais sugebėjimais? Jei visi tie 
rasės gabumų diagno^ąi butų 
teisingi, tai turėtume tik pada
ryti išvadą, kad rasė pasireiškia 
visai ne taip, kaip pagal teoriją 
ji turėtų pasireikšti.

Toliau, charakįęripiogija da
ro skirtumą tarp formalių ir 
materialių palinkimų. Gali 

.dviem atvejais materiaibai pa
linkimai būti tie'patys, bet vaiz
dą matome visai no tą patį dėl 
tp, kad formalus charakterio 
pagrindai buvo kitokie. Čia pir
miausia susitinkame su tempe
ramentu, kurs nuo seniai laiko

mas pagrindine tautų skirtumo 
žyme. Be abejojimo, vienos tau* 
tos daro įspūdžio karštų, kitos 
— šaltų, flegmatiškų, nors gyr 
veninio būdas, tradicija, auklė
jimas, socialiu nervingumas ga*- 
Ii temperamentui daryti įtakos 
ir jį modifikuoti. Apie rasinį 
temperamentą yrą daug prira* 
šyta, pradedant Hipokratu, A- 
ristoteliu ir Galonu ir baigiant 
Montesųuieu ir Tainu, ir dar 
šiandien prancūzų sociologai 
tam faktoriui skiria didelės 
reikšmės istorijoj. Deja, tempe- 
ramento sąvoka, nepaisant psi
chologų pastangų, ir šiandien 
palieka neaiški. Paprastai čia 
suprantama pagrindinė nuotai
ka, ankštai susijusi su fiziniais 
faktoriais (vidujinė sekrecija), 
dvasinis tempas, reakcijų jėga 
ir staigumas į padarytus išori
nius erzinimus, dvasinės laiky
senos patvarumas, ritmas, in
tensyvumas. Su tais formaliais 
elementais lengvai supainioja
mi materiailimai, kaip smagu
mas ir nesmagumas, linksmu
mas ir nuliūdimas.

Gustavas Ruemelis tempera
mentą yra taip nusakęs:

“Kiekvieno temperamento 
žmogus gali būti pavyzdingas ir 
taurus arba niekam tikęs ir nu
sikaltėlis. Ar jis bus karštas ar 
šaltas, ramus ar judrus, staigus 
ar rimtas, pasiduodąs akimirk
snio įtakai ar atsargus, jausmo 
ar minties žmogus, kiekvienas 
gali užpildyti savo vietą žemė
je, atlikti savo pareigas ir steng
tis įvykdyti aukštai išlavintos 
moralės asmenybės idealą. Bet 
šitame temperamentų skirtume 
ir yra savotiškas įdomumas ir 
vertybė. Butų labai nuobodu ir 
'vienf britiška, jei mes visus 
žmones^ ktF&lyl u ine imi ga į j ų 
protingumą ir dorą, l ik pridė-* 
darni šias įvairias vidujo musų 
gyvenimo veiksmingumo for
mas gauname tą pilną ir lai
mingą įvairumą, nesuskaitomą 
individualiniai panašumai, dora 
ir nuopelnai, dvasia ir žinoji
mas vėl tarytum įgauna naują 
pavidalą ir naują įdomumą, kai 
mes greta viens kito sutinkame 
šiltą gyvenimo jausmą ir ramu
mą bei tylumą, rimtumą ar 
linksmumą, drąsą ar atsargu
mą, karštą patosą ar šaltą ap
skaičiavimą, kuriuos pareiškia 
idealistas ar realistas, atsisky
rėlis ar pasaulio žmogus. Tik 
temperamento šviesoje žmo
gaus charakterio vaizdas iš ne
aiškiai škicuotų bruožų įgauna 
savo koloritą, savo ryškumą ir 
linijas. Nuo jo priklauso ir vi
sas stebimųjų žmonių įdomu
mas; nuo jo supratimo priklau
so dramatinio autoriaus menas, 
kaip ir praeities vaizduotojo gy
venimo yaizdo tikslumas”.

Yra daug pagrindo teigti, kad 
čia kalbama apie nedidelius 
charakterio skirtumus, kuriuos 
auklėjimu ir per socialinę aplin
kumą galima smarkiai pakeisti. 
Tačiau, tam tikromis aplinky
bėmis ir maži skirtumai gali 
turėti didelių padarinių. Paveik
sle mažutis, neprityrusiam pa
stebimas pakeitimas gali pakei
sti visą paveikslo įspūdį. Yra 
buvę karo laukuose mušiu, nuo 
kurių priklausė visa tautų at
eitis, bet juos nulėmė pačios 
menkiausios priežastys. Taip ir 
teinįMJramcnto švelniausi skir
tumai gali būti didelių istorinių 
jiadarinių priežastimi. Tačiau, 
butų klaidinga iš didelio pada? 
rinių skirtumo spėti didelius pa
linkimų skirtumus, pripažinti 
esančias tarp rasių neperžengia? 
mąs bedugnes. Atskiri tempera
mentai kartais veikia vienas ki* 
tą patraukiančiai, bet dažnai at
stumiančiai. ,

Neseniai krctschmaris mėgi
no nustatyti santykį tarp kūno 
formos ir charakterio, be to, 
temperamentui jis skyrė ypa
tingų vaidmenį. Jei iš tikrųjų

. (Tęsinys 7-tame pusi.)
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LINKSMIAUSIOMS KALĖDOMS
PIRKITE SAU MAISTĄ “MIDVVEST STORES” KRAUTUVĖSE 

PILNAS PASIRINKIMAS!
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS!

—■■■ ■■■■UI » I. I ■■»» 9 I "■

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS, GRUODŽIO 23, 24, 26 IR 27 
”MIDWEST” GERIAUSIOS RŲŠIES GRYNOS SMETONOS 

SVIESTAS ŠMOTUOSE SVARAS 37* 
AMERIKOS GERIAUSIA KĄVa' 7'fr
M T R KAVA VACUUM PAKUOTA . J. D> KAVA SVARO KENAS
“SOFTASILK” KEKSŲ MILTAI 
“SNIDER’S” TOMATO CATSUP______
“SUN-MAID” RAZINKOS Be sėklų 
“O & Ji” ARBA “DOMINO” 
pyjg pąuaerjųętag arba

29*
!JĮ IĮŲ! B 

44 uae< pak, • 25c
Didelės bonkos 15c

10c

LXI.
“AND THEY MAY COME, AND THEY MAY GO”... 

ŽMOGUS ATRODO TOKS MENKAS, TOKS SILP
NUTIS, TOKS BEJĖGIS. — MAKSIM GORKIO 
SAMPROTAVIMAS APIE ŽMOGAUS SILPNU
MĄ IR DIDINGUMĄ. — ŽMOGUS GALI DAUG 
NUVEIKTI.

Trr—-1,’ ,1.n,,,,„s:

Tamstas Atsilankyti 
Į Musų

GRANO 0PEN1NG
SAUSIO 10-tą

SUVENIRAI... MUZIKA

Kem Kilt Lietuviuką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL L1QUOR
CO.— WHOLESALE

<707 So. Halsted Si.
Tel Boulevard 0014

i svaro O už 4 
pakelis * I I r

SKANUS MINKŠTI KORNAI ANT VARPŲ
“NIBLET-EARS” KENEP 

t "*
33*

*r "<wr
JUODA ARBATA ,x , __  ■' *
“UPTON’S” 20 “skę™i:eų 21 * X 24*

r _ , ■ ■ -1-- į. lt-' .— — ■■i i .11 1

GRYNAS DARŽOVIŲ SRORTENING
«gpjjY„ 1 svaro kanas 23^ 3 lveT 63*
“MAYETTEJS”
WALNUTS GERJĄŲSI IR DIDŽIAUSI 97<į

IŠAUGINTI SV. t i r
“SUNKIST” CALIFOĘJJIJOS NAVEL
ORANZIAI pi4eU 170 dyd^i0 Tuz’ 23 * 2Tuąyd‘ 17^

Svaras 17c
Ekstra gražus 4 sv. 29c

S v. dėžutė 19c
15c

RINKTINES “EATMOR” spanguolės 
SKANIEJI OBUOLIAI 
rinktiniai BRUSSELS sprouts
ŠVIEŽI CALJF. CAULIFLOWER Didelės galvos 
;’‘MIDWEŠt,;’ švieži haVĄir'jŲ 
RIEKUTĖSE PINEAPPLE °^‘a^ 27* 
“MIDWEST” GERIAUSIOS CALIFORNIJOS 
PYCtS Riekutes arba puses Dideli 2% kenai

JĮ Į 1--J ■>■ ■■ įiVH' IL U1 V* . .y. - ■ ■■ ■■ ■ ■

•‘CHIFSO” Maži 9c Dideli pakeliai 2 už 43c
“PREFT

t .■■■—■ įį— V

Maži 9c
Dideli pakeliai

23c

22o
GUEST” IVORY MUILAS 
LUX”PLAKĖS Maži 9c
LUX’ MUILAS

3 už 14c
Dideli pakeliai 23c

3 už 20c
* 'F! I’ H j ■ ■. . ...................

3 už 20c“LIFEBUOY” MUILAS
» <■ >i ■, em « . ji u u;—r-——t:—v. — ■—■■ ■>■ ■

“MIPWEST” GERIAUSIOS RŲŠIES
CJO'RTlVf AT KVORTINĖS A už OQč Plūs bonkųvr.cavxiTJ.nx BONKOS *» depozitas

I 11 ■ ■ ——————

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
_______ . _ ■*

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDVVEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

—u

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOU'ICH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug *8.35 

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

BLACK BAND ...... -, $10.25
Šalęs taksai ekstra. 

■ ■ «■■ ... .
T

Atei*
Pas Brighton Parko Seniausių ir labiausiai p^tikimf 
laikrodininką. 10 metų ant ARCHER ĄVĘNUĘ, 

lankykite į naują ir grasiausią krautuvę

Pirkit Kalėdų Dovanas: Laikrodėlius 
Žiedus, Diamontus

4208 ARCHER AVENUE 
Tel, Lafayette 3847

DBMINIKĄS KURAITIS — Savininkas
♦ AGENTAI

Jonas Rodinas, Ant Labanauskas,
D. Rkiewski “ShorV”

Milda Buick Sales
VIENINTCLB LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

907 West 35th Street, Chicago, III.
Telefonas LAFAYETTE ?022 • Ręi. Tel VICTORY 2499 •

■w'VW_l|l - J I H IRI

Iš Crown Polnt žiūrint malo
si Columbia. upė visame savo, 
taip sakant, majestotiškume. 
Plati ir galinga. Plaukia keli 
nedideli lai v ūkai, Tačiau atro
do, kad ir gana dideliems lai
vams čia butų kur išsitekti,

Kur-ne-kur pakraščiuose gali
ma pastebėti judančius daiktus. 
Tai žmonas. Palyginus su di
dinga upe jie atrodo tokie ma
žyčiai, tokie silpni padarai,

Viso to akivaizdoje pradedi 
suprasti Tennysono, išgarsėju
sio anglų poeto, žodžius ryšium 
su upe? - '

'‘And they may come, and 
they may go,

Būt I go on for ever.”
Taip kalba Tennysono vaiz

duojama upė. Ji kalba taip apie 
žmones, kurie ateina į šį pasau
lį ir šį pasaulį apleidžia, kuo
met upe be paliovos, amžinai 
Čiurlena sau, nebodama metų.

Praeina kelios dešimtys, keli 
Šimtai metų, o jį vis tokia, vis 
bėga tąja pačia vaga. O tuo tar
pu žmones nuolat mainosi: vie
ni ateina į šį pasaulį, pavargsta 
kelis, kelioliką ar kelias dešim
tis metų — ir užleidžia savo 
vietą kitiems.

“And they may come, and 
they may go...”

Tūkstančiai žmonių žavėjosi 
praeityje šia didinga upe, tūks
tančiai ja žavisi kas metai, tūk
stančiai ja žavėsis ir ateityje, 
kada mes busime pranykę, 
“kaip garsas virpantis erdvybė- 
je...” 7 .

O ji, toji upe, bus tokia pat 
po šimto, dviejų ar kėlių šim
tų metų.

Kai prieš pastatai žmogų ir 
palygini jį su galinga upe, tai 
jis atrodo toks menkutis, toks 
silpnutis, toks bejėgis.

Bet iš tiesų taip perą. Mak
sim Gorkis nepaprastai vyku
siai ir vaizdžiai apibudino žmo
gaus silpnumą ir žmogaus di
dingumą.

štai to garsaus rašytojo sam
protavimas apie žmogų:

“Dvasios nuovargio valando
mis, kai atmintyje atgimsta 
praeities šešėliai ir dvelkia šal
čiu Širdin, — kai mintis, lyg be
jausmė rudens saulė, nušviečia 
baisų dabarties chaosą ir pra
žūtį lemdama sukasi toje pa
čioje vietoje, nepajėgdama iš
kilti aukštyn, veržtis į priekį,— 
dvasios nuovargio valandomis, 
savo vaizduotės jėga, aš suku
riu sau didingą žmogaus vaiz
dų.

“Žmogus! Tartum saulė užsi
dega mano krutinėję, ir jos ryš
kiuose spinduliuose neaprėpia
mas, it pasaulis, pamažu žy
giuoja į priekį ir aukštyn tra
giškai gražus Žmogus!

“Aš matau jo iškilnių kaktą 
ir gilias* prasmingas akis, o jo
se — drąsios, galingos Minties 
spindulius, tos Minties, kuri su
vokė nuostabiųjų visatos har
monijų, spindulius tos didingos 
jėgos, įmri nuovargio metu — 
kuria dievus, o budrumo epo
chose — griauna juos.

“Nusviestas į visatos tuštu
mas, vien d s mažame gabalėlyje 
žemės, skrendančios nesugau
namu greitumu kažkur į be
kraštės erdvus galines, kamuo
jamas kankinančio klausimo 
‘kam gyventi?’ — jis ryžtingai 
veržiasi — į priekį! ir — aukš
tyn! kad įveikti^ visas dangaus 
Ir žemės paslaptis.

“Eina jis, šlakstydamas šir
dies krauju savo sunkų, garbin
gų, vienišų kelią, ir iš to degan
čio kraujo kuria nevystančius 
poezijos žiedus; gudų savo mai
štingos dvasios riksmą jis į- 
m antrini pavei’čia — muzika, o

iš prityrimo — sukuria mokslą, 
ir kiekvienu žingsniu, tartum 
saulė žemę dosniais spinduliais, 
gražindamas gyvenimų, — jis 
nuolat veržiasi — aukštyn! ir į 
priekį! keliarode žemės žvaigž
de.,, .

^Ginkluotas tik Minties jėga, 
kuri kartais panaši į žaibų, kar
tais rami, lyg kardas,?s— eina 
laisvas, didingas Žmogus toli 
žmonių priešakyje ir aukščiau 
gyvenimo, vienas — tarp bui
ties slėpinių, vienas — tarp sa
vo klaidų minios... ir visi jie 
sunkiu slogučįu gula ant jo kil
nios širdies, ir žeidžia' ją, .ir 
kankina smegenis, ir, sukelda
mi jame dėl to karštą gedą, 
kviečia jį juos sunaikinti.

“Eina! Jo. krutinėję knieda 
instinktai, priešginiškai, lyg įžū
lūs elgeta, pi‘ašųs išmaldos, 
maudžia savimeilė; kibus prisi
rišimo plaušai aprezgia širdį ir, 
lyg siurbėlės, minta jo karštu 
krauju ir rūsčiai reikalauja: nu
silenkimo jų jėgai.., Visi jaus
mai geidžia jį valdyti, visi nori 
pavergti jo dvasią.”

Tai toks yra žmogus!
Silpnas padaras, bet tuo pa

čiu metu ir didingas, pasižymįs 
nepaprastų sumanumu ir įmUn- 
trumu. , ■

Juk jis, tas silpnas padaras, 
sugebėjo pakinkyti ir savo tiks
lams panaudoti kad ir šią ga
lingą Columbia^upę.

Žmogus' galianti labai didin
gas ir gražus* iU1 V jis nepasiduo
da, kad jo dvasia butų paverg
ta. ,*r '>H(' 'l

, (Bus daugiau)
_u_____UL.-- -— • ■

“Jauni Lietuviai” 
Pagerbs11 Narių 
Metiniam Baliuj

Rengia Auditorijoj, 
Sausio 11-tą

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas Kliubas rengiasi prie 
savo mėtinio parengimo.

Priešui etiniame susirinkime 
komisija paaiškino, kad kliubo 
balius, su perstatymu, įvyks 
Sausio (Jan.) 11, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Tikietai jau 
platinami tarp narių.
' Priešmetiniuose susirinki
muose. yra tradicija rinkti kliu- 
bui valdybą. Taigi, tas buvo 
padaryta ir šiame susirinkime-

1942 Valdyba
Pasirodžius, kad šių metų 

valdyba gerai dirbo, tai beveik 
visa ir buvo .išrinkta ir a-tei- 
nantiems metams. /

Ją sudaro:
Pirmininkas—J. Rūta
Pirmininko* pagelb.—P. Kilę- 

vičia z f ,
Nut. rašt.—S. Kunevičia 
Finansų rast.—F. Kasparas 
Kont. rast.—W. Dulevičius1 
Kasos glob.T—P. Viršila 
Kasierius—J, Balčiūnas 
Ligonių globėjas—K, Valaitis 
Korespondentas—P. J. Petrai

tis.
Jie visi pasižadėjo nuošird

žiai darbuotis kliubo labui.
* I
• Garbės Nariai

Nors kliubas yra pašalpinis 
ir moka ligoje pašelpas sergan
tiems - nariams, bet kliubas tu
ri ir tokių nąrių, kurie nesir
go ir neėmė pašalpas nuo kliu
bo įsisteigimo laikų. Tokie na
riai užsitarnauja pagarbos.1 Jų 
kliube randasi net vienuolika. 
Jie bus pagerbti kliubo meti
niame baliuje. Kai katrie bus 
pagerbti jau j antru kartu.

Paul J. Petraitis, Koresp.

Musų Naujas PRADEKIT NAUJUS METUS 
pas Milwaukee, TIKSLIAI
Nort ir Damen
Avenues. Atidarykite Apdraustą Šerų Sąskaitą Mokan

čią 3% (dabartinis nuošimčių dydis). Idealus 
investmentas paskiriems asmenims, valdyboms, 
trųstų fondams, partnerystėms ir korporaci
joms. Pinigai, padėti iki 15-tos, uždirba kaip 
padėti nuo 1 mėn. dienos. Stokite į musų 194'2 
metų Kalėdom įSutaupų Klubą, Prasidedantį 
Dabar.

Pirkite Defense Bonus Čia
%

FAIRFIELD SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

’ ' Dabartinė Viet:
2729 West Ccrmak Road, Chicago

NAUJĄ*VIETĄ PO SAUSIO 10-tos, 1942: -
KAMPAS MIUVAUKEE, NORTH ir DAMEN AVENUES, Chicago 

įsteigta 1901 Turtas virš $2,000,000

KALĖDOMS
NAUJAS

RADIO
Nusipirk Kalėdoms naują, gražų radio, kuris gerai pa

gauna visas stotis ir duoda tobulą garsą. Pas Budriką jus 
rasite visokių radio, kokie tik jums patinka. Didelis pasi
rinkimas nuo pigiausių iki brangausių iš visų žymiausių 
išdirbysčių. Zenith gerą radio pirksite už $18.95. Lengvi 
išmokėjimai, gera nuolaida už jūsų seną radio ir dar gra
ži dovanėlė jums pas Budriką užtikrinta. Budriko gražus 

-12 puslapių kalendorius visiems pirkėjams duodamas 
dykai

Onfy Zenith Ha s Thls!
RADIORGAN MASTER CONTROL: 
64 tone combinations on rec- 
ords and broadeasts.

Carleton (7S685) • Automatically plays up 
tą 12 records, receives American and for- 
eign broadeasts. Permanent type needle. 
Has 14-inęh Concert Grand Speaker, 
Wavęryfagnet. Modern lowboy cabinet 
has ample record stor
ame space.

other 
So popular as a 

1942 ZENITH

,942^^^krxi/> 
t»iua RADIO

Budriko krautuvėje galite gauti gražių ir lietuviškų ir 
amerikoniškų kalėdinių atviručių. Budriko auksinių daik-* 
tų krautuvė perkelta į naują vietą, į baltąjį namą, 3241 
S. Halsted st, kur yra didelė ėlektrikinė iškaba —

B UDRIK 
FURNITURE-RADIŪ

3409-11 S. HALSTED STREET
3241 SO. HALSTED STREET

Tel. YARds 3088
< ’ -- - - - ------------------------------------------------------- • ■ • ■

Krautuvės atdaros kiekvieną vakarą iki vėlumosj o 
sekmadieniais iki 5 vai. vakaro.

■'■■■■—■ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . J
Žymios lietuvių radio programos Budriko pąstango- 

mis leidžiamos: iš WCFL — 1000 kil, stoties sekmadienio 
vakare 5:30 vai. P. M. ir iš WHFQ 1450 kil. ketvirtadie
niais 7 vai. P. M.

\iRlDGEPORT ROOFING ANd’ 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas. -

EMPIRE MOTOR 
SALES, Ine. 

9500 EWING AVĖ. 
CHRYSLER—PYMOUTH 

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

Nuo 1942 Tolyn iki 1934 
Atsilankykite ir išsirinkite bet 
kurį, kol dai^ 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 EW1NG AVĖ.

Phone So. Chgo. 4904-4905

- PONTIAC’AI 
HUPMOBILES 
FORDAI 
WILLYS 
Station VVagon

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

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

'victor Bagdonas" 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

—IŠ STOTIES—

W.G.E.S
Kasdien nuo 6:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
(šgir&kit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

arcus
RYTINE RADIO

VALANDA

Garsinkitės “N-nose”
f
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Amerikos
ietuvi ai!
Kuo galėdami pagelbėkime musų kraštui, 

Jungtinėms Amerikos Valstijoms, laimėti šį ka
rą!

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

ąpseiti.
Taupykime popierį, geležį ir visokį metalą.
Gerai prižiūrėkime savo automobilius, atsar

giai važiuokime, nenudėvėkim pergreitai auto
mobilių padangų.

Atydžiai klausykimės radio ir rūpestingai 
skaitykime laikraščius. Nepriimkime kiekvieną 
žinią už gryną pinigą. Žiūrėkime koks jos šalti
nis—ar ji iš 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!

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ. D-RO Blaszczynskio 
, z v Gyduolės gaunamos
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms' žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.'

BOROCYL CO.,1200 N. Ashland Av. bruns1; 7209

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joijn jf. OčubeifeiS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742

4605-07 S o. Hermitage Avė.
South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727 
£ KOPLYČIOS VISOSE 

-Myliai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALT1MIERU

Laidotuvių Direktoriai
MWVWWWVW 
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

,\V.W.WMW 
Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
i ir Naktį

•
' TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

fWWWWWWW\

J. LIULEVIČIUS •
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Tel. YARDS 1419

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

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139• Į., . *

TIRS KAS KALTAS UŽ “APSNŪDIMĄ” PEARL HARBORE

/

. • ' . ! NAUJIENV-ACM’" Telepholo
Prezidentas Rooseveltas paskyrė bendrą Armijos-Laivyno komisiją, kuri nuspręs ar apsileidimas buvo 

kaltas u^radii'hą karinių pajėgų nepilnai pasiruošusių atmušti staigiąją japonų ataką ant Pearl Harboro. čia 
matoma komisija susirinkusi pirmam posėdžiui sostinėje. Iš kairės dešinėn: Brig. Gcn. Joseph McNarney; 

t ‘ ■* ' •

Adm. Wiliam II. Standley; Aukščiausio Teismo teisėjas Owen J. Roberls, komisijos pirmininkas; Rear Adm. 
Joseph M. Reevęs; Maj. Gen. Frank McCoy; Walter B. Howc, raštininkas.

. .................... 11".................

Diena Iš Dienos
Jaunavedžiams. linkime viso

kios laimės ir pasisekimo nau
jame gyvenime. *

Drg.

Baigė Chicagos 
Universitetą

(I
iv

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast lOSth Street Tel. PULLMAN 1270

Bendix Darbininkai 
Prieš Streiką

SOUTH BENĮ), Ind. — “At
sižvelgdami j šalies reikalus”, 
CIO unijos nariai Bendix avia
cijos dirbtuvėse ištraukė auto- 
lizacijų savo viršininkams 
skelbti streiką. Jie nubalsavo 
autorizaciją atšaukti sekmadie
nio masiniame mitinge.

Kompanija ir unija toliau de
rėsis algų reikalu.

Garsinkitės “N-uose”

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

Tel. Hemlodk 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A

VESTUVIŲ 
VARPAI

Jie neseniai skambėjo šiems 
jauniems žmonėms:

Anna Stewart, 700 W. 81st 
Street, ir Povilui Kaupui, 8139 
Vincennes avenue. Jaunavedžiai 
apsigyveno ad. 519 W. 81st 
street. (Vestuvėse pajaune bu-' 
vo Aldona Janulis, 
James Katos.)

Edward Micius, 
Honore street, su
tery, 4519 N. Campbell street. 
(Vestuvės įvyko vakar, gruo
džio 22 d., Pųerto Rico šaipi, 
kur. jaunasis tarnauja U.S. val
džiai.), ;

Charlotte Kučauskas, 
pp. J. Kučauskų, 10557 
Wentworth avenue, su 
viu Byron T. Fischer,
Harvard avenue. (Pajauniais 
buvo Eleanor Puzarskis ir Ray- 
mond Yos.)

Frances Kuzmarskis, duktė 
pp. F. Kuzmarskių, 811 West 
G8th street, su Vincentu Iva
nausku, sunum pp. Walter Iva
nauskų, 2252
Road. Jaunieji gyvena ad. 811 
W. 68th street. Abu baigę auk
štus inokslus, jaunoji Chi. Tea-. 
cher College, jaunasis — 
yola Universitete.

o pajaunis

3518 South
Ruth Fiat-

duktė 
South 
karei- 
11554

West Cermal

Miežiunai-Meshun
Šventė 25-ių 
Mėty Sukaktuves
Didelis Būrys Svečių Jų 

dabrinėse Vestuvėse’’

Lo-

“Si-

2'5-i metai atgal, Kalėdų šven
tėms artėjant, Chicagoj apsi
vedė pp. Eugene ir Adele Mie- 
žiunai-Meshun, 4502 South Ke- 
dzie avenue.

Nepamiršo, žinoma, pp. Mie- 
žiupai, kad šįmet jiems sueina 
“sidabrinės sukaktuvės”. Nepa
miršo apie tai nei jų draugai.

Surprizasz
Vakar, nieko pp. Miežiunams 

išanksto nepranešę, didelis bū
rys svečių atūžė į jų namus, 
ir iškėlė “jaunavedžiams” pui
kias sidabrines vestuves. Drau
gus ir gimines tam suorgani
zavo ir puotą surengė pp. Bog- 
vilai, Stroefels ir kiti pp. Mie
žiunams artimi žmonės.

Tarp svečių buvo pp. P. 
Graudenis, formanas Swifto 
bendrovėje, inž. Malkus, Dr. 
Jacoby, p-a Briedienė su duk- 
tere Genevieve, p-a Mileikienė 
su dukterimis, žinomu rengė
jai, ir daugelis kitų :svečių.

. Svečiai Iš SoT Berid
Iš South Bend, Ind., j ves

tuves taipgi buvo atvykę Dr. ti leidimą keli

NEBŪK PAGUL
DYTAS DEL 

VARGINANČIŲ 
MUSKULŲ 

SUSTINGIMŲ, 
SKAUSMŲ,. 
SUKINIMŲ 

’AR TRAUKIMŲ

A

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER /VIRS BO METŲ 
PARDUODAMA VAISTINfiSB

‘A. Einoris ir p^a'S'. Einorie
ne. t

P-s Miežiunas yra “barbe- 
r’io” biznyje. 'Daug metų at
gal jisai užlaikė kirpyklą ta
me pačiame name, 18-toj apy
linkėj, kur buvo pirmoji “Nau
jienų 
ei j a.

redakcija ir administra;-

New Yorke Apsivedė 
Leit. Walter Butkus, 
P-lė S. Hardenbergh

X

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Helmuth Grunald, 22,

Ruth Dargat, 20
Joseph Horodeckis, 26, su

phie Kulesza, 23
Peter Renkas, 21, su Alice

Malanowski, 23 ,
Peter Knezevich Jr., 

Eleanor Stasehke, 20

su

So-

Du Prigėrė
Prie Racine

21, su

RACINE, Wis. — Ledui 
žus Root River upėje, 
30 metų Ferdy Walqųist iš- Ra
cine, ir jo,4 įmetu sūnūs,„Dan- 
ny.

lau- 
pjįigėrė

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Vestuvės Governor’s Island’e, 
N. Y, . .-

New Yorke gruodžio 20-tą 
apsivedė leitenantas Walter 
Butkus ir p-lė Suzanne Har- 
denbergh, duktė' Colonel and 
Mrs. Raymond Hardenbergh’ų.

Vestuvės įvyko Officers’ 
Kliube, New York uosto, karo 
stovykloje, Governor’s Island, 
kur Įeit. Butkus eina medika- 
lio karininko pareigas.

1 Buvęs Gydytojas
Jisai yra buvęs Dr. Walter 

Butkus' iš Chicago Heights, su- 
nus,/tani\3i mieste gyvenančių 
biznierių pp. Antano ir Agnieš- 
kos Butkų, 14<3 Wentworth 
avenue.

JKaip tėvai ir jų dukteris, taip 
ir Įeit. Butkus yra nariai Chi
cagos Lietuvių Draugijos, ir vi
si uolus “Naujienų’’ skaįyto
jai.

žentas Laivyne
Pp. Butkų žentas, buvęs adv. 

Vincentas Meskis dabar irgi 
yra Dėdės Sąmo tarnyboj. Ji- 
isai yra Chief Offjcer, Navy In- 
.teljigence; Chicagos Crrer)'; 
Lakęs laivyno stotyje. Jisai ren
gėsi vykti New Yorkan į ves
tuves, bet nežinia ąr galėjo gau-

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą^ kuris 

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

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

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

' \ pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. 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 NERĘAT
(NURKAITIS)

PrĮtaiko atęakomin- 
gai akinius už pri
einamą ’ kainą ir 

" aht lengvų išmo
kėjimų.

3241 Š. 'Halsted Street
. PHONE CALUMET 4591 

RAKANDŲ KRAUTUVE

diplo-Pereitą, ketvirtadieni 
mą. iš Chicagos Universiteto 
gavo studentas iš Harvey, III., 
Edvardas C. Shilenskus, 15601 
South Halsted Street.

Jisai baigė Business Admi- 
nistration mokslus. Gavo Ma- 
ster’s laipsnį.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500xWest 63rd Street

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

Pirkite tose •krautuvėse,- ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St. 

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos 
Phone YARDS 7299

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MID1VAY 0001

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

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

TOTATAUČIai j

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.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen HEMIock 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-Rąy 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
Rrirdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS*

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso Valandos:

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

Nuo 
vai.
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12

valandai dieną.
nhono 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. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
DR. STRIKOL’IS

Gydytoms ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Serėdoj pagal sutartį.

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 3395DEFENSE

BUY 
UNITED 
STATĘS 
SAVINGS

ONDS 
ANDSTAMPS

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Ęituanica Avenue Phone YARds 4908

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

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

oš s.m > k niin ivsronimmtottK

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namu tel. REPUBLIC 4688



♦

4

I

>:

Antrad., gruodžio 23, 1641 NAUJIENOS. Chlcago, 111

Prisideda Prie 
Bendrų N. Metų 
Vakaro Roselande

K. D. Susivienijimas Perka 
Bonų Už $100

ROSELAND. — Gruodžio 18 
d. įvyko K. D. Susivienijimo 
•priešmetmis susirinkimas. Bu
vo skaitlingas, sušauktas atvi- 
n/tęmis.

K/dS. namas bus paimtas už 
mortgičiuš. NUtaita prisidėti 
prie NAtijų Metų snlaliktuvių. 
Kaip praneša, prie to yra pri
sidėjusios 9 draugijos. Reiškia, 
triukšmingai pasitiksime Nau
jus Metus.

Narbutas Pasitraukė
A. Narbutas atsisakė iš fi

nansų raštininko vietos. Jis dir
bo per daugelį metų. Vice^pirm. 
neatsilankė. Kiti valdybos na
riai palikti 1942 metams.

Nutarta nupirkti Valdžios ap- 
sigyninfo bonų už $>100:00. Dary
bas pavesta pirm, ir iždinin
kui, Patarta pirkti iš lietuviš
kos įstaigos, kad valdžia žino
tų, kiek fodtuvini remia šį ka
rą.

Rengs Balių

MARCIJONA 
RAKAUSKIENĖ

Po tėvais Zakarukė 
G y v. 5220 So. Kenwood Avė.

Psrsiskyrė su šiuo pasauliu * 
gruodžio 19 d., 8:15 vai. vak. 
1941 m., gimus Batakių aps
krity ir mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Oną Urban, žentą ( 
Juozapą, 5 anukus, kitas gi
mines, draugus ir pažįstamus. • f

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės^) 
įvytes/'trfėdiądienįji gtuidžutr 24 
d., 1:30 ’val. po pietų. Iš kop
lyčios bus nulydėta į Lietuvių * 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marcijonos Ėa- . 
kauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiam! dalyvauti laidotu- • 
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Duktė, Žentas, Anūkai ir 
Giminės.

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

JAPONŲ SUBMARINAS UŽPUOLĖ AMERIKOS LAIVA

Athbrfkoš Drč’klhLs tah’kbris ijMitilk'ltį (pro Adbiil'i’ftž šitlą ij ;^riri fEraiitifeb^ Jkiriką ipd
išsisukimo nuo jį užpuolitšif) jaudrių Štihniriidrib; A'Wkti ’įy^kd M/bs ’2() 'riMtdthiė | <hrib 'Orilifbrhijos
kranto.

RASE ISTORIJOS MOKS 
W ŠVIESOJ

(Tęsinys iš *Mo pūsi.) ’ 

tikros kūno formos atitin-.

(
t*;.- ...

CLASSIFIEO ADS.I
t.*.' ■

Nutarta surengti balių. Susi
vienijimas gyvuoja finarisdis ■— 
Vidutiniškai.

Narys.

V. Kriščiūnas Vėl 
Simano Daukanto 
D-jos Pirmininkas

Paliko Raštininku;
Ir Kiti Buvę Nariai

Daukanto Draugija

rast.— 
Katilą-1 
Zalato- 
Masai-

A. J. 
kontrol. rast.—Iz. 

iždo gltobėjas—J. Malinau 
maršalka—*K. Valaitis

i !

'.'J*!.”” .. f \ ,,

/ Zv-s.'a . -Mi ?• < i ■ I

Ir Kupiškėnai

Pradžiai už $100
Paliko /senąją valdybą Bar 

vibiiieittš ritiėtoftis

žas” Radio

ig^lbos iridi vienam. Jis mepai- 
sč /ar ikam djam atlyį'tnš ar ne. 
Tokių žmonių rdtfti pasitaiko 
Šiam pašatilyj. Jis -tie tik sau 
<ir 'savo šeimyriai geras buvo, 
fodt lygirii ir kitiems. Todėl, 
foiės foiėktitorribt negalėsim jį už- 
-iriiršti.

Nežiūrint musų skausmo, 
linkime -visiems liriksmh Kalė
dų

tam
ka ’tfim dfkrtis tėrilperririierilus, 
^ai gal turėtume .pagrindo Sįmę-’ 
sti. kad tos atskiros fižihėš sa
vybės, kforias mes priskiriame 
atskiroms rUschiš, .yTa ir savo
tiškų dvasinių štfvybių priežas-. 
tys. Bet ir čia reikalingas dide-, 
lis atsargumas ir-daug dar reiks 
tirti, kol pavyks ką nors tikra 
nustatyti. Tačiau, jokiu bUdu 
nepasitvirtina faktas, kad kiek
vienai' į akį krintančiai fizinei 
savybei tuojau atitiktų ir "kuri 
nors psichine savybe. Iš kitos 
pusės, didelis fizinis panašumas 
gali turėti labai įvairias psichi
nes savybes. Net grynai fizinio 
pasaulio srity, panašumas toli 
gražu nereiškia giminirigutno 
(konvergencijos reiškinys). 
Svarbiausi palinkimai ne būti
nai pasireiškia žmogaus ar ra
ses paviršiuje. Labai dažnai da
roma klaida, kai rasės tipas su- 
tapatybinamas su kūno konsti
tucijos tipu, tuo tarpu kai tos 
pačios rasės tarpe randame dau
gybę kūno konstitucijos tipų.

Iš vokiečių .parūpino V. J.
(GALAS)

HELP WANTED—FEMALE

KSIKALINGA PATYRUSI vei- 
tėrka. Geras "mokestis. Nedirba sek
madienį. 506 W. 39th St. ATIantic 
9739.

Pa^biriihfcų Ritikfai ____

/ GERA PROGA
SENYVAM SMOGUI ARBA 

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

NAUJIENAS,

Tel. CANAL 8500
— —H. .11 I

RE AL ESTA1E tfoR SALĖ 
Nan^-jteinS Pątdavimtil .

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, Itftus. tarinat ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už'tSBh arba mainais. Norint) 
pirkti ar rriaiuyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo Šaukite:
PAUL M. SM1TH & GO.

REAL EfįTATE — LOANS*-
> INSURANCE

4981 S. Ashland Avte.
tel. YABDS aflOl.

, JONAS GRINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 21 d. 5:15 vai. lyto 
1941 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Grinunų kaime, 
Ramygalos parap. 
išgyveno 31 metus, 
dideliame 
Marijoną, 
Silvestrą. Adašiunus ir jų šei- • 
mas, ir daug kitų giminių ir ■ 
pažįstamų. Priklausė prie Jau- , 
nu Liet. Tailt. Klubo it Tei- 1 
sybės Mylėtojų Draugystės. ' 
Kūnas pašarvotas Antano Pet- • 
kaus koplyčioj, 6812 South 1 
Western avė. .

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, gruodžio 26 d., 1 vai. 
po pietų. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines/

Visi a. a. Jono Griniaus gi
minės, draugai ir .pažįstami » 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ' 
jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę:

Moteris, Dėdės, Giminės J 
ir Pažįstami

Laidotuvių direktorius Ant. , 
Petkus, Tel. Grovehill 0142 
arba Cicero 2109.

Amerikoj .
Pdliko ‘

nubudime moterį
2 dėdes, Joną ir t

P. Kiltis 
Valdyboj

Simano
1942 metams paliko beVčik vi
są “pereitų” 1941 melų valdy-į 
Ibą. Ją sudaro:

Pirm. V. Kriščiūnas; 
■—J. Racevičia; nrltar. 
p. Kiltis; fin. rašt^-A. 
Įkiš; iždininkas- 
iris 
Itis
škas;
Iknygyno prižiūrėtojas—A. Vil- 
Įkis; sergančių narių lankyto
jas—-K. Valaitis; draugijos kvo-‘ 
ttėjas—Lr. J. P. Poška-; ritStb-' 
<vai į Chicagos Liet. Auditori-’ 
įją—P. Kiltis ir L. Jucius.

Revizijos Komisija
Komisiją knygoms patikrinti' 

sudaro J. Lacaitis, K. DemeteCr 
kis ir A. Vilkis. Buvo kilęs, 
klausimas apie ’lotus Lietuvi^’ 
iratftiškose Kapinėse. Draugija 
turi 8 lotus. Po apsvarstymo 
liko nutarta "parduoti, jėigu 
siras pirkėjai. Tas darbas 
likta valdybai atlikti.

• X

Du Nauji Nariai
I

Valdybos rinkimai Įvyko 
Dieno Daukanto Draugijos 
priešmetiniam siish-mkiinc, sok-; 
tnadionį, gruodžio 7-tą, Lietu-j 
tių Auditorijoj.

2 nauji nariai įsirašė dratt- 
gijrin, :buterit, K. ’Khzdailis ir! 
Anna Bagdonas. Taipjau pasi
žadėjo draugijai pasidarbuoti' 
ir pakviesti '.daugiads draugų' 
rėdytis i narius. Ligoriių yra* 
keturi, ir nutarta pašalpa mo
kėti kuriems^ priklauso.

Draugija nutarė surengti pik
niką sekančią vasarą.

Sekantis metinis susirinki
mas bus stikvieštas atvirutė
mis, nes yra svarbių klausimų, 
paliktų apsvarstyti metiniame 
susirinkime, apie finansus, po
mirtines, įplaukas ir išmokeji-: 
muS.

Linskntų ŠvbnČią!
Sveikinu visus draugus ir 

drauges su šventėmis, ir lin-1 
kiu Linksmų Kalėdų ir Laimiri-Į 
gų Naujų Metų 1942. Taippatj 
linkiu ^Laimingų Naujų Metų 
“Naujienoms” ir visam štabUi; į

P. K. Sekr. (

at 
pa

Si-

šalthriiėro Tladio Valandoj
“Buvo įkaistus ifr šdltas -Ka-: 

Hėdų vakaras, š^kštuo’is'Skrud- 
;žas sėdi namuose piktas ir su
rūgęs. Jo Šiandie nėdŽiiigiha ;pia- 
•saulio džiaugsmas. Jam tikj 
Jauksaš rtiįii............tik ipihiįd 
skambesys prdliiiksmirta jo" hlu- 
rią širdį.

“Tik staiga nakties gludimio- 
je pasirodo SkrudŽUi trys dva-, 
ssios....... ir.^....” iBdt >jųs jger'imiį
Jatsisukit rądio Kalčdų rytą w 
Ipasiklaušykit Šaltimiiero radi o: 
iKalčdiį .prdgMmb. pą >rytą, >1-0100 
'valandą, ;iŠ 'W.dlJI.P." '^tbtios' 
(1520 ’ke.) bris tvariniubijathasj 
Kalėdų ‘pašrika — ‘‘^kŠttidTtS 
SkrudŽas’0. ,

šis garsus 'Charles /DidkrinsV 
veikalas kasmet girdimas an
glų kalboj iš didesnių 'Stočių.. 
Ta pati rolė, kurią • ŠaŠltiŲiie- 
ras vaidina, yra pildoma žy
maus artisto Lionei Barrymore.

Tegul -nei. vienas nepasilieką. 
neišklausęs Šibs Kalėdų pasa
kos, KdlČdų rytą, kaip 10-tą va
landą, iiš :(i520 kcA
radio stoties per šaltimiėto iliėy 
tuvišką pbbgtarrią. $3kl.)

... ....y1'- "k~< 

Gražus Ir Įdomus 
Kalėdinis
Programas .-į

šiandien, ;aritradieriį, 7tą vrit 
vakare, iiš StdiičS ^V.-G.E'S. 'bris 
transb'ubjamas grd-Žus 'ir jįfc; 
mus ratilo prbgramas.

Daly varis iferightbti iBar k Mo
terų Draugijos Choras, 'Sesė-i 
rys PržriiWkaitčs, “Dėdė Vai-, 
tekūnas dr kiti žymus, trilėri- 
tai, kurie yra gerai prisirėri- 
gę išpildyti spObialiai įįtažų <ir 
įdomų Kalėdinį programą; su
sidedantį dš 'kalėdinės mužikos,; 
dainų, pasakų, jtiokų, sveikini
mų etc. Taigi, noįatriirškite pa? 
šiklausyti ir kitiems priminti. '

Rep. xxx Kad ir pavargęs neatsakė pa-

švenčių.
Mdtihh Ona Navickas, Duk
terys, Sūnūs ir Giminės 
Mėllose Barik,’ BĮ,

, NAUJl^N Ų-AUME I’hoto
Frėdėriek / &•/ 'Gončldveš, 

tanferio . Ag^rwdrld kapi itto- 
n:is, kuriam pavyktu išimi 
riiėvrūoti jo aivų iižptto’lusį 
japoną sųbriiarinų. Ntffto- 
•tbgrrifuotas po parp'latikrmo 
iš juros jis pareiškė; kad, 
“Jei būtume turėję ginklų, 
šiandien gal butų vienu siib- 
riiaTinu mažiau?’

Gruodžio 13 flicrią Ktipiškč- 
jfiig Ku'lturds Draugija laikė 
-priešme-tinj s'usii’irikimą. Narių 
itfsįiriHkČ dabai skaitiirigni, nes 
•Mdširiiikiriio tikslas >bir-vo nomi- 
tritoti valdybą iftdititth-tibrits me
tams.

Dalyvavo kbtifčrcheijoj
Buvo skaitytas laiškds-pa- 

kvidtirhaš į konferenciją -Demo-
M, ..... ... . «. .fc ■ , ....M ...................

Navickų Šeimoj
.1 •

_ !, „t--------- .

Mėtai Nuo Viktoro Navicko 
■Mirties

Jari ;šdkarika motai kaip -my-^ 
limite -vyras, Viktoras, brangus- 
riitišų tčvdlis, liko iškirtas iriubi 
mtisų. Mirtis yi*a kaip kdlęs Žvė
ris, kuris sudrasko llairitirijįą, 
šdimynišką gyvenimą.

Kodėl teikė'jb atimti ijį -nuo 
^rimsti 'ii* pritikti tokį 'širdies' 
Skausmą. Nėra tos riiiėhbs; kali 
nbsužibčitį ašarbs mristi akyse.

Nbliiiksma mtrms .gyvėriti, nė-' 
miėla niekas mums. Kut diriatri 
ar kur itaŽiųrim, vis esam ite-; 
gauti sieloj. Tas t^iskas mus tik 
graudina. 1 l\

“Mažai t Tokių”
Jis buvo visti mylimas ir vii- 

Siems norėjo pądeti visokioj; 
bėdoj. Jam taš* sunku neb’tivo.1

Sąjungos. Laiškasšomybės 
'vicribrilširii įpriimtas ir paskirti 
•tiK mariai -—R. Matėkoriis ir P. 
Brilchtthas, kurie atstovavo Ku
piškėnus jvykiteioj koriferenci- 
jbi gruodžio 14 d. Dariaus ir 
Gifėno 'Svetainėje.

Kupiškeriai itiepamiršo ir šios 
mūšų iiaujds tėv^ries reikalų — 
Amerikos. Ttis juos kilo suma
nymas it visi nariai pritarė, 
kad plikti apšigyriimo fotonų už 
$lfo0.

Viena permaina
Dtrriiiiiirikui ' T. Stahioniiii 

Įvaikiai vedarit šrišiėinkimą, 
virikiiš iiittvo atlikta gkoitai ir 

iritą forib homiriavimo valdybos. 
Viši kariai reikalavo, -kad seno
ji valdjfoa Įtoašiliktų ir kitiems 
metams, ji ’tur^jo sutikti. Tik 
pirmiriiriko pagelbiriirikas lįko 
dšririktas naujas. Valdybą suda
ro sekami asriienj’s: F. Stanio- 
irirš'-— pirm.; P. švėlnis — vice- 
plrminihkas; P. Balčhuiias — 
sekretorius; K. Katetia — fin. 
trišfiriirikas; 
iždininkas/
Čhcreška — iždo globėjai.

“čampionai”
Prie draugijos prisirašė vie

na narė — J. Latozienė. Po su
sirinkimo buvo vaišes ir drau
giškas pasikalbėjimas iki vėlti- 
inos, o* v^rai sukirto ’kdletą: 
“gėmių” pinriklio. ‘'Roselatidie-f 
tis P. Sadula su K. Katella liko 
čampiohais įrttfėš K. Msftekonį

K. Matekcfois — 
A. Zahibas ir P.

TARP MUSŲ

No. 49(jl — Namie dėvėti sukne
lė. Sukirptos mieros 42, 14, 16, 18 
ir 20 taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

PARENGIMAI
TAUTIŠKOS PARAPIJOS balius 

ketvirtadienį, gruodžio 25, Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halstea St. Bus 
tgera muziką ir gerų gėrimų. Kvie
čia KOMITETAS.

FARMS FOR SALĖ 
Ūkiai -Pardavimui

PARDAVIMUI, MAINAMS -ant 
nuosavybės Chicagoje —• 60 akrų
farma: geri troįtesiai, arti Holland, 
$3,200. Taipgi *2(5. akrų farma: na
mas, garažas, arti Senville, barge- 
nas $1,500, $150’ įmokėti, $10 kas 
mėnesį, Jacob ‘Grasmeyer Realty, 
Brokets, 426 M^plė Avė., Holland, 
Mich. , r<ši/

WHOLEŠALE FURNlTURE 
Rakandai ir įtaisai RHrdavimui

MOKĖDAMI CASH— 
už 'rakandus sutaupysite nuo 40 
šiki 60%. Mes pristatome bile kdt. 
Pašaukite ar rašykite dėj daugiau 
informacijų. Vien tik hącidnalisti 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, '
- 6343 So. Westem Avė. 

Chicago, Iii Tel. REPublic 6051
• ----- --  — —- --------- -- - - — . . - ------- ---- _

r

Pas Grinienę — 
Viskas Ktičiems 
Ir Kalėdoms

jfiau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bl 
'kūtę arba priduoti pavyzd o 
numerį pažymėti mierą Ir ttU- 
ildai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa«

Nevirkite Virtuvėj, Nueikit į 
New Life Delicatessen!

Jeigu dar nesUpirkoto visų 
kalėdinių dovanų, o laiko ma
žai turite, ir rūpinatės, kad 
reikia Kūčių stalas paruošti ir 
skanėsiai Kalėdoms — tai — 
besirūpinkite. M. Griniene, 3331 
Sduth Hdlsted Street, attiks už 
jus visą virtuves darbą.

Jos maisto krautuvėje, New 
Life Delicatešsėn, aukščiau pa
duotu adresu, gausite viską 'kas 
reikia Kučioms ir Kalėdoms, iš
imant gal būt -šieną Kūčių sta
lui. Ten gausite labai skanaus 
kisieliaus, šližikų, silkių, žuvies, 
visokio sūrio, “nalesnikų” — 
blynų su -suriu, .pyrago, ir įvai
riausių kitokių valgių.

Rainos Žemos, Maistas 
šviežias

Kaltibs, kaip visUbmfct, labai 
prieinamos, ir y maistas labai 
šviežias ir skanus, pačios p. 
Gritiienes kasdieh Šviežiai pa
gamintas. . Krautuvė 
kiekvieną dieną (ir Šeštadie
niais) iki vclunios, o sekmadie
niais ntio '9 iki 1, ir htio 5 f30 
iki 9:00. Telefonas, YARds 574Ž.

to ženkleliais 'kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:' 
Naujienos Patiem Dept* 178Q 
So. Halsted SU Ghicago, I1L

I

URBA M

H

atdara
M

vclunios, o sekmaflie-

H5B?

*

LOVEIK!S=k 
' Dalis.

KVIETKININKAS 
Gėtės Vestuvėms, Banktetams 

ir Pagrabams. . 
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308 
XXXXXXXrrXXXXXXXXXXXXXXT

K,.y - ____ _

*JrXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 

kietams, Laidotu- 
Į vėms, Papuoši- 
‘ mams-

GĖLININKAS
4180 Archer Avemit.

Phone LAFAYETTE 5800

Turtas ViršSB,500,000.00
rj ,'**j ii r-i.. A i , a. i  -L v. .• 'i,'- • - ■

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
■ Nėra Saugesnės vietos DM Taupomo Pinigų

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

ACHING-STIFF 
SDRE MUSCLES
GREITAI patf*lb4i vartoki t Mušte- 
role! Masalas tuo nuostabiu ,pri«4- 
eplntoju” aktualiai atvaro •vleiio 
Mito kraujo skaudamiems muaku- - 
lahis ir padeda , jiaftdlMti lokalini su- 
sikopIiMa. 'Geresnis nei mustard plas
ters Padarytas 3 stiprumu

LOAN ASSOOATIONof Ofep 
JUST1N MACklEWICH, PreM 

4192 Archer Avemie 
VIRginia 1111

Skelbimai Naujienose 
Auoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ DU CHICAGOS 
LIETUVIUS, J. GRINJ, K. PEPERĄ

-U-X.
NAUJIENOS, Chicago, III. Antrad., gruodžio 23, 1941

PIRKITE U. S? A. DEFENSE BONUS KALĖDOMS ' -
t * ' . ... 1 ... . . . • ŠEŠTADIENĮ LAIDOS ŽYMU MARQUETTE- 

PARKIETĮ, STANLEY SZAMBARĮ
Vienas Žuvo. Prie 67th Ir Cicero, Kitas 

Prie 44th Ir Westem
Po automobilių ratais sekma- 

diclfio vakare žuvo du Chica
gos lietuviai. Vienas jų buvo 
marąuetteparkielis Jonas Gri
ms, siuvėjas, nuo 6855 South 
Talman avenue. Antras — brid- 
gvportielis Kazimierus Peperas, 
nuo 3117 South Union avenue.

Jonas Grims žuvo prie 67th 
ir Cicero avenue, kur bandė 
pereiti skersai kelių. Automobi
lį vairavo 26-metų clricagietis 
David Broune, nuo 10333 South 
AVood street. Jisai buvo sulai
kytas inkvestui.

Smulkesnės ; irios apie velio
nį yra paduotos mirties prane
šime, Čitoje vietoje. Jisai bus 
laidojamas Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse.

Ėjo Gatvekarj Paimti.
Kazimieras Peperas buvo už 

muštas .prie 44-tos ir Węstern 
avenue, Brighton Parke. Nelai
mė Įvyko jam einant paimti 
lalvekarj namo. /

Ant velionio užvažiavo tro
bas, kuris jį nusviedė po ratais 
kito automobilio. irgi troko. 
Pirmo truko vairuotojas pabė
go, bet policija suėmė kaman
tinėjimui antrąjį. 18 metų Ed- 
\vardą Kloch, 4311 South Whip- 

, ple street. Kaip vakar turėjo į- 
vykti inkvestas, bet kadangi 
policija pirmojo vairuotojo .ne
atrado, tai tardymą atidėjo iki 
sausio 6-tos.

K. Peperas buvo senas Brid- 
geporto gyventojas. Paliko 
žmoną Barborą; keturias duk
teris, Seserį Michaliną šv. Ka
zimiero vienuolyne, Mrs. J.

Rytoj Laidoja 
Uršulę Kaulakis

Staigiai Mirė širdies Liga.
SOUTH CHICAGO. — JIylo> 

šv. Kazimiero kapinėse laidoja
ma Uršulė Kaulakis, sena So 
Chicago gyventoja, nuo 8837 S 
Houston Avenue. kūnas yra pa
šarvota koplyčioje, 8747 South 
Commercial avenue.

Velionė susirgo beviešėdama 
su šeimyna savo ūkyje, India
na valstijoje. Buvo skubiai at
vežta ligoninėn, bet staigios šir
dies atakos išlikta ji'sąmonės 
neatgavo ir -mirė. Ji paliko vy
rą Anlaną ir, rodos, du sūnūs.

Laidotuves tvarkys J. F. Eu- 
deikis.

VAKAR CHICAGOJE
e Už viešbučių apiplėšinėji

mą Chicagoj policija suėmė 21 
m. Carl Kracher, 3859 N. Ash
land avenue, ir 21 m. Syd 01- 
ken, 4418, N. Drake avenue. Jie 
apiplėšė Park viešbutį, 1205 N. 
LaSalle ir Thodvvin Hotel, 
VVinthrop avenue.

© Užpereitais metais 
gyba Chicagoj suėmė 72
nes už pinigų padirbinėjimą. 
Šiais meitais • areštų buvo tik 
22. /

5016

žval- 
žmo-

CHICAGO BEARS LAIMĖ JO FUTBOLO ČAMPIJ'ONATĄ
/ t

Staigiai Mirė Sekmadienį, Gavęs 
Širdies Ataką

MARQUETTE PARK. — La- 
bar liūdnos bus Kalėdų šventes 
pp. Szambarių šeimynoje, kuri 
metų bėgyje pergyvena jau an
trų mirties tragedijų.

Antradienį po pietų, apie 
2:15, staigiai minė p. Stanley 
Szambaris, šeimynos galva. Ji
sai užbaigė gyvenimų netikėtai 
gavęs širdies atakų.

30 m. Biznyj.
Velionis buvo apie 57 

amžiaus, ir paėjo iš Kražių mie
sto. Per virš 30 metų jisai Chi- 
cagoje buvo maisto krautuvės 
biznyje. Paskutinius 19 metų 
gyveno Marąuette Papk koloni-

metų

numas. Užlaiko maisto krautu
vę, adresu 6500 South Talman 
avenue. Tuo adresu pp. Szam-

rezi- 
ave-

Du Sūnys Armijoj.
Velionis paliko žmonų Oną 

Szambaris, dukterį Alice ir du 
sūnūs, Edward ir Alphonse. A- 
Lu jie yra U.S. armijoje, vienas 
Californijoje, o kitas — fikrai 
kur žinių nėra. Trečias pp. 
Szam barių sūnūs, Stanley, žu
vo kiek laiko atgal traukinio-

Velionis laidojamas į šv. Ka
zimiero kapines šeštadienį rytų, 
iš rezidencijos, kur kūnas yra 
pašarvotas. Pamaldos įvyks 
Marąuette Parko lietuvių baž
nyčioje.

Laidotuves tvarkys L. A. E- 
zerskis.

• Lėktuvui sudužus Jackso- 
ne, Mjss., žuvo leitenantas Les- 
lie Shimeall, 3629 West 46th

bariai taipgi gyvena. | street.

ATEIKITE DARIAUS-GIRĖNO POSTO \ 
LEGIONIERIAMS | TALKĄ!

■ " ............ . ■ ................ i

Aukokit Cigaretus Karo Invalidams 
Hines Ligoninėj

nie; du sūnus, Frank ir 
taipgi tris anūkus.

Kūnas yra pašarvotas 
(.uncijoje, 3117 S. Union
nuo, iš kur bus palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse penktadie
nio rytą. Laidotuves tvarkys A. 
M. Phillips.

Velionis Bridgeporte išgyve
no apie 32 melus laiko. Ilgai 
dirbo Chicago Cold Storage 
bendrovėje.

Kitose auto,, nelaimėse žuvo 
šie žmonės:

kad neteks 
metu 18- 
nuo 1639

ties 5858

22 m' George F. Redlich, 
1460 E. 57th street, prie 83rd 
ir Commercjal;

59 m. August Funk, 5719 Im- 
lay street, prie Irving Parkz ir 
Cicero;

66 m. 18-ietis, John Kosloff, 
2126 South Halsted street;

60 m. bridgeportietis, Chales 
I^athus, 3601 Union avenue;

65 m, Genry Adams, 2550 W. 
Cermak, prie Cermak ir Oak-

9 Chicagos eivilės apsaugos 
komisija perspėja chicagiečius 
nepirkti dujinių kauktų, užsili
kusių iš pereito karo. Jos ne
geros.

Susirūpinęs,
regėjimo, nusišovė 58 
ietis, dVIichael Kulka, 
W. 18th ^treet.

• Iš automobilio,
S. Ashland avenue, vagys pa
sivogė tris bugnus ir penkis se
tus cimbolų. , ,

• Adresu 452 158th street, 
Calumet City, policija suėmė 6 
moteriškes ir 10 yyrų.* Savi
ninkę, Mrs. Margie Smith, kal
tina paleistuvavimo namų už
laikymu.

■ •

• Nukritusi į eleveiterio šu
linį, adresu 166 West Jackson 
bulvaras, užsimušė 55 metų 
chicagietė, Rose Oscaik, nuo 
1818 Superior street.

NAUJIENŲ-ACME Telepholo
Akcijos momentas futbolo lošime lačp Chicagos Bears ir New Yorko Giants už 

profesinio futbolo čampijonatą. Titulą laiįiėjo chicagiečiai. šioj komandoj žaidžia 
t trys lietuviai: Bill ■ Osmanskį,. Bpb Nowas!čey ir Al Matilda. > ’ ' ' '

' \ ' - ' ' ' ■ / ■ '■ ■ . ■

MOTERYS KARO TARNYBOJ -"L L

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

Kalėdų Dovana
Postas ten jiems surengs šau

nų muzikalį programą ir kiek
vienam invalidui įteiks po dė
žę (“kartūną”) cigąretų. Ta 
bus legionierių kalėdinė dovana 
kad ir truputį suvėlubta, kole
goms, su kuriais jie kartu ko 
vojo didžiojo karo frontuose.

Dariaus-Girėno postas pats 
negali tokio didelio darbo at
likti be lietuviškos visuomenės 
talkos. 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 vienų 
kas veteranui, kurių tarpe, be
je, yra ir didelis skaičius lietu
vių, tarnavusi^ didžiajam ka
re. *

naus sumanymo, ■ priduodami po 
vienų ar daugiau dėžių cigare- 
tų:

Mrs. John Neverdauskas, 4348 
$. Talman—1

Kaz. Kairis, 4433 S. Honorc
15, 20

Bill Shimonin, 4 133 S. Hono- 
re—1

Antanas Kasper, 4433 South 
Honore—1

yiktorija Dundulis, 4035 So.
RockvelUnl >

Petronelia Vaičiulis, 4822 S. 
Artesian—1 ,.

Joseph Gobei, 7213 S. Clare- 
mont—1

Joseph Stankus, 4021 S. Ar
tesian—1

Pp. William Kairis, 4404 S.
Rockwell—1

Peter Josepaitis, 3210
Lowe—1

Jacobs Meat Market,
Archer avenue—1

K. Silabinius, 1448 S.

F. Nevakauskas, 2653 
43rd—1.

South

4003

Kedzie

West

Kur Priduoti
Talką 
į. Da-

63 m. Carl Lindell, 15329 
Lexington avenue, Harvey, ties 
155th ir Lexington, ir

29 m. Fred C. Fisher, 2238 
llonore street, North Chicago, 
AVaukegane, III.

Kisielius, Šližikai — 
Viskas Šventėms Pas 
M. Grinienę

Lietuvis Užmuštas
Automobilio
Nelaimėj

dSekmadienį, gruodžio 21 
ant 36th ir Union Avė. buvo 
mirtinai sužeistas Kazimieras 
Lecius, gyvenęs adresu 3601 S. 
Union Avė. '

Buvo nuvežtas į St. Paul li
goninę, bet netrukus ten mi
rė. . J

Kūnas randasi J. F. Eudeikio 
koplyčioj, 4605 So. Hermitage 
Avė. Laidotuvės įvyks gruodžio 
24 d. 1:30 vai. po pietų į Lie
tuvių Tautiškas Kapines.

Nevarkit Virtuvėj, Nueikit Į 
Nevv Life Delicatessen

Nevarkite, nesirūpinkite apie 
prirengimą patrovų Kučioms ir 
Kalėdoms. Palikite tą darbą M. 
Grinienei, 3331 South Halsted 
Street.

Jos maisto krautuvėje, Nevv 
Life Delicatessen, aukščiau pa
duotu adresu, gausite viską 
kas reikia Kučioms ir Kalė
doms, išimant gal būt šieną. Kū
čių stalui. Ten gausite labai 
skanaus kisieliaus, šližikų, sil
kių, žuvies, visokio sūrio, 
lesnikų
rago, ir įvairiausių kitokių val
gių.

Kainos žemos, Maistai
, šviežias

Kainos, kaip visuomet, labai 
prieinamos, ir maistas švie
žias ir skanus, pačios p. Gri
nienės kasdien šviežiai paga
mintas. Krautuvė atdara kiek
vieną dieną (ir šeštadie
niais) iki vėlumos, o sekmadie
niais nuo 9 iki 1, ir nuo 5:30 
iki 9:00, Telefonas, YARds 5742.

' ' NAUJXENŲ-ĄČME TelepnoU’
Trys kanadietės, moterų armijos koį-puso seržantės, atvyko į Washihgtoną 

tarnybai Kanados pasiuntinybėj. Iš kaires dešinėn: Enid Clark, Jacąuelinc Mi- 
neau ir Mary Rokeris Fowkr. /

==±.
na-

blynų su suriu, py-

• Gaisras padarė apie
000 nuostolių Chicago Furniture 
Mart rūmuose,- 320 South Mi- 
chigan avenue. Tuo laiku, kai 
gaisras kilo, viduj keli plėšikai 
bandė seifą atidaryki. Jie tu
rėjo bėgti nieko nepešę.

$5,-

Šįvakar “Pirmyn” 
Kalėdų Eglaitė ’

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” kviečia visus savo 
narius, draugus, rėmėjus, taip
gi kitų chorų Karius atsilankyti 
į linksmą Kalėdų Eglaitę, W* 
Neffo salėje, 2435 South Lea- 
vitt street, 8 v.v.

Įžanga tiktai 25c. dviems, 
taipgi bet kokia dovana už 10e. 
Vakarėlio dalyviai privalo po 
dovanelę atsinešti Kalėdų Dię-

dūko dovanų maišui pripildyti.
Įvyks kalėdinių giesmių gie

dojimas ir visokie žaidimai, 
bus ir užkandžių. Narys

Laisniai Kredito 
Bizniui

Federalis bąnkąs Chicagoj 
praneša, kad visi bizniai^ kuri^ 
duoda- kreditą ar parduoda 
daiktus kreditu, privalo gauti 
specialius laisnlus nevėliau 
gruodžio 31. Laisniai yra nemo
kami. '• . t

Apleido Tris 
Mažus Vaikus '

I •

Kambarinėje, ties 2204 Or- 
chard street,, viena “Mrs. 
Best” paliko savo du mažus 
vaikus 6 ir 4 metų, ir pati kur 
tai dingo. Vaikus policija ati
davė St. Vincento lopšeliui.

w ’ ’ A <

Kita moteriškė, Mrs. Susan 
Gorman, irgi ku? tai pražuvo, 
palikusi savo 4 mėnesių mer
gaitę pas kaimyną. Ji gyveno 
ad. 857 Bowen avenue.

- Išpildykite žemiau paduotų 
kuponą, pridėkite prie cigaretų 
ir nuneškite arba pasiųskite j 
Dariaus-Girėno Rumus, 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.

Cicero Legionieriams Į
Cicero jau atsiliepia 

riaus-Girėno Posto atsišaukimą 
teikti Kalėdų dovanų karo ve
teranams.

JAU YRA 66 
REIKIA - 

2,000!
žemiau paduoti asmenys jau 

prisidėjo prie Legionierių kil

Draugyste Lietuvos Kareivių 
turėjo savo priešmetinį susi
rinkimą pereita sekmadienį. 
Nariai sudėjo aukų $11.30.

Raudonos Rožės Kliubo val
dyba paskyrė $10. Pinigai bus 
priduoti Dariaus-Girėno Postui.

t K. P. Deveikis.
(Aukotojų Tęsinys Rytoj)

(Klaidos Atitaisymas
Vakarykščiam aukotojų są

raše turėjo būti pasakyta, kad 
McAvoy Brothers, Root Beer 
Dist., 594 S. Damen (Walter 
Bab ir Leo paaukojo 5 dėžes 
cigaretų.)

I DARIUS-GIRĖNAS POST No. 271
I OF THE AMERICAN LEGĮON
I 4416 South Western Avenue
I Chicago, Illinois

I Šiuomi aukoj d ........................................ dėžę-es cigaretųJ
I (pažymėkit kelias)
| ■ ' '' ,

I Dariaus-Girėno Postui, priduoti Hines Veterans’ Memorial I
I Hųspital invalidams : z

Vardas ir Pavardė: .............................    i
j^^|Aidresaft
Į • n Miestas ir valstija ...............„...J......... . ....... ....................

| (šį kuponą iškirpkite ir pridėkite prie aukojamų cigaretų.
I Prisuokite Postui arba į įstaigas, nurodytus kitoj vietoj).

Ii. -




