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ongkongą
LAISVI PRANCŪZAI PAĖMĖ MIQUELON 

IR ST. PIERRE SALAS ATLANT1KE
FDR, CHURCHILLIS PASKELBIA KARO SIEKIUS.

J.A. Valstybių ir Kanados valdžios nebuvo 
informuotos apie Miųuelon salų užėmimą

LONDONAS, gr. 25 d. — Hongkongo gubernatorius Young 
šiandien pradėjo derybas su japonų karo vadovybe Hongkongui 
perduoti. Britų kariuomenė priešinosi kiek pajėgė, bet dides
nės priešo jėgos* privertė atiduoti Hongkongą.

Svarbiausioji pasidavimo priežastimi buvo vandens stoka. 
Japonai atkirto vandentekius- Britai negalėjo be vandens ilgiau 
priešintis.

ŠANCHAJUS, gr. 25 d. — Britų gubernatorius Young šian
dien buvo atvežtas į geriausių Kovvloon viešbutį, kur japonų 
generolai jam įteikė Hongkongo pasidavimo sąlygas.

NACIU PRIMESTI KOMISARAI PASKYRĖ 
AGRONOMUSJLJETTjyOS^APSKRITIMS 

Neaišku, kurių sumetimų vedini vokiečiai 
Suvalkams paskyrė lietuvį agronomą

SAINT PIERRE, gr. 25 d. — 
Laisvų prancūzų karo laivynas, 
admirolo Muselier vadovauja
mas, vakar priplaukė prie 
Saint Pierre ir Miųuelon salų, 
iškėlė savo karo jėgas ir j pu
sę valandos užėmė šias Vichy 
prancūzų valdomas salas.

Keturi laisvų prancūzų karo 
laivai įplaukė į Miųuelon uos
tus iš ryto ir skubiai užėmė vi
sus strateginius salų punktus. 
Salų gyventojai, sužinoję apie
įvykį, skubėjo į gatves ir svei
kino atvykusius jurininkus 
Gatvėse girdėjosi balsai: Tegy
vuoja de Gaulle! Tegyvuoja ad
mirolas' Muselier!^-*—’* *'**•'

Salos Adnjįpistrącinį| apara
tas visą laiTą’ buver Vtcfiy pran
cūzų rankose, bet kai išlipo lai
svi prancūzai, tai niekas ne
bandė jiems priešintis.

Kai St. Pierre ir Miųuelon sa
los buvo užimtos, admirolas Mu
selier išleido atsišaukimą, ku
riame pasakoja, kad jis, pildy
damas gen. de Gaulle įsakymą, 
užėmė salas. Muselier sako, kad 
jis Įeisiąs salų gyventojams lai
svai pasisakyti ar jie ir toliau 
norį priklausyti prie Vichy val
džios, kurie bendradarbiauja su 
Prancūzijos pavergėjais.

Tvirtinama, kad plebiscitas 
yra paskirtas šiai dienai ir vi-

WASHINGTON, D. C-, gr. 
25 d. — Karo- departamentas 
skelbia, kad generolas McAr
thur pranešė apie naujai iškel
tas, priešo karo jėgas įvairiuo
se Luzon salos punktuose.

Maniloje keliamas klausimas 
apie reikalą iškelti iš miesto 
Filipinų valdžią ir karo vado
vybę, kad priešas nesunaikintų 
miesto.

Gen.
skelbti

McArthur rengiasi pa- 
Manilą atviru miestu.

Atvyksta naujės ja
ponų jėgos

WASHINGTON, D. C-, gi-. 
25 d. — Japonai iškėlė naujas 
kariuomenės jėgas Mauban pa
kraštyje, kuris yra apie 30 my
lių nuo Atimonan.

Kita japonų ekspedicija ii- 
;• kelta Nasugbu pakraštyje, Ba- 

tangas provincijoje, šios prie
šo kariuomenės dalys randasi 
tiktai 50 mylių nuo Manilos.

Amerikos orlaiviai pastebėjo 

si vyrai, kuriems suėjo 18 me- 
tų, turės teisės pasirinkti ar 
jie ir toliau nori eiti su Betai
nu ar su laisvais prancūzais. 
Jeigu gyventojų dauguma pa
sisakytų, kad ji norinti pasilik
ti su Petainu, tai laisvieji pran
cūzai vėl apleistų salą.

Laisvi prancūzai nori ištirti 
kaip Petaino prancūzai bendra
darbiauja su naciais. Gen. de 
Gaulle gavo žinių, kad Miųue- 
lon saloje vokiečiai įsteigė nar- 
laivių bazę ir operuoja Kana
dos ir Amerikos pakraščiuose. 
Turi žinių, kad Miųuelon salo
je yra įsteigtos kelios radijo 
stotys, kurios teikia^gerų infor
macijų naciams1, nes salos ran
dasi strateginiuose Kanados 
vandenyse.

Petaino paskirtas gubernato
rius Baron de Bournat yra lai
svas ir atvyko į admirolo Mu
selier karo laivą. Minios jį su
tiko su “Tegyvuoja de Gaulle!’’ 

WASHINGTON, D.
25 d. — Užsienio departamen
tas šiandien paskelbė, kad jis 
nebuvo informuotas apie laisvų 
prancūzų karo veiksmus Mi- 
ųuelon ir St. Pierre salose. •

Departamentas atsiklausė Ka
nados valdžios ar ji sutiktų ai- 
statyti minėtų salų status ųuo.

LUZON SALOJE JAPONAI IŠKĖLĖ 
NAUJU KARIUOMENES JĖGŲ

Gen. McArthur rengiasi paskelbti Manilą 
atviru miestu, kad japonai neišgriautų

dar apie 100 atplaukiančių ja
ponų karo laivų, kurie rengiasi 
išsikelti Luzon saloje.

Amerikos kareiviai 
gerai ginasi

. MANILA, gr. 25 d. — J. V. 
generolas McArthur apleido sa
vo štabą, kuris buvo Maniloj 
ir išvyko į Langajen frontą. Jis 
pats nori vadovauti karo ope
racijoms, nes mato, jog japo
nai dės pastangas paimti Ma
nilą.

štabo pranešimas sako, kąd 
visuose pakraščiuose eina smar
kios kovos, ypatingai smarkiai 
mušamasi Lingajen įlankoj.

Praeita naktis visoje saloje 
praėjo palyginamai ramiai. v

— Naciai skelbia, kad jiems 
pavyko paskandinti britų lėk
tuvnešį Unicom.

— Vokiečių ambasadorius 
von Papen įtikinėja turkus, kad 
vokiečiai nesirengia pulti Tur
kijos.

NAUJIENŲ-ACME Telephotn
Prezidentas Rooseveltas ir Winston Churchillis, Anglijos ministeris pirminin

kas (sėdi dešinėj), Baltųjų Rūmų spaudos atstovų konferencijoje, kurioje aini de
mokratijų lyderiai paskelbė keturių frontų karo planus.

[ KARO VEIKSMAI)
VV ASIHNGTOnT 1). C., gr. 

25 ’ d. Amerikos bombahešys 
užmetė bombą ant japonų įtar
iamo Kalifornijos pakraščiuo
se ir jį suplėšė į šipulius.

MANILA, gr. 25 d. — Japo
nai be sustojimo kelia naujas 
kariuomenės jėgas į Luzon sa
lą. Eina šrtinrkios •kovos visuo
se *• salos - pakraščiuose. Karo 
'Sluoksniai'; mano, kad japonai 
iškėlė 200,000 kareivių Luzon 
sąloje. ;
V SINGAPŪRAS, gr. 25 d. — 
Britų kariuomenė padarė japo
nams labai ; didelių nuostolių 
Malaja pusiasalyje. Britų orlai
viai ir narlaiviai užpuolė japo
nų karo jėgas Malaja pakraš
čiuose. ) ’

WASHINGTON, D. C., gr. 
25 d. — Japonai paėmė Wake 
salą Pacifike.

KAIRAS, gr. 25 d. — Britų 
kariuomenė paėmė Beniną ir 
Barče aerodromus. Beniną ran
dasi visai prie Bengasi. Vokie
čiai suskubo pasitraukti, bet 
britai Bengasi srityje apsupo 
keturias italų divizijas, šioje 
srityje eina smarkios kovos. Ita
lai lengvai pasiduoda, nes ne
turi karo medžiagos.

MASKVA, gr. 25 d. — Sovie
tų kariuomenė pasistūmė pir
myn 18 mylių centro fronte 
Prie Leningrado rusai apsupo 
dideles vokiečių kariuomenės 
jėgas. Apsupta nacių maršalo 
von Lėeb kariuomenė. Rusai nu
mušė 20 nacių orlaivių.

LONDONAS, gr. 25 d. — 
Britų botttbknešys užmetė bom
bą ant priešo taųkerio Ispani
jos pakraščiuose. Tankeris liep
snoja. Britų lėktuvai išmetė 
bombas aini vokiečių karo laivą 
firest uoste. . .

BATAVIA, gr. 25 d. — Olan
dų orlaiviui bombardavo, japo
nų karo laivus Sarawako pa
kraščiuose. Vienam laivui pa
taikyta bomba ir jis pradėjo 
skęsti. Olandų narlaiviai voku
siai apšaudė japonų transporto 
laivus Borneo pakraščiuose. 
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WINSTON CHURCHILL PASAKYS KALBA
JUNGTINIU VALSTYBIŲ KONGRESUI ’

Prežid^htaš ir britų premjeras švenčių - 
proga kalbėjo i Amerikos gyventojus

WASHINGTON, D. C-, gr. 
25 d. — Prėzidentas Roosevel
tas ir britų premjeras Chur- 
chill vakar švenčių proga pa
sakė kalbas į Amerikos gyven
tojus.

Rooseveltas su Churchilliu 
atėjo į 25,000 minią ir pasakė 
kalbas, kurios buvo transliuo
jamos per radiją.

Atstovas Alben Barkley pa
sakė, kad penktadienį 11:30 
premjeras Churchill pasakys 30 
minučių kalbą Amerikos kon
gresui. Kongreso posėdis nebus 
formalus.

Petainas dar neatsi
statydino

VICHY, Prancūzija, gr. 25 
d. — Prancūzų radijas paskel
bė, kad užsienyje skleidžiami 
gandai apie maršalo Petaino at
sistatydinimą neatatinka tikre
nybę.

Petainas vakar vakare pasa
kė per radiją kalbą, kurioje pa
brėžė, kad taika dabar yra to
liau, negu daugelis tikėjosi.

Petainas kalbėjo apie sunkią 
prancūzų belaisvių būklę ir ra
mino nuo vyrų, brolių ir tėvų 
atskirtas šeimynas.

Britai nebetiki Ispa
nijos invazija

LONDONAS, gr. ’ 25 d. — 
Britų radijo komentatorius pa
reiškė didelių abejonių apie na
cių rengiamą Ispanijos invazi
jų.

Naciai skleidžia panašius gan
dus ir apie Turkijos invaziją.

Britai titano, kad Hitleris da-

ORAS
Lietingas.
Saulė teka — 7:16; leidžiasi 

— 4:24.

i“
bartiniu metu iš viso nemano 
pulti, bet ruošia nervų karą, kad 
vėliau, kai gandai aptils, jis ga
lėtų netikėtai užpulti.

Vokiečiai sušaudė
95 žydus

BERNAS, Šveicarija, gr. 25 
d. — La' Suisse laikraščio ko
respondentas iš Paryžiaus ra
šo, kad vokiečiai sušaudė 95 
žydus.

Tvirtinama, kad vokiečiai pa
leido penkis suimtus žydus, nes 
prieš juos nebuvo jokių įrody
mų.

Okupuotoj zonoj leidžiama 
prancūzų spauda smarkiai kri-/ 
tikuoja Vichy valdžią ir reika
lauja, kad ji bendradarbiautų 
glaudžiau su naciais.

Britai rengiasi išva
lyti Tripoli

LONDONAS, gr. 25 d. — 
Britų karo jėgos, kurios baigia 
valyti Lybiją nuo vokiečių ir ita
lų, rengiasi išvalyti visą Tri
poli, pasakoja valdžios sluok
sniai.

Nacių generolas Rommel de
da pastangas prasiveržti iš Ben
gasi, bet jis sutiks dideles bri
tų karo jėgas, kurios jau už
ėmė pozicijas Tripolyje.

Japonai paėmė 
Wake salą

WĄSHINGTON, D. C., gr. 
25 d. — Laivyno departamen
tas šiandien paskelbė, kad ja
ponų kariuomenę paėmė Wake 
salą Pacifiko vandenyje.

Amerikos jurininkai gynėsi 
nuo japonų 16 dienų ir paskan
dino du didelius japonų laivus.

Japonų karo ministeris pa
skelbė, jog sala tapo paimta 
prieš porą dienų.

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
Visoms Lietuvos apskritims nacių komisarai paskyrė agro

nomus. Agronomų pavardės tokios:
Alytaus — Prockys, Biržų — Šukys, Kauno — Sadunas, \ 

Kėdainių — P. Valatka, Utenos — Bričkus, Mariampoles — 
Aglinskas, Mažeikių — V. Dailidė, Panevėžio — Indreika, Ra
seinių — Andrašiunas, Rokiškio — Neniškis, Seinų — Jaku- 
nas, Šakių — Laukaitis, Šiaulių — Mykolaitis, Švenčionių — 
Malčiunas, Tauragės — Rukševičius, Trakų — Norkūnas, Uk
mergės — Skorubskis, Zarasų — Mikelevičius, Vilniaus — M. 
Graužlys, Vilkaviškio — Gilvydis, Kretingos — Butkys.

Dar pranešama, kad Suvalkų apskrities agronomu paskir
tas Tautvydas. Kaip reikia suprasti šios paskutinės apskrities 
agronomo paskyrimą, lieka neaišku, nes Suvalkai, žlugus Len
kijai, buvo priskirti prie Vokietijos.

Meksika duoda J.V. 
karo bazes

MEKSIKO, sostinė, gr. 25 d.
— Meksikos valdžia vakar lei
do J.A.V. kariuomenei vykti 
per Meksikos teritoriją ir nau
dotis Meksikos laivyno ir avia
cijos karo bazėmis.

Valdžia svarstė šį reikalą slap
tame Meksikos senato posėdyje 
ir senatorių dauguma sutiko su 
valdžibs 'padarytu pasiulymu.

Meksikoj valdžia, pildydama 
Kuboj padarytus nutarimus, 
mano, kad žemyno apsaugos 
darbuose visoms Amerikos val
stybėms reikia bndradarbiauti.

Naciai palieka 
karo medžiagą

MASKVA, Rusija, gr. 25 d.
— Sovietų karo jėgos sudavė 
vokiečiams tokius smarkius 
smūgius Tūlos srityje, kad jie 
nespėjo paimti karo medžiagos, 
sako sovietų pranešimas.

Gorbačevo srityje vokiečiai 
paliko nepadegtas dideles ben
zino atsargas, paliko 600 auto
mobilių ir du traukinius su 
įvairia karo medžiaga.

Sovietų aviacija numušė 30 
vokiečių orlaivių.

SAN PEDRO, Cal., gr. 25 d.
— Japonų narlaivis šiandien 
priplaukė tiek arti prie Ame
rikos pakraščių, kad net papra
stomis akimis gyventojai galė
jo jį pastebėti.

Japonų narlaivis vakar patai
kė vieną torpedą į prekybini 
Amerikos laivą Absaroka. Vie
nas įgulos narys buvo užmuš
tas.

Japonai apšaudė ir Dorothy 
Phillips, bet šis laivas vėliau 
savo jėgomis pasiekė uostą.

Vėliausios Naujienos
— Britų kariuomenė vakar paėmė Bengasi ir veja vokie

čius Tripolitanijos gilumon. Vakar pasidavė ir Bardijos gar
nizonas.

— Japonai skelbia, kad Wake saloje jiems pavyko paimti 
nelaisvėn l,4Q0 kareivių. Washingtonas skelbia, kad ten buvo 
apie 400 kareivių iš viso.

— Japonai atsisako pripažihti Manilą atviru miestu.
— Hongkongo gubernatorius išsiderėjo iš japonų tam tik

ras palengvinančias sąlygas, bet jos dar nežinomos.
— Vokiečiai paskandino britų* destrojerį Bengasi uoste.
— Amerikos karo laivai paskandino didelį japonų trans

porto laivą prie Filipinų salų. Paskandintas ir minų naikin
tojas.

— Amerikos tankai kontraatakuoja japonus Atimonan sri
ty, kur juos visai išnaikino, bet japonai pajėgė paimti Baguio.

Vokiečiai nesilaiko 
savo taisyklių

Vokiečiu paskirtas komisaras 
išleido visą eilę taisyklių apie 
namų ir butų sutvarkymą, bet 
patys vokiečiai šių taisyklių 
nesilaiko.

Komisaras paskelbė, kad dėl 
namų, vokiečių valdžios užima
mų, vėliau busią paskelbtos 
naujos taisyklės.

Vokiečiąį i paėmė savo žinion 
visus Lietuos valdžios namus 
ir niekąm už juos nemoka. Vo
kiečiai paėmė ir politinių orga
nizacijų namus.

Vilniuje sudarytas 
filharmonijos choras

Per Vilniaus radiją dainavo 
Vilniaus valstybinis filharmo
nijos choras, diriguojamas An
tano Ilčiuko.

Per Kauno radiją dainavo 
Stasio Gailevičiaus vyrų seks
tetas. Popietiniame koncerte 
dalyvavo smuikininkas Povilas 
Matukas, pianistė Aldona Dva- 
rionienė ir solistas Antanas Ku
čingis.

Artistas Vladas Varnas skai
tė apysaką “Našlaite”. Per ra
diją dainavo Liepa.

Lietuvoje leido sių
sti telegramas

Nuo lapkričio 3 dienos Lie
tuvoje vėl visuotinai leistas te
legramų susisiekimas. Telegra
mos gali būti rašomos arba 
lietuvių, arba vokiečių kalba.

šifruotų telegramų vokiečių 
kontroliuojamas paštas nepri
ima. Telegramos žodis kainuo
ja 15 vokiečių pfenigių.

Telegramos į užsienį atrodo, 
kad vis dar nepriimamos.
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BUS ATVAIZDUOTA J. J. ZOLP’O PARAŠYTA KOMEDIJA

PABĖGĖLIS
2345 SOUTH KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL.

KONCERTINĖJ DALYJ DALYVAUS ŽYMIAUSI LIETUVIŲ CHORAI, ŠOKĖ 
JŲ GRUPĖ IR SOLISTAI. TAI BUS DIDŽIAUSIAS CHICAGOS IR APIELIN 
KIŲ LIETUVIŲ SAMBURYS IR PASILINKSMINIMAS.

PRADĖKITE RUOŠTIS.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
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Toronto, Ont.
VIEŠOS C. C. F.

PRAKALBOS

Gruodžio (December) 28 d., 
8:15 vai. vakaro, Lenkų Tauti
nės Bažnyčios salėje, 1032 
Queen St., West, kampas 
Brookfielfl, C. C. F. Trinity ko
mitetas, kurį sudaro trijų tau
tų darbininkų grupės: anglų, 
čekoslovakų ir lietuvių, rengia 
viešas prakalbas. Prakalbose 
bus aiškinama miesto savival
dybių rinkimo svarba ir nauda. 
Tuo klausimu kalbės kandida
tas j aldermanus drg. Douglas 
Carr ir Rae Ėuckock, kandida
tė į mokyklų tarybą (board of 
education). Vyriausiu kalbėto
ju bus C. C. F. Centro Komite
to narys Andrew Brewin. šis 
kalbėtojas išaiškins darbininkų 
organizuotumo svarbą bei ki
tus šiandieninio gyvenimo rei
kalus. Nuo eekoslovakų C. C. 
F. skyriaus kalbės drg. Louis 
Novak. Jei bus pakankamas 
skaičius lietuvių, tai kas nors 
kalbės ir lietuviškai. Po pra
kalbų bus galima statyti klau
simus ir diskusuoti.

Kaip jau visi žinome, sausio 
1 d. įvyksta rinkimai į miesto 
valdybą, todėl pirm nė atiduo
sime balsą, išgirskime C. C. F. 
darbininkų atstovų siekius To
ronto miesto gyventojų atžvil
giu. Susipažinę su jų siekiais, 
sausio 1 d. eikime visi, kas tu- 
rime balsavimo teisę, ir atiduo
kime balsus tik už C. Č. F. 
partijos atstovų kandidatus.

Plačiau G. C. F. atstovų plat
formą išgirsite prakalbose 
gruodžio 28 d., 8:15 vai. vaka
ro, 1032 Queen St., W. Prašo
me visus. Laisva įžanga.

BURININKĖS neapy
kanta

Kaip jau visi ižnome, gruo
džio 6 d. įvyko SLA kuopos vy
rų vakarienė. Publikos buvo 
daug. Vakarienė buvo gera. Vi
si buvo geroje nuotaikoje ir 
linksmai šoko prie gero* orkest
ro. Apie tai buvo rašyta, todėl 
daugiau'jau neapsimoka rašyti. 
Aš čia noriu pažymėti vieną 
mažą dalyką, būtent, prie kę- 
kių apystovų vyrams reikėjo 
vakarienę rengti. Burininkams 
nepavykus Tarybos iždą už
griebti Smetonos garbinimo 
reikalams, burininkai taip 
smarkiai įniršo, kad paskelbė 
boikotą kiekvienam, kuris tik 
drįsta buvusiam Smetonos reži
mui nepritarti. Smetonininkų 
nemalonėj pateko ir musų 
SLA kuopa. Kad burininkai 
boikotavo tą SLA kuopos pa
rengimą, dalykas paprastas. 
Burininkų 'nepaprastumas boi
koto yra tas, kad jie vartojo 
pačias begėdiškiausias priemo
nes: atkalbinėjimą, grąsinimą, 
melą ir net papirkinėjimą. Ko- 
munaciai turi saulę Staliną, o 
musų smetonininkai saulę Bo- 
lisovą-Burę. Viena Burės-Bori- 
sovo ištikima avelė ponia M. 
pas ją užeinančius lietuvius at
kalbinėjo neiti į SLA parengi
mą. Vaikščiojo po stubas ir net 
boikoto štabą savo namuose įs
teigė.

ninkė pasisiūlė už bilietą už
mokėti 50c, jei pastarasis bilie
tą sudraskysiąs. Pastarajam at
sisakius bilietą draskyti, išsi- 
pludo ir liepė daugiau pas tą 
burininkę kojos nekelti.

Po nusisekusios vyrų vaka
rienės užeina kitas pilietis, ku
riam burininkė M. pasigyrė, 
kad ji iki vidurnakčio ant Bell- 
\voods parko ėjusi sargybą ir 
kiekvieną einantį ,į vakarienę 
atkalbinėjusi, žadėdama kiek
vienam atmokėti po 50c. Kai 
pilietis pareiškė, kad ponia bu
rininkę be reikalo vargusi ir 
šalusi per naktį, nes žmonių 
buvusi pilna sale, tai burinio- 
kė nubalusi ir iš pykčio ko ne- 
apsiverkūsi. Turint omenyje 
dar kelias M. lipo burininkęs 
įr kelius burininkus, kurie des
peratiškai dėjo pastangas boi
kotą organizuoti, į SLA kuopos.

vyrų vakarienę susirinko per 
150 žmonių. Tokio skaičiaus 
Vyrai tikrai nelaukė. Kadangi 
publikos buvo daugiau nei 
laukta, tai ir ne visus buvo ga
lima tinkamai pavaišinti, o 
daugc*liui<teko grįžti namo. Bet 
tai* ne rengėjų kaltė. «

Kai dėl burininkų boikoto, 
tai tas boikotas parodė tik bu
rininkų bankrotą ir dar dati- 
giau Toronto lietuviai gausin
gu atsilankymu aiškiai pasisa
kė, kad jiems su Smetonos ti
po burininkais nepakeliui.

Tai nekultūringi dalykai, bet 
smetoųininkų-burininkų tarpė 
tas ne naujiena. Galimas daik
tas, jog jie stengsis dar bjau
resnėmis priemonėmis kitų or
ganizacijų parengimams pa
kenkti, bet ir iš to išeis tik tuš
čios pastangos. —D-tas.

S. L A. PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJŲ REZULTATAI j

Pirmiau paskelbta: 36, 109, 153, 192, 212, 226, 238, 336, 
30, 43, 208, 40, 104, 129, 68, 101, 121; 188, 77, 131, 262, 352, 
100, 122, 139,’ 217, 245, Ž84, 198, 156, 195, 128, 55, 353, 86, 
90.

Naujos kuopos: 11, 41, 43, 124, 175, 207, 359, 360

Ekspertinis RADIO 
PATARNAVIMAS IR 

TAISYMAS
3564 So. Halsted St.

/ YARDS 4693
- ... ■ —M—y—

Užėjus tūlam piliečiui pas tą 
smetonininkę iš pradžių prašė 
geruoju neiti į parengimą, vė
liau bloguoju, bet, kai pilietis 
pareiškė, kad jis bilietą turįs, 
taigi turįs kr eiti, tada ta buri-
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Širdingai Kviečiame

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

Tamstas Atsilankyti 
Musų

GRANO OPENING
SAUSIO 10-tą 

SUVENIRAI... MUZIKA 
« r

PRADEKIT NAUJUS METUS 
TIKSLIAI

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

Pirkite Defense Bonus čia
l

FAIRFIELD SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

Dabartinė Viet:
2729 West Cermak Road, Chicago

NAUJA VIETA PO SAUSIO 10-tos, 1942:
KAMPAS MILVVAUKEE, NORTH ir DAMEN AVENUES, Chicago 

įsteigta 1901 Turtas virš $2,000,000

No. 1022—Išsiuvinėta lovos kapa

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1022
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. ...... ........
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Mockus .... ...................... 29
Mikužiutė ...................... 9

Dr. Biežis ....................... 44
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Bagočius ’...................... 22 /
Laukaitis ....... .’........  37

Jurgeliunas ................  35
Mažukna ....................... 4
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Vinikas ......................   55

Bačiunas ........   35 ,
Gugis .......     14

Mockus .............   39 „ -
Brazauskas ...........   35
Kriaučialis .................. 24

Dr. Biežis................  54 *

175 kp., Arlington, Mass.

F. J. Bagočius ..............  23

Povilas Dargis .... ...... 13
J. K. Mažiukna ............... 6
Alexander Lucas ........... 3

M. J. Vinikas ..............  18
P. Jurgeliu tė .................. 5

> K. P. Gugis .....   22
S. E. Vitaitis ........   1

E. Mikužiutė__ ....:...... 21
S. Mockus .......  10
S. E. Vitaitis .................. 8

> • ■ ' / i

Jonas Jarus .................. 5
Marie Bagočienė ........... 1

Dr. D. Pilka ... ......... 15
Dr. A. Šliupas .....   4
Dr. S. Biežis ...»............... 2
Dr. J. Repšis................ 1
Dr. A. Montvidas ............ 1

» N --.-7-,____ - \< _ & " """

11-ta kuopa, Waterbury, Conn.

F. J. Bagočius ... ............ 24
W. F, Laukaitis .......... 10

J. K. MažiukiHV . . .... 22
W. M. čėkanauskas ...... . 8 x

M. J. Vinikas  ....... 25
Kazys Gugis .................. 3

Kazys- Gugis  ......   18
Juozas J. Bačiunas....... 7

IJOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

Milda Buick Sales
AGENTŪRAVIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O

907 West 35th Street, Chicago, III.
Telefonas LAFAYETTE 2022 • Rez. Tel. VICTORY 2499

PRADĖK TAUPYTI
J ŠIANDIE

12 t

Ateičiai Užtikrinti!

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

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

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

IŠMOKĖJIMAI
Kainon įeina Feder. Taksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki 

Kalėdų.

,/cwe’ers .♦ Opticians

6446 S. Halsted St.

PARUOŠKIT NAMĄ 
ŽIEMAI

Insuliuokit, apsaugokit nuo Šiur
pių vėjų, sutaupykit kurą.

ŽIEMINIAI LANGAI ir DURYS
Palaiko šilimą viduj, gerina 

namo išvaizdą.
Lengvi išmokėjimai—Apskaičia

vimas dykai. 
Lietuvis Sėismanas.

CARR-MOODY
LUMBER CO.

STANLEY LITWINAS— 
Generalis Vedėjas.

3039 S. Halsted VICtory 1272

MftSSACE

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAi 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Massege ir
Movements

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

Sav.

> SANDĖLIS VISOKIŲ ŽOLIŲ 
IR KNYGŲ

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

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

veikslais ................   .$1’60
Lengvas Budas Išmokti Angliš

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

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

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

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

ŽOLĖS
Dusulio Arbata, 50c: Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Ansaugotojas 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.

; AR ŽINOTE KĄ 3
■: RAŠO 5

Įį “KELEIVIS”
Ji Ar žinai, kodėl vieni jį gi- į
■ J ria, kiti keikia, bet visi mėgs- 5
[■ ta jį skaityti? •!
ij Net kunigai pasislėpę jį 5 
[■ studijuoja, nors savo parapi- 3 
ij jonims draudžia jį į rankas 5

paimti. ■!
!■ “Keleivį” žmonės mėgsta 5 
•! dėl to, kad jis niekam nepa- ■] 
!■ taikauja ir nesibijo teisybę 5 
£ skelbti. a Į
!■ Žmonių mulkintojus ir ap- Ji
■ J gavikus jisai lupa be jokio «Į 
!■ pasigailėjimo.
ja Be to, jame rasi visokių pa- •! 
ij tarimų, pamokinimų, gražių J> 
|a eilių, įdomių paveikslų ir ži- 
ij nių iš viso pasaulio. Jį
' Kainuoja tik $2.00 metams.
J Adresas toks:

“KELEIVIS” | 
C 253 Broadway, į 
C SO. BOSTON, MASS. į
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The Lithuanian Daily

Published Daily Except Sunday by 
The įLathuanian News Pub. Co., Ine. 

1739 South Halsted Streęt
Telephonę CANal 8500

Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per yeąr outside of Chicągo
$8.00 per year in Chicago
3c. per copy.

$8.00 
4.00 
24)0 
1.50
..75

3c 
18c 
7$c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 ąt the Post Office 
of Chicago, III., under the aot of 
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Naujienos eina kasdien išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų bendrovė, 1739 S. Halsted $t.,

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

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 .—......... l.?5
Vienam mėnesiui ...................... 75

Užsieniuose:
Metams <..... .,.................... $8.00
Pusei metų .....*...................  4.00
Trims mėnesiams .................  2.$0
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Chicago, III. Telefonas Canal 85Q0. Orderiu kartu su užsakymu*

Keturios karo sritys
Japonams pradėjus puolimus prieš Jungtines Vals

tybes, Britaniją ir holandų Rytų Indiją, karas išsiplėtė 
visame pasaulyje. Jo veiksmų plotas pasidarė taip dide
lis, kad, patogumo dėjiai, jį reikia padalinti į atskiras 
sritis. 7

Tokių karo sričių yra keturios: Atlanto sritis, Ra
miojo vandenyno ir Tolimųjų Rytų sritis, Vidurinių Ry
tų ir Afrikos sritis, Europos Rusijos sritis.

Tarp tų keturių karo teatrų susisiekimas yra sun
kus, todėl kiekviename jų turi būti atskira vadovybė, ku
ri galėtų veikti savarankiškai, atsižvelgdama į vietos są
lygas, savo ir priešų jėgų didumą ir kitas aplinkybes. 
Kiekviena atskiros srities vadovybė tačiau privalo veikti 
pagal tam tikrą bendrą karo planą, kurį teks priimti vi
soms kovojančioms prieš “ašį” valstybėms.

Prezidentas Rooseveltas ir premjeras Churchillas 
dalpar kaip tik šituo reikalu ir tariasi.

Pirmas jų uždavinys, suprantama, bus nutarti, kaip 
turi būt sudarytos karo vadovybės kiekvienai atskirai 
karo sričiai. Jeigu pažvelgsime į žemėlapį, tai pamatysi
me, kad tame plote, kuris apima vidurinį ir šiaurinį At
lantą (tarp Amerikos ir Europos), dominuojanti jėga 
yra Britanija. Čia viename okeano šone guli britų sąlos, 
o prie antro šono — britų dominija, Kanada.

. I
Britai šioje srityje vadovavo iki šiol, ir jiems, be 

abejonės, teks vadovauti ir toliau.
Britai yra nusveriaričioji jėga ir Viduržemio juros 

bei Vidurinių Rytų zonoje. Britai kariauja su “ašim” 
Šiaurės Afrikoje; jie yra okupavę Iraką, Iraną ir (kar
tu su “Laisvais Prancūzais”) Syriją; jų globoje yra Pa
lestina ir.Egyptas. J šitą sritį įeina jųrk’ kurią kontro
liuoja britų laivynas, ir britų tvirtovė Gibraltaras. Bri
tai valdo dar ir įvairias buvusias italų kolonijas Afriko
je — Etiopiją, Eritrėją ir t.t.

Taigi neabejotinai ir šitoje srityje vadovavimas bus 
paliktas britų rankose.

4u negali leisti, Į^a4 ją užkariauji Wiai ir i^alaį, nes 
tuomet butų suardytas pats bpity imperijos .centras įr į, 
“ašį.es’, nagus patektų Afrika ir Mažoji Azija, šitame 
karo teatre per žiemą, gal būt, eis smarkiausios kovos. 
Dar nepasibaigė mūšiai Libijoje, o jau girdėt vokiečius 
keliant savo divizijas iš Rusijos fronte į Isp^nijų įr pie
tų Francuziją. Br.iįams, gąl būt, teks gintį .GįJjraitąrą ir 
tuo pačiu laiku tęsti savo kampaniją Šiaurės Afrikoje.

Sąjungininkų pąsįsekiiųas šitoje srityje žymįam ląįpr 
snyje pareis nuo to, kas atsitikę P.er apeinančius kelis 
mėnesius Francuzijoje, Ispanįjpje ir Pms’tugalijpje. Ties 
kįtu Viduržemio jurps galų, rytuose, guli -.dar viena vgls-' 
tybė, kurios nusistatymas dar nėra pilnai paaiškėjęs: 
Turkija. , t

Visos šitos problemos reikš daug rūpesčių ir gaivps 
sukimo britams, j i

Taigi britams ir Jungtinėms Valstybėms teks dau
giausia galvot), dirbti ir l^ovoti. Visai natūralų, įą.d jų 
vyriausybės stengiasi pirmjįausia pilnąi. susitarti tarpų- 
savyj. Churchillui ir Roosevelįųi susitarus ir pagaminus 
planą viso karo stratęgijai? bus pakviesti prisidėti ir kiti 
sąjungininkai. r

*■■■' II I t ........................................ „

Minist. P. Žadeikių 
Sveikinimai

VOKIEČIŲ OKUPACIJOS LIETUVOJE 
PUSMEČIO BALANSAS

APŽVALGA
*

FAŠIZMO PROPAGANDA 
— PO “TAUTOS VIENY

BĖS” PRIEDANGA

Kazim. Rimvydu pasirašęs, p. 
Antanus Smetoną, vėl įrodinėja 
Clevelando tautininkų laikraš
tyje, kad jo “konstitucija” ir jo 
smurto keliu įvestoji santvar
ka Lietuvoje esančios “teisėtos” 
— nes jas “pripažino” kitus 
valstybės.

“Naujienose” jau buvo nuro
dyta, kad Rimvydas-Smetona 
pasakoja niekus. Visas kitų val
stybių “pripažinimas”, kuriuo 
jisai mėgina paremti savo rašt- 
palaikio (“konstitucijos”) įr 
savo pusiau-fašistinio režimo 
“teisėtumą”, pasireiškė tiktai 
tame, kad po 1926 metų gruo
džio 17 dienos perversmo kitos 
valstybės nenutraukė santykių 
su Rietuva. Bet ar kitos valsty
bės, pavyzdžiui, nuti’ąuįkė san
tykius su ' Itdlija, kuomet Mus- 
solini sutrempė krašto konsti
tuciją ir įsteigė fašistišką dik
tatūrą? Ne. Pagal Rimvydo- 
Smetonos logiką, i 
reikštų, kad Anglija 
ir t.t. suteikė fašizmui 
žinimą” ir

Ramiajamę vandenyne ir Tolimuose Rytuose vyrau
jančioji jėga yra Jungtinės Valstybės, Tiesa, prie pat 
Azijos krantų turi stiprių pozicijų ir britai: Hong Kong, 
Malajos pusiausalį ir įvairias salas arba jų dalis, o ypa
tingai laivyno bazę Singapore. Toliau į pietus guli britų 
dominijos, Australija ir Naujoji Zelandija. Tarpe Singa-t 
poro ir Australijos — turtingosios holandų salos: Suma
tra, Jaya, Borneo ir Celebes. ;

Bet britai turi kupinas rankas darbe kitose srityje. 
Todėl reikia tikėtis, kad Tolimuose Rytuose ir 
vadovybę teks paimti Amerikai, kuri yrą tiesiog suinte
resuota tuo, kad butų apginti Filipinai ir IJąvajų gąjos.’ 
Jeigu kartais patektų į japonų rankas 'Singaporas, tai 
Amerikos tvirtovė Havajų salose, Pearl Harbor, pasida
rytų svarbiausioji sąjungininkų bazė Ramiajame vande
nyne.

Ketvirtoji sritis tai — Europos Rusija. Šis karo tea
tras yra labiausiai izoliuotas. Sąjunginingai gali su juo 
susisiekti tiktai per • Murrųanską — pačioje šiaurėje, ir 
per Irąną (Persiją), šioje karo srityje vadovauja ir, ži
noma, vadovaus toliau rusai, kol nepasiliaus jų aktingas 
dalyvavimas kare. Jeigu vokiečių jėgos pasirodytų taip 
susilpnėjusios, kaip kad apie jąs dabar kalba telegramos 
iš Maskvos/tai rusų karo veiksmų teatras, neilgai tru
kus, išsiplėstų į vakarus, šiaurę ir pjefus, apimdamas 
Skandinavijos pusiausalį, Raitijos juros sritį ir Balką- 
nus. Ar tai įvyks, pąrodyxs ateįtis.
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Tai tokie yra,'šioje valandoje numatomi, keturi svar
biausieji karo teatrai. Kebliausias uždavinys jų vadovy
bę suorganizuoti bus Tolimuose Rytuose ir Viduriniuose 
Rytuose. - . ’ ‘ ‘

Amerika dar tik pradėjo kariauti ir iš karto jai ten
ka susidurti su dideliais sunkumais, nes ji tapo užklup
ta nepąsiruošuri Filipinuose ir salose, kurios guli tarp 
Filipinų ir Ęąvajų. Be to, jeigu Amerikai teks čją 
tį j savo rankas vadovybę, tai ją turės derinti ąayo Keiks
mus su britais, Rolandais, kinais, Australija, Naująja Ze-‘ 
landija — ir Sovietų Sąjunga. Kaip žinome, spvjeįų 
džia dar iki šiol nėra net paskelbusi karo Japonijai. To
kiu budu Amerikai čia reikės trumpu laiku išspręsti 
daug komplikuotų probleųių..

Kjta labai kebli sritis tai 
duržemis*. Ji yra be galo svarbi. Sąjungininkai Įygkų bų;

Viduriniai Rytai ir Vi

šis faktas 
, Amerika 

pripą- 
“patvirtino” tuos 

gengsteriškus darbus, kuriuos 
Mussolinįs ip jo gaujos atliko 
po perversmO’l

Arba:* ;ąr valstybės nu
traukė .sajjtyjkius su Vokietija 
,po reichstagą gaisro, kuris cją- 
yė progos Hitleriui suareštuoji 
žymią ^ą'lį atstovų ąy pervaryti 
Ąeicljstągę “konstįįucijos pąkeį- 
tįiųąX, ^ųteikįąųtį dįkįlįatorišjką 
gąlją pačių “fiureriui”? Ne. Vą- 
cUnąsi, Angliją, Ameriką, Frap- 
.euziją m 09? y^slybės, kuriąs 
po nacių “pučo” ^esiliovė san
tykiavusios' su Vokietija, sutri
kę “pripažinimą” Hitleriui ir 
sankcionayp, kaįpo “teisėtą”, 
kruyinąjj nącįų režįmą!

Mes jau nurodėme p. Rimvy
dui, alias Smetonai, kad tojįs 
jo argumentavimas neturi nie
ko bendro su teisės mokslu. Ji
sai dabar bando atsikirsti, pa
tardamas mums paimti “bąnt 
kurį konstitucinės teisėsi vado
vėlį” ir pažiūrėti; be to, jisai 
pripieta da ir žiupsnį ironiją^, 
klausdamas mus, ar ne iš įK. 
Markso “Komunistų Manifesto^’ 
Uie$ sepjįą savo supratimą apįei 
teisių mokslą.

Šis “tautiškos” kopijos pą- 
įvy^dėhs parodo" :tik, J^ad jp. 
Smetona, nežįui’iM sąyo “pilp- 
fcsprįšbų” prętpnziją, itiri -drą
sos kalbėti apie (ąi» įią ji
sai neturi jokios ųąioMgįl^s. Jei
gu. jisai butų skaitęs “Komu
nistu Manifestą”, tai jisai žinįą- 
tų, kad konstitucinių teiąių 
plausimai tenai vigai nėąją gyįl- 
4eųam-i. Rri m^aj yrą jįtokiių 
^dąlyLą, su Luriuis Smetonai 
susipažinti butų labai ir lal^ąi 
pravalo, (pąvyz,džiuį: tejiąi y;-ą 
kalbamą apie ^eikają “į^pvąjli 
demokratiją”. Netoli šimtas me
tų ,laij<o atgal J£. Markso bro
šiūroje buvo išreikšta mintįs, 
kurios p. Smetona nestengia su
prasti dar įr šiandien, gyvėnda-
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mas ^demokratinėje Amerikoje. 
Taigi jau tąip labai riesti $ayo; 
“profesorišką” nosį prieš “Ko
munistų Manifestą” jam rijeppi- 
tinką. Butų jam pačiam svei- . 
kiau, jeigu jisai, užuot smerkęs 
tai, J<o nėra skaitęs, pasisteng
tų daugiau apsišviesti.

Panašiai yra jr su klausimu
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apįę “konstitucinės teisės vado
vėlius”. P. Smetona pataria 
mums paimti bent kurį jų ir 
pažiūrėti, — bet ar jisai pats 
yrą žiūrėjęs? Ir jeigu žiurėjo, 
tai jisai pamatė tai, kas reikia? 
Daug yra žmonių, kurie žiuri į 
knygą, o mato — visai ką kitą. 
P. Rimvydas-Smetona dar iki 
šiol nepasakė, kuriame “vado
vėlyje” arba; kitokiame konsti- 
turinės■‘.trisės šaltinyje jisai su
rado tai; ką jisai pasakoja. At
rodo, kad jisai, greičiau, bus 
studijavęs “konstitucinę teisę” 
iš Sapnininko, — arba, gal būt, 
iš Italijos juodmarškinių litera
tūros.' J :

Iš Rimvydo-Smetonps Ląšinįo 
matyt, kad jisai iš viso nenusi-' 
manto, apie ką jisai šneka, kuo
met jisaį mėgina įtikinti publi
ką, kad1 Smetonos-Voldemaro 
režimas, kuris susidarė po gruo
džio 17 dienos “pučo”, buvęs 
“pripažintas” kitų valstybių. 
Faktas yra tas, kad dėl jo pri
pažinimo kitos valstybės tnejkėlč 
klausimo, nes jos nenorėjo ir 
nematė pagrindo kištis į Lietu
voj vidaus reikalus.

Tąigi tikrumoje buvo taip, 
kad kitos valstybės neatėmė 
pripažinimo Lietuvos valdžiai.

Tai yra visai Jdta.s 
negu ’teigiąmąs ąktąjj kąriųo 
suteikiama pripažinimas. Tokįo 
teigiamo aktą, .Lįetuvos atžvil
giu, 1926 metais nebuvo. Lietu
vą buvo pripąžią}tą įyąb’iĮJ val
stybių daug ąnfečįąų — 1918 
lietais, 1919 Jmętąfs, 1^20 me
tais, 1921 ir 1922 metais. Po tp 
jokių naujų pripažinimų is tų 
pačių valstybių, Į<uriQS ją buvo 
pripažinusibs, nebuvo teikiama; 
ir >lai, dėl tos pąprąstps prięžas- 
tį.es, kad pirmiau jų dąoti pri
pažinimai nebuvo atimti.

* Dėl tos pačius priežastis ne
buvo atimti pripažinimąi nei 
Italijai su Voldptiją po vąjsty- 
binių perversmų, įvykusių tos,e 
šąlysc, — nors visi žino, kad 
tie perversmai buvo aiškus tei
sės sulaužymai. Taip fašistų rę- 
žįiną Italijoje, kaįp ir hitl^riz- 
mą Vokietijoje, kirps yalstybės 
laikė t4 šalių vi<Įaiis dalyku. O 
iš to išplaukia, kad pats fąktąs 
kitų valstybių santyjkiąvimp su 
fašistiška Italija ir su hitleriš
ka Vokietija anaiptol ąeręiškę, 
kad tos valstybės' pripažino fa
šizmą ir hitlerizn^ą “teisėtais.”

Klausimas apie tai, ar pripa
žinti Smetoną ir jo režimą Lie
tuvoje teisėtu butų iškilęs lik
tai tame atsitikime, jeigu Lie
tuvoje, po tautininkų “pučo”, 
butų kilęs pilietinis karas arba 
jeigu kuris nors Lietuvos kai
mynas butų į Lietuvą įsiveržęs. 
Bet to neįvyko, ir tai ne dėką 
Smetonos ir jo vienminčių, ku-
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Lietuvos atstovas Washing- 
tone šiomis dienomis padarė 
vyriausybei ir spaudai svarbius 
pareiškimus, šia proga Lietu
vos Pasiuntinybė visiems Lie
tuvos draugams ir piliečiams 
linki linksmų 'Kalėdų švenčių įr 
reikšmingo laimėjimo Naujaįs 
Metais. —žADEIKIS.
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rįe LriniinąiišHąj Žąidė 
lįLįąnąi, bet—paridėkojant kąį- 
riųri PMUų sųsivuriymąi ir 
pafriotizmųį.

Tpč pa^tij-os nepayąrjęjo gin
klo jJfipš pujčinjpkus, nakties 
metu pągpębų^ųs valdžią į są- 
yo rankąs, kadangi jos nęno-i* 
rėjų dųųti priekabės taąi 
riems kaimynams, kurie tyko
jo progos įsiyeržrti į Lietuvą ir 
įą tQkw?upti. Sme>toną. ir jp ben
dradarbiai rigęsį, kaip ką*ašt9) 
išdąyikąj, sjįtydająii į pavojų 
Lietuvos likimą. Bet vai. liam‘ 
dininkai ir socialdemokratui-: 
•brangino Lietuvos nepriklauso- 
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mybę labiau, negu savo parti
jos interesus; Lietuva tokiu bų- 
du išsigelbėjo nuo kaimynų in
tervencijos.

Todėl' užsienyje nekilo klaų-; 
simo apie “pripažinimą” arba 
“nepripažinimą” to, kas Lietu
voje įvyko. Bet p. Smetona dą- 
b,ąr‘ nesisarmatija rašyti sąvo 
kreditan tą kitų partijif pasį- 
aukojimą, kuris apsaugojo Lie
tuvą, gal būt, nuo katastrofos!

Ne gana to, kad jisąį savina- 
si svetimus nuopelnus., bet jisai 
turi drąsos, pasislėpęs po pse
udonimu, dar ir purvais draps- 
tyti tuos, kurie jį toleravo, ne
norėdami statyti į pavojų Lie
tuvos nepriklausomybę. Per a- 
kis iškreipdamas faktus, jisai 
šmeižia demokratinių .partijų 
bloką, kuris laisvu žmonių baĮ- 
saviinu buvo išrinktas į valdžią; 
ir jisai turi drąsos net rašyti, 
tikrą melą, prikaišiodamas vai. 
liaudininkams ir socialdemo
kratams susidėjimą su “komu- 
uistais” seime (kuomet nė vie
no komunistų atstovo seime ne
buvo!).

Kadangi Rimvydas-Smetona 
šitaip nešvariai ąpkaįba savo 
oponentus, keldam.ąs praeities 
dalykus, kuriuos jisai .t.uo pa
čiu laiku veidmainingai prašo 
“užmiršti”, dėl “tautos vieny- 

1 bes”, [tai kitame straipsnyje tu
rėsime ,pąj<ąlbė:ti apie įtąi šiek- 
tiek plačiau. Tegn jisai neįsi
vaizduoja, kad jo fašizmo pro
paganda bus Amerikoje 
ruojanią. Lietuyoje 
j p dumti žmonėms 
jų tyčiotis, uždėjęs 
zĮLH’ą spaudai. Bet 
Valstybėse spaudos 
Qėra panaikinta.

1

tole- 
gale- 
ir iš
cen-

jisai
akis
savo
Jungtinėse
laisvė dar
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Svarbios Prakalbos 
Ijieome Taksų 
Mokėtojams

•• •

Marąuelic Parke, Sekmadienį

Marąuette-(Park Liet. Aių. 
Piliečių Kliubas turės prakal
bus apie naujus ingome tak
sus. Prakalbos bus sekmadie
nį, gruodžio 28 d., 2 va). po
piet, vietines parap. svetainėj, 
Washtenaw ir 68th s,t.

'Kalbės A. S. Walons
Kalbėtojas bus valdžios 

Žmogus iš Internal Revpnup 
Department, A. Š. WaHons, 
Deputy Collector, per pasidar
bavimų adv. J. J. Grish, Wa- 
įons pasižadėjo suteikti daug 
naudingų informacijų įplaukų 
taksų mokėtojams.

Prakalbos bus įdomios, nes 
dabar, karo laiku, visi turime 
būti atsargus pildant income 
taksus. Visi yra kviečiami at
silankyti. Įžanga nemokama.

—Valdyba.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI
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[LIETUVOS PASIUNTINYBĖS SPAUDOS ŽINIOS]

WĄSHINGTON, D. G., 1941 
m. gruodžio 23 d.—Kalėdų pir
mąją dieną sukako pusmetis, 
tai vokiečiai užėmė- Kauną. 
.Gruzdžio įpėn. gale šuejna pus
metis, kai jfe okupavo visą Lie
tuvą.

Šia proga pravartu pažvelgti 
j yoViečių lletuvoie šeiminii)- 
kayimo pusmetinį balansą po- 
litinėje ir kultūrinėje srjtyse. ' 

Pirmiausia keletą žodžių dėl' 
Lietuvos 'bolšeyildškos okupacį-. 
jos, ~ Įdek .ji priskaitytina vo-, 
kiečių kreditąn. Sovietų okupą-. 
•rija įvyko pasėkoje vokiečių su 
sovietais susitarimo, jiems pri
tariant ir jų palaima. Vokiečiai 
dėl tos okupacijos ir visų jos 
padarinių lygiai, jei ne labiau,, 
kalti, kaip ir Sovietai, šiandie
ną tai nėra paslaptis. Tai, pa
vyzdžiui, patvirtino viešame in
ternet gruodžio mėn. 3 d. aiš
kiais žodžiais ir Baltimorės bei 
Washingtono arkivyskupas Mį- 
chael J. Gurley.

Vękiečįaį, (Juodami savo su
tikimą Lietuvą okupuoti, pui
kiai žinojo, kokia kaina lietu
vių tautai tai daromą. Lietuvai 
vokiečiai lyg keršydami, pasi
tenkino apsaugodami ir repa
trijuodami iš okupuotos Lietu
vos vokiečius ir “vokiečių kil
mės” Lietuvos piliečius, kiek 
tai buvo pačių vokiečių intere
sas. Kad lai buvo daroma vo
kiško intereso sumetimu, aiš
kiai majlosi iš Jo, kad “.repatri
javusiems”, aiškiems ,ir tik
riems lietuviams, lygai kąip pa
bėgėliams Vokietijoje, nebelei
džiama grįžti Tėvynėn. Vokie
čių interese dar buvo, kad rau
donojo teroro pasėkoje vokie
čiai galėtų vaidinti “išvaduoto
jų” rolę. Tai įrodo faktas, kad 
okupavę Lietuvą vokiečiai buvo 
apkurtę lietuvių laisvės troški-^ 
mo atžvilgiu: jie mat, kaip ir 
ją pb’mtąkujnąi, nešė vergijos 
pančius skelbdami “laisvę” ka- 
nuolių šuviąis.

Pabartįnio Lietuvos pavergi
mo kaltė krinta išimtinai vo
kiečiams. »

Vokiečiai ignoravo Laikino
sios sukilėlių Vyriausybės suda
rymo faktą ir 1941 m. birželio 
mėn. 23 d. Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo paskelbimą, 
kaip jįe pradžioje ignoravo ir 
bųvp priešingi Neprikluusomy- 
bės deklaravimui Vilniuje 1918 
m. yasarįo men. lb <į. Goeb.beL 
so propagapdniis aparatas tylė
jo dantis sukandęs ir galvojo 
apie aneksiją, apie Ostląpdo į- 
kūrimą. Taip ir įvyko: į Ostlan- 
do <lal)ar, be Lietipyps, įei-’ 
na (Jąr Lątyjją įr Bąjt^udjja, 
kuri dabar vokiečių vadinama 
Baltrutęnįa. Ostląndo srities 
pryšakyj, Hitlerio dekretu iš 
1.941 m. liepos mėų. į7 d. pa
skirtas vokietis, Reichskomisa- 
ras Lohse. Jis, pareigas užim
damas, paskelbė atsišaukimą į 
lietuvius, kuriame atsiliepia ą- 
pie jų tėyynę, kaip apie “buvu
sią nej^rlkla.usomą Lietuyą.”, 
OsjtJapd.ę RricJiskoŲlisąrąs sayo 
atsišu.ukįme pažada iietuyiams: 
“duonos, darbo įr fyarkos,” t. 
y. .visų gėrybių, kmįoinis Lie
tuvos gyventojai, ir be vokie
čių mąlonės, gausiai buv9 pu- 
tys ^ave aprūpinę neprik.lauso- 
mykūč laikąis.

Llri^vįų Laikinoji Vyriaųsy- 
bė prie Nežinmp.o Kajririn La
po paraškė vokiečiams vįešą 
prdMa.
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skaičiumi, nes turi 650,000 gy
ventojų.

Pastebėtina, kad nei pradžio
je nei vėliau į “buvusią nepri
klausomą Lietuvą” neį jungta 
nei Klaipėdos Mjčstas nei Su
valkų trikaųipis, kuriame, pa
čių vokiečių daviniais, tepri- 
skaityta tik 7,000 vokiečių ir 
“vokiečių kilmės” gyventojų.

Net menkiausia adminišira- 
.cine įstaigą bei įmonė, nors pa
viršutiniškai, kartais, išrūdytų 
esanti lietuvių žinioje, tiesiogi
niai ar netiesioginiai, yra vokie
čių eksplotuojama ir neturi vei
kimo laisvės.

Prie Generalkomisaro suda
lyta Generalinė Taryba į kurią 
lietuviai pakviesti tarėjais. Vi
sąją esama 9. Bei jie ‘bejėgiui 
apsaugoti Lietuvos interesus, 
lietuvių nuosavybę ir žydų tur
tą. Okupantai-vokiečiai dažnai 
duoda suprasti, kad lietuvių tau
tos laisvės busiančios praplės
tos atęityje. Bet vokiečių paža
dams nieką s netiki: Hitlerio pa
žadų infliacija yra žinoma ir 
lietuviai žino jų kainą.

Lietuvos valdymo politinės, 
administracinės bei kultūrinės ' 
įstaigos koncentruojamos Vil
niuje. Kaunas siekiama padary
ti tik ekonominiu centru. Ad
ministracijos įstaigose vartoja
ma vokiečių ir lietuvių kalbos, 
bet vokiškoji yra privaloma.

Seimas, .sušaukti neleidžiama. 
Visos politinės partijos, išsky- J 
rus nacionalistįnę, veikiančią 
naciškais pagrindais, uždarytos. 
Įkurta jaunimo orgąnizarija, 
Vyčiai, apimanti jaunimą iki 21 
metų, veikianti tik nacių pa
grindais ir nurodymu.

Reicho policiją. Savos saugumo 
policijos nėra; veikia tik vokie
čių .Gestapas. šalia lietuviškų 
teismų, veikiančių Nepriklauso-

mais, veikia ir grynai vokiški 
teismai. Jie skirti Jam tikroms

Lį^ųva ,—r ‘TMlando” dajis.

Specialiai Lietuvos sričiai pa
skirtu GejAcrųlkp^uisaras Dr. 
von Renteln; Liet, apskritims‘ir 
didesniems miestams taipgi pa
skirti vokiečių komisarai. Liet, 
padalinta į 20 apskr., kurie su
talpinti į tris apygardas: Šia u-: 
lių, Kauno b; Vilniaus, kiaulių ■; 
apgyarda apimanti 19,000 kv. 
Jdw.tr. plotų su 80,000 gyvento- | 
jų yni didžiausia. Vilniaus sri
tis apima tik 12,000 kv. klmtr.

pi.vjjmėm bylom, kai bent vie
nos pusės esama yojkiečio arba 
asmens “vokiečių kilmės.” Vo
kiškuose teismuose veikia ir 
vokiški įstatymai. Tai aiškus 
nepasitikėjimas lietuviškais tei
smais. Advokato profesijai ir 
praktikai reikalinga specialus 
vokiečių leidimas. Nežiūrint 
veikiančių teismų, areštai Ijtei 
kalinimai Gestapo ir be teisino 
vykdomi. Apie nekaltų žmonių 
kalinimą galima spręsti iš pačių 
vokiečių paskelbto fakto, kad 
paleista iš kalėjimų “per klai
dą” suimtųjų Šiauliuose — 83; 
Telšiuose — 62; Mažeikiuose — 
33. Reikia manyti, kad tokių 
“per klaidą” suliptųjų skaičius 
turėjo būti ir kitur didelis. Tai 
savotiški įkaitai.

Suėmimai ir sušaudymai.
Vokiečių paskelbtomis žinio

mis rugsėjo mėn. JO d. siau
buose ir Mąžeiki.uose esą su
šaudyta asmenų už (ariamus 
“sabotažo” veiksmus,. Atrodo, 
J<a.d žemaičiai nerimsta iš tra
dicijos. Pastębėtina, kad sušali- 
dymai ir “per klaidą” suimtų
jų palci.dįpųri daromi viešai, te- 
atraJiškai,, miesto ąik&č^e, tiks
lu gyventojus įbauginti. Sušau
domųjų payą^dūs Į^eskeJbiamos. 
Kai JųųCoąe .vį.cĮose, pav. šiau- 
Jiuose įvestas apgulos stovis. 
Uetųyį^ps graudžiam# upsigy- 
venti Kaune jei 'Uy.1 neturėjo

birželio men. 22 d. 1911.
(Bus daugiau)

ĮiMOTin »r..« ■■■ r

G&& Naujienų skaityto
jos > skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j

plotą, bet didžiausia gyventojų Garsinkites “N-nose”
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K. AygUStaS

j 7000 mylių automobiliu į
NAUJIENOS. Chicago. fll 5

WELDĘRIŲ STREIKAS SAN FRANCISCO

LVIII.
DVIDEŠIMT VIENI METAI.—ATSISVEIKINIMAS 

TAS IR NE TAS. — PONIA KVIKLIENĖ. — VA
ŽIUOJAME J yiDURMIESTJ. — PORTLANDO 
BIZNIO CENTRAS. — IEŠKOME UŽEIGOS.

Dvidešimt vieni metai!
Tai tiek metų praėjo nuo to 

laiko, kaip ponai Kvikliai aplei
do Chicago ir išvyko į Portlan-

Siūlo panaikinti J.V. 
—Kanados muitus

rtviBKiu Lietu viską 
tyduką,

NAThAN KANTEJB
MUTUAL LIQUOR
CO.— VVHOLESALE

4707 So. Halsted Si.
Tel Boulevard 0014

I , NąUJIuJN Ų-ĄCiU^
Prie Į.aivų statymo dirbtuvių San Francisco mieste, kur sustreikavo vvelde- 

riąj, kariai prižiūri, kad tie, kurie nestreikuoja, butų palikti ramybėje ir kad 
darbas viduj nesustotų.

URIDGEPORT ROOF1NG AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

—............. ■> II. II , Į m IĮ ■ , , , , , .....!,, I,,

jis pakreipia ęalvą, — -kaip ir 
seniau darydavo.

O ponia Kviklienė...
Ji drauge gyveno su mano 

seserimis. Buvo toj<ia laibutė, 
tokia menkutė. Vadindavome ją 
“Nadzia”.

Atvyko ji į Ameriką visai lie
tuvių kalbos nemokėdama. Kąl- 
bėdąvvo tik lepkišjęai įr rusiš
kai. Po dviejų metų ji visai Jai- 
svąi galėjo Įiętuviškai susikal
bėti. Vėliau pramoko neblogai 
ir lietuviškai r^šytj.
' Neturėjo y argo ir sų anglų 
kalba: grgit pramoko susikal
bėti. žodžiu, naujoms kalboms 
išmokti ji turėjo pusėtiną ga
bumą.

Kai vėliau ponai Kvikliai sų- 
s.lt.uok'ė, tai jie nemažai veikė ir 
lietuvių organizacijose. Vienu 
ląiku p-ią Kviklienė buvo socią- 
Jistą kuopoj sekretorę.

Kaip buvo laibutė jr menku
tė, jokia ji ir pasiliko. Fakįiš-

Atsimenu gerai: jie užsuko 
atsisveikinti su Sanauskais, pas 
kuriuos ir aš gyvenau.

“Nuvažiuosime, pasidairysi
me, o jei nepaliks, {tai ir vėl su
grįšime”, — sakė jie.

Taj buyo prieš dvidešimt vie
nerius metus...

Kaip Jajkas greit prabėgo!
Per kurį laik^ teko drauge 

gyyenti ^u p. Kvikliu pas Sa- 
uąuskus (mano seserį ir svai
nį). Jis tada buvp “singelis”.

Kartkartėmis Jai vienur, tai 
kitur išvažiuodavome, pas Mel- 
dažį biliardu palošdavomč. At
silaikyti prieš jį negalądavaii,— 
kiekvieną kartą jis mane į ožio 
ragą suvarydavo.

Dabar aš žj.uriu į jį ir visokie 
prisiminimai lenda į gajvą.

Bandau palyginti jį su tuo kąj gal dar ląbiau su smulkėjo 
Kvikliu, kokį pažinojau Chica- r.es per kurį Jajką ją liga ką- 
goję.

Ir tas, ir ne tas. Nepasakysiu, duoti, 
kad butų labai persimaiiięs. Tie-1 
sa, kiek labiau sustamhčjęs ii’ 
gal kiek mažiau plaukų beturi. Vakarais, parėjusi iš darbo, ji’ 
Bet šjaip dar r.es,usen>5jęs, — kartais mėgdavo vieną kitą dal
gy vas, energingas. Kalbėdamas mišką užtraukti.

sukę jie.

mavo ir turėjo operacijai pąsį-

Atsimenu, ji turėjo ilgus 
plaukus ir gana stiprų halsą.

■

—■■■1 "■ .. " ■■ 1
N epriklausomybė 

yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybe gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus a 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. C AL. 4118

fl

I

Turtas Vifš&b, 500,000.00 į
I 
1
■ 
■ 
■
■ 
I 
a 
a

Apart Apsaugos, Turime 0 r r n nnn n U 
ATSARGOS FONDĄ VirgOJ SŲjUUU.Uu 

Dabar Mokam 3% Už Padėtus Pinigus
Nčra Saugesnės Vietos Dėl į’ąhpymo Pinigų

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

I
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
VIRGINIA Pocahojit.as Mine 

geriausių mainų, daug $8.35

LOAN A&0<WlONofQtoF 
jnSTIN MACKIEWICH. Prcs.
4192 Archęr Ąvenue

VIRginia iiil
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\WĘvr 
Bun iš 
dulkių išįmta ........... ...................

PERKANT 5 TONUS AR DAUGJAU. 
SMULKESNI YRA DĄVfį HGESNI.

BLACK BAND LUMP ....... $|Q gK 
Skries taksai ękstra. 

m ii'ii.jiilu i ■!■■■■■■ n . j . 1 ij . „ j j ji i

9 už paEfiayiuėjįiną gėrimu Skelbjmąj Naujienose 
nepilnamečiams policija suėmė duoda naudą dėlto, 
aludininką Joseph Musacci, 2029 kad pačios Naujienos 
Wes.t Vap Bpren.

Anna-James Tavern
Nauja Lietuviška Užeiga 

BRIDGEPORTE
3212 SO. HALSTED $T.

Savininkai James Janulevičią ir 
MrS. Anna Bagdonas. Užlaiko 
K.ingsbury alų ir daugybę stip
resnių gėrimų. Kviečiame visą 
publiką atsilankyti.

Jos plaukai ir dabar tebėra 
ilgi. Bet nežinau, ar ji beturi 
noro dainuoti...

Pasikalbame, greitomis pasi- 
.dą.bname įspūdžiais, atsimini
mais. Būtinai užprašo pas save 
vakarienės.

Klausiu apie p. .Qalskį- Atsa
ko, kad jie Galskį “pasigaųs” 
ir vakare jis bus draugę-su mu
mis.

Taigi, iki pasimatymo.
Važiuojame į vidurmiestį pa

sidairyti.
Automobilį palikome “nu

prausti”. Moterys nuėjo plaukų 
susitaisyti, o sūnėnas ir as nu-' 
tarėme po miesto centrą pasi
vaikščioti.

Tenka pasakyti, jog PorGan
dų biznio centras visai padorus, 
— užima gana nemažą plotą. 
Tiesa, didelių dangoraižių nė
ra, bet trobesiai keliolikos auk
štų ir itin gerai atrodo.

Kelios departamentinės krau
tuvės. Jos gana( didelės. Viduje Į 
nėra tokio -prekių . sugrudiniOj1 
ikaip, pavyzdžiui, Chicagos 
krautuvėse. t

Miesto c.entra$ kalnuotas. 
Vietomis tenka tiesiog į kalną 
;kopti. . • • ,

Ūžėjo keli iiiąžy.čjai debesu
kai ir pradėjo lyti. Ir tai pusė
tinai snaąrkiai.

Keista: saulė šviečia, o lyja. 
§usii;ąd;oine pasjogę ir prisi
glaudėme prie sienos. Po kelių 
minučių paliovė lietus iljęs ir 
mes vėl pradėjome eiti.

Tačįąu netrukus ir vėl tas pat 
pasikartojo, — ėmė lyti. Ir šį 
kartą lijo tįk kelias minutes.

Ta istorija vis kartojosi ir 
kartojosi, tad nutarėme .pasiieš
koti tinkamesnės pastogės. O 
kur tinkamesnę pastogę surasi, 
jeigu ne užeigoje?

Pasirodė, jog užeigą sprąsti 
nėra taip lengva. Patraukėme 
įr viena gatve ir kita, bet pie- 
kpp užeigos pesiniato. Tai pe 
Chicago, kur ir užsimerkęs į už- 
ejgą pataikysi.

Pagaliau kalne prie vieno tro
besio pastebėjome iškabą, kuri 
skelbė, kad tai aludė. Nuskubę- 
j ome į ją, kadangi pradėjo vis 
.smarkiau ir smarkiau lyti.

(Bus daugiau)

yra naudingos.

WASHINGTON, D. C., gr. 
23 d. — Bendras Kanados ii 
Jungtinių Valstybių .karo me
džiagos gaminimo komitetai 
patarė panaikinti muitus ir ki
tus administracinius suvaržą 
mus tarp Kanados ir Jungtinį! ’ 
Valstybių.

Siūlo panaikinti muitus visa 
karo medžiagai reikalingomr 
žaliavoms. *

Roosevęltas sako, kad jis su-; 
tinka panaikint i muitus. Kana 
dos karo kabinetas taip prita 
ria šiaj minčiai. 

' i v

— J.A.V. ir Kuba netrukui 
pasirašys naują prekybos su i 
tartį.

-r- ^yeįeariją pasiekė žinios,, 
kąd .vokiečių generolų tarpe yra 
didelių nuomonių skirtumų apie, 
•kąro vedimo reikalus. Atstaty
tas ne tiktai gen. Brauchitsch, 
bet daug jo bendradarbių.

— Londone gyventojai susi
rūpinę galima nacių ataka. Bri
tai labai patenkinti nelaukta 
premjero kelione į Waship^to- 
ną, bet Jie numato galimą Hit
lerio užpuolimą.

'♦ ........... *. T.   J: J --B!' ■■■■yy.iii i-............... HĮ i...i 1

STOKIT SAVANORIAIS Į CIVILg APSAUGĄ
Šiam karui laimėti mūšiai eis ne yien k&ro frppte. Kova prieš diktatūras bus 

vedama įr unamų fronte”. Mes visi galime prie jos prisidėti.
Stokime savanoriais į Civilę 'Apsaugą. Nežiūrint ką mokame ir koks musų ųžsi- 

'ėmimas, kiekvienas galinį prie civilės apsaugos prisidėti. Reikia taip mechanikų, 
reikia slaugiu, reikia daktarų, stenografių, reikia karo veteranų, moterų mokančių 
pirmą pagalbą, mokančių mėgsti, sįuti, virti, .ete.

Civilėj Apsaugoj kiekvienam yra vieta ir yra darbo..
Stokime ir mes lietuviai į Amerikos .civilių gypejų eiles. Karo fronte kareiviai 

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

Išpildykite žemiau paduotą aplikaciją ir pasiųskite ją nurodytu adresu. Jus pa
šauks kai 'jųsų talkos reikės.

TT
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VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničiUs, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Zežam į farmas ir kitus mies

tus. žema kaina. Mūšų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm 
anglis j visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

■............................................................ . H ■ M<
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ENROLLMENT ■ FOR CIVILIAN DEFENSE DUTY 
WlCAGO COMMISSION ON NATIONAL DEFENSE

MAYOR EDWARD J. KELLY, Chairipau
U. S. Director of Civilian Defense for the Metropolitan Ąrea of Chicago.

BARNUS KOPĘS, ^eęųtiye Vlc.ę Chairman LAURENCE H. ARMOUR, Tjeasurer

174-176 W. Washington St. Phope Frajiklin 7560
1. Name ..................... ................................................................ .......... ...... ........................ .....

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 
LOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su m o 
derniškomis užlaido 
mis ir Hollywooo 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

420 W. 63rd St. 
Tel. EN G? 5883-5840

Address
2. Married . Single

.... Teįęphoųe No........
Malė .............. Female

3. Birth: Place ............ .
4. U. S. Citizen-: Yes.........

Any physical disability?
Pr.esent o.c.ę.up.atįon ............................ Business ad(jr,ęss ........................
Education (lašt school attended): Grade ...................... High SCbkOol

t

College .................................................... Profęss’onal .........................
VVhat lapgųages, other than English, do you read, write or speak? .

No.
............  Date ........
First papers: Y$s No.

5.
6.

RYTINE RADIO 
VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7 :,00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

♦

-SAVAITRAŠTIS- j

ARGENTINOSin

10.

v T“

T»» ’** »/ *w

INSURtD

■

K.

VVill you take cour^es pf ^struo^ęų for, be ąyaUa.blę |or part-work in:
□ Volunteer Nursing?
□ Assisting in Consumer Information Centers—showing h.o,w to mąint.aip o.ur 

Standard of living spite of shor.tagęs and rising
□ Emergency W,ork for jCiviJjąn JPjpitęctįon?

K9. Woūld you be available to a-ssįst police, f irę aųd other ruunicijiąl departments , . .... t • •
■cas.e of emergąncy ? ................ ...... .................................. .

4 *

Are you licensed to pperate: A car?......... or truek?
Ilave yo.ų ą car available for volunteer duty \Whęn ųcaUed upon? .......

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

---- e PAS -----

MUTUAL FEDERAL SAVINOS 
and LOĄN ASSOCIATION of CHICAGO 

BEN. J. KA^ANAUSKAS, fidcr.

Taupytojamg 
Mokame 

Dividendus

parom 1-mus 
įĮĮ Morgičius Leng

vom SąlygomRf 
TURTAS vięš $1,100,000.00 

2202 W, Cermak RoaJ. Tel. CANAL 8887

Susivienijimas įLietuvty Amerikoje yrą fli< 
džiaugia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
ąpdraudos tvjrtoyė Amerikoje. Tai petuyių 
brolybes fraterpalė organizącija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių .S.uyle^yti broliš
kais ryšiais vienoji didelėn jr graŽion šeįmy- 
non. Dabar einą $LA« Pąžąnges Vaju? nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš ąpdraudos nedaro sau pel- 
ąo, |od$l Susivląpijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdrapdą. Susivienijimas veikia kultu- 

stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais

iose darb.uojasį šimtai SLA« orga- 
torių atsilankys į jūsų nardusi, pa
irkite prie Susivienijimu su visa

rinžje ptrvoje, i. _ 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuviu kak 
pifątorįiį. Kai vienas tų orįap 
klausykite jo patarimo—prisi 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
307 We^t 3Qih Street, Nfaw N. X

Prieš-Inventorinis
Išpardavimas
Budriko Krautuvėse

NųiMgudoinis įnamis 
.Šiandien visose J. F- Budri

ko krautuvėse, 3241 S. Hąlsted 
Street ir 3409 South Halsted 
Street, prasideda Speciąlįs iš
pardavimas, prekių įjįekį numa
žinti metiniam stako invento
riui.

Galima gauti prieinamai vi
sokiausiu rakandų, yadįo apara
tų, įvairių reikmenų namams, 
taipgi fontaninių plunksnų, 
auksinių daiktų, laikrodėlių, et,c.

XSp) 
-------------- -- ------------- —-t 
Pirkite tose krautuvėse, k u 

rios gar&inasi “NAUJIENOSE

11
12. Are you available for youth activities (for school age yolunteers) •?
13. State experience in tany other capaęity than those ąb.ove mejatioped thąt might be 

of ūse in defense:

OTypiat .
□ gqę^l$£rvvce 
n Steamfitter 
O Stoltchboard operat
□ Teachęjr

— — ------------- - -------—------ -—.....    ■ i - , i ■ , -
• ’ - • 1 - • ,4-‘ -

4 -- - _ ..• ' . 1 įl?.13 !/
4-----—-------—!----------------- -----------------
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.. •. . ■ z •

14. Check any of the following in which you have had ejcpeyience:
□ Auto mechanic □ First aid □ Physician •
□ Boating o.r nayigatįęn □ Foę.d pręparąfkm O Plųmber
□ Clerk □ Military experienęe □Pęlibe
O Demolition work □ Motorcycle operator CTRadio.operatęr
□ Electrician □ Nurse □ Shorthand

15. Type of duty desired: ——------------------- --------
16. If ąualified, will you accept other assigned duties ? —~

, (Signatare of applicant)

LIETUVIU 
BALSAS”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per **Naų-į 
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

U L, Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buepos 4ws» Argentina
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Amerikos Japonų Bombonešis Kuris Daugiau Neskris

Lietuviai!
Kuo galėdami pagelbėkime musų kraštui, 

Jungtinėms Amerikos Valstijoms, laimėti šį ka
rą! . .

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

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

giai važiuokime, nenudėvėkim pergreitai auto
mobilių padangų.

-Atydžiai klausykimės radio ir rūpestingai 
skaitykime laikraščius. Neprįimkime 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. NENUSIGASKIME!

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

Bukim geri Amerikos piliečiai!

NAUJIENŲ-ACM^ Telephoto
Čia matosi dalis japonų bombonešio, kurį Amerikos kariai numušė per gruo

džio 7 d. atakų ant Hawaii salų.

Paskyrė Tarybas

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ. D-RO Blaszczynskio^ 
v Gyduolės gaudamos 

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. bruns.7209

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.

3foįn jr. <žBubeifeisi

Ateivius Tardyti
WASHINGTON, D. C.—Tei- 

singumo departamentas pasky
rė kelias naujas trijų ar dau
giau žmonių tarybas tardyti įta
riamus ateivius iš šalių, su ku
riomis Amerika dabar kariau- • Ija.

Illinois
Pietinei Illinois tarybą suda

ro šie asmenys:
Frank M. Lemon iš Clinton, 

A. T. Mills iš Decatur, ir Char
les E. Becker, iš Springfield.

Vakarų Michiganui:
Dale Souter iš Grand Rapids, 

William T. Fitzgerald iš Kala- 
mazoo, ir Laurepce K. Varnupi 
iš Grand Rapids, taipgi Glen- 
wood C. Fuller iš Grand Ra
pids, ir Thurman D. Doyle iš 
Menominee.

Kaltina 3 Detroito* 
Valdininkus Kyšiais
Pardavinėję Darbus, Kontraktus

DETROIT, Micb. — Gub. 
Van Wagoner pašalino iš pa
reigų tris Detroito Wayne ap
skričio valdininkus, už taria
mą kyšių ėmimą. Vienas jų, 
sako, .surinkęs $59,525.

Pašalintieji yra,- James M. 
Ritchie, purchasing agent; 
Sam J. Leve, director of eoun- 
ty bureau of investigation, ir 
Nathaniel O. Gould, county 
architeet.

Jie ėmė kyšių nuo firmų, 
norinčių kontraktus gauti, ir 
pardavinėję valdiškus darbus.

Ieško Dirbtuvės 
Padegėjo u

BROWNTOWN,< Wis, — fe 
rifąs ir FBI agentai ieško sa
botažininko, kuris padegė vie

tos Silica dirbtuvę, padaryda
mas įstaigai apie $150,000 nuo
stolių. Dirbtuvė turėjo visą ei
lę karo kontraktų.

Ji negalės dirbti per kelis 
mėnesius laiko.

Marųuette Park 
Namų Savininkų 
Susirinkimas

Šįvakar, gruodžio 26 d., pa
rapijos salėje, prie 68lh ir 
Washtenaw, įvyksta reguliaris 
mėnesinis susirinkimas Mar- 
ųuette Parko Namų Savininkų 
organizacijos. Pradžia 8 v. v.

—J. B.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742
4605-07 S o. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDykai

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

Su POVILU SALTUVUERU

Laidotuvių Direktoriai

ATEIKITE DARIAUS-GIRĖNO POSTO 
LEGIONIERIAMS Į TALKĄ!

Aukokit Cigaretus Karo Invalidams 
Hines Ligoninėj

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 15, 20 
metų ir daugiau.

Kalėdų Dovana
Postas ten jiems surengs šau

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

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 vieną 
kas veteranui, kurių tarpe, be
je, yra ir didelis skaičius lietu
vių, tarnavusių didžiąjam ka
re. ’ I**,

JAU YRA 360 -
REIKIA — 

2,000!
s________ _________________ J

Kur Priduoti
Išpildykite žemiau paduotą 

kuponą, pridėkite prie cigaretų 
ir nuneškite arba pasiųskite į 
Dariaus-Girėno Rumus, 4416 
South Western avenue. Jeigu 
nepatogu, tai galite cigaretus 
palikti ‘‘Naujienose”, “Draugo” 
redakcijoje, “Sandaroj”, šalti- 
miero raštinėj, arba J. F. Bud- 
riko, Peoples ar Progress įstai
gose.
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DARIUS-GIRĖNAS POST No. 271 
OF THE AMERICAN LEGION 
4416 South Western Avenue 
Chicago, Illinois

šiuomi aukoju ....................     dėžę^es cigaretų 1
(pažymėkit kelias)

1 Dariaus-Girėno Postui, priduoti Hines Veterans’ .Memorial I 
j Hospital invalidams: v I

Vardas ir Pavardę: .............         J

Adresas ....................        I
. • - 1

Miestas ir valstija ...................................    j
kuponą iškirpkite ir pridėkite prie aukojamų cigaretų.1 

j Priduokite Postui arba į įstaigas, nurodytas /kitoj vietoj).Į
(šį

Paliuosavo Už 
$200 Bonų

Miesto teisėjas Cąplan pa? 
liuosavo lino bausmės jau
nuolį Ędward A. Loss Jr., iš 
Oak Park, kuriam pirmiau 
buvo paskyręs $200 pabaudos.

Loss buvo suimtas už bau
bimą kinoteatre lai|<e Roosc- 
vclto kalbos. Jisai parašė laiš
ką prezidentui atsiprašydamas 
už elgesį, ir prižadėjo pirkti 
apsaugos bonų už $200.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Į Floridą 
Važiuojantiems 
Žinotina

Vadinamuose noriuose vasa
ra jau baigiama pamiršti. Ne
trukus prasidės šalčiai. Kai ku
rie jau pradeda svajoti apie šil
tesnius kraštus, o kai kurie ir 
rengiasi į juos važiuoti.

Taip yra kiekvienais metais, 
taip, tur būt, bus ir šį žiemos 
sezoną.

Reikia manyti, kad kai kurie 
lietuviai jau, kaip sakoma, 
sparnus kilnoja, kad galėtų lėk
ti į Floridą.

Jiems šis pranešimas dau
giausia ir yra taikomas.

Jei manote į Floridą vykti, 
tai sustokite pds savo žmones, 
lietuvius. Nesijausite pasimetę 
ir smagiau galėsite laiką pra
kišti, nes lietuviai visada jums 
patars, kur ir ką pamatyti.

Hollywood (Florida) miestu
ke gyvena ponai Aushrai, kurie* 
turistams išnuomoja kamba
rius. Kiek man žinoma, jie dar 
turi vietos.

Taigi, jei kas iš lietuvių ren
giasi į Floridą važiuoti, tai su
stokite pas ponus Aushras, 1539 
Dewey St., Hollyvvood, Florida.

Hollywood yra visai netoli 
nuo Miami. Tai gražus miestu
kas prie pat juros. Maudymosi 
vieta puiki, čia gera ir tuo, kad 
nėra tokio susigrūdimo, kaip 
Miami.

Pakartoju, — jei j Floridą 
važiuojate, tai nepamirškite po
nų Aushrų. —žinąs.

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. VIRginia /)036 
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.

$100 Ir Kaštai Už 
“Heil Hitler”

23 metų Laurie J. Ilakala, 
2522 Burling Street, tkirino, 
kad jisai buvo girtas ir neži
nojo ką daro. Teisėjas Tremko 
betgi paskyrė jam $100 pabau
dos, taipgi priteisė paštus už
simokėti.

Eidamas Halsted gatve, 
Northsidėj, ties 2500 bloku, Ha- • 
kala visa gerkle šaukė, “He’l 
Hitler, down with America”. Jį 
išgirdo netoliese buvęs policis- 
tas.

KITI LIETUVIAI D

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

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

* •»

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 dienos 
Phone YARDS 7299

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643

Emergency MIDWAY 0001

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

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

+
Dr. F. Pulsucki Le Van 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen HEMlock 6699

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Reizdencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose z 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
/

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS*

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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

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

ir 7 iki 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko." 
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

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

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 8 

Nedėliomis pagal sutartį

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-TeI. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

Pritaiko atsakbmin- 
gai akinius už pri
einamą kainą ir 
ant lengvų išmo- 

, kėjimų.
3241 S. Halsted Street 

PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVE

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą. 

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namų tel. REPUBLIC 4688

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
' ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014 TeL STAte 7571 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto -
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Šįvakar Specialu 
"‘Pirmyn” Repeticija
Dainuos Šokiuose, Sekmadienį

Antanas Valonis 
Liet. Ūkininko 
D-jos Pirmininkas

CENZŪROS DIREKTORIUS PRADEDA DARBA

Choro valdyba praneša vi
siems nariams, kad šįvakar, 
Waltcr Neffo salėje, 2435 So. 
Lcavitt Street, įvyksta speciali 
repeticija. Prasidės 8 v. vak.

Sekmadienį, gruodžio 28 d., 
IPirmyn chorui tenka dainuo
ti Lietuvių Sportininkų Gru
pės šokiuose, Cicero Stadione, 
prie 52nd avenue ir 19th st. 
Gros garsus Russ Morgan or
kestras.

Visi “Pirmyn” nariai yra 
prašomi repeticijoje būtinai 
atsilankyti.

A. f A.
ANTANAS BUDRIKAS 

2313 W. 21 St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 23 d. 5 vai. ryto 1941 
m., sulaukęs pusės amžiaus; 
gimęs Liet., Tauragės a.pskr., 
Pagramančiu parap. Ameri
koj išgyveno 40 metų. Paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Oną, po tėvais Baužikę, sese
rį Petronėlę Želionienę ir jos 
šeimą, pusseserę Oną Radom- 
skienę ir daug kitų giminių 
ir draugų. Priklausė prie Liet. 
Piliečių Kl. ir Chicagos Liet 
Draugijos. Kūnas pašarvotas 
Lachavičiaus koplyčioj, 2314 
W. 23 PI.

Laidptuvės įvyks šeštadie
nį, gruodžio 27 d. 8:30 vai. 
ryto iŠ koplyčios į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Budriko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį .patarnavi
mą ir atsisveikinimą. Nubudę

Moteris, Sesuo, Pusseserė, 
Giminės ir Draugai

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direkt. Lachawicz ir 
Sunai. Tel. Canal 2515.

A. + A. i

ANTANAS SKĘIN^KAS, 
4800 So. Harlem Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 24 d., 1941 m., su
laukęs 47 metų amž., gimęs 
Mariampolės apskr., Sasna
vos parap., Vosinės kaime.

Paliko dideliame nuliudimel 
moterį Juliją, po tėvais Al- 
manauskaitę, podukrą Gene- 
vieve Botas, žentą James, 4 
posūnius: George Miller, mar
čią Mildred, Josėph Miller, 
marčią Stellą, Peter Miller, 
marčią Loreną ir Dan Miller, 
marčią Florence, 3 anukus, 
brolį Jurgį Skrinską, brolienę 
ir šeimą, .pusbrolį Kazimierą 
Skrinską, brolienę ir šeimą ir 
kitas gim., draugus ir pažįs
tamus, o Lietuvoje 3 brolius, I 
3 seseris ir kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos L. I 
Draugijos. - B

Kūnas pašarvotas S. P. Ma- K 
žeikos kopi., 3319 Lituanica 0 
Avė. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, gruodžio 29 d., 1:30 vai. V 
popiet. Iš koplyčios bu<? nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Vi'i a. a. Antano Skrinsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame;

Organizacija Rengiasi Apsau
gos Bonus Pirkti.

Gruodžio 2 d. įvyko didelis 
priešnietinis susirinkimas Dr- 
jos “Lietuvos Ūkininko”. Su
sirinko pilna svetainė narių. 
Matyt, jų buvo net ir iš kitų 
miestų.

Išrinkta Dr-jos “Lietuvos 
Ūkininko'* 7942 m, Valdgba.

Baigus svarstyti senus rei
kalus, išrinkta nauja 1942 m. 
valdyba iš šių narių sekančia:

Pirm. —A. Valonis;
Vicepirm.—J. Žurkauskas;
H Vice-pirni. — Elzbieta 

Dombro;
Rast.—Antanas Linkus;
Fin. Rast.—Ieva Lukošiūte;
Kont. rast.—S. žičkus;/
Konl. rašt.-—Juozas Kopus

ius;
Kasos Globėja—K. Mikšaile; 
Iždininkas—Wm. Duoba; 
Teisėjas,—B. Kazanauskas;
Daktaras-kvot.—Dr. S. Bie- 

žis;
Koresp.—Ieva Lukošiūtė;
Maršalka — Adolfas Bladikas
Knygų patikrinimo komisi

ja: B. Kazanauskas, M. Tri- 
bičius, J. Žurkauskas.

Po susirinkimo svetainės 
sayininkas, p. Gudas, pavaiši
no visus narius skaniu alum, 
lietuviškomis dešromis ir ko
pūstais.

Rengs Vakarą.
Dr-jos pirmininkas, Antanas 

Valonis, visiems nuošitdžiai 
dėkojo už skaitlingų susirinki
mų, p. (indui už turtingas 
vaišes ir linkėjo visiems link
smų Kalėdų ir laimingiausių 
Naujų Metų. Apie Defeilse Bo
nų pirkimų ir rengimų drau
gijos Kaukių vakaro, kuris į- 
vyks vasario 14 d., bus pra
nešta vėliau. —Fin. rašt.

Negaišindamas laiko, Byron PricC (Vidury), naujai paskirtas J. V. Cenzūros 
direktorius, imasi darbo tuoj po sudėjimo priesaikos. Su juo matosi Generalinis 
Gynėjas Francis Biddle (kairėj) ir Generalinis paštų -viršininkas Frau k C. Walker.

LAIDOJA JAPONŲ AVIATORIŲ

. tų japonu aviacijos leitenantų. Žuvusiam priešui atiduodama militarinc pagarba.
i- • . ..

Moteris, Podukra, Posūniai, 
Marčios ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138-1139.
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“Nenorėjai Duonos, 
—Tai Graužk 
Plyta”-
Sekmadienį Roselando Lietu

vių Kultūros Draugijos 
Vakaras.

Roselando Lietuvių Kultū
ros Draugija, užbaigdama se
nus metus, sekmadienį rengia 
šaunų vakarų, su vaidinimu, 
šokiais, ir kitais pamargini- 
mais.

Liet. Scenos Mylėtojų pate
lis suvaidins vaizdelį iš stu
dentų gyvenimo, “Nenorėjai 
Duonos, tai Graužk Plytų”.

Nemalonus Laikai.
šie metai nei vienam iš mu

sų neteikia malonumo. Kaip 
Lietuvoj įvykiai, taip ir čia 
Amerikoj, kurių pasaliniai Su
neš užpuolė, nėra malonus.

Vienok, bukime' tvirti kaip 
uola, o pergalė bus musų pu
sėj. Nusiminimai, dideli rū
pesčiai, nieko gero neduoda, 
vien tik silpnina musų jėgas. 
Ir kad Juos visus nemalonu
mus nors valandėlei užmir
šus, atsilankykite į parengi
mų.

Bus Ir Šokiai.
čia daug savo dtaiigų sutik

sime, progranio pažiūrėsime lt 
su draugais pabaliavOsihie* jei 
bus geras ūpas—tai ir pašdk* 
sime. Parengimas įvyksta 28 
d. gruodžio, Liet. Darb. sveU 
10413 So. Michigan avc. Pra
džia 6:30 vakaro.

— Steponas.

Susiginčijo Dėl 
Eglaitės, Pasikorė

DĖDĖS ŠAMO NAUJAUSIAS KRUZERIS
' ■ ■ ■ .1

Oficiali J. V. Laivyno fotografija parodo naujausia laivyno narį—naujai pasta
tytų sunkųjį kruzerį Atlanta. Jį laivynas perėmė gruodžio 24 d.

JAPONŲ ATAKOS AUKA

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST 

Tel. YARDS 7308

Po smarkaus ginčo su žmo- 
: na, apie tai kaip puošti Kalčdik 
eglaitę, savo kambaryj užsira
kino ir pasikorė 43 metų chij 
cagietis Erwin Stephcnson.

Jisai gyveno ad. 4910 DiVer- 
sey bulvaras.

NAUJIENŲ-ĄCMB T^ienhntr
Gruodžio 7 d. japonų atakoje ant Puarl Harbor, Hawaii, paskandintas J. V. ku

ro’ {aivas Arizona. Jo viršutinė dalis išsikišusi iš vandens ir dar matosi bepleve- 
suojanti vėliava. Kairėj — durnai tebesiveržia iš degančio vidaus. Oficiali J. V. 
Laivyno fotografija. / ’ , r

Į Pieną iš Pienus Į
Konstancija Paugy- 
tė Apsiveda Šį 
Sekmadienį

Duktė Cicero Biznierių.
CICERO. — Plačiai žinomų 

ciceriečių biznierių Jono ir 
Marcelės Paugų pati jaunoji 
ir paskutinioji dukrelė, Kons
tancija Paugytė, ateinantį sek
madienį, gruodžio 28 d., atsi
sveikina jaunystės dieneles.

Sako jaunų meilę-širdelę a- 
tiduoda p. Carl Richardui 
Neumanui.

Vestuvės Parkholme Salėje
Vestuvių puota prasidės 

Parkholme Community house, 
1822 So. 51 st avė. 3 vai. po
piet. Sako, bus daug svečių ir 
viešnių, nes ruošiamasi nepap
rastai dideliu mastu. Prie to 
p. Pailgai turi labai daug 
draugų kaip ir jų geroji Kon
stancija.

P-lč Paugytė yra dainavus 
ir vaidinus Naujosios Gadynės 
chore, ir šiaip yra puiki lietu
vaite. Išauklėta lietuviško, 
dvasioj.

- Gruzdžiu Veselninkas. c

CIASSIFIED ADS.
1n • -i r -rr t n  -------- —    

PERSONAL
Asmenų Ieško

paieškau doros moters 
dėl apsivedimo — merginos ar naš
lės, o ne divorsuotos. Esu pasitu
rintis, bečleris. Turiu gerą biznį ir 
pinigų. Dorai moteriai bus geras 
gyvenimas. Nebuvau vedęs. Tur 
būt ne senesnė kaip 35 metų. Ra
šykite 1739 So. Halsted St. Box 
2581.

HtoLf* ^Anted—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka. Geras mokestis. Nedirba sek
madienį. 506 W. 39th St. ATIantic 
9739.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurų sortuoti. Advance 
Iron and Metai Salvage Co., 1144 
So. Fairfield Avė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Harold Dole, 26, su Eugenia 

Plarpa, 24
Joseph Duwaldt, 43, su Ju- 

lia Sturm, 43
Mitchell Gasik, 26, su Lillian 

Radvikus, 24
Edvvard Ėanish, 25, su Lo- 

retta Kay, 22
Aibert Brook, 36, su Grace 

Muskaus, 28
Allan Houre, 24, su Lucille 

Vilčauskas, 24
John Bacus, 37, su Anna 

Ariel, 33
Chester J. Hart, 25, su An- 

toinette Staučei, 22
Arthur Noyick, 36, su Dore- 

thea Lawrence, 40
Stanley Mankunas,, 21, su Wi-

nifred Bondi, 21
Gregg Jennings, .25, su Ona 

Tallaisha, 25
Harry Valaski, 26, su Evelyn 

Martinez, 25 J
James Teess, 38, su Lucille

Kabaitis, 27
Reikalauja
Perskirų

Adolph Spirkaucis nuo Fran- 
ces Spirkaucis
Gauna
Perskiras

Mary Caąper nuo Peter Cas- 
pcr.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

GALUS, James M., 816 No. 
Wolcott Avenue, gimė lapkr. 
29, tėvai: Stanley ir Stella.

KORUBA, Judith, 2535 West 
45th Street, gimė gruodžio 6, 
tėvai: Edward ir Bcrnice.

KASS, ----- , 2217 Lakewood
Avenue, gimė gruodžio 3, tėvai: 
Edmund ir Eleanor.

LEMON, John, 4526 South 
Talman Avenue, gimė lapkri
čio 30, tėvai; John ir Valcria.

AR JIESKAI 
DARBO?

j---------------------- SKAITYK KASDIEN—--------

iNAUJIENASi
i-------------IR TEMYK SKILTYS--------------

"REIKIA RARBIRINKr
Lietuviai tąipgi perka r parduoda 

ir progas sužino bktai per

NAUJIENAS

nw Silll lihtei Stnil. CIICMI.O.L

HELP VVANTED—MALĖ 
_______ DarbininkųReikia 

geraTroga 
SENYVAM ŽMOGUI ARBA 

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PERKAM, oarduodam ir mainom 
namus, lotus farmas ir biznius 
Turime dideli oasirinKima namu 
oirkti už cash aria mainais Norinti- 
oirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- ■ 
tarnavimo šaukite:
PAGLM SMITH&CO*

REAL ESTATE — LOANS- 
INSURANCE

1G31 S Ashlarid Avė.
Tel YARDS VKU

NAMAS ANT PARDAVIMO pi
giai — tik $2,200. Rendos neša $40 
į mėnesį. Pai davimo priežastis — 
liga. Atsišaukite į beismentą, 

3623 Va. So. Emerald Avenue.
Geo. Harrison

vvholesAle furniture 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 Su. Westem Avė.

Chicago. Ii' Tel. REPublic 6051

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ KLUBO priešme- 

tinis susirinkimas įvyks nedėlioję, 
gruodžio 28 d., 1 vai. popiet, Hoily- 

•wood svet., 2417 W. 43rd St. Bus 
renkama nauja valdyba, 1942 m. 
ir svarstomi kiti svarbus klubo 
reikalai. Malonėkite visi laiku pri
būti. —J. Keturakis, rašt.

ON SALĖ AT WVR TOSTOIFICE OR BANK

ENSE

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS
BONDS 

ANDSTAMPS

AMERICA O N GUARD!
Above ia a reproduetion of th« 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed aculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of Amaru,A,i dafense preparatfona.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturtte pinigų, kreip
kis j Naujienų spulkų,—- 
gausi paskolų ant ILGŲ 
VIETŲ.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.
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Kalėdinės Įvairenybes
DAUG EGLAIČIŲ
LIETUVIŲ APYLINKĖSE

Lietuvių apylinkėse, ypač 
Marąuette ir Brighton Parkuo
se, šįmet beveik kiekvienam na' 

me yra kalėdinė eglaitė. Čia 
taipgi plinta paprotys puošti eg
laites lauko pusėje,, darželiuo
se ar namų verandose.
PIRKLIAI
NUSISKUNDŽIA

Visoj Chicagoj, kur-nepasi
suksi, visur mirga margomis 
Šviesomis papuošti medeliai,) 
bet eglaičių pirkliai nusiskun
džia, kad šįmet biznis buvo ga
na menkas. Tepardavė apie 
pusę medžių, kuriuos Jbuvo par
sitraukę iš Wisconsino, Min- 
nesotos ir kitų šiaurinių val
stiją. Neturėdami pirkėjų, 
pirkliai eglaites išdalino nemo
kamai vaikams.
VĖL “BERNELIŲ
MIŠIOS”

Po kelių metų pertraukos vi
sos katalikų bažnyčios vakar 
rytą laikė “Bernelių Mišias”. 
Maldininkų ir smalsuolių visur 
susirinko didelės minios.
“VARGAS” KALĖDŲ
DIEDUKUI

Kalėdų Diedukui vakar rytą 
buvo gana sunku atrasti namų 
kaminus, ir jeigu jis vietomis 
paklydo, tai negalima jo kal
tinti. Iki kokios 9-tos ryto mie

stą buvo užgulęs labai tirštas 
ir purvinas sluoksnis miglos- Ji 
išsisklaidė tiktai po pietų. Die
na visai neatrodė kalėdine.
POPULIARI, GERA 
DOVANA

Šįmet labai populiari dovana, 
kaip suaugusiems taip ir vai
kams, buvo Apsaugos Bonai ir 
Ženklai. Tėvai vaikams pado
vanojo jau pradėtas ženklų kny
gutes, kurias vėliau išpildę, jie 
galės iškeisti į bonus. Už de
šimts metų, kai bus laikas į 
aukštus mokslus eiti, bonai pri
bręs ir bus galima juos iškei
sti į pinigus mokslui apmokė
ti.

Ponus ir ženklus galima iš
keisti į pinigą bet kada, bet 
tol kol jie nepribrendę, valdžia 
neišmoka už juos pilnų nuošim- Y * cių.
NEPAPRASTA
DOVANA

Keli chicagiečiai suteikė ne
paprastą kalėdinę dovaną 4 me
tų mergaitei, Irmai Wiegart, 
iš Danvers, III. Mergaitė guli 
Illinois Research ligoninėj. Ser
ga pavojinga kraujo liga.

Minėti chicagiečiai, irgi sir
gę ta liga, bet pasveikę, davė 
jai kelias pantes savo kraujo.
MAISTAS, RŪBAI 
NETURTINGIEMS

r
Majoro Kelly Kalėdų /Komi

tetas, taipgi įvairios kitos lab
daringos įstaigos, išdalino tūk
stančius maisto pintinių netur
tingoms Chicagos šeimynoms. 
Kai kurios biznio įstaigos su
rengę eglaites vaikams parkuo
se, kur juos vaišino ir. dova
nas dalino.
NEBUS KAM .
ŽAISTI

Kalėdos atnešė tragedįįą į 
chicagiečių pp. Knop namus, 

4414 North Manor" avenue. Jie 
supirko daug visokių dovanų 
savo 3 metų sunui Jimmy, bet 
jam jos nebereikalingos; Be- 
žaizdamas gatvėj su kitais vai
kais, jis pakliuvo po troku ir 
buvo užmuštas. Nelaimė įvyko 
prie California ir Montros'e 
avenue.
TRUPUTIS SKAITLINIŲ 
Iš PAŠTO

Chicagos gyventojai šįmet 
paštui sumokėjo už dovanų ir 
sveikinimų persiuntimą $5,870,- 
939, apie $350,000 daugiau ne
gu pernai, šįmet pašto įplaukos 
butų buvę daug didesnės negu 
pernai; jeigu ne staigiai kilęs 
karas, kuris labai pakenkė ka
lėdiniam bizniui.

Sveikinimų per.. Chicagos pa
štą perėjo 267,877,000. Dovanų 
chicagiečiai išsiuntė 2,429,877, 
o gavo 500,140 maišų.

Kalėdinės Dovanos, 
Bonusai, Viršlaikio 
Algos Darbininkams

Firmos Daugiausiai Dalina 
Bonus, Apsaugos ženklus

Kalėdos š;met buvo neblogos 
darbininkams, kurie ilgesnį lai
ką dirba tose pačiose dirbtuvė
se.

Neišdirbusius metus laiko, 
įvairios Chicagos firmoj aplen
kė, bet senesniems darbinin
kams padalino kelis milionus 
dolerių bonusais, tiesioginėmis 
kalėdinėmis dovanomis ir virš
laikio algomis.

Wilson —- #125,000
Už išdirbtą laiką Wilson and 

Co., išmokėjo savo darbinin
kams $125,000.

Mažesnes ir didesnes sumas 
apsaugos bonais gavo reguliari 
darbininkai šiose dirbtuvėse:

Scholl Manufacturing Com- 
pany

Wright Aeronautical Corpo
ration

Schenley Distillęrs ($150,000)
A. S. Beck Shoe Company
Hoit, Rose and Troster (2 

savaičių algą)
C.k J. Farwell

Irgi Bonais
Kropp Forge Company
Kelso-Burnett Electric Com

pany
Minerallac Electric Company 
Jchn J. Moroney & Co.
Superior Sleeprite Corporation
W. R. Browjx_ Corporation
Harrington-King Perforator 

Company
Sampson Electric Company
Security Supervisors, Ine.
W. R. Brown Corporation, 

5720 Armitage avė.
Perfection Tool Hardening 

Company, 1742 W. Hubbard st.
Harrington-King Perforating 

Company, 5655 W. Fillmore st.
Sampson Electric Company, 

3201 S. Michigan avė.
Crown Steel Sales, Ine., 1229 

E. Seventy-fourth st.
Sundstrom Pressed' Steev 

Company, 8030 South Chicagc 
avė.

South Shore Finance Com
pany, 7242 Stony Island avė.

McNulty Bros. Company, 1028 
Van Buren st.

Presba, Fellers & Presba, 36 
N. Michigan avė.

Selected Investments Compa
ny, 135 S. La Šalie st.

Securities Supervisors, Ine., 
135 S. La Šalie st.

22 metų chicagietis Robert 
Johnson, 938 N. Wells, užsi
sakė Fair krautuvėje kreditan 
dovanų už $600, jas pasiėmė, 
bet dingo, kai atėjo laikas mo
kėti. Miesto teismas paskyrė 
jam metus probačijos, kai 
Johnson prižadėjo krautuvei 
atsiteisti. - .

ui 1‘liH d.h»l.B ,tt,

konferuoja Baltuosiuose Bumuose, šie demokratijų lyderiai aptaria kaip geriau
siai sutriuškinti hillerizmą ir grąžinti pasauliui taiką bei ramybę.

512,000,000 Už 
Viršlaiki Mėsos 
Firmų Darbininkam

■ s

Atsileis 100,000 Darbininkų
Swiftas, Arinour, AVilson ir 

visa eile kitų mėsos firmų-pa
sirašė sutikimą išmokėti $12,- 
000,000 savo darbininkams už 
viršlaikį, išdirbtą nuo 1938 m., 
už kurį jie gavo ne pusantros, 
bet reguliarę algą.

Trys 'minėtosios bendrovės 
jau kiek laiko atgal pareiškė, 
kad darbininkams už viršlai
kį atsileis.

Darbo valandų ir algų ad
ministracija skelbia, kad susi
tarimas su bendrovėmis api
ma apie 100,000 darbininkų, 
dirbančių Amerikos mėsos į- 
monėse. ,

Auto. Nelaimėje 
Žuvo Ūkininkas 
A. Skrinskis

Užmuštas Kūčių Naktį Prie 
50th Ir Harlem

Neteko Kūčių atšvęsti na
mie lietuviui ūkininkui Anta
nui Skrinskiui iš Stickney, III.

Jis buvo užmuštas dviejų au
tomobilių nelaimėje trečiadie
nio naktį prie-50-tos ir Harlem 
avenue. Ten jo vairuojamas au
tomobilis, susikūlė su mąšina, 
kurią vairavo, 24 metų Robėrt 
E. Brephaner, nuo 122722 So. 
Greenwood avenue, Blue Island.

Skrinskis buvo 47 metų am
žiaus. Gyveno Stickney prie
miestyje, ties 4800 S. / Harlem 
avenue.

Brephaner buvo sunkiai su
žeistas.

Išteisino Kareivį
Pereitą antradienį, prie 131- 

mos ir Southwest Highway, Or
iam! Parke, kareivio Frank Cor- 
sini vairuotojamas automobilis, 
sudaužė kitą, kuriame važiavo 
Col. R.' T. Phinney, komandan- 
tas Fort Custer karo stovyklos, 
Michigane su žmona. Phinney 
buvo užmuštas, bet policija ka
reivį paleido kai pasirodė, kad 
nelaimė buvo ne jo\ kaltė. Jis 
yra iš Fort Houston, Texase.

Atidarė Apsąugos 
Kursus Lindblom 
Mokykloj

Valdžia kitą savaitę pradeda 
specialius apsaugos kursus gin
klų darbininkams, Lindblom 
mokykloj, ties 6130 S. Wolcott 
avenue.

Mokslas nemokamas. Reikia 
užsiregistruoti mokyklos raštD 
n8K . -:j_

CIO-AFL Tarsis 
Apie “Vienybe”

Gruodžio 29-tą Chicagoje 
įvyks pasitarimas “karo vieny
bės” reikalu tarp AFL ir CIO 
lyderių Illinois valstijoje. Nuo 
AFL dalyvaus Victor Olandei’, 
valstijos federacijos sekretorius 
ir William McFetridge, janito- 
rių unijos prezidentas.

r
CIO atstovaus Fullerton Ful- 

ton, rajoninis viršininkas ir Al- 
bert Glenn, organizatorius.

- - ------ i..  .... r

Dar Keturi Žuvo 
Karo Fronte

Miahacl P. D^lles’ai, 1414 S. 
2nd si., St. Chą^les, III., gy
ventojai gavo pranešimą iš 
laivyno, kad IIąwaii mūšiuose 
žuvo jų • sunps, jurininkas 
Lesi i e DelJ.es. r .. 14

y ,. F į į • j %

Karo fronte', Haipgi žuvo, 
Frank K. Davis, Chicago; 
John Lindsley, Waukegan, III., 
ir Charles Thompson, Gencva, 
nv . įi '>■

Delleą’ų antras sumiš, Les- 
ter, irgi tarnauja laivyne.

Pranašauja Darbą 
Kiekvienam Žmogui 
Kitais Metais

Valdžia Išleis $40 Bilionų 
Ginklams

Finansiniai ekspertai apskai
čiuoja, kad ateinančiais metais 
ginklų gamyba bus padvigubin
ta, palyginus su šiais metais.

Per ateinančius dvyliką me
nesių valdžia išleis ginklams ga
minti apie $40 bilionų dolerių, 
daugiausiai lėktuvams, laivams 
ir tankams.

Sako, kad ateinančiais me
tais, kiekvienas žmogus, kuris 
tik nori ir gali dirbti, galės dar
bą gauti pramonėse.

30,000,000 Keną 
Maisto Armijai

Kelios Chicagos maisto ben
drovės gavo $3,212,000.00 už
sakymą iš armijos paruošti 
30,000,000 kenų yisokip ■ kon
servuoto maisto — pradedant 
sausainiais baigiant mėsa ir 
daržovėmis.; .

, .. -    -4^.-. .2   - n—:  -»-■ , 
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KALĖDINES 
AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Trys Žuvo Po Traukiniu

Indiana Harbore, prie 
Washington gatvės, Pennsyl- 
vania pasažierinis traukinys 
sudaužė -keleivinį automobi
lį, užmušdamas jame važiavu
sius tris jaunus vyrus:

20 metų David Joyner;
20 metų Major Ison, ir ,
19 metų Mėlt Ferguson (visi 

iši Indiana Ilarbor).
a *4 • ‘ ’

Nelaime Bridgeporte.
Bridgeporte, prie 35-tos ir 

Lowe, trokas užmušė 72 metų 
senelį, Edward Doylef 511 W. 
36th st. Vairuotojas Frank 
Szcezerka, 827 N. Marshfield, 
buvo suimtas inkvestui.

\ Kitos Nelaimės.
Kitose nelaimėse vakar ir 

trečiadienį žuvo 22 metų Ge- 
ralditie . Lane, 4122 Carroll st., 
prie Arthington ii' Keeler; 10 
metų AVilliam įSchneider, 
13759 S: Westcrn avė., prie 
138th ir AVeslern, ir 12 metų 
Robert Bohn, Gary,' prie Cle- 
veland st. ir Lincoln Highway.

Apiplėšė Kelyj 
lis Bažnyčios

BRIDGEPORT. — Išklausiu
si kalėdines pamaldas šv. Jur
gio bažnyčioj, namo pėkščia 
išėjo 50 metų moteriškė Anna 
Neubauer, 4202 South Went- 
vvorth avenue.

Kelyj * ją užklupo plėšikas, 
kirto moteriškei buože per gal
vą, ir atėmė jos piniginę, ku
rioj buvo apie $1.50.

Brangi Kalėdų 
Dovana Motinai
\ Tikras llalčdų Diedukas^ 26 
metų chicagietei Margaret Day 
buvo apskričio teisėjas Sabath. 
Jisai jai atidavė 7 metų mer
gaitę, kurią teismas buvo atė
męs po moteriškės perskirų su 
vyru. Atidavė mergaitę vyro 
motinai, pasiremdamas argu
mentu, kad tikroji motina dir
ba ir pati negali mergaitės auk
lėti.

Attend
the top Lithuanian Affair 
of the Season —

JAUNIMAS
Glh ANNUAL

fiANCE
SATURDAY, DEC. 27, 1941

DARIUS-GIRBNAS HALL 
4'416 SOUTI1 WĖS18ftN AVENUE

* Admission—50c. Tax 5c. Totai —55c.

Music by PAUL EITMONT and hfe ORCHESTRA
t-—- f ■■■■■■_■ .............................'' i

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

•
• Cook apskričio kriminalis 

teismas atidavė specialistams 
18 metų berniuką David Stef- 
fey, 4818 N. Kostner avenue, 
kuris prisipažino išgėdinęs apie 
20 moteriškių Northsidėj. Teis
mas pavedė daktarams ištirti 
jo protą. Berniukas aiškinasi» 
kad “niekas jo nesupranta”, ir 
jis “bijojęs, kad lytiniai bus ne
normalus”.

• Ėederalis teisėjas Ham- 
monde nubaudė 5 metams ka
lėjimo chicagietį Sol -Feldman. 
Jis buvo teisiamas už Peoples 
Federal Savings and Loan Com
pany apiplėšimą East Chicago
je.

• Nuo policisto kulkos North
sidėj žuvo 22 metų George 
Klein, 4501 North Melvina avė. 
Su sėbru, Stanley Romanowski, 
6112 ffastwood avenue, Klein 
bandė įsilaužti į svetimą auto
mobilį ties 845 Ainslie.

• Lopšelio patalinėje nutro-
ško 1 metų kūdikis, Robert Sla- 
by, 477 Ųvedale Road, River- 
side, 111.

• Gatvekaris ties 3345 No. 
Clark užmušė Mrs. Victoria 
Trygg. Ji gyveno ad. 3318 No. 
Clark. Būvo 58 metų amžiaus.

• Prie 69th ir Central avė. 
ant Indiana Beit Line gelžke- 
lio bėgių buvo atrastas negyvas 
50 metų Roy Garrard, nuo 6300 
S. Central avenue. Spėja, kad 
traukinys jį užmušė.

• šie plėšikai sau iškėlė di
delius nemokamus kalėdinius 
pietus. Nuo troko pastatyto ties 
2029 Hubbard Street, jie pasi
vogė 500 svarų kalakutienos.

• Kas tai pavogė natūra
lizacijos popierius nuo chica- 
giecių Thomas J. .Robinson,

West End avenue.
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• Gasolino dujomis nusi
nuodijo 54 metų Barrington, 
Ilk, gyventojas, Christ Schroe- 
der. Jis buk buvo susiginčijęs 
su žmona.

• MOUNT GREENAVOOD. 
—Gasolino sprogime, ties 300 
W. 111 th Street, skaudžiai ap
degė 33 metų Richard Boers- 
nia, nuo 11038 S. Spaulding 
avenue. Jisai tarnavo gasolino 
stotyje.
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