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SUMATROS SALOJE JAPONAI IŠMETĖ 
DIDELĮ PARAŠIUTININKŲ KIEKĮ

Minahassa srityje australiečiai apšaudė 
japonų kreiserį, numušė laivo bokštų

kai keleivi- 
pakilti. Jie 
ir sunkiai

BATAVIA, olandų Indija, gr. 
28 d. — Japonų karo vadovybė 
šiandien išmetė didoką para
šiutininkų skaičių Sumatros 
saloje, skelbia olandai. Tai pir
mas japonų užpuolimas prieš 
olandų Indijos salas.

17 japonų orlaivių smarkiai 
bombardavo Medan aerodromą, 
o vėliau kiti lėktuvai pradėjo 
mėtyti parašiutininkus. Japonai 
užpuolė aerodromą, 
nis lėktuvas turėjo 
užmušė 20 civilinių 
sužeidė 40 žmonių.

Parašiutininkai buvo išmesti 
apie 10 .mylių nuo Medano. 
Olandų kariuomenė jau pradė
jo gaudyti išmestus japonus.

Medan randasi tiktai 150 my
lių atstumoje nuo Malaja pu
siasalio. Juos skiria Malakos są
siauris. Medan randasi 375 my
lių atstumoj nuo Singapūro. 
Manoma, kad japonai nori pa
grobti karo bazes Sumatroje, 

v kad vėliau lengvai galėtų pul- 
f ti Singapūrą. >

Japonų aviacija bombardavo 
olandų aerodromus ir kitose 
vietose. Jie apšaudė olandus 
Cetebes saloje, bet padare ma
žai nuostolių.

Minahassa . srityje, tvirtina 
olandai, australiečiai užpuolė 
sargybas einantį japonų krei
serį. AustraŲečiai pataikė ke
lis šuvius japonų kreiseriui ir 
numušė visą karo laivo bokštą. 
Laive kilo didelis gaisras.

TOKIO, Japonija, gr. 28 d.
Japonų kariuomenė šiandien 

triumfališkai įžengs į Hongkon- 
gą, skelbia valdžios pranešimas. 
Japonų kariuomenės paradą pri
ims japonų karo vadai.

Japonų laivyno ministeris in
formavo parlamentą, kad Hong- 
konge jiems pasisekė paskan
dinti 9 britų destrojerius ir su
žeisti kitus keturis. Ministeris 
šimada pasakė parlamentui, kad 
japonų laivynas ir aviacija šian
dien kontroliuoja .ne tiktai 
Hongkongo sritį, bet visus ke
turis vandenynus.

šimada pasakoja, kad japo
nai Filipinuose sunaikino 338 
Amerikos orlaivius. Kiti japo
nų valdininkai tvirtina, kad ja
ponų laivynas kontroliuoja vi
sus kiniečių juroš ’ vandenis ir 
Jungtines Valstybės nepajėgs 
atvežti sustiprinimų į Filipi
nus.

SĄJUNGININKU KARO TARYBA 
POSĖDŽIAUJA WASHINGTONE

Amerikos ir visų prieš “ašį” kariaujančių 
valstybių padėtis žymiai pagerėjo: F.D.R.

WASHINGTON, D. C., g”. 
£•8 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas vakar paskelbė, kad J.A.V. 
ir visų prieš “ašį” kariaujan
čių valstybių padėtis žymiai su
stiprėjo po pirmų karo tary
bos pasitarimų.

Sąjungininkų karo taryba 
sėdžiavo vakar ištisą dieną, 
sėdžiai tęsiasi ir šiandien.

Prezidentas Rooseveltas
premjeras Churchill tarėsi su 
33 valstybių atstovais, kurie 
kovoja prieš “ašį”.

PO’
Po-

ir

Taryba padare svar
bių nutarimų

WASHINGTON, D. C., gr. 
28 d. — Praeitos savaites gale 
karo taryba padarė labai svar
bių nutarimų. Karo, medžiagos 
gaminimo ir kitos komisijos vi- 
są laiką posėdžiavo

Pasitarimai buvo 
vien tiktai su britų 
stovais, bet tartasi
kiniečių ir olandų pasiuntiniais.

Komisijose aptarti reikalai 
turės didelės svarbos ir pa
lengvins suderinti visą darbą,

skyrium, 
vedami ne

su sovietų,

Hull japonus lygina 
su naciais

WASHINGTON, D. O., gr. 
28 d. — Japonai, bombarduo
dami atvirą Manilos miestą, pa
mėgdžioja barbariškus ir žiau
rius karo metodus, kuriuos Hit
leris vartoja Europai nukariauk 
ti, sako Hull.

*............. . . ........ 2""""
Britai užpuolė Nor
vegijos pakraščius

LONDONAS, gr. 28 d. — 
Britų ekspedicija, susidedan
ti iš kariuomenės, karo laivų 
ir orlaivių, užpuolė Norvegi-, 
jos pakraščius.

Britai skelbia, kad ekspedi
cija susidėjo iš mažos karo 
jėgos, kuri atliko savo užda
vinį. Visi britų laivai sugrį
žo j savo uostą.

Ekspedicija buvo nukreip
ta prieš laivyno jėgas. Ad-'' 
miralitetas kiek vėliau duos 
daugiau davinių apie ekspe
dicijos atliktą darbą.

&

Japonai Siekia Manilos
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• NAUJ1EMJ-ACME Teiephotc
Karo veiksmai Tolimuose Rytuose. Japonai, anot 

pranešimų, stumiasi Manilos linkui. Nežiūrint to, kad 
Manila .paskelbtas “atviru miestu”, japonai jį sunkiai 
iš oro bCiiiibarduoja. <

JAPONŲ AVIACIJA VĖL BOMBARDAVO
ATVIRĄ FILIPINĮMI^TĄ MANILĄ

Japonai sugriovė seną miesto centrą, pa
darė nuostolių uostui ir sukėlė gaisrų

DANAI DEDA PASTANGAS SUMAŽINTI 
ŠILTINĖS EPIDEMIJĄ LIETUVOJE

Ligas sukėlė maisto stoka, nuovargis ir 
kiti okupacijos atnešti sunkumai

(Laišku per Lisaboną, Portugaliją)
Švedų dienraštis “Aftonbladet” paskelbė trumpą žinutę iš 

Kopenhagos, kad danų ir Pabaltijo pagelbos komitetas nutarė 
ištirti galimumus pasiųsti per Raudonąjį Kryžių vaistų ir kitų 
gydymo reikmenų Pabaltijo valstybėms.

Patirta, kad tose valstybėse dabar smarkiai siaučiančios epi
demijos, ypatingai stipri yra dėmėtosios šiltinės epidemija.

Išaiškinta, kad vaikų sveikata dėl ilgo nuovargio, blogo mai
sto ir blogų gyvenimo sąlygų yra labai susilpnėjusi. Dažnai 
kai esti labai katastrofingoje padėtyje vien tiktai dėl to, 
jie yra atskirti nuo savo tėvų.

Naujai sudarytas komitetas kreipiasi į visus danus ir 
šo greito ir efektyvaus šelpimo.

vai • 
kad

pra-

Visi susirūpinę iš
tremtaisiais 

Rusijon
Patirta, kad visi Lietuvos gy

ventojai yra Ubai susirūpinę 
ištremtaisiais sovietų Rusijon.

Iki šiam metui jiems nepa-

vyk© nieko tikslaus išaiškinti. 
Sprendžiant iš to, kaip su jais 
buvo elgiamasi Lietuvos kalėji
muose, negalima tureli gerų 
vilčių apie ištremtųjų likimą.

Gabendami žmones Rusijon, 
bolševikai juos grūdo j bendrus 
vagonus, nedavė maisto ir kan
kino pakeliuje.

Britai pasiruošę su 
tikti vokiečius

Stengiasi pasipelnyti 
svetimoms bėdoms

Japonų žiaurumas buvo pa
reikštas ne vien tiktai Manilo
je, bet Kinijoj nuo 1937 melų, 
kur jie bombarduoja atvirus 
miestus.

Japonai sulaužė jų pačių 
sirašytą Hagos sutartį dėl 
virų miestų apsaugojimo.

pa- 
at-

J.V. paėmė 16 šuo 
mių laivų

WASHINGtON, D. C., gr. 
28 d. — Laivininkystės komi
sija oficialiai perėmė savo ži
nion 16 suomių laivų, kurie pa
skutiniu metu stovėjo Ameri
kos uostuose.

Suomių laivai įplaukė į Ame
rikos uostus, kai britai atsisa
kė leisti suomiams plaukioti ir 
paskelbė Suomijai karą.

Amerikos valdžia sumękės 
suomiams už paimtus laivus.

Petainas tikisi at- 
gauti Miųuelon

WASHINGTON, D. C., gr. 
28 d. — Petaino ambasadorius 
Haye vėl tarėsi su sekretoriuta 
Hull Saint Plerre ir Miųuelon 
salų reikalu.

Petaino ambasadorius parei
škė viltį, kad Amerikos valdžia 
padės Petainui vėl atgauti pra
rastas salas. Sekretorius Hull 
šiuo reikalu tarėsi su Kanados 
premjeru King.

Vichy valdžia 
paskelbė kraštui, 
prancūzai paėmė 
Us.

MANILA, gr. 28 d. — Japo
nų kariuomenė deda pastangas 
prasiveržti iš šiaurės artyn prie 
Manilos, bet frontan atvyku
sios naujos amerikiečių jėgos 
juos sulaikė.

WASHINGTON, gr.' 28 d. 
— Japonų bombardavimo me
tu tapo lengvai sužeisti du J.V. 
destrojeriai, bet žala nedidelė.

KAIRAS, gr. 28 d. — Smar
kus lietus sutrukdė britams Ly
bi jo j persekioti besi trauk iau - 
čius'vokiečius;^# su jais 
eina 80 mylių ftuo Bengusi. Bri
tai paėmė nelaisvėn didelius vo* 
kiečių ir italų kiekius.

BATAVIA, gr. 28 d
dai baigia naikinti Sumatros sa
loje išmestus parašiutininkus. 
Olandų narlaiviai paskandino 
dar vieną japonų laivą.

SINGAPŪRAS, gr. 28 d. — 
Britų karo jėgos smarkiai kau- 
jasi su japonais Perak upės pa
kraščiuose, Malaja pusiasalyje. 
Japonai atsiuntė sustiprinimų, 
jiems padeda samdyti vietos 
gyventojai, kurie gerai pažįsta 
raistų ir klampynių takus.

MASKVA, gr. 28 d. — Sovie
tų karo jėgos 180 mylių fron
te spaudžia vokiečius atgal. Ru
sai atėmė Lichvin miestą. Smar 
kiai kovojama tarp Tūlos ii 
Oriolo. Kovos eina Kalinino sri
tyje.

BERLYNAS, gr. 28 d. — 
Vokiečių bombanešiai paskan
dino 4 sovietų transporto laivus 
Kerčio sąsiauryje, prie paties 
Sevastopolio. Rumunų destro- 
jeris paskandino sovietų narlai- 
yį Juodojoj juroje.

LONDONAS, gr. 28 d. — 
Gen. Michailovič vadovaujama 
kariuomene Jugoslavijoj pradė
jo puolimą ir išvyjo vokiečius 
su italais iŠ kelių Drina upės 
pakraščių* Partizanų ir kariuo
menės veikla vėl prasidėjo Ju
goslavijoj. Įvairiose vietose ei 
na smarkios kovos ir abi pu 
sės turi didelių ^nuostolių.

MIQUELON, gr. 28 d. — Ad
mirolas Miisblier uždraudė sve
timiems karo laivams be jo lei
dimo įplaukti į Miųuelon ir St. 
Pierre vandenis*' i

MANILA,.gr. 28 d.-— Japo
nų karo aviacija vakar naujai 
bombardavo Manilą, filipinų at
virą miestą, šeštadienį japonai 
bombardavo šį miestą pįrmą 
kartą.

Užmušė didelį civilinių gyven
tojų skaičių, nes 'visi tikėjosi, 
kad japonai neginamo centro 
nebombarduos.

Vakar išmestos japonų bom
bos pataikė į seną miesto da
lį' ir sugriovė daug istorinės 
reikšmės turinčių namų.

ria visiems kovoj nedalyvaujan
tiems amerikiečiams ir filipi- 
nams vykti į Antipolo ir Mon- 
talban miestus.

Manilą atviru miestu paskel
bė tiktai Amerikos karo vado
vybe, sako japonai, todėl šis nu
tarimas neturi galios japonų 
kariuomenei.

Japonai laisvai bom
barduoja Manilą

tiktai vakar 
kad laisvi 

minėtas sa-

— Vokiečiai ir italai pasiun
tė dideles karo jėgas į Tripo- 
litaniją, kad galėtų sulaikyti 
pirmyn besiveržiančius britus.'

— Laisvų prancūzų vadas 
sako, kad dėl Miųuelon salų 
pradėtos diplomatinės derybos, 

s — Hitlėriš pašalino vokiečių 
generolą Rudolph Schmidt, ku
ris vadovavo Leningrado fron
tui.

Smarkiai nukentėjo
Manilos uostas

MANILA, gr. 28 d. — Japo
nų aviacija, kuri-atskrido 11:30 
ryto, sunaikino miesto dalį, 
vadinamą Intramuros. Beveik 
visuose miesto kvartaluose su
kėlė didelių gaisrų ir sugriovū- 
civilinių gyventojų namų.

Japonų lakūnai, kurie Ųom- 
bardavo miestą ištisą valandą, 
išmetė daug bombų į uosto su

* i
Jie bombardavo ir Engineer 

salą bei jos apylinkes. Uostas 
labai smarkiai nukentėjo.

Manila ne atviras 
miestas, sako 

japonai
d.TOKIO, Japonija, gr. 28

— Japonų štabo karininkas vA- 
kar pareiškė, kad japonų ka
riuomenė nepripažįsta Manilos 
atviru miėstu.

Japonų karo vadovybė pata-
—... ... n  ............Į.

ORAS
)ebesuotas' ir šaltesnis? ,
'aule teka — 7:17; leidžiasi 
4:25

MANILA, gr. 28 d. — Japo
nų lakūnai laisvai bombarduo
ja Manilą, nes Amerikos karo 
vadovybė, paskelbusi miestą 
atviru, išvežė ne tiktai visą ka
riuomenę, bet ir priešlėktuvines 
patrankas.

Japonų orlaiviai be jokio pa
sipriešinimo galėjo labai žemai 
nusileisti.

Ugniagesiai
kvartaluose gesina gaisrus.

trijuose miesto

Britai vėl bombar
duoja Vokietiją

LONDONAS, gr. 28 d. — 
Britų aviacija vakar smarkiai 
bombardavo pačią Vokietiją ir 
vokiečių laikomus karo centrus 
Olandijoj, Prancūzijoj ir Norve
gijoj.

.Sunkiai nukentėjo Duessei- 
dorfas, jame sukelta daug gai
srų. Kiti lėktuvai bombardavo 
Brestą ir Boulogne uostus.

Norvegijoj britai apšaudė So- 
la aerodromą. Jie išmėtė bom
bas tuo metu, kai grįžo vokie
čių lėktuvai į aerodromą.

— Airijoj buvo pasklidę gan
dai, kad atskrido du vokiečių 
generolai, jų tarpe įr pavary
tas Rrauchitsch- Airiui valdžia 
'paneigė šiuos gandus. Nusilei
do vųkie&ių lėktuvas, bet, jame 
nebuvo generolų.

LONDONAS, gL 28 d. — 
Britų karo vadovybė mano, jog 
invazijos pavojus yra toks di
delis, kad pradėjo organizuoti 
civilinius gyventojus apsaugai.

Sudaryta 12 komisijų, kurios 
rūpinasi visais civilinės apsau
gos reikalais.

Gyventojų sudaryti komitetai 
bendradarbiauja su kariuome
nės ir policijos jėgomis. Britai 
atydžiai seka visus supančius 
vandenis.

Australiečiai pasiti
ki Amerika

MELBOURNE, Australija, 
gr. 28 d. — Australijos prem
jeras John Curtin pareiškė, kad 
Austrija pasitiki Jungtinių Val
stybių pagelba.

Australijos valdžia Pacifiko 
frontą skaito vienu svarbiausiu €
frontu ir dės pastangas prie
šintis japonams.

Curtin ne visai sutinka su 
Londone pareikštomis nuomo
nėmis, kur pasakojama, kad 
Hitlerio frontas yra svarbes
nis už Pacifiko frontą.

kurie savanaudiš- 
sumetimais lanko liudin- 

šeimynas ir pasakoja jiems 
tariamas suteiktas 

ištremtiesiems.

Lietuvoje atsiradę nesąžinin
gų žmonių, 
kais 
čias 
apie 
pas

Tokie pasakotojai turi 
sekimo provincijoj.

Buvo atsitikimų, kad 
pasakotojai buvo sugauti
gystėje, visos jų istorijos pa
sirodė išgalvotos ir melagin
gos.

paša!-

pasi-

tokie 
mela

Paskaita apie Vil
niaus architektūrą
Per Kauno radiją Dr. Vorob- 

jevas skaitė paskaitą apie Vil
niaus miesto architektūrą. Ki
toje paskaitoje per radiją buvo 
paminėtas rašytojas Pietaris, 
/‘Algimanto” autorius.

Artistas Petras Šimkus per
skaitė ištrauką iš Putino-Myko- 
laičio romano “Altorių šešėly
je”.

Buvo paminėtos poeto Anta
no Vaičaičio 40 mirties sukak
tuvės. Dainavo soliste Gražina 
Matulaitytė.

Vėliausios Naujienos
— Eden dvi savaites Maskvoje tarėsi su Stalinu ir Moloto

vu karo politikos reikalais. Posėdžiuose dalyvavo kiniečių karo 
ittache. Oficialiai paskelbta, kad britai su sovietais sutarė dėl 
karo politikos.

— Winston Churchill šiandien išvyksta į Kanadą, kur pa
sakys kalbą parlamentui.

— Britų ir laisvų prancūzų aviacija smarkiai bombardavo 
Tripoli uostą, paskandino du laivus ir padegė karo medžiagos 
atsargas. Kulkosvaidžiais apšaudė į rytus siunčiamą vokiečių 
kariuomenę.

— Luzon saloje japonams pavyko iškelti naujų jėgų.
— Ipoh srityj, Malaja pusiasalyje, britai smarkiai sumušė 

japonus.
Rooseveltas vakar sukvietė karo kabineto narius ir ap

tarė Manilos būklę.
— Vokiečiai pripažįsta, kad britų karo'jėgos išlipo dvie

jose Norvegijos vietose ir padarė didelių nuostolių.
— Maskvos frontuose rusai paėmė nelaisvėn kelis šimtus 

jaunų nacių, kuriems dar 
CharkovdjA

— Vokiečiai 
frankų kreditų.

nesuėjo 18 metų. Rusai artėja prie

privertė prancūzus duoti italams 23 bilijonų
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NAUJIENOS ĘNGLISH SECTĮON STĄFF 
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

contributors who loyally kept this page going for better than 
three years. . , r i <

This iš Ikst, Ehglish Sectiori to hppėar in “Nh^iielTb;
Hereafter it wiii -be a įtari of a ftew wėekly pufelicaui 

brought urtrfįr (M sShįe 'i; ------ >
namely, “THE LITHUANIAN-AMERICAN ^ĖĖk*, tormerty 
“JAUNIMAS“. ' .»•

'‘Thė as fte i&dtė ^kiy,Jtlie
first isshc eonfing off the press Janftary 2 n d, 1942. It will bė 
edited by JiibzžJš V. Poštikh, £šta1i^ste<l ini trp to thė 
present edited “JAUNIMAIS“, pYbbably the only Lithuanian-Anie- 
rican publicatMtt ih Ėh’fcfeh tlie i&Afes of birth aha
čontinūė pubkeatioti foY^hę tfėord totai of ,six yprirš.K

We helieve firmly that the change will be for the better, 
y et tfe įmrt yvithtti^ ĖnglfehSėčtibh -in, “Naujienos’’> ^įth & 
feeling of sadness and spirte t^gr^t. lį liad a įtusber of frfendš 
whom We ieatnėd to likę vPty?tkH^x,Npw .rtieet thetn lešš 
ofteh., The page was our contaet with the young folk active iri 
ottr choYūseš and other jgtpups of yoUhg Lithlianiarr-Am,ei'ican8, 
wh(fee trials artd tfibulatfenš, v«rtcėesšes and joys we likėd tp 
follovvy tdgetheV wiifi otter , ^
who read this page regularly. It’s Hatd to part With ^Iriše friends 
even though they may be mtfving būt acĮ-ošs tte štrpet. ,

Onče more — many thanks to dll who iieHiėd this Englišh 
Section go on, and įhosė wfco followed it and wished it welk 
The best of luėk to Joe Pistea and “THEm LlTHUĄNIAN-AlrfE^ 
RTCAN VVEEK“ — antį to all — A HAPPY New Year!

Engtish will not disappe.ar entirely from “NAUJIENOS”. 
Begihriifig toįrfidffė^ mist ivill carry ohe coTtfmn of Em
gflišh IftiaYėTial dail£, vvitt announciYteritš Wo4it chprusefc
und bthėri įfOdįš afšb Jpėdpte Vou know; rėprints on Lithuania 
and Litterarthtrts frbtti thė metfoįrtilrtah and č&iotfičM ffrėššjoc- 
cassionally — Spite ‘^liit-šhtir^ bftpkš r&Hefts #hd H’A a^Šbftmėnl 
of othėr siihjėč’tš that ^o« W11 Tntę^es!SfiĮ.

And now wė ’tiiW ^oh bvėr ti> Joe ife’šhfea, <vht>in tniiriy of 
you already know. You’ll be intėrėštėd iri what hė has to Šay.: 

iN-Ąnces H, Radauskas 
Anfthpifi^„Š. VaTvhtfa

«. ' «, j .\ -• .. 5
To the Readers of the NAUJIE

NOS English Šectioni / '
As your editorš, Kfisš H. Sa

dauskas and Mr. An'thbriy Vaiva
da, explain abdvę, .this Sectibri. is, 
appeafing here for the lašt- thne. 
It iš Being moved into TKį Lira- 
ŪANlAN-AMERICAN , yZEĖK, \ /a • 
publication tvhičh hėriėtofdre

JAUNIMAS”-. . Šfft'rtiHg' 
n^wspaj>ė'r >is 

ag out as a weekly, b fleyotėd 
įTrrorinž Difhdahian Arilėrican. 

-tn the laftgūage

ušiicauon,’ 
^tijienos’’;

. .,w.. 7 -
i t; iv ,ft.

te -t- r J. '
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AMERICAN FlkST 'ih^UANlAN ALWAYS*'

Army Relriitėš
•t

(Trepared by the
Onė n t Rei/dytš, di^v. ,^..vuu 

' tlommoi? C'orincil for Airfėričah

nea 
the sixth corps area, according to 
Lieut.,Col. J. L. Bachus, reeruiting 
ol^lčer. ri

Talking betweėn„ rėcėipt of \vire 
after. w4re from Washington, Gol., 
Bė&ftts pO’intėd 6’iit t*he eagernėss( 
of ’ęhicago men to Yolunteer fror 
šeiyfde. A

“Įve have tfrbėe times, as many
. as, ^wė cari ha^idle,” he. sąid,. 

“Recruitfeig Officers from t aTl the 
outlying ,,'ffiįi'H’cU 'Jare being Siim- 
m'on'ed iritb ibklri centers fc'Ad, 
stktfrdnš \viil be kept !open as far 
intŽ the bight ašf Is Aecessary *i<> 
M .Vifeiitteh6

įSk* flU6ta tf

Wi iftė hįir /corps yėšr 
00 HfO.vė fbt othėr 
, ai^defl to the corps; 

« .... : alrėady ašked for.
“Ali rribri /ėnlištin^ afi& being takj 

eh. fn ; diraft aWfdrnatically be- 
*ėrs oi drie organization 

rof the United States,”’

. a*s diįiirr-
gU&s|iė& ftpifi £hė 'Sei^tdės, $hsfe 
a'4 ,rii> fojiįeh The ORI, thrėe-

.• ii .J, Ūki.-.'•J.iuJ.ik X I-v

fte!

B

\Vhile fe Msįtišsdį $fth'! 
Secretary of Stlife niill ’žrfėans ' 
maintaihihg peačė; iri the Pacific, 
Japaij’s forces,.dtiiaęked^be Hawai- 
ta'n tslffHdSj th|ė ’Pjhilippines, Wakė 
and MidwV "Maujįls; Gitam; Honį 

W * Mtaekš 
yh Amedė^ —«k
4pproximate 
oat'iįėšii'ib a

ks

were 
ps se-

known ės
January 2nd that 
coming out as a week)y 
to m .
1 ife—you'r Iffe- 
you knbw be^t.

Tn THE LITHUANIAN AMER
ICAN WEEK you will find, most‘ 
of the features that appeared čln 
this page, including the columns Of 
of Pirmyn, Bitutė, LUC, l^i^tutls 
chorus, etc. / i

Natriraily, Ye vvoūld *nkė to 
have you become. ą reader of TrfE 
LITHUANIAN AMERICAN WEE&,; 
so that you may čoritiriue follo^- 
ing the sceriė iriose to ydur hėtfrtB. 
I might add that iri thė wEeK 
you wiU also find rriany ..Othėr 
features which you will find Jis 
interesting as the many reąders bf. 
the JAUNIMAS—WEE?K itfd aWd 
do. \ ‘ .y /

Therė’s the Sports Secfioh, idr 
instance. The best and higgėšt 
among the Lithuanian newspapęrfe, 
capably handled by the talehtcd 
sports sefibe, A’dolph Do'btir.

Then therė’s 'tYie “Gettfn^ Pėf- 
sonal” department ih <vh.ich ydų 
will find all the personai itertifc
occuring atnongst uš from day to. 
day. ; v

There’lt also be the featurb cbl-,
umns by sričh \vėll knot^h JAU
NIMAS—WEEK coftflnnMs fls vy*. 
tautas Sirvydas, Vitalis Bu^riaftis,r 
Litūėnęaux, j. F. C., Vygantas and 
your own AhthOriy VaTvšidA. I! 
knotv that yoifl Will Igėt a ferfert 
kiek out of Kilomaikis’ “Radio 
Tantrums” in which the Lithuaniai) 
radio pro^rams arė revičYved In a 
major league style (and g you 
hrfve lištėhcd to sėme >ef the pro
gramą you wlll appredėte. thė 
fact that our Kilomaiįtip telis Ą&Ų 
no mattb'r how painful the worįs 
may be to the party behipd the 
micrdį>hd4iė)-

In thė WEEK ydū Mio ffhd 
new features such as the column 
of vital statisties m which, opm- 
plete Ilsfihg will be givėn of šūch 
happenings as Lithuanian mania- 
ges, bifths, obftjuhtres, efč. ’

In short, fhrddgh thė į>&gfe bf 
THE LITHUANIAN AMERfCAN 
WEEK you wUlthavė^a comphrt^ 
pietufe of what’s taking . ptdee 
amopgs us, the Uithuaniah •Ari'iėt.* 
icėtti. • > - • . •' 'V-r’•

We’ll be glad to have. yotk ,.«s

readerš. ’to
do hot triiss ■.. . „
^E'EK; we yPti to ^end your( 
^ubsMption iri/how. -The pęice. (s 
tWo dollars for ęne year (52 fe- 
iies). The publication will be out 
c'vcry Friday rririrnin£.

Sėhd ybiiF ^b6cHp*t’feBs'
LITHUANIAN AMERICAN WęE 
1739 So. Halsted Sfo Jįhięagp, Ifl

See you in fee WEEK next "Ėri
day;? ... ' .>

Jriozris ’Poshikri, itffitoL . . ,
The uthda^k- American 

WEEK ' .
tFormefly jAtlNlMAS). t

Ūse Street Cars, 
Save Auto Tires, 
OPM Askš M o to ris t s

Washm'gtdn, ff. Č., Ube. 15—Trhe 
'(^ffR!ė bf Pro'dhctibh ^ha^ėmėht 
a'sks thi$ counfry’š ?7 million mb- 
torists to save rubber by ušin'g 
Stfę.et >cars 'ąnd pu^įiė būs^, whe^ė 
ęOŠšibTe, abd 1$ hold plbabtifė driv- 
tng l Yhiriimttm.

The defe'nSe afeency su'gges’tdd 
that Aeighbors popl their autofnb- 
bilė% ušing only one to go to wbrfc, 
instead of several, and urgecl house- 
tviYė^ to 'čarry horne small 
instead qf Aškfng thė Ynerčhdht td 
dęliver them. ,
..Where. ’cars mušt be used, OPM 

ąskęd .ppsėtvąpce oi ten rules io 
makfe tirės lašt longer:

, 1. Wfye Hvorrt tiles retreaded ih- 
stėad of būyi'h’g, hetv one’s; the cbšt 
įs usūafly abput haYf that oi a new- 
Ura. -dnd will give About 80 p^r 
cent as much wear. .

2. Cnt OUt .high speeds; tires will 
I^st wfcė as Ioh£ at 40 Yhftds ari 
hour ps at 60.
_ Jinflate 'fires.-V/eekl^, to recoiį-: 
rilended Jeyelš; Nęver( let pręssuį-e 
^ll;tįpr^ v>an /.ftf'ęę .ppuhds below. 
PėfcO&'tnčrictcd nfiinifh^iYh'š.
'ittįi Š'hoif o# maft’e jeidk-

' ? Avbid, istriking -eurbs, ro*ėd 
hoięijarid.ropkš.

6.a chetk vrheėl. itlignfnent twifce 
i year. A tire one-llalf 'irich* out bf' 
line. w iii ;bfe drag^ed. siŽTėtvąyš b7‘ 
fe;et bttl. qf ėvėfy mile. .

7., -Repair. /aiį cuts, ? lęąkš, ,,.$Ąd 
Breąks į pjpjpVUyt detay njay caufee 
dėh&feb thAt c&nhbt repaired. i 
' GhSft^ė p^sfffbhs every 
$000i : . ; . ’; ■ , J
.; 9, jMways get 4hę. 4irę Trikdė' to

©f your. cb^^hėck tvith 
B%ago.. ■ «»<l
S2<J y.ou žęįMro.,-, h■ 
boh’t speed affcbnd 'Mfvt'a.’i

Radio 'dt>hrMp’rš,' am'atėūr afad 
corihmerciAl, urgė’Mly nedded. 
Th’ey1 wifl., go into th^,
signa 1.. corps i f they , wiii. 1‘e.pbrt to: 
ohė bf ‘thė f’ė:ef,ū'!iffng .^atYjiih's. lYTė'h 
arė imihg up at 460 Š. State and 
2&3, Ūnited States čourthouse.

ftasfe Rul'e bh Mairi'ė^ IVlėh.
Wtafried fnen who cėn prot/e their 

dependents will not be burdens of 
the statė,, can ,now enlist. They. 
šhoul’d, bring affidąvits proving this 
‘hbinrt. $inbrs (fharridią or single) 
fhust liavė • ėoAšeht oi fhėif 
ents. . , j „ O-Iu

Meh ' hijH||Sį!į
,now ’.ejčprbss- theikiprefėrerice . fbr- 
the air cor.ps at oncc. Civilians in 
the d ra f t wh o have had their phy- 
sieal ‘examinatTons put hayė 'Pbt 
b^hh ih'dūbtėd, ca'n eYilišt imtnėdiaf: 
ely if they will notify their draft 
•bė^rds. •,. z ,

■ Ėnlistees shoujd be betvveen the 
agęs ot 181(ąnct Š’5Z y 4 .

Mėąh$h'ftė, wiile bviręs nbįįed 
the reeruiting oftiČėl here, fet<dėnts 
sfarted ph’eparatio'ris In ęarnešt.PIRMYN

SHARPS AND

‘:---r. . \
'No\v . . . . . . if yriu hAvė $Ž5. 

o r movė that you cah speild for 
Ne'flv Year'š' Evė and not miss i*t, 
then let riš štfggėšt one oi; the 
fainous nite spots in this f&ir city 
of ours.

Būt . ... . .. . if you have ohliy 
ą fįfth p.r less^of the abpve, meri- 
tioned s u m and would liko to buy 
Sbrhe Defėrise Štarnps būt s'till 
wouid likę to have a grShd firiie 
New Years Eve, then ...

¥e&’fe fcvfe Pmy £fvėh i# '^Pir- 
fn^ri” A’rid' the “Meh'š chbrus” ihi 
Neffas Hali, 2435 So. Leavitt S*t.

/VVe will have the fun of the 
entirę place—big bar and all. For 
the Ver^ -šriiali šūrh b'f 75č ybu 
Avilį receive favors, 
makerS. and A real Lfthūėni^n 
mėil. 'Cah yp'u go wTon'g bh that? 
Of couYse, fhiš includes dancirig 
tob5. . ..,...

If a .reąlgood tįrhė is tyha‘tyou’p_ 
looking for, don’t .miss this New 
Year’s Eve Party. I understand the 
Pirmyn girls are gbihg to dress 
this party up, by wearihg their 
be^t FOrfpal gowns. Į th'ih'k t'hat 
will be fun. Don’t you? If you 
havėn’t a gown that dpesn’f fnėan 

‘can’f bofeė,' Būt ii • hą^e
•bliė,' Yvėar it drid I A'm šufe ybu 
will fcel as if ybu aro in a člub 
downtęwn- only vvithbut su$h ?a big 
iinahcipl .liėad&hchė ’the- riMėxt riidlr- 
ii&jį. try 'R!
. if dbnl see ybii ^ėdnesday 
Ęvę at hfeffas. PIRMYN ajll!
their sponsore f rid frieilds a.. vėry 
hąppy and ^prospėrojįs New Year.

Signirig off ’till next year,
; Inta (itappy Nėvv Vear) Singer.

B. S. TfyierA fh'o^t eerfafnly tyįlk 
bę - a Teheafsal FRl^A^. ĄU irifStn- 
bers Jjrindly . attertd,, big., conde^t 
ėbiftfng up; Janiiary . l^h. ^nd’ mdkt

JŠ

The ..Netv

fun Of the

hats, noiše

.verly damafiėd ’aiftį A-JiaĮ^ •’įiumbe'r 
of ,'piariės 1

, Statinį that “nKVays vvill we re- 
inCinbcr the cha rac te r Of the on- 
slaught again’st ils',” the President 
ašked ębngrėss to‘ -de^Fai/o :h statė 
oi' \Vaf exists bettVėftn 'tfeA U. Š. 
and trie Japanese Bjįnjpifce. Follovv- 
ing G'dngrę^B; affitfiwYe actioq, 
Germany and Ita'ly . — iri ‘accord- 
■a’ričė Wh ffrb|r with
Japan — dedlared ,<yurj&h' įfe Unit
ed States. -Almošt iifei^.at^Ty Cori- 
grėšs.;declaiTd war, p'h thė fetiropeah 
fhė'h'i'bė'i<s b f We Ak^š.” . • /

' • ‘ ‘‘ ' . . IĮ " ‘V .1 , f

,-Aflfii'(ės.sing' tfe užtari b® radid, 
fe 'President ‘^d ^Tt ^itl Jriot only 
be a 'long iVa’r,. it \vill bė a hard: 
war. . . Not only inūst t’hc shame 
of Jaįėriėše ^&ėh&y ^ė. vvipea* 
Otit, ’b&t Jt*hfe Ąh.tčė's ‘čįf ipternatiori- 
dl bi&tŠflfe, ^ferėVer tifė^ exist, 
mftst ■ $6 ariš^lmely and finallV 
b rokeri. .. . \Vi t h ; c o ri'f ideilcc i n c U r. 
armod forces — vvith thė unbound- 
iri§ dėtėrminė.tidn ldi./<M’J0&ople -J 
we ;>vjll- gain the; ineyitable trj- 
i'ihfph... We 'vfa’l’l \Vin t'he war and 
we žu‘e gorng to yvin the pedee that 
follows. I .” ; j' '

• ■■ •’ .■•d'.yęt . ;
Ariny A*nd Navy Action

• • • ■ • . ' ’ ’ * * . ’ . ; ' ‘ ■ i • i •

Thė PfeskTėrfi ’a'ifho'trricfecl Ue ’hiu 
instrueied the Arrpy rihd Navy to 
■take all feį'Š peęėššąry to, U. Š. 
defense. The War .and Navy De- 
^^hidrit žiiiAoįriice^ friratį ui e Army 
ąrid . NW < Ifh beriti1 W’ attempfc- 
ed' Japd'heso troop landings in ,thė 

' i’h i I i p pi nes, sunk a 29,000 -to n ’Jap- 
ąneše battleship; ci^išer and |i 
dėštroyer, šcb'he'd 4ife 6n» thė battlū- 
?hip KONGO; thaA Marine garrr- 
Sons a t Midw ay^vnnd AVa ke were 
lioidirig out; that N^yy Še^retary. 
Kribį had ilo^n' & ,

.kum-.' ’i-.-. :.'J<■<■;..< ■.
Both tbe jArmy and. Navy Nįijy 

ripuhcėfl voluhteėr eri’iištjnėnts jįt k 
'rčėofd iėvė'i. Thė War Bėpdltiriė’nV 
asked Corigress for legislatSon „"to. 
register all mėn 18 to 64 yęars old 
and to perinit ušę of irien 18 to 45 
ipr military Service. SeTecfivė S^er- 
vice Direc'tor Ucr.shey said it may. 
be possible to r^Tše thė huriiber 
of seiectees in Service fr.oniį, the 
p re.sent 860,0,00 to about 3,060,000 
vvithout u.sing othėr than the 21-28 
a^e grbups, !l-f Gorigrėšš dprirovė's' 
the inducHon of those from 28 Ip 
35, now registered būt deferrėd, 
another 1,006^)00 ,might be raised, 
Gėn. Ilershė.v said. SS hational 
neadquartets dirėcted all local 
boaFds to l*dė1aj»si(fy Os-Servlce meh 
who have bėen deferrėd beėaus'e 
of .prior Service. .

Cpngress pašsėd jegislntioh ( rė- 
moving the bau o n U. S. Army 
Th'ėn, ftofn 
isphėre. ^brir^ėsfs ^tšo 'gr^rifed thfe 
Ariny ahd Na’vy pe'frn'iš^io'h to hold' 
enlisted men :foY <jthe (luraliori.

Civitiari Dfefėrišė ' ,.

FolTbAyi’bg ai P 'pšid alžfh'iiš in Sari 
Frahcisco antį Y&rjt, t'he Office 
of Civilian Dėfenšę ordeied aįl Pa-’ 
cific and Eašt coas^ arid District; 
of Columbik air raiti volunteerš o’n: 
thė alert. bčD LaGiiiirdln:
'h'nnorinčėd ėhroiitneri't 6*f 9^0'000! 
air rafd yvardėns aftd other vohįiri-- 
teers and called for threė timė.< 
the existing T>ermanerit firc «persori- 
rię’I,,t>iu^i,prie .riti- MTd IvaVdėh fėri 
every 5į90 ..personą;h,;

The Wari l'Mpartfriehl -$sked a^l, 
Goverųors to .tie T&n the alert” 
with hom| įdardi; hrid State troofe 
ers Ąvailablė tb riliEiėt any situątiori; 
iri^učftėd tfpėėlal,'.-ĮpianŠ l^b^ėčtiJn 
ęefyicės. tę ,.tirėtai ,aji
factorieš and storhgė dopOts agaihšt( 
Šabhtagė. > v 
., bir^efer ivfė^ęt „ o( befensš 
Health and WeĮfa& SėfVi/ėŠ aš1<id 
'Go’yerhi/r'š fe .’Čoįri'rilėfe iripBilišatiori 
of Stat.ą health , and > vyelfare:: >se|'k 
vfėen. He ' also fssu^cf a caĮį. fer 

erti in ■ schopįs 
įritical ,sho>rt-

imd '■(jmftaif ¥č^ulr4-

e

young vvoniei 
o f _ n ursi ii jį t 
a^ės 4

y^f^^lcations
r ^ile.NaVy in&la’&d ;ė£|isorsh’iį> dh ;

;'di/t3ping /ėdJrimuTiięatioiis aYitl! 
įorbid Jpbblicatori ,'df ;&fiy. Ij’a^a’l Ih- , 
TormafoSi thaflb might. be va'lue 
to the Inemy. Th'b Army rėstrfčt- 
ed -Information of troop movements 
exėept when announced 4>y the War 
Department. The Maritime Oo’m- 
m'isšiOri, rė<fdės»ted thė press, iitriio 
ahd othet ne\vs ėharinėls to refraiti 
frpm publishing fnformh'tiOn about 
merchant vessels in any yvaters.

The' President ąuthorized the 'De
fense f .Čommunicatio'ns Ėoard to 
desi^hatė raidio facilities O*f ,’thi 

’rib^ioh fdr ūse, cOntbol, in'sįiečtioh 
or elosure by Fedfertiil age'nčies. Thė 
-Fėderal Ospriimnhicatijpln's G6|nm*s- 
sion prohibitęd operation of am- 
ateur radio statioris in all U. S. 
t’ėTritory.

The Army and Navy announced 
caspalty lists will be witliheld from. 
įiubliė’atibn i n orefei*. to avoid giv- 

‘in£ aid to thė ėnemV tn deterrhin- 
Iftfc■•įvtfėr'ė and \vhė’n and ho\v fnany 
lossel, the U. S. had sustained. 
Families o( casualties, hov/eVer, 

: will be nptified rinmediately when- 
ever possible. 
/■ < > • i ■ .
Lend-Lease To Continue .

The Wh’ite House issūdd a state- 
ment that “the Lend-Lease prograin 
is and wijl continue jn full opera- 
tidh...” The statėmeht said “lt wu's 
the Čerrhari :lfope that if the. U. S. 
;aifd Jaba'n ėould be pusbed into 
Sjyar, that šuch a conflict would 
put an end to the Lepd-Lease pro- 
gram.” Germany and Japan, the 
President said, “are conduct’i'ng 

’the'ir military and nkval opetatioris 
in rfčičbrdhh'ce <vith a joiht plan. . 
The American pėople riiust realize 
it can be /matehed only with ši-, 
miiar grand strategy...”

Aid To U. •$. .
The ’Stlitė bc'partmėrlt asked the 

BiuT-Arrięricph Upiprp.tp cpll a: cOnr 
fęrencę of Weste,rn Hemisphere. 
nationš in Rio de jąneiro jn Jan- 
uary. By ilėcember 1‘2, 'Grožį Bri
tai n, Cariad^? Cd'sth Rica, Gpatėma- 
la, Austrftlia, Belgium, . Cnnada, 
Chipa, Guba, Ddminican Rdpubljc, 
EI SalvadOY, Free I'rance, Greece, 
Haiti, Hondūras,. Netherlands Indics, 
New Zealand, Niėaragua, Panama. 
Poland, S'b’u£h ATtica, and the So- 
viet Union Tiad 1‘ithe’r įeelhreŪ wa‘r 
on Jaban, severed relations wfth 
that country, or expressed willing- 
ness to cooperate with the U. Š. •

Ptodbctidn
Uhdėr ‘l^ečtėrthry oT War Bh'Cfėr- 

so'h čal'lecl for pFoddctiOn of hll 
munitiOris 'on a 24-hour-a-day basas. 
The SRAB issued a declaration that 
the. defense prograin had been re- 
placęd wifh a vietory pCogram.

iJifectdr Kriiidseh told bis, 
fifė'ss tb'hfėrėrtee the vietbry pfo- 
-grani calls, for 1,000 heavy four- 
engine bombevs a ^noptli and a 
i68-hour week for tjie plane, tank, 
guiL ammunition and shipbuildfhg 
Tndh’strrėš as fast aš Yriėn, tnaterials 
ahcl ffiachi’hėš šYe avallablė. Di- 
rector, Odlum of thė OPM Contract 
Distribution Divi.sion, speąking in 
ISe\v Y oi k, said w ar produetion y iii 
'ddubTe fn ,1'942. Civilian Siipply I)i- 
Vėcior TfėndėrsoSi ci'it Atitd p'rodūc- 
tion to 60 -riėfdc'rit of DefcėrrfBdr 
h|st yėiir.

The . Preshierit inVrte‘d indusfiy. 
ąnd „labor, leadęrs to meet in Wa- 
Shington December 17 to reach ari 
agreeihėnt to prevont laboi cfiš- 
Butes.

. i ' < < < į < < įf • •!," -
Civilian Supply

The 'President told his ptcsš con- 
fėręrtbe the very gręat shortage df 
mošt mėtdl$'. wiH ^lėėėsšila^e usę 
wjir rirbdiictibh bf at leašf 501 pef- 
'čėiį of the htetaTs •how įo’rh# into, 
cfViri^ri flšfc. 1rhė ŠSėci’ė'tafy of Ag- 
■^Icufturė imsed>. a staTemcnt z‘ye* 
’OriteT this truggle yith /gi'cater. Te-i 
serves of food, fęėd and fiber Uiu’n 
at any other time»in our lustory?’

OPM t PriOrities ■ Direėtrir Nelso*n 
prohibitęd sale ,of ncw auto tires 
frpih D^čtritiber T1 to December 
ŽŽ fe' ’^top*' a vvdve^ &fftJh‘ 

imėf ja-ph’h’s hktdFfc.' DEcc 
Administratot Hertdėtšori placed: 
ceiling pric.ės o n flashlights, bulbs 
ap<l bittėHeš and ąskėd purchasers 
į’f. items In cęaštal ar^as

į>T 'TŽTfufe’ to report 
į*ll'proTftėennfe. lWpaiso 'isUfe# for 
A n a t m n w i de tAiApfifgfi' efth^Tve 
and accumulatė wąste. liapėr

t

Economic Defense
The Economic Defense Roarb 

prohibitęd , ęxports to Jąpan and, -bLU A,-, i .d.< .iv .. - • » į
afieše h^tioh'hls all bver t*he w6rW, 
-ąhb įo, Uhina — ėxcept Tdr Shifi- 
hibn'tš Įįo. the Burma Road via Ėah- 
godh. The Hoatd also stopfied ex- 
pbfe of all rubber until firt^hį^; 
notice cxcept in eonneetion with 
Lend-Lease and to U, S. forces.

Trehrf^fy sdcfetarj- MoYgerithau 
ordereil “a halt to any commerce 
or commuhičation Vvith' Japan or 
her allies, ordered all bordebs 
elosed to Japanese and froze all 
asšets of Japanes'e nationals or busi- Į 
neSSės.

tftąting that defense expendituve 
inereases will have to be matehed 
by inereases in purchases of de- 
fensė bonds and stamps, Mr. Mor- 
gch'thė’u ordered an ihtenšive salės 
caiiipaign.

Aliens 
t t < •

The President designated by prd- 
clariiafioh all nationals of Germany, 
Italy and Japan as “ehemy aliens” 
and aūthbrized the Justice Depart
ment to take into custody those. .. ................ .
considered dangerous. The Justicė Aleks, Aldona Mažeikis, and Kathe- 
Departmen^ rcquested that all State 
and ločal officials leave the hand- 
ling bf aliens to Fedcral authoT- 
ities to pi’ėveht pėrseėution of law- 
abiding and peaceful enemy nation- 
a’ls. Ali būt '2,303 of the 1,100,000 
Akis nationals in the U. S. svėre 
allb\ved to remain frec subject to 
arrest on the slightest provocation, 
the Department said. The others, 
considered dangerous, were takeli 
into cuKtody and will be plačėd 
in cohcėriftartioii camps supervised 
by the Army.

(‘This Wėek in 
niarizes informatron 
ant deve’.opments of 
avahaMė by bfticial sources thtough 
and Yncludihg Friday, December 
12.)

ChĮrištifeš has edmė and gbhe and 
the New Years is j rišt a fėtv days 
aWy. kėstutis 'įhcj^ had $ . sve
čiai rehėarsal lašt iftoriday and ’the 
next rehearsal will be the Thursday 
ąfter New Year’s Day, Jan. 8, 1942. 
Righ't aftėr the Nėw Year the cho
rus , is goin^ to have a birthday 
party—-i ts secdnd to be exact—on 
January 10, 1942, at Hollywood Inn, 
2417 West 43 Street. There will be 
a birthday cake and all who come 
v/il-1 recėive a piece free.

At the lašt rehearsal, I overheard 
Anne Cheliš tellfng one of the chor- 
isters that she, Bernice Greicus, 
Bruno Pivoris, and Johnny Tamu- 
lioriis went dU’t after our Christmas

I Party and sthrtėd to do a little 
celefbrriting of their own.

Every Sunday mbrning, bright(?) 
and early, the stars of our operet- 
ta, “Lietuvaitė,” come for their spe- 
cial rehearsal and put in a good 
deal of hard ’tvork. Bernice (/freieds, 
Arine Chelis, Bruno Pivoris, Aritho- 

Į ny Jakutis, Peter Juzėnas, Ųrsula

Į rine Perimskas are aimong the char- 
acterš of “Lietuvaite” which will 
be presented Februaty 8, 1942.

Today, Monday, December 29, 
1941, there is a special meeting ot 
the chorus as our officers for the 
follovving year are to be elected. 
As this is a very important meet
ing, all members are asked to be 
at Hollyvvood Inn, 2417 W. 43rd 
Street at 8:00 p.m. prom.ptly.

See yOu all tonight, withou’t fail.
“Sis”

Defėnšė” num- 
ori the irnport- 
the week made

AriubWce Esams 
For sIoS Iii Ordnance 
Departitiėht

Open cornpetitive examinations 
for jurrior inspėctor-trairiee, with 
pay of $1,440 a year i n the army 
ordnance departrrient, wcre an
nounced by the United Statės ei vii 
Service commission. Eligibles select- 
ed for employment will be placed 
ih a ‘trhining courše, at a college 
or universify. Applications may be 
obtained from the commission at 
the postoffice on Van Buren streėt.

‘‘Evpfi Paddlefėet 
M Fail To Savvy 
Air Corps Lingo”

What a Foreign 
Correspondent 
Wantš These Days
Tough Going in Capitais Abroacl

* 1 ‘ *' L. A ’ '<.»!> . - ‘
The popular idea that a poiJgD^e 

tS’pYŪTiter.---ap<l an assortmerit of
i visas.. a*%-4*41-the c<(tripment' neečfrMt • 
to make va. nexvspapcrman- e for- 

pign correspondent has been wash- 
ed out by \vaitimc comYftiohs in 
some countries.

Cabled order.s rcceived this vvcek 
I by the United Press headtpiarters 
in New Irom - t’.P.’s l'o'kyo Bureau 
Manager Robert Bellaire are a clue 
to the neecls of kn American cor
respondent in Japan.

‘'Just a Fetv Tteins”
The follo\ving items \vere order

ed for his personai Account:
Thirty pounds of coffee; tsvo tins 

of canned butter; onc hundred 
pourids of flour; 50 pounfls of vvhite 
šugar, five pounds of broven sirgar; 
two pounds of pOAvdėrCd štigar ahd 
five pourids of ’hirhip sagai'.

Assorted canned meats 
fiu t juice, oalmeal, milk,
fats, bakui g ])oXvder and peiinut 
butter.

Half dozen bars of cooking choco- 
late, one dožėn seYving nriichinc 
needles, phonograph needles, one 
dozen ladies’ vvhite short socks, size 
nine, two dozen chocola'te.-Grindy 
bars, six dozen golf balls and thrce 
dozen tennis balls.

Bėllairė asked for a six morith 
supply of vitamin and ėalciurn tab- 
lets, spices, mayonriaise, chipiicd 
beef, pancake flour and 
cosnfetics.

Other items includęd 
strings for tennis racfcet, 
o f shoe sol e ’leathėr, 20 
white flannel, 20 yards
cotton eloth, three yards ot claf'k 
b'lue overeoating, 'thfeė yards pf 
brovn vvoril su'tHig, thrėe yards 
o f llgh t brovvn, Hght-wetgh t over- 
coatPng, four yards of mcdiiųri blue 
suiting, three,yards dark blue la- 
riidš’ št’fitfng, two boitėš dt st’rhight 

20 bhfls of l)W>wh xvbofen 
10 balls ^rėėn V’oolen yaTn;
brovv-n 
syrup, 

Scotch

soups, 
cooking

t

j

4

Denven, Čolo.—Barmaids with 
wings šend many a dodo Into a 
spin.

You dbn’t savvy’the language of 
the Army Air Corps soldieYs?

In civilian wdrds: Engaged girls, 
who dat’e only officers, cause many 
a reoruit to worry.

That’s just an example of the 
vočabufary dėveloped by Uncle 
Šafn’s flier.s and not often used in 
the othėr branchcs.

• Here are some expressions used 
frequently by the airmen:

An O. K. Joe—a pal with five 
bucks to loan.
. Barmaid—giri tvho dates only of
ficers.

Back to your holes—return to 
ųuarters.

•BrOast detail—I^riday night clean- 
up .fof Satutday inšpectibn.

Bank fatigue—sleepiness.
Dpdo—reeruit who hasn’t soloell.
Fogey-—.pe? ėėnt pay boošt 

granted evcryv‘ipfee years.
Get ea^er—b'e bn ’thė alert; puck 

up.
Gi£s—dėmefitš, , .
Grab a brace^—assume position 

of at'feh^ibh. . .
H. P—hot pilot, good flier.
PIkhkar flyihg—swappmg yarhs.
Have wings—-beconie feYigagėd.
In the spin—v/orrying.
tfon . compass—rąilroad traeks 

'tfše’A to Ibčdte objoctš while ih the 
Alt. •

‘Kiki—flyihg oWicė'r who bahTt fly 
buk yYėars w'ings on ūniform.

On the beam—in the groove.
Paddlefoot—-sol'diėr in another 

li^anch of šervibė.
Pea 'shboter-:—pih'Su'it plahh or ;itš

, .1
Ppincess—prett;'

assortNI

two gut 
onc yanl 
yards . of 
of wh4tc

pins,
yftrn,
black,
maple
casęs
^ntrated gih

antį white šhoėląccs, 
razor hiades, four

ūnd two cases con-

automobile.
Raunchy—untidy, dirty, ineficient.
Rock'ihg čhaif $fldt — a good 

vveathėr flier.
Trainer—tehipot'ary giri friėnd.
Spook—homely giri.

. Top wašh—-tū?buleht ėlr flow 
bšck bf propcller. Rėcruits are št*nt 
out to “get.a bucket of top wash.” 

0ueen—pretty giri with an auto- 
rh’Obile.

Wihd ’er up^—fdst flyirig.
YatdbirA-^a slrippy fpllow, ai- 

trayt a buck privalė.

t

i

»
e

sornefeing diffėft’TTt.
giri tvithčulmente
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KORESPONDENCIJOS
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BROOKLYNAS IR JO KURIOZAI
Smetonos atsilankymas. — Atidarymo ceremonijos. — 

Noremo kalba. — Kiti laikai, kitos ir kalbos. — Rink
liava. — Geras aukcionierius. — Smetona nusiskun
dė, kad Amerikos laikraščiai jo “nepavožoja” ir rei
kalauja visokių atskaitų.

Pagaliau ir mes susilaukėme 
labai vožnaus svečio p. Smeto
nos asmenyje. Gruodžio .14 d. 
žmones pradėjo būriais traukti 
į tą svetainę, kur buvo rengia
mos p. Smetonai pragalbos. A- 
pie 4 vai. po pietų svetainė jau 
buvo prisigrūdusi, bet jomar- 
kas prasidėjo apie penktą.

Sutraukė čia žmones dau
giausia smalsumas: daugelis 
norėjo pamatyti, kaip atrodo 
buvęs Lietuvos “kišeninis dik
tatorius”, kuris su savo genge 
nuvertė Lietuvos žmonių teisė
tai išrinktą valdžių.

Susirinkimą atidarė p. Struni- 
skis. Kelis Žodžius prataręs, jis 
pakvietė p. Joną Valaitį vesti 
tvarką. Tą patį Valaitį, kurį Mi- 
zara pravardžiuoja “radijo bu- 
zeliu”. Mizara dabar Valaičiu 
labai nepatenkintas, kadangi pa
starasis atsisako begarsinti bol
ševikišką biznį.

Kelis žodžius taręs, p. Valai-

Ekspertinis RADIO 
PATARNAVIMAS IR 

TAISYMAS
3564 So. Halsted St.

YARDS 4693 

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

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av. bruns*7209
— fn ■■ '■ ■ - ' ' i",‘—;------------------------ r—r*-r —r < »

Širdingai Kviečiame Tamstas Atsilankyti
Į Musų

GRANO OPENING
SAUSIO ’ 10-tą 

SUVENIRAI... MUZIKA

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

PRADĖKIT 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 194'2 
metų Kalėdom Sutaupų Klubą, Prasidedantį 
Dabar.

Pirkite Defense Bonus Čia

FAIRFIELD SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

Dabartinė Viet: 
2729 West Cermak Road, Chicago

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

Įsteigta 1901 Turtas virš $2,000,000

COPR. i«*i. NEEDLSCRAFT SERVICE, INC , .

CUTVVORK MOTIFS PATTERN 1023]
No. 1023—Išsiuvinėjimai baltiniams

tis pristatė kalbėti p. Noremą, 
buvusį Amerikos atstovą Lietu
vai.

P-as Noremas dar gana jau
nas vyras. Pusėtinai iškalbus. 
Moka jis šiek tiek ir lietuviškai, 
— lietuviškus žodžius jis taria 
visai gerai.

Pasakė visai neblogą kalbą. 
Vaizdavo jis pirmą Lietuvos o- 
kupavimą, — kaip bolševikai 
veidmainingai Lietuvą užėmė, 
pasižadėjo į jos vidujinę tvarką 
nesikišti, o paskui ėmė savotiš
kai šeimininkauti. O tas šeimi
ninkavimas susivedė prie nusa
vinimo ūkių, namų ir kitokio 
turto. Skriaudžiami lietuviai tik 
verkė ir dejavo, bet pasipriešin
ti jie negalėjo.

Buvo pravesti neva rinkimai, 
bet tai buvo tik šlykšti kome
dija ir pasityčiojimas iš žmo
nių.

Ir juo tolyn, juo bolševikai 
ėmė, kaip pas save namie, Lie
tuvoje elgtis. Siautėjo čekistai, 
kurie suiminėjo žmones ir ma
siniai juos gabeno į Sibirą ir 
kitur.

Vadinasi, Amerikos atstovas 
Lietuvai patvirtina tai, kas mu
sų spaudoje (išėmus bolševikiš-

NAUJIENOS, Chicago, III. .
ATSTOVAUS J. V. SĄJUNGININKŲ TARYBOJE

m

X ' . NAUJlENŲ-ACME Tel >uhoto
Jungtinių Valstybių* atstovai į Sąjungininkų Karo Tarybą, susirenka pirmam 

posėdžiui. Iš kairės dešinėn: Maj. II. II. Arnold, Armijos Oro Korpuso vyr. virši
ninkas; Karo Sekretorius Henry Stimson; Admirolas HaroĮd Stark, Laivyno veiks- 
inų viršininkas; Laivyno Sekretorius Trauk Knox; Gen. George Marshall, Vyriau
sio Armijos štabo viršininkas; ir Admirolas Ernest J. King, J. V. Laivyno koman- 
dierius.

bolševikai 
kaip kokia

angliškai,

ką ją) buvo nuolat rašoma. Įdo
mu, ką dabar sakys Bimba ir 
jo leitenantai apie Amerikos at
stovo teigimą, kad 
Lietuvoje pasielgė,!
gengsteriai.

Noremas kalbėjo 
bet savo kalbą baigė lietuviškai 
šiais žodžiais: “Lai gyvuoja lai
sva demokratinė Lietuva!”

Publika sukėlė didžiausias 
ovacijas. Visiems buvo malonu 
girdėti amerikoną taip palan
kiai apie Lietuvą kalbant.
, Pristatomas kalbėli p. Mika
lauskas, buvęs SLA vice-pirmi- 
ninkas. Kalbėjo jis trumpai. Pa
brėžė tą faktą, jog Lietuva te
bėra pavergta: vos spėjo nuo 
raudonojo amaro atsikratyti, 
kaip ją pradėjo rudieji barbarai 
kamuoti. Kol rudasis smakas 
nebus*sunaikintas, tol Lietuva 
neatgaus nepriklausomybės.

Pristatomas adv. Olis. Vaka* 
ro vedėjas paaiškina, kad tai p. 
Olszewskio, laikraščio ir knygų 
leidėjo, sūnūs.

P-as Olis atrodo gana jaunas 
vyras. Lietuviškai kalba gražiai, 
laisvai. Moka orientuotis ir, 
kaip sakoma, niekam “ant kor- 
no” nelipo. Vadinasi, kalba ad- 
vokatiškai.

Kalba p. J. Tysliava.
Turiu pasakyti, jog jo kalba 

buvo visai kitokia, negu seniau 
būdavo. Praeityje p. Tysliava 
amerikiečiams patardavo nesi
kišti į Lietuvos reikalus. Esą, 
Lietuvos tvarka — tai pačių 
Lietuvos žmonių reikalas. Pro
testo mitingams prieš Smeto
nos režimą jis nepritardavo.

Šį kartą p. Tysliava visus 
kvietė'į vienybę. Jis labai jau
triai ir vąjzdžiai atpasakojo, ką 
Lietuvos žmonės . per paskuti
nius kelis metus išgyveno. At
pasakojo, kaip raudonieji žmo- 

pa s i-

are common offenders

mer
ki t us

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

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 

£ 

saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

0

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

ti rudieji barbarai.
Kai kurie miestukai, sakė jis, 

beveik visiškai liko sunaikinti. 
Pavyzdžiui, Vilkaviškyje beliko 
tik trys trobos ir bažnyčia, o 
viskas kita liko sugriauta, su
naikinta.

Žmonės p. Tysliavos kalbą 
palėdėjo su didžiausiais aplodis
mentais.

Vėl užleidžiamą vieta p. Oliui. 
Šį kartą jis pasirodo aųkcionie- 
riaūs rolėje. Ir iš jo aukcionie- 
’rius visai neblogas.

’ Lyg nusiskundžia, kad tiek 
Clevelandas, tiek Pittsburghas 
nekaip tepasirodę: tik po ‘kelis 
šimtelius j Lietuvos Vadavimo 
Sąjungos fondą sumetę. Jis esąs 
tikras, kad brooklyniečįai busią 
dosnesni ir sudėsią daugiau pi
nigų.

Neapsiriko. Tuoj prądėjo 
plaukti dvidešimkės, dešimkės 
ir penkinės, neskaitant jau do
lerinių ir smulkesnių.

Ir tik pamanykite: kas davė 
vieną dolerį ar daugiau, tas ga 
Įėjo pk Smetonos ranką pačiu 

pinoti, atseit, su juo pasisvei
kinti.

Nepaskelbę, kiek “dienų al- 
puskų” tie buvusio Lietuvos 
diktątorčlio rankos čiupinėtojai 
apturėjo, bet jų atsirado nema
žai. * -

Su Smetonos rankos čiupinę- 
jimo ceremonijomis išėjo nei 
šis, nei tas: kai kurie pasirodė 
labai jau “lokamnųs”, — kai 
prisigrūdo prie Smetonos, tai ir 
jo ranką ilgai čiupinėjo ir šaip 
be jokio reikalo ilgai delsė. To 
dėka, kai' kurie turėjo iš eilės 
pasitraukti, neš ilgiau nebeno
rėjo laukti.

Pamanykite, koks nemalonu
mas: sumokėjo pinigus, o “ta
vom” negavo... ■ 1

Iš viso aid<oniįtj.1.sųrin,<o per 
tūkstantį dolerių. tibiU įžangą į- 
plauke 178 .doleriai su centais. 
Tokiu budu pajamų buvo apie 
$1,300. Tai visai graži suma.

1 Pagaliau pristaloriias kalbėti 
ir pats Smetona?‘Višą laiką jis 
atrodė lyg išsigandęs: šėdėjo 
galvą nulenkęs ir beveik nesi
dairė.

Turiu atvirai pasakyti: Sme
tona (laro visai nekokį įspūdį. 
Jis toks menkutis ir visą laiką 
lyg kažko bijosi. Jo kalba visai 
skystoka, —- lai tik savo rųšics 
deklamacija apie Lietuvos 
gėlės, žalias rūteles ir 
menkniekius.

Tokiu rimtu momentu 
tenkinti, “saldžiarukščia” poezi 
ja, — tai’ mizernas 'dalykas.

Ir pagalvokite tik sau, -— taip 
kalba visų tautininkiškų svirp
lių išgarbintas “tautos; vadas”.

Tai niekas daugiau, kaip tik 
gyvenimo ironija.' z

Dejavo p. Smetopa ir dėl rei
škiamo jam nepalankumo iš A- 
merikos lietuvių spaudos pusės. 
Girdi, laikraščiai iš jo reikalau
ją kažkokių atskaitų, apie ku
rias jis nieko nežinąs. Jo adresu 
esą visokie šmeižtai rašomi.

Baisu, ar ne?
' ' • . ■

Lietuvoje Smetona su tais 
ablavukais laikraštininkais butų 
pasielgęs taip, kaip “tautos va
dui” pritinka pasielgti, o čia Ą- 
mėrikoje kiekvienas jam gali 
pasakyti: “čia ne sčlska, ne- 
pastrjošysi”.

Gal. buvusiam “tąutos vadui” 
ir liūdna., kad Amerikos lietu
viai jo “nepa.^ožoja”, bet su tuo 
jis turės apsiprasti. .

Taip, apsiprasti ir suprasti, 
kąd jis gyvena demokratinėje 
šalyje, kur žmonės labai nepa
lankiai (o ypačiai dabartiniu 
momentu) žiuri į neriuktųs 
“tautos vadus”. F. Lavinskas

Beverly Hills 
Apylinkėj T ikrai 
Nėra “Blackouto”

net
Nuvažiuokite Pamatyti!

Jeigu šįvakar, rytoj ar 
trečiadienio vakare turite liue
so laiko, tai susodinkite šeimy
ną į automobilį ir nuvažiuokite 
į Beverly Mills apylinkę pama
tyti nepaprastai gražiai išpuo
štas eglaites ir įvairiaspalvėmis 
šviesomis išmargintas reziden
cijas. \ ■

Kai kuriose1 gatvėse tiek daug 
papuošimų ii’ šviesų, jog atrodo 
kad padangėse vaivorykštė su
trupėjo' į Šmotukus, ir sukrito 
į tas gatves, numargindama jas 
visokiaus’ų spalvų žibučiais.

Ir Lietuviai
Labai gražiai yra išpuošta 

pp. S. Balzekų rezidencija, ad. 
9000 South Bell. Netrūksta švie
sų ir prie Dr. ir p-os Dundulių 
namų, ad*. 8939 S. Claremont. 
(Pp. Smetonų rezidencijoj, irgi 
Beverly Hills, • bet^i nėra nei 
vienos kalėdinės šviesikės).

Beverly Hills apylinkė randa
si daug maž tarp Western, 87- 
tos, JLongwood Drivc ir 111-tos.

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas
AGENTAI

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

INSURED

t

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug 58.35 

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

BLACK BAND LUMP ........ $^Q 25 
Sales taksai ekstra.

Milda Buick Sales
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

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

PRADEK taupyti
ŠIANDIE

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

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

Universal Savings 
ANO LOAN ASSOCIATION

1739 SO, HALSTED STREET

Jaučiatės Blogai?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

Šiuo Modernišku, švelniu Budu
• Kuomet knnkinatfin vidurių uEkietAjimu— 
žarnos neveiklios—skauda galva. n Arą ener
gijos. palengvinkite sau Muo modernifcku 
budu—kramtykite FEEN»A-MINT. Si skonin
ga vidurius liuosuojanti kramtoma guma 
ptųrelb£a Švelniai, bet tikrai, išvalyti vidu
riui. Milionai žmonių naudojant FEEN-A- 
MINT. Pakramtyklte -PEEN-A-MINT einant 
gulti—sekanti rytų tikrai jausite palengvi
nimą ir vėl jausitAi puikiai. Visai Seimai 
pakelia kainuoja tik

10c

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

IŠMOKĖJIMAI
Kainon įeina Feder. Taksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki 

Kalėdų.. ______

TOBULA DOVANA
“J AI”

Olsen
J

■■^>:Ebann’5i;:' !
Jewe'>r$ ♦ Opticions 

: 6446 S. Halsted St.

SANDĖLIS VISOKIŲ ŽOLIŲ 
IR KNYGŲ

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

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

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

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

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

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

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

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

M. ZUKAITIS, 
334 Dean Boulevard 

SPENCERPORT, N. Y.

MIDDLE-AGED 

PEOPLE

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

Before Any Date Uae

LISTERINE ANTISEPTIC
To M ako Your Breath Sweeter
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Bloga pradžia
Tolimuose Rytuose karas prasidėjo demokratijoms 

taip pat blogai, kaip ir prieš dvejetą metų Europoje. 
Skaudus nuostoliai ir nepasisekimai, kuriuos demokra- 

> tijos per tuos dvejus su viršum metus turėjo vakaruose, 
deja, nedavė joms pakankamos pamoktos, ir Azijoje bei 
Pacifike jos vėl tapo užkluptos netikėtai ir nepasiruo
šusios. »

Tik per tris savaites laiko, nuo gruodžio 7 d. iki 
dabar, japonai jau suspėjo skaudžiai sužaloti Jungtinių 
Valstybių bazę ir laivyną Havajų salose, pagrobti Guam. 
ir Wake salas, išlaipinti dideles jėgas Filipinuose, už
kariauti britų koloniją Hong Kong, paskandinti du mil
žinišku britų karo laivu, įsiveržti į Mala jos pusiausalį 
ir į šiaurinę Borneo salos provinciją.

Amerika ir Britanija žino, kad joms dar teks pa
nešti ir daugiau nuostobų, kurie, gal būt, bus skaudesni 
už padarytuosius. Herojiškos pastangos apginti Filipi
nus neduoda užtikrinimo, kad tos salos bus išgelbėtos. 
Singaporui gręsia taip pat labai rimtas pavojus. O jei
gu kristų Singaporas, tai beveik išnyktų viltis holandų 
Rytų Indijai atremti užpuolikus. Tose holandų salose 
japonai rastų daug aliejaus, cino ir kaučiuko (gumos); 
rastų didelius išteklius ryžiaus ir kitokių maisto pro
duktų, ir galėtų tęsti karą ilgą laiką.

Nėra abejonės, kad anksčiau ar vėliau Japonija bus 
sumušta; bet ims daug laiko ir reikės milžiniško jėgų 
įtempimo atkariauti iš jos tas pozicijas, kurias ji dabar 
pagrobia. Tai yra pasėka to, kad demokratijos nesitikė
jo būti taip staigiai užpultos. Londonas ir Washingto- 
nas manė, kad\ Japonija “nedrįs” pakelti ginklą prieš" 
tokius galingus iį skaitlingus priešus, kaip, britų impe
rija, Jungtinės Valstybės, Holandija ir Rusija, tuo tar
pu kai ji dar tebesigrumia su kinais ir nestengia su jais 
apsidirbti. O jeigu Japonija turės akiplėšos drąsą šias 
dideles imperijas pulti arba ją prie to sukurstys Hitle
ris, tai, kaip bematant, ji gaus tiek pylos, kad ji bus 
priversta, ant kelių atsiklaupus, prašyti susimylėjimo.

Taip -buvo manoma, bet pasirodė, kad akiplėšišku
mo japonai turėjo pakankamai. Jie nebijojo stambias 
savo jėgas pasiųsti į pietus, atitraukiant jas nuo SSSR 
sienos, ir išsklaidyti savo laivyną bei aviaciją neišma
tuojamuose Ramiojo vandenyno plotuose. Kinų a takos 
jiems nieko nepadaro, o sovietų Rusija neįsidrąsina net 
paskelbti japonams karo, ir tokiu budu agresoriai spau
džia britus ir amerikonus vis labiau ir labiau. Yrą dar
gi abejotina, ar Hitleris turėjo kurstyti japonui, kad, 
jie pradėtų dabartinius savo žygius Tolimuose Rytuose.

Neužmirškime, kad japonai ėmė kariauti Azijoje 
su rusais, o vėliau*su kinais dar tuomet, kai Hitleris ne
buvo valdžioje. > .

Japonija pramynė taką visiems agresoriams
Japonai buvo pirmieji agresoriai po pereitojo pa

saulio karo, pradėjusieji .plačiu .mastu vykdyti užkaria
vimo politiką ir atvirai paniekinusieji Tautų Sąjungos 
autoritetą ir sutartis su didžiomsiomis valstybėmis. 
Tiktai po to, kai jie apiplėšė Kiniją, pagrobdami Man- 
džuriją, ir didžiosios valstybės šitą smurtą kone san
kcionavo tylėjimu (tik Washingtonas pareiškė viešą 
protestą!), tai įsidrąsino ir kiti grobuoniai. Mussolinis 
įsiveržė j Etiopiją it pastatė ant juoko Tautų Sąjungos 
paskelbtas “sankcijas”. Pasisekus šitam agresijos žy
giui, Mussolinis (su Hitleriu) jau paskui visai begėdiš
ku budu padarė ginkluotą intėrvenciją Ispanijoje ir įsi
gijo, generolo Franco asmenyje, sąjungininką prie pat 
Gibraltaro ir Šiaurės Afrikoje. Tuomet atėjo eilė Hit
leriui parodyti savo galybę “supuvusioms demokrati
joms” pačiame Europos centre.

Kažin tat, ar ne klaidą daro Anglija ir Amerika, 
laikydamos japonus Hitlerio klapčiukais? Faktai rodo, 
kad jie yra greičiaus nacių pranokėjai, kurie pramynė 
taką ir Hitleriui, ir visiems kitiems šių dienų agreso
riams. Ir kažin, ar japonai, tik Hitlerio verčiami, puolė 
Britaniją ir Jungtines Valstybes? Kad japonai Veikė, 
pilnai susitarę su “ašim”, apie tai negali būti abejonės. 
Karas Tolimuose Rytuose yra dalis bendro karo, kuris 
šiandien siautėja visame pasaulyje. Bet neatrodo, kad 
kovos Pacifike ir rytų Azijoje tai tik “priedas” prie hit- 
lerizmo žygių, tik strategiška “diversija”, atitraukianti 
anghį ir amerikonų jėgas niio kitų frontų*, kad Hitleriui 
butif ten^viati pulti savo priešus.

Visi atsimename, kaip dar neseniai Amerikos ko
respondentai užsieniuose ir žinių komentatoriai nuola
tos kartodavo tą melodiją kad japonai darosi smarkus, 
kuomet Hitlerio divizijos artinasi prie Maskvos, bet jie 
pabruka uodegas ir prašo “taikos derybų” su Amerika, 
kai tik rusai nacius atmuša. O pasirodo, kad japonai 
pradėjo kąrą prieš Amėriką ir Britaniją kaip tik tame 
momente, kada vokiečių hrittijos rengėsi pradėti “stra
tegišką atsitraukimą” visame dviejų tūkstančių mylių 
fronte Rusijoje. Butų naivd rnahyti, kad Tokyo “nežino- 
jo”, ką nacių generalinis štabas už dviejų dienų pa
skelbs spaudoje! . - ,

Japonai žinojo, kad Hitleris trauksis atgal, užleis
damas rusams tuos teritorijos plotus, kuriuos jisai bu
vo tokiomis baisiomis aukomis užkariavęs spalio ir lap
kričio ofensyvU; o betgi jie nė tiktai nenusigando, bet 
pradėjo patys savo gehgsterišką darbą Tolimuose Ry
tuose.

Starus it paVbjingas priešas
Jeigu palyginsime Japonijos jėgas su Vokietijos, tai 

turėsime pripažinti, kad geltonieji Azijos banditai yra 
ne taip jau menki. Gyventojų Japonija turi apie 100 ml- 
lionų, o narių Trečiasis Reichas ( su Austrija) — apie 
80 milionų. žymi japonų armijos dalis susideda iš paty
rusių karo veteranų, nes ji pradėjo kariauti daugiau, 
kaip prieš dešimtį metų, ir mušėsi su įvairiais priešais 
(rusais, mongolais, kinais). Praktiško patyrimo kare 
japonai turi, tur būt, nė mažiau už vokiečius.

Japonijos miestų, uostų ir pramonės centrų niekas 
nebombarduoja, tuo tarpu kai britai nuolatos mėto 
bombas Vokietijoje. Japonijos gyventojai aklai klauso 
savo valdžios ir savo mikadb, o Hitleris vargiai galėtų 
be Gestapo pagalbos, valdyti kraštą vieną Savaitę laiko. 
Pagaliau, pažvelgkime į Japonijos laivyną: jisai yra 
tiek stiprus, kad jisai šiandie kontroliuoja vandenis be
veik iki vidurio Pacifiko — prieš Sujungtas Britanijos- 
ir Amerikos jėgas. Šitą faktą pripažįsta anglų ir ameri
konų karo vadai. Kadangi didžiausia demokratijų galy
bė yra jurose, tai, kaip matome, Japonija sudaro' rimtą 
ir pavojingą joms oponentą. Naciai yra galingi tik' 
sausžemyjė, o juroje jie yra palyginti silpni.

Taigi anaiptol neatrodo, kad Japonija tėra tik vasa
las naciams, kaip Italija. Japonijoje Hitleris turi sąjun
gininką, kuris gali su juo kalbėti, kaip, lygus su lygiom, 
žinomas dalykas, kad vieno jų žlugimas reikš pragaištį 
ir antram; bet reikia turėti galvoje, Kad japonų perga
lės stiprina Hitlerį taip pat, kaip Hitlerio pergalės stip
rina japopus. Jęigų japonai įsigalėtų pietiniame Paci
fike ir Azijoje, tai demokratijos kažin ar begalėtų iš- 
niuŠti nadW Iš Europos.

Ta mintis, kad japonai esą menkas priešas jau kai
navo demokratijoms labai brangiai. Ją reikia mesti į 
šalį, nes kitaip galime susilaukti katastrofos.

AČIŪ!
“Naujienų” redakcija ir ad

ministracija taria širdingą pa
dėką visiems draugams, kurie 
prisiuntė sveikinimus ir tele
gramas švenčių proga.

stengiasi nugirdyti žmones, 
kad jie Užmirštą apie savo 
krašto nelaimę.”

h* i

NACIŠKI LATVIJOS 
VALDOVAI

Maisto sunku gauti nusipirkti j 
bet degtines —- kiek tik kas no-

VOKIEČIU OKUPACIJOS LIETUVOJE 
PUSMEČIO BALANSAS

[LIETUVOS PASIUNTINYBĖS SPAUDOS ŽINIOS]

d. 180 
lietuvių 
kraštą

(Tęsinys)
Ligi spalių mėn. 15 

žymesnių klaipėdiečių 
buvo priversti apleisti
ir persikelti gyvfenti j Vokieti
jos. gilumų. Keltis Į Lietuvą gy
venti- jiems neleista. Lietu
viams Klaipėdos Krašte nelei
džiamas laikraštis lietuvių kal
ba. Jie nebeturi ten nei vienos 
savos mokyklos, jie varžomi dėl 
lietuviškų pamaldų bei pamok
slų; Klaipėdiečiai per amžius 
lietuviškai kalbėję dabar verČia-

Latvių biforinacijos biulete
nis, kurį leidžia Latvijos pasiun
tinybė Wa«hingtonč, rašo apie 
nacių komisarus, kurie valdo 
Ldtviją.

Latvija (kaip ir Lietuva) yra 
“Ostlando” provincijos dalis. 
Tos provincijos valdovas yra 
“reicho komisaras” Lohse. Pa
starasis paskyrė Latvijai “ge
neralinį komisarą”, Drechsler. 
Šis savo keliu paskyrė sekan
čius distriktų komisarus:

Kuržemiui (Kurlandijai) gu 
jos centru Liepoja .— komisarą 
Allnohr; Žemgaliui su centru 
Jielgava (Mintauja) — komi
sarą Freiiierr von Mcdem; Ry
gos miestui — komisarą Wit- 
rock; Rygos apskričiui — ko
misarą Fusst; apskričiams Val- 
miera, Cėsis, Valka ir Madoha 

komisarą Hansen; Daugav- 
pilio apskričiui — komisarą Re- 
zekne; Ludza ir Abrene apskri
čiams — kamishrą Šchwnd. jie 
visi yra nacių SS (Schtttz-Stąf- 
fel, specialios gvardijos) nariai.

Latvijoje, kaip ir Lietuvoj fe, 
naciai nerado nė rifelio patiki
mo asmens, kuris tiktų } “fiu
rerio” pavaduotojus, kaip (Jus
lingas Norvegijoje arba Hėnn- 
leinas Sudetų Krašte (ČdkOsib* 
vakijdjė); Todėl į ioitid* 
šatų vietas tapo paskirti vokie
čiai, importuoti iš Trečiojo R&k 
cho.

nu metu suteiktą leidimą atim
ti. Dr, Matulionio per radio pra
nešimu Lietuvoje siaučia šilti
nė. Žydai gydomi tik žydų gy
dytojų ir žydų personalo. Rau<|> 
Kryžiaus pirmininkas atstaty
tas, pati įstaiga iškraustyta iš 
savo patalpų, o paskutiniomis 
žiniomis, įstaiga, kaipo tokią, 
nustojo veikusi. Ji virto papras
ta Šelpimo draugija.

Nacių propaganda.

Vietoj anksčiau veikusios El
tos, įsteigta vokiečių propagan
dos įstaiga pavadinta; “Pres*:c- 
dienst dės Generalkomisariats” 
su vokiečiu Walter Zimmer- 
man iš Liubecko, pryšakyje.

Steigiamas Lietuvoj “Raudo
nojo teroro muziejus.” Jo tiks
las nukreipti gyventojų dėmesį 
nuo dabartinių sunkumų bei 
negerovių j bolševikų 
jos periodą.

Gatvių pavadinimai 
vokiškais. Pav. viena 
šių gatvių Vilniuje 
“vokiečių gatve.*’

Tikslus leidžiamų 
laikraščių kiekis nežinomas, bet 
kur kas mažesnis negu Nepri
klausomybės laikotarpyje. Lie
tuvoje betgi leidžiami net du 
dienraščiai vokiečių kalba! Be 
to, lietuvių laikraščiams priva
loma spausdinti vienas puslapis 
vokiškai. Reichskomisaro po
tvarkiai Lietuvoje spausdinami 
be lietuvių dar ir vokiečių kal
ba. Radiofono direktorium pa
skirtas vokietis. Transliacija be 
lietuvių vyksta ir vokiečių kal-
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NEŠVARUS KOMUNIS
TŲ rekordas

M, fa-,, 'I .

šiandien kėmttnistai apsime
ta labai karštais Amerikos “pa
triotais” ir giriasi, kad jie visus 
pralenkia savo atsidavimu kra
što gynimui,

Bet dar tik šešLmėnesiai, kai 
juos apėmė tokia dvasia — ir 
tai, nė dėl to, kad jiems paru
po Amerikos ateitis, o tiktai dėl 
to, kad naciui užpuolė jų “te-, 
vjrhę** sovietą Rusijoje! Iki šią 
mėtą birželio 22 diends komu
nistai šunis korė ant visų, ku
rie ragino Ameriką kovoti prieš 
Hitlerį. Beveik per dvejus me
tus jie darė visokias kliūtis 
prež. Roosevelto pastangoms 
padėti Did. Britanijai ir paruoš
ti šią šalį kovai su ^ašies” ag
resoriais.

Chicagiškis “raudonųjų penjk- 
takoją” organas didžiausiu įnir
timu atakuodavo ypatinga 
“Naujienas”—už tai, kad “Nau
jienos” rėmė prfez. Roosevelto 
nusistatymą ir stojo ^už kovą 
prieš hitlerizmą. štai 1941 m. 
kovo 13 d. tas “raudonasis” lei
dinys įdėjo, anglų kalba, tokį 
straipsnį apie “Naujienas” (pa-

• duodame jį, išvertę lietuvių kal- 
bon):

“Nė dienos nepraeina, kad 
jie (“Naujienos”) praleistą 

‘ progą paskatinti Ameriką 
stoti į karą. Po priedanga ko
vos prieš hitlerizmą, jie vi
sa širdim, kooperuoja su šių 
dieną imperialistais ir teikia 
paramą karo kurstytojams 
(“war mongers”, 
Red.). Jie surado pagrindą ti
kėti, kad pereitasis Ikaras bu
vo kova dėl demokratijos; 
dabartiniame kare vėl jie 
-pramato tą patį ir agituoja 
Už tai, kad Amerika stotų į 
kraujo pirtį anapus jurų.*’
Matote, kokiais baisiais mus 

piešė tie dabartiniai “patriotai” 
iš komunistą pastogės. Mes bu
vome jų akyse “karo kurstyto
jai” ir “imperialistų*’ pagelhi- 
ninkai; mes klaidinome žmo
nes, sakydami, kati Šis karas 
yra kova dėl demokratijos; ir 
mes diena iš dienos agitavome, 
kad Amerika stotų į “kraujo 
pirtį” (.blood bath) anapus 
vandenyno.

O komunistai didžiavosi, kad 
jie tam visam yra priešingi.

Taip, per 22 mėnesiu jie tam 
priešinosi kaip įmanydami! 
Kartu su Lindbergu, Whee!eriU 
ir kitais panašiais elementais 
jie visaip trukdė Amerikos 
ginklavimąsi, Amerikos pasi
ruošimą kovai su hitlerizmu ir 
Amerikos pagalbos teikimą de
mokratijoms. Jie kurstė strei
kus apsigynimo pramonėje. Jie 
siuntė telegramas ir rezoliuci
jas valdžios įstaigoms, reika
laudami, kad Amerika nesikiš
tų į “svetmių šalių” reikalus. 
Jie - organizavo “taikos mobili
zacijas” ir pikietus prie Balto
jo Namo Washingtone, šauk
dami už “taiką” su Hitleriu!

Tai buvo tikras pro-naciškus 
darbas. Bet ar. komunistai ka
da nors atšaukė tuos savo prO- 
lutleriskus Šukius? Ar jie at
šaukė savo begėdiškus šmeižtas 
prieš “Naujienas” ir tuos žmo
nes, kurie rėmė ir teberemia 
prėz. Roosevelto nusistatymą? 
Niekuomet. Jie tik persivertė 
ragožium, kai Maskva ’ ėnlė 
gvoltu šaukti, kad Hitleris ją 
.užpuolė, — ir staiga pradėjo 
agituoti Už karą. Mes dabar, su
riko jie, esame karšti patriotui, 
reikalaujame karo, reikalauja* 
me pagalbos demojeratijoms, 
reikalaujame ko greičiausiai 
$toti į kraujo pirtį. O Visi kiti, 
kurie kovojo prieš liitlerizmą, 
kąomęt mes Hitlerį p&nėpię, jisai visas bUe> nuvalytas

“N.”

Iš mažumų Lietuvoje dau
giausia nukentėjo žydai. Vilniu
je, Kaune, Šiauliuose ir kitur 
vokiečių įvesta ghetto, kur žy
dai izoliuoti nuo kitų gyvento
jų ir susisiekimas su jaig drau
džiamas. Jiems panaikinta ap
sigyvenimo, judėjimo, darbo, 
profesijos,, nuosavybės, švieti
mo bei kitos kultūrinės laisvės. 
Jų judomas bei nejudomas tur
tas konfiskuojamas. Daugiau
sia dėl žydų turto grobimo iš 
Generalinės Tarybos atsistatydi
no arba įteikė atsistatydinimo 
prašymus prof. Jurgutis, Vitkus 
ir Matulionis.

Turimomis žiniomis, vokie
čiai lenkų mažumas irgi neglo
sto.

Religiniai — visuomeninėje 
srityje visos seniau veikusios ir 
apie Katalikų veikimo centrą 
telkusios organizacijos bei 
draugijos yra uždarytos. Kata
likiška spauda taip pat nuo so
vietmečio neleidžiama. Komisa
ras von Renteln tik “pasižadė
jęs svarstyti katalikų bažnyčios 
pageidavimus.”

Nors Lietuvoje du universi
tetai: Vilniuje ir Kaune, bet ne
leidžiama atidaryti pirmieji au 
kursai, tai yra aiškiai blogas 
ženklas įstaigų ateičiai. Pirmieji 
semestrai teveikia tik Miškinin
kystės fakultete ir Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijoje.

Vilniuje, dabar vokiečių te
leista atidaryti tik 6 gimnazi
jos. Lenkam^ jų neleista.

Vietoj Vilniaus mieste 1937- 
38 mokslo metais veikusių 80 
pradžios mokyklų “Deutsche 
Zeituhg in Litauen” pranešimu, 
dabartiniu metu, teveikia 49, o 
iš jų 22 pradžios mokyklos “de 
patalpų stokos” tedirba tik pu
sę dienos. Kaune mokyklos irgi 
negali veikti normaliai.

Vilniuje veikia Pedagoginis 
Institutas. Įvedus Institute vo
kiečių kalbą “Kauener Zeitung” 
pranešimu jos teklauso tik 40% 
studentą. Tačiau, miestuose 
steigiami trumpalaikiai vokie
čių kalbos kursai mokytojams 
ir tarnautojams.

Nuo spalių mėn. 16 d. įsteigti 
Sveikatos Rūmai Ostlandui. 
Jiems vadovauja vokiečiai. Gy
dytojo profesijos praktikai, be 
medicinos diplomo ir stažo, rei
kalingas dar vokiečių leidimas. 
Leidiniai reikalihgi taip pat: 
gailestingoms seserims, vaisti
ninkams, dentistams ir kitiems. 
Reicho komisaras gali kiekvie-

okupaci-

keičiami 
svarbiau- 
pa vadinta

lietuviškų

nuo rugp. 15 d. draudžiama. 
Draudžiamas taip pat Lietuvos 
vėliavos ir kitų tautos simbolių 
viešas vartojimas. Bibliotekos 
valomos netik nuo bolševikiš- 
kųp, Jbet ir prieš naciškos lite- 
rėftičds. Vienu žodžiu, Xįetuvos 
germanizacija vykdoma plačiu 
mastu ir pilnu tempu.

Tūlas linkęs ieškoti palygini
mo tarp dviejų Lietuvos okupa
cijų. Tai grynas nesusiprati
mas: vokiečiai to ir nori; mat, 
sudrumstame vandeny jiems 
lengviau žvejoti. Bergždžios pa
stangos; Lietuva nekenčia ru
dos okupacijos, kaip nekentė 
raudonos. Joks vergijos pakitė
jimas laisves neatstoja: lietu
viai yra Lietuvos krašto šeimi
ninkai ir tos teisės niekam, nei 
“Herrenvolkui” neužleis. Lietu
vos nepriklausomybė turi būti 
atstatyta!

. Lenkų Demokratijos Draugų 
Amerikoje leidinys, “Poland 
Fights”, rašę:

“Kiekviena trečia parduo
tuvė Varšuvoje šiandien tai 
— degtinės krautuvė. Tas 
pat yra Krokuvoje, Liubline, 

■ Kielcttose ir kituose Lenkijos 
miestuose. Vodka tai vienin
tele preke, kurią Lenkijos 
gyventojai gali pirkti nevar
žomai; vienintelė prekė, ku
rios laisvą pardavimą skati
na okupacijos vyriausybė. 
Bet degtinės parduotuvių 
skaičiaus padidėjimas nėra 
vienintelę priemone paskatin
ti gyventojus gerti. Tomis 
dienomis, kuomet yra išmo
kamos lenkams darbininkams 
algos visose dirbtuvėse, vo
kiečių kontroliuojamos įmo
nes ir įstaigos gauna po ke
lias bonkas vodkos, kurios 
oficiali kaina yra atimama iš 

: atlyginimo, ši oficiali kaina, 
sako okupantai, tai ženklas, 
kad jie esą ypatingai palan
kus lenkams.

“Vokiečiai elgiasi pagal rū
pestingai išdirirt^ planą, kuo
met jfe sistematingai dprupi- 

/ha Ifehkus degtinė. Dftbftos ir 
bulvių negalima gauti mais
tui, Bet bulvės ir grudai yra 
sitmčiami į degtmėsf dirbtu
vės ir paverčiami geriniti. 
Šitd politika ta
ri dvejopą tikslą: vokiečiai 
gauna, aukštus mokesčius iš 
valėtybiiifo vodkos monopOr 
lio, kurį jie paėmė i savo 
rankas, ir'tuo pįčių laiku jie

Istorikų Suvažiavi
mas Chicagoje

Diskusuos karą
Šiandien Stevens viešbutyje 

prasideda metinis suvažiavimas 
American Historical Associa- 
tion -r- istorikų sąjungos.

Delegatai posėdžiuose disku- 
suos įvairius 20-to šimtmečio 
įvykius, ypač dabartinį karą ir 
jo priežastis. Kalbės 
Millis, Gari Sandburg, 
M. Utley ir eilė kitų 
amerikiečių.

Walter
Clifton
garsių

yra “Hitlerio agentai’’.
Praėjo šeši mėnesiai, kai ko

munistai šitaip draskosi. Bet 
Hitleriui jie tarnavo 22 mėne
siu, Tokiu budti jie turi dar 
bent 16 ^mėnesių būti “patrio
tais**, kad jie “atpakUtavdlų” 
už , savo praeities nuodėmes. 
Tiktai tuomet bus atitaisyta 
žala (j<rigu dar galimą ją ati
taisyti), kurią padarė demokra
tijoms pro-naciškas komunistų 
darbas. Tuomet ją nuopelnas 
demokratijoms bus lygus nu
liui.

O šiandien komunistų rekor
das kovoje su hitlerizmu dar 
tfebėra beveik dviem trečdaliais 
juodas, kaip sittafa. Iki Šiol dar 
tik vieną trečdalį savų pro-na- 
ciško ^rekordo jie yra nuplovę.

Žiūrėsime, ar jie turės ištver
mes būti “patriotais” tol, kol

Teisėjas Appanaitis 
Chicagoje^

“Naujienose” nereitos savai
tes pabaigoje lankėsi p. A. A. 
Appanaitis, lietuvis teisėjas iš 
“lietuviško miesto”, NVestvillc, 
UI. Jis apsukrus ir malonus 
žmogus.

Lankėsi Chicagoj tik trumpą 
laiką biznio reikalais.

joje tai —vodka, “baltąkė’

LENKIJOJE PARDUODA 
DAUG VODKOS
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METU UŽBAIGOS 
IŠPARDAVIMAS
Duodama nuo 25% iki 50% 

nuolaida, dabar perkant radio 
refrigerator, washing mashines 
ar rakandus — parlor sets, 
dining room sets, lovas, matra- 
sus ir kitką.

/000 mylių automobiliu
PUOTA. — ATVYKO J PORTLANDĄ VISAI NETIKĖ

TAI.—BATŲ TAISYMO BIZNIS.—SUNKUS DAR
BAS. — NUOBODŽIOS ATOSTOGOS. — NEBAIG
TAS BIZNIS.

fNaujas Senatoriuj Alaus Sprogimas
Sužeidė Tris
Krikštynose

Priėmė 46-is
Naujus Taksų
Kolektorius

Bartende-

Dideli, nauji, gražus radio, ku
riems nereikia nė dratų prijung
ti, yra nupiginti iki $48-50 
Maži radio po .............. $S>95
Gražios floor lempos, vertos 
10.00 dolerių,—už .... $4.95 
Angliniai ir aliejiniai pečiai 
p° ..................... $28.50

Taip pat kainos sumažintos 
ant blanketų, kaldrų, rašomų 
mašinėlių ir rankinių mašinėlių.

Gražus 12 poslapių kalendo
rius duodamas pirkėjams dykai.

Smagu buvo kelias valandas 
praleisti senų pažįstamų tarpe. 
O ypačiai prie stalo, kuris tie
siog linko nuo visokių gėrybių.

Didžiulis iškeptas kalakutas 
užėmė svarbiausių vietų. Iškep
tas jis buvo puikiausiai, — sta- 
čiog burnoje tirpo. Negalėjome 
suprasti, kaip per tokį trumpų 
laikų ponia Kvikliene sugebėjo 
iškepti kalakutų ir, bendrai, pa
ruošti tokių šaunių vakarienę.

Prie kalakuto buvo ir viso
kių kitų prieskonių bei užkan
džių.

Tai buvo tikra puota, šneku
čiavome, juokavome, kalakutų 
bei kitus gardumymts naikino
me. Kas be ko, gurkšnojome 
alutį bei kitus gėrimus.

Tokioje nuotaikoje smagu 
buvo prisiminti praeitus laikus. 
Prisiminti tai, kas įvyko per 
tuos keliolikų metų.

“Atvažiavome čia visai neti
kėtai”, pasakojo p. Kviklis. “Į 
Portlandų grįžo vienas mano 
pažįstamų iš Člevelando. Suma
nėme ir mes su juo važiuoti.

Jos. F.
BUDRIK
FURNITURE 

H 0 U S E
3241 So. Halsted St.

— ir —
3409 So. Halsted St

Tel. YARDS 3088

Budriko radio programa leidžia
ma: sekmadieniais 5.30 vai. vak. 
iš WCFL — 1000 kil. radio sto
ties, ir ketvirtadieniais 7 v. vak. 
iš WHFC 1450 kil. radio stoties.

Nemanėme, kad teks tiek me
lų čia praleisti. Galvojome taip: 
nuvažiuosime, pasidairysime ir, 
jei patiks, tai kiek ilgiau pasi
liksime.”

Nuo to nuvažiavimo ir apsi
dairymo praėjo jau x dvidešimt 
vleneri metai. Ir kaip matote, 
ponai Kvikliai ir šiandien Port- 
lande tebegyvena.

Kitų dienų po atvažiavimo p. 
Kviklis jau turėjo darbų. Ta
čiau po kelių mėnesių jis su
manė savo biznį užsidėti: bū
tent, atidaryti' batų taisymo į- 
staigų.

Tas biznis pasirodė labai sėk
mingas. Atrodo, pasakojo p. 
Kviklis, kad Portlando žmonės 
labiau taupo batus. Jei batai 
nusidėvi ir pasidaro skylėti, tai 
juos neša taisyti. Chicagoje to 
nebūdavo,—ten daugumas žmo
nių apdėvėtus batus, matyti, 
numeta ir perka naujus.

' Tokiu jau bizniu p. Kviklis 
bandė verstis ir Chicagoje, bet

Turtas Virš^G, 500,000.00
Apart Apsaugo's, Turime O E E fi fi fi ft n A 
ATSARGOS FONDĄ ViršOdOUyUUUiUU 

Dabar Moka/n 3% Už Padėtus Pinigus 
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

Šavaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., TreČiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

LOAN ASSOCMTtONofCblcag. 
JUSTIN KACKimiCH. Eres.
4192 Archer Avenue

VIRginfa 11H

rezultatai buvę nekokie. Todėl 
biznį likyidavęs ir nuėjęs dirb
ti kitur.

Visai kas kita Portlande: nuo 
pat pradžios biznis buvęs labai 
geras. . Dažnai pasitaikydavo, 
pasakoju p. Kviklis, kad per 
mėnesį likdavo apie keturi šim
tai dolerių- žinotna, ‘ dirbti rei
kėjo sunkokai. Ir dirbome abu, 
— žmona ne tik priimdavo i. 
išduodavo batus, bet faktiškai 
padėdavo ir juos taisyti. Pradė
davome dirbti anksti rylų ir 
baigdavome vėlai vakare. Dabar 
“nebeplūšiame” taip smarkiai,— 
pradedame apie 8 vai. ryto ir 
uždarome 6 vai. vakaro. Ir taip 
užtenka, ■— atlieka apie trys 
šimtai dolerių per mėnesį.

Sunku ir tikėti, kad iš, paly
ginti, tokio nedidelio biznio bu
tų galima turėti tokias pajamas. 
Tačiau čia ne tik biznis, bet ir 
darbas. Ir tai gana sunkus dar
bas. Tikėkite, jog reikėjo sun
kiai dirbti, pareiškė p. Kviklis, 
kad butų galima tiek per mė
nesį “užkulti.”

Kelis mėnesius ponai Kvikliai 
biznio neturėjo. Tai įvyko tada, 
kai jie pardavė namų su krau
tuve ir pradėjo statyti tų namų, 
kuriame dabar gyvena ir laiko 
biznį. Sako, kad1 tos atostogos 
buvusios labai nuobodžios. Gir
di, nežinojau ne kų su savim 
daryti. Be darbo dienos pasida
rė nepakenčiamai ilgos. įkyrėjo 
ir žuvavimas ir kitkas. Kai pa
galiau baigė šį namų stalyti ir 
čia vėl biznį atidarėme, tai lyg 
sunki našta nuo pečių nuslinko. 
Toks jau mano būdas, —- be 
darbox negaliu m/rihifi. Rodosi, 
galėtumėme d&bar"’tf, be ,darbo 
gyventi, bet, jei reikėtų, tai, vi
sai galimas daiktas, ir vėl pra
dėčiau nerimti.

“Bet nejaugi nežadate kada. 
Chicagos aplankyti?” statau ašį 
klausimų.

“Po trijų metų”, atsako po
nia Kvikliene.

Paskui paaiškino, jog per tų 
laikų susitvarkys kai kurie biz- 
niški reikalai.

Dalykas tokis, kad ponams 
Kvikliams priklauso kampinis 
piečius, kuris yra išnuomotas 
didžiulei kompanijai. Kompani
ja ant to pleciaus turi pasista
čiusi trobesį, kuriame yra par
davinėjami visokie automobi
liams reikalingi dalykai bei ki
tokios reikmenes. Po trijų me
tų su ta kompanija baigiasi 
kontraktas. Nežinia, kų ji 'nu
tars daryti, •— atnaujins kon
traktų, ar išsikraustys, palikda
ma pastatų. '

Tų reikalų su plečiu ponai 
Kvikliai ir nori sutvarkyti pir
ma nei pasijudins kur važiuoti.

(Bus daugiau)

NORTHSIDE.
riams privarius perdaug oro į 
statinę alaus, ji staigiai spro
go ir sunkokai sužeidė tris žmo
nes: krikšto tėvų Patsy Mus- 
catelli, Vieto Valentino ir Liuos 
Recchio {visi nofthsldieČiai).

i Nelaimė įvyko, 6 mėnesių 
mergaitės Bosalie Recchio, 1227 
W. Ohio, krikštynose, kurios 
buvo surengtos šeštadienio va
kare Santa Maria Addolorata 
bažnyčios salėj, prie Racine ir 
Ohio.

KetliKiU L4tlUV16k<j 
tyduką,

NATHAN KANTER
Ml TUAL L1QUOR
CU.~ VVHOLESALI
4707 So. Halsted
Tel BouiPvnrd Odl4
------ --------- -- - - —

metais, 
skaičius 

mokės 
valdžia

Fedetalių mokesčių biuras 
Chicagoje skelbia, kad priėmė 
darban 46 naujus mokesčių 
kolektorius. Kitais 
mat, labai didelis 
žmonių pirmu kartu 
income taksus, nes
sumažino išimtis kaip nevedu- 
siems taip ir vedusiems žmo
nėms.

Nevedę turės blankas pil
dyti, jeigu uždirba $750 ar 
daugiau, o vedę—jeigu uždir
ba $1,500 ar daugiau.

oftiDVEPORT ROOF1NG AND 
SHEET METAL CO.

3216 Si Halsted St. VlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ii 

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

apdraustas.

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmai ir didžiausiai Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi tavo korespondentui v 14 U o a t 
Amerikos mieituoie ir kituos© pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausiai pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE raslte necenuuruotų iinių Lietuvon 

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicago*) 
kainuoja $6.00, Chieagoj ir Europoje 

—$8.00, , ■
NAUJIENOMS—pinigu* siųskite liuo antrajai 

“NAUJIENOS” 
1730 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Laikykite Savo 
Automobilius
Garažuose
Užsirašykite padangų numerius

Valdžiai suvaržius automo
bilių padangų pardavinėjimų, 
policija spėja, kad padidės jų 
vogimas. Piktadariams apsimo
kės padangas vogti, nes nelega- 
lėj rinkoj galės gauti už jas di
delius, pinigus.

Policija ir Chicago Motor 
Club todėl perspėja visus auto
mobilių savininkus laikyti įsavo 
automobilius nakties laiku ga
ražuose, arba gerai apšviestose 
gątvėse, jeigu garažo neturi. Bd 
to, kiekvienas autohgdbflio sa
vininkas privalo užsirašyti savo 
padangų numerius, kad polici
ja galėtų jas susekti, jeigu jos 
kartais btitų pavogtos.

NaO'JLENŲ-AUME Photo

Eugene D. Millikrn, Den- 
• •. * t v

verio * advokatas, republiko- 
nas, šiomis .dienomis pas
kirtas senatorium. Jis perė
mė mirusio. Colorado sena
toriaus Aivą B- Adams vie
tų.

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

----- PAS —
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

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

N epnkiausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiriai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ugi $5,009 mokame 3M%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. GAL. 4118

Taupytojams 
Mokame 

3V2% Dividendus

Darom l-mus 
Morgičius Leng

vom Salvgom
TURTAS, VIRS $1,100,000.09

2202 W. Cermak Road. Tel. CANAL 8887

STOKIT SAVANORIAIS Į CIVILĮ: APSAUGĄ
Šiam karui laimėti mūšiai eis ne vien karo fronte. Kova prieš diktatūras bus 

vedama ir “namų fronte”. Mes visi galime prie jos prisidėti.
Stokime savanoriais į Civily Apsaugą. Nežiūrint ką mokame ir koks musų užsi

ėmimas, kiekvienas galim prie civilės apsaugos prisidėti. Reikia tam mechanikų, 
reikia slaugių, reikia daktarų, stenografių, reikia karo veteranų, moterų mokančių 
pirmą pagalbą, mokančių mėgsti, siūti, virti, etc.

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

kovos šautuvais, lėktuvais, patrankomis, tankais. Mes čia namie galim kovoti savo 
sumanymu ir. $arbu.

Išpildyme žemiau paduotą aplikaciją ir pasiųskite ją nurodytu adresu. Jus pa
šauks kai jūsų talkos reikės.

.. ENlbLLMENT..F0R(.OUAN DEFENSE DUTY' 
CHICAGO COMMISSiON ON NATIONAL DEFENSE

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

BARNET JUODĖS, EKeCtttive Vice-Chairman LAURENCE H. ARMOUR, Treasurėr

174.-1.7J Washington St. Phone Franklin 7560
1. Name ..................................... . .................. ................. ......... -.....    ....... «...

Addi-ess ................. ..................... .... ...... :..... ................. Telephone No.........................
2. Married ..............  Single :..Age ................ Malė .............. Female ..............
3. Birthc. Place ,.T..........................    ... Date ......................................  ....
4. U. S. Citizen: Yes ...............No.................. First ^papers: Yes ........ ...... No ..............
5. Any, physical disability ? ................................................. .............. .......................... ....... .
6. Present oceupation .................................. Business address ...........................................
7. Education (lašt school attended): Grade ..................... High school ......................

Colląge ..... .............................................. Profėss onal .........   —........
8. What danguages, other than Ęnglish, do you read, write or speak? .........................

Will you take courses of instruction for, and be available for partArork in:
□ Volunteer NursinJ?
,□ Assisting in Conšumer Information Centers—shovving hotv to maintafn our 

Standard of living in "spite of shortages and rising prkes?
□ Emergency Work for Civilian Proteetion?

į . n  ..................................... —- , ,111 ............................i ..........................mniiiiHiii i iiiw.n.... y

9. Would you be available to assist police, fire and other munlcipal departments In
casė of emergency ? ...\........................................ .......... .................................................

1- ■ * *

10. Ate you licensed to operate: A car ?...............  Bus or truck? .................... .
11. Have you a car available for volunteer duty when called upon? .............................
12- Are you available for youth activities (for school kge vplunteers) ? ......................

* z \

13. State exper.‘.ence in any other capacity than those above tnentioned that miglit be 
of ūse in defense:

4.

< i,"** —

•ii»n,i .P i. .. .................................................................. ' ■ »« -.i >lAtZ.ia . įminki.,, * „■»*!

14. Check any of the foliowing in which you have had 6*p0rieftėe!
gMserviceH First aid

□ Food preparation
□ Military experience
□ Motorcycle operator
□ NUrse

O Physician
□ Fluihber 
O Police wOrk

□ Auto .mechanic
□ Boating or navigation
□ Clerk
□ DemciHtion work
□ Electrician
15. Type of duty desired
16. If ųūalified, will you accept other assighed duties? —

(Signatare of applicant) 1
. » • ~ »*— ■

Date

vICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG D1STANCE 

MOVING
’erkraustom forničius, pianus ir 
įsokius rakandus bei Storus, 
ežam į farmas ir kitus mieš

tis. žema kaina. Musų darbas 
a rantuotas. Taipgi pristatom 
giis j visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 00S6

• FOTOGRAFAS
CONRAD
l'OTOGRAFAS

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

420 VV. 63rd St.
Tel. ENG. 5863-5840

Sopinę 
Barčus 
RYTINE RADIO 

VALANDA
—Iš STOTIES—

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

• ik) 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.

Murinę soothes, cleanses and’refreshet 
Irriftued, reddcfled membraflej caustd 
br bead ticilds, drivlng, winds, movitt, 
Close W6rk, lite hours. Free droppet 
wkh each bottle. A< all Drug Stores.

Garsinkites “N-nose*



'.U'

6

Amerikos
Lietuviai!a

©

Kuo įgalėdami pagelbėkime musų kraštui, 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms, laimėti šį ka
rų! - .

Stokime savanoriais j Civilę Apsaugų.
Aukokim ir dirbkim Raudonajam Kryžiui.
Pirkime Apsaugos Bonus ir Ženklus.
Nebūkime išlaidus, nepirkime be ko galima 

apseiti. ■ '
Taupykime popierį, geležį ir visokį metalų.
Gerai prižiūrėkime savo automobilius, atsar

giai važiuokime, nenudėvėkįm pergreitai auto
mobilių padangų.

Atydžiai klausykimės radio ir rūpestingai 
skaitykime laikraščius. Nepriimkime kiekvienų 
žinių už grynų pinigų. 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
bų. Ir, svarbiausia,

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

Tuos paprastus dalykėlius atlikdami kas
dien, ir gerai pagalvodami kiekvienų kartų pirm 
negu kų darysime, mes pagreitinsime šio karo 
galų ir nepaprastai daug pagelbėsime musų kra
štui jį laimėti. -

Bukim g-eri Amerikos piliečiai!

NAUJIENOS, Chlcago, Iii.

Dešimt Žmonių žuvo Autobuso Nelaimėjo

./.t
- * ’ NAU'jIENŲ-ACME Telephoto

Dešimt žmonių žuvo šioje autobuso nelaimėje, SI. Louis, Mo. Kalėdų dieną. 
Autobusas susikūlė su kilu automobilhiMi* netekęs kontrolės įvažiavo į namą. 
Beveik visi užmuštieji buvo maldininkai vykstą namo iš Kalėdinių pamaldų.

I

f— ... .......................-.............

Diena Iš Dienos
GYVA IR SVEIKA

Rumbauskas, 20

Plrmad., gruodžio 29, 1941

progą praleisti , linksmai Kalė
das.

Padėka

mokas apie ramybės, 
išsilaisvinimo didi j į 
Kristų. *

meilės ir 
mokytojų

Filipinietis
Nušovė Japoną

Atėjęs į valgyklą ad. 816 N. 
Clark Street, nežinomas filipi
nietis keliais revolverio šūviais

nužudė japoną patarnautoją, 48 
m. Tom Nozavva. Po to jis pa- 
bėgo.

Restoranas' priklauso japo
nui Frank Muyana ir iki karo 
vadinosi “Tokyo Restaurant”. 
Dabar vardas pakeistas.

/Nellie Siėriian
Tėvai pp. Šimanauskai- 

Sicman, 4809 West May- 
pole avenue, gavo kabelį 
iš Hawaii salų, kad jų . 
duktė Nellie “yra gyva ir 
sveika” ir nebuvo sužeista 
laike japonų bombardavi
mo Pearl Harbor bazėje.

vyno ligoninėje ir, sako 
telegrama, “dabar yra la
bai užimta”.

Stuparas Paliko 
“Grandpa”

Laidotuvių Direktoriai GARFIELD PARK. — Vakar 
rytą garnys aplankė jaunuosius 
pp. Albert ir Helen Stupąrus.ir 
paliko gražią, sveiką dukrelę. 
Jai duos turbūt Judith vardą.

Jaunasis Stuparas yra sūnūs 
garfieldparkiečio p. Kazio Stu- 
paro, 227 South Cicero avenue, 
kuris dabar jau “grandpa”.

Motina ir kūdikis Bethony li
goninėje. j

k * -
Išsiėmė" Leidimus 
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Stanley Markūnas, Melrose 

Park, 21, su Winifred, Bonelli,
John Garness, 30, su Mary 

English,
Frank

Polli,' 29
Peter

Shoults,
Mitchel Kogut, 23, su Ade- 

line Bakunas, 20
Ralph Turner, 

MickeviČe, 34
George Brace, 

Komen, 25
Charles Reeb,

Griggs, 26
Raymorid Hoffman, 20,. su 

Valeria Maslawskas, 18
L Frank Gerches, 21, su Fran- 
ces Dembeck, 18 ' <

Alex Grabb, 25, pu* Rose. Raz<

28 -
Mickus, .23, su Santa

Pasko, 30, su Steffie 
25

37, su Helen

28, su Agnės

31, su Estelle

Charles^ Bennett, 37, su Al
bina Šileikis, 29

Henry Petraitis, 25, su Ame-
iia Deck, 23

Gauna
Perskiras

Elizabeth Lucas nuo
Lucas

Louis Dudonis nuo Emma Du
donis

Rose ’ Tamulis nuo John Ta
mulis

Kalėdų Eglaite, 
Pamaldos, Aukos 
“Kalėdų Diedukas”

George
Is Amerikos Katalikų Bažny

čios Veikimo

GIMIMAI
CHICAGOJE

BUDRIK, —-------- ,
6534 South lMWwell Street, 
gimė gruodžio 2?, tėvai: Frank 
ir Marion.'

BARKUS, Wayne, 5143 So. 
Damen Avenue, ’gime gruodžio 
1, tėvai: Anthoųy ir Elsię.

JURKUS, Ale&andet J., 758 
Kilbourn Avenue, gimė gruo 
džio 5, tėvai:’ Alėxander ir He
len. % ' i •

POCIUS, Patrįcia, 822 West 
19th Street, gįmę gruodžio 2, 
tėvai: Paul ir Dorothy.

RUNAVICH, Irene, 3833 So. 
Lowe Avenue, gimė lapkričio 
27, tėvai: Felix ir Anna.

VAITELAITIS, Warren, 6024 
South Francisco Avenue, gimė 
gruodžio 9, tėvai: Walter ir 
Florence.

WAL$H, Darlene, 2909 South 
Union Avenue, gimė gruodžio 
5, tėvai: William ir Gertrude’.

ZOPEL, Peter M., 1232 N. 
Lawndale Avenue, gimė gruo
džio 5, tėvai: Peter ir Nellie.

ŽALIMAS, Walter, 2329 So. 
Hoyne Avenue1, gimė gruodžio 
3, tėvai: Walter ir Marie-

BALOG, Richard, 3538 Le 
Moyne Street, gimė gruodžio 8, 
tėvai: Joseph ir. Mary.

Sudegė Motina, 
Keturi Vaikai

ONEIDA, Wis. — Kerosini- 
niam pečiui sprogus iki pama; 
tų sudegė -ūkininko Peter 
Rausch gyvenamas namas. 
Gaisre žuvo jo žmona, Henrie- 
tta Rausch, ir keturi vaikai,

— 9-ių, Patsy — 7-ių, 
—- 5-ių, ir Eleanor —David

2-jų. Pats Rausch ir du kiti 
vaikai 
buvo išgelbėti.

skaudžiai apdegė, bet

Atlaikė Gedulo 
Pamaldas; Sužinojo 
Kad Gyvas

Tėvams Labai Smagi 
Laivyno Klaida

- PorąATLANTA, III. 
valčių atgal vietos gyventojai 
H. Hubner gavo žinią, kad jų 
,sunus Edgar, U.S- karo laivy
ne,/buvo užmuštas Hawąii sa-

Ąnton Priban, 31, šti Helen lose. Kadangi tai buvo pirma

sa'

Ark. Geniotis už jam suteik
tą pagelbą labai širdingai, dė
kojo “Naujienoms”, biznieriams 
ir savo bendradarbiams. Už šir
dingiausią užuojautą ir stam
besnių pagelbą, kalėdinių dova
nų sukėlimui, jis įvardino: Mo
terų ApŠvietos Draugiją, kuri 
per ponias Puniškienę ir Zol- 
pienę įteikė $2.00 cash pini
gais, o taip jau pažymėjo Joe 
Spaitį, “Meat Market” savinin
ką,. 3407 S. Halsted St., J. Pe
trauską: “The Bridgeport Clo- 
thing Co.”, 3310 S. Halsted St., 
Agnės Morman, “Delicatessen”, 
25?5 S. Greęn St., Tom Yure- 
vich, “Distributor”, 931 W. 33rd 
Place, Stella Michael, 
Lingerie

A. K. B. Taryba.
Ona Dovgin
Jonas Sutkus
St. Kiršis.

500 Įstojo
Į Marinus

Nuo karo pradžios iki šeš
tadienio 500 jaunų chicagie- 
eių įstojo į tJ. S. marinų kor
pusą. Į skaitlinę neįeina šim
tai vyrų, kurie įstojo į armiją, 
laivyną ir karo aviaciją.

Kalėdos jau praėjo. Kalėdų 
Diedukas su vežimu, dovanų bu
vo atvykęs ir į Jonistų įstaigą, 
814. W. 33rd St. čia jį musų 
vaikučiai ir paaugę linksmai 
pasitiko su kalėdiniais himnais, 
muzika ir klasiškais šokiais. I

Apeigos Luvo labai gražios ir 
įdomioms? Ark. Geniotis labai pra
sminga kalba apibudino Kalė
das, eglaitę ir kalėdini diedu
ką. Po visų šių iškilmingų ap
eigų, gerasis diedukas išdalino 
labai gražias ir gausias dova
nas vaikams ir paaugusiems- 
Pas 'visus buvo didelis džiaug
smas ir '^sitenkinimąs, kad 
taip gražioj e> ^ttėigdjeį turė j o

Stella’s 
3516* So. Halsted 

St., ir “R. B. Super Liųuor 
Mart”, 3424 S. Halsted St.

Daug žmonių Dalyvavo
. Kūčių vakare taip jau buvo 

labai iškilmingos apeigos. Tą 
vakarą įspūdingiausiai vaizda
vo altorius su elektra apšvies; 
tu dideliu kryžium, žemiaus. 
ant jo pedestalo kabojo didoka 
trispalvė Lietuvos vėliava su 
Gedimino kryžiumi, o dešinėje 
jo stovėjo eglaitė apšviesta gra
žiomis šviesomis. Prie viso to 
įruošimo buvo išpildytos iškil
mingos apeigos: himnų giedoji
mai ir mišios.

Visi parengimai buvo skait
lingi publika ir švęsdami Ka
lėdas lig ir visi pamiršo savo 
bėdas. Visi atydžiai klausė pa-

LIETUVIAI

bu- 
ap- 
pa-

karo auka iš šio miesto, tai 
vo surengtos viešos gedulo 
eigos kritusiam jūreiviui 
gerbti.

Užvakar tėvai gavo žinią iš 
laivyno, kad sūnūs Edgar yra 
gyvas. Įvyko klaida.

Tėvai žinia negali atsidžiaug
ti.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas
> jūsų garantavimas 
Optometrically Akių Specialistas 
, Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 
' kampas Halsted St.

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį

8

DR. KARE NURKAT
(NURKAITIS)

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

3241 S. Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVfi --L

KITI'LICTUVIA1 DAK^

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524
Rez. Tel. HEMLOCK 1643 

Emergency MIDWAY 0001

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

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

. KITATAUČIAI' i

I

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
, Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN '
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
■\ryrų, 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

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

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

. Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS’

4729 S. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—42 vai. ryto, nuo 2 iki 4
popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai.

Nuo 
vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

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

" ! ir 7 iki SC 
Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. ,ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ’AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
DR. STRIKOL’IS

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

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

DR. C. Ž. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

s.' Telefonas YARDS 2246
Valandos: nuo 9 iki 8 Vakaro 

Seredbj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą. ■ 

Telefonas HEMLOCK 7899 
Namu tel REPUBLIC 4688

K. P.GUGIS
ADVOKATAS 

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

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230 

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

WHITNE¥ TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto
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PASKELBĖ NAUJOJ JAUNIMO LAIK
RAŠČIO VARDĄ

The Lithiianian American Week
Jaunimas Turėjo šaunias Krikštyi:as

- » Šaunios buvo “JAUNIMO” 
krikštyntiš šeštadiehid vakare. 
Į Dariaus Girėno salę susirinko 
galybė jaunųjų Chicagoš lietu
vių. Ėet publikos ta£fre htfa^ėsi 
nė vienas ir 'taiį> vkAnarffb ' se
nimo. Lietuviškos dffchtis ir me
lodinei oJrkėštYoš hidai skambė
jo iki ankstyvo ryto.

Naująjį laikraščio vardų pu
blika Sutiko ehtnžiaštiškai ir 
kadk atėjo Ikikaš skirstytis tai 
fis jau buVo “prigijęs” ir visi 
apie jį kalbėjo kaiti atiiė seną 
pažįstamą. . j

Naujasis vardas? štai jis:
THE LITHUANlAN AMĖ-

Lietuviškai — Amerikos Liė- 
tuvių Savaitė. Tas lafk'raštifc, 
kuris šuvirš pehkis metus ėjo 
JAUNIMO vaidį du karfū j 
mėnesį, pra&ėdan’t Naujaisiais 
ketais patampa savaitraščiė. 
Naūjasis vardas, pilnai nusako 
laikraščio siekį — paduoti Amė-

A&NEŠ GERCAS. j>o tėvaffs 
Serafin'ikė. . , k 

Gyv. 3643 Šo. Union Avė.
PeTsiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio Ž6 d., &:10 vai. vale, 
n)41 m.-, sulaukus .pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Bati- 
kių parap.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antffną, 3 dukteris: An- 
ną Sperling, žentą Raymon- 
Ją, Marthą Bishop ir žentą 
ŠteVe, Emm'ą Marcze’nia ir 
žentą ’ Steve, 2 sūnūs, Edvvin 
Smith, marčią Suzanną ir 
George Smith, seserį ir šyo- 
gerį Elzbietą ir Joną Waci- 
nauski ir šeimą, broli Joną 
Serafiną ir šeimą ir kitus gi
mines, draugus pažįstamus.

Priklausė prie Chic. Liet. 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituhnica.

Laidotuvės įvyks antrad., 
gruodžl į 30 d., 1:30 vai. po 
pietų iš kopi. į Trinfty Ėv. 
Lutheran parap. bažnyčią, 31 
ir Lowe avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės 
lydėta 
nes.

Visi 
minės, 
esat . ____ ,__  .____ ___
dalyvauti laidotuvėse ir szų_- 
teflfti jai paskutinį patarna
vimą ir atšilę ik ihirpą, z

Laid. Direkt. S. P. Mažėi- 
ka, Tel. YARDS . 113^—1439,

sielą, o iš ten bus nu- 
į Liet. Tautiškas kapi-

a. a. Agnės Gercas gi- 
draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai . kviečiami

Nuliūdę liekame: Vyr^s, 
Dukterys, Suhųs ir Giminės.

~ < - • * * * . U •
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PETRONĖLĖ , GRIMELIENE, 
po tėvais Pocius.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
^rudcfžfo 28 d., 12:14 v. ryto, 
1941 m.' sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, Pagramančiu parap., 
Kreivių kaime. Amerikoj iš
gyveno 28 pietus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, 2 sūnūs Joną 
ir Stanislovą, marčią Marle 
ir arniką, dukterį Bronislavą, 
žentą Stahfšlovą Petraitį *ir 
ahuką, brolį Vincentą ir se
sers vaikus; Bernice, Juoza
pą. ^oną, Stanislovą, Lautą, 
Helen Jurgens, pusbrolį Juo
zapą Rak&ušką, švogerids Jo
ną Rimkų ir Mykolą 'Grimelį 
ir jų šeimas, ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas namuose 
2312 9o. Seeley Avė. Laido
tuvės įvyks .penktad., sausio 
2 d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos iiž vėlio'nės sie
lą, o iš. ten bus hūlydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. PefrdHėlės Grt- 
melienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nUoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir Suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame: Vyras, 
Sūnus, Duktė, Marti, žentas 
ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

laiktasčio siekį 
rikos lietuvių gyvenimo savai
tę.

Daiig Kareivių.
L^bai dAug afsilaMUMšių 

krikšt’yhosė, patafio SAVAIMĖS 
prenumeratoriais. A’tšVŠdo ke
li patriotiški asmens, kurie su
teikė pinigišką auką “naujojo 
vArdo pasVeikinirtiūi”.

šeštadiėftio, vakaras /parodė, 
kad JAUNIMAS — SAVAITE 
siandiėn tikrai gali pšišididžiuo- 
ti tutiš platų pasišėkiiną jūuilo- 
foj kartoj. Taš matėsi iŠ atsi
lankiusiųjų. Niekur kitur nėra 
tekę matyti tokio gražaus jau
nimo susirenkant. Ir tiek daug.

Krikštynose, nežiūrint piibli- 
kos paskendimo į linksmybę, 
dhugybė jauhit lietuvių kariš
kių uniformose, ryškiai Akcen
tavo karo stovį. Merginos tai, 
atrodo, nėra pasikeitę nuo ki
tų kartų moteriškosios lyties 
itstovių. Gražios karių linifor- 
rrioš jh'š žavėjo IT karių veidus 
pudšė šypsena matant, kad mer
gintis jūtis ypatingai išskiria ir 
faVorituoj'A. Buvti keli ’ lietuviai 
ir jurininkų uniformose. Tiems 
pro šalį prašokantieji dažnai 
lukterėdavo: “Atminkime Pearl 
•larbor 1”

Vienas karys sakė, kad jis 
tikisi Sausio mėnesį išvykti j 
Filipinus “mušti tų geltonųjų 
banditų.” Jo veido, išraiška ir 
balsas rodo, kad jis nekantriai 
‘Aukia to‘s vATandoS, kada ga
lės su klUštinguoju priešu Su
sitikti veidas veidan.

. -r 4 i Lr 1 • - , .

Rengiasi Vykti Armijon.
Buvti daug vyriį, kurie Sakė, 

kad jie jau gavo įsakymus iŠ 
drafto tarybų pasiruošti išvy
kimui į Armiją SaUsiti . mėnesį,. 
Tie irgi rodė entuziastišką ne
kantrumą. DAžiiai biiVo galima 
pastebėti btirį jaunų vyrų 
kandidatų liūdės Sąjho A eini jai 
— “pasigavus” ii hiifolTn uotą lie
tuvį legijhhitiriu, kuriam stale 
visokius • klausimus apie karia
vimą. tie IcgijonieriM, gavę ka- 
i’o krikštą pereitame kare, mie
lai dalinosi įspūdžiais ir nuo
monėmis su busimais karei
viais.

Įkrito *akin ir tas, kad JAU- 
N I‘Mt) kVikštyTrdsna atsflAhkA 
nemažai jaunųjų lietuvių pt’o-

2 Metų Mirties Sukaktūvčs

HDD A vSuv^'i^g 
U II Uostas; P a P u6 įui- *5 < - * IciCIIUS* M
GĖLININKAS ; 
4180 Archėt AvettitėJ 

n Phone LAFAYETTfe 5800 <xzxxxxjxxxxxxxx xxxxxzxxxr
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NAUJIENOS. Chicago. tll.

BUSIME STIPRUS 1943-čiais METAIS

NAUJIENŲ-ACM” Telephoto, 
istOTiškįją kalbą Jungti-Anglijos fPrcrhjertis \Vinston 'Cllurcliillis

nių Vtilš'tybių kotigrėsč. jis pasakė, kad demokratijos šii kiekviena •diena stiprė
ja ir, kad jų pusėje pajėga nusisvers 1943 metais. Už Churchillio sėdi laikinasis 
Atstovų Buto spykeris William P. Colc, Jr. ir vicė-prezidehtas Henry VVallače. 
kaitėj, žeinihu, šėndtdHus Albeii Btirkley. — f f ■

PA VĖLINTOS KALĖDOS EVAKUOTIEMS VAIKAMS

NAUJIENŲ-AČm’e 'Telenhotc (

Šie amerikiečių vaikai, atvežti iš Hbnblulu po to, kai ten J. V. užpuolė japo- 
lihi, San fraficisco mieste švenčia pavėlintas Kalėdų šventes. Vaikai atvyko di
deliu konvojai, kuriuo taip pat paTvČ'Žhi sužeistieji kal’iai. . .

• vo8čtočo ■ '• • ■ : • :• &•

vi:

tuvų priešą sutikti, arba,, jei 
ne priešas, tai patirti kas 
lėktuvai yra.

“rtė Bandymas”.
Aliarmas buvo atšauktas

valandos ir dešimts minučių be 
ypatingų įvykių. Laivynp spau
dos Atstovas, Lieti t. Cotnrh^hder 
R. A. Brown pareiškė, kad 
aliąnnas “nebuvo bandymas”, 
Ifet atisakė smulkinehas spau
dai išduoti.

1CL ASSIFiEfi ADS.
Vu irL&AMfciM.-i iii...... J

WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS SINGLE nęedle 
operuoto jos pfie marškinių. Eck- 
ėrffriį Brtis., 1210 Vhh Btiren, 
6-tas aukštas.

Atidatė Naiijd Salę
Town of Lake

1 —-
Kalbėjo Kelly ir kiti

PATYRUSIOS MO.TERYS, shak- 
ęr^,. folders, feedėrs, stapkers, 
glfirts f ta išbers, wr»ptpe'rs. Kreip
kitės tiiojan. NorthvVester’n Laūrtd- 
ry, 4723 N. Wėstern.

tiĖtkALlftGOS tJAlLlĄl ATRO- 
ŽlA'NČIOS ‘mėrgino's pėrdaVėjbs, 
kurios gali stati. YARDS 0212.

HELP WANTE 
Darbininkų

±0WN OF LAKE. - Vakar 
įVyko iškilmingas bAhkietas įia- 
žjmiėti attdar5Trhį n'aujžl ištai
sytos, atrėiiion'tttottis šalčš h&- 
tuVių šv. Kfyžiaus parapijoje, 
4553 Stiuth Woud streel.

? i t ...... . • •
Jos klebonas dabar yra bu

vęs West Pullmano klebonds, 
kun. Anicetas Linkus.

Bank i e t ė dalyvavo
Kelly, visa eilė kitų vietos val
dininką, taipgi apylinkės lyde
rių, ir daug lietuvių svečių. Sa
lė daro gerą Įspūdį.

BIRI.

•GfitlA PitOGA
SENYVAM ŽMOGUI ARBA 

JAUNUOLIUI
uždirbti pinigų. Tovvii of L’akc 
kolonijoje tuojau reikalingas 
laikraščių išnešiotojas, seny
vas žrhogus tirba high sėhool 
jaunuolis, dalį laikė p aŠ Vesda
mas gali neblogai Uždirbti. 
Tuoj kreipkitės į i

NAUJIENAS/
1739 So. Halsted St.
Tel. ČANAL Š500

PAtVRE VYfcAį PAčkfcRS, 
breakėrs. Kreipkitės tuojau. NoFth- 
we$tern Laundry, 4723 N. Weštern.

. REIKALINGI VAIKINAI, 1? iki 
*18 metų seriufab,* lengvam dirbtu
vės darbui. patyirtaas nereikalau
jamas. 2714 W. 21st St.

35—45 bendrata restorano , darbtii. 
Turi būti gero charakterio rr turė
ti paliudymus..

THOMPŠON’S RrSTKU'fcANT 
356 N. CUfk St.

remkite ruos? kurie 
GARSINAS]

4 N A U J I Ė O S

M A D 0 8

. . JAUNOS MOTERIŠKAS
19-35 Virtuvei ir. darbui restorane. 
Patyrimas pageidaujamas, bet nėra 
reikalingąs,, Pastovi, vieta,.

THOMPSON’S ĘEŠTAŪRANT 
350 N. CLARK Št. ‘ 

ROOM 306
■■■' ..........11 ■ i >įir. r./.
FURNĮSHĘD ROOMS—TO RENT 

____ Kambariai .
KAMBARYS RENDAI, apšildo

ma S, vyrui, priė fnažos šdiriiynos. 
1850 So. Harding, 1-mas aukštas.

jUfciVfir
RE^L ĮSTATE. F9R $AJLE 

Namai-žęmfe pardavimui .;

PERKAM, parduodam Ir nųatoom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį nasirinkbna hnmu 
Dirkti už cash arl-a .mainais. Norinti 
nirkti er rhainVU. j^rettesnio pa
tarnavimo šaukite: .
PATTL .M X- ęo.

fcFJVL tSTAT^. ^, XŽ)A^Š— 
TNŠtjfcAt&čfe

4631 S. Avė.
Tel. YAfrDS 1001

.IVROLESALE |?U 
. Rąkandai -ir. įtaisai

AT E LABAI. PATOGI KELlO'NR.• »• ’ • • 

:fesijbnalų. Daugelį jų teko pa- 
matyti pirmu kartu lietuviškaųi 
parengime.

Daugybė Sveikitiihių.
Po, vidunakčio kada tapo pa

skelbtas naujasis laikraščio var
das, redaktorius Juozas Poška 
sulaukė daugybę telegramų iš 
Įvairių mieštų, kuriomis JAU-1 
NIM0 — sKvAPtES . Skaityto
jai siuntė ' save sveikinimus. 
New YoTko bdrys JAUNIMO— 
SAVAITĖS skaitytojų surengė 
specialų pųotelę, kurioje cele- 
bravo -laikraščio krikštynas. 
Apie tai jie pranešė,gražia svei- 
kiiTirfi'd tėlėįl’arba.

i'aip, gražios buVo JAUNU 
M O — SAVAITĖS krikštynos. 
Jos leidžia manyti,' kačl tas laik
raštis turėdamas tokį jaunųjų 
lietuvių pritarimą, gali tikėlis 
gražiausių pasekmių.

Kaip pranešė redaktorius. 
Pošką, pirmasis JAUNIMO — 
ŠAVAITĖS numeris išeis šį 
penktadienį (ir kiekvieną penk
tadienį po to). J

TEATRAS
--------

EKRANAS
SONIA ilENIE VĖL 

CHICAGOŠ STADIONE , 
.u “Lędd Rąvūc” iki sausio

Trys banditai prie 1500 East

.Toseph DeAngelis, 45^3 Šo. 
Chrištiana ąyeniie. Jie įgrūdo 

•jį į jo mašinos “tronką” ir tefi 
uždarė. Po to. per porą, valau-

494
Kiokbdamį cąsh— 

už rakandus šutačųiyšitė huo 40 
iki 60%-. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dė] daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinom! darktai randasi paa nfths. 

ALIŠAUSKAS, :SUNŪS,

rydami apiplėšimus.
Prie 71 -mos ir Stony Išla'fid 

piktadariai DeAngelį iŠterdti 
iš t'ron'ko, atėmė $15, žiedų, f)0 
to dingo, palikdami jam tiūto- 
inobilį. '

iPasaul i n i a i pagarsėj usi pa- 
čiužininkė ir filmų aktorė, 
Sonia Henie, šįmet vėl atvyko 
ChicAgOn 'š'ti “1942 HoHywood 
Ice RėvuO”, nepaprastai gra
žiu spektakliu ant ledo.

Ji vaidina šu savo gTupė 
Chicagoš Sladionė, 1800 \Vest 
Madisdh šlrėėt, kur pasiliks, 
iki satis’ib 4*tds, arba ilgiau, 
Jeigii įmblika ’lo reikalaus. .

šiani . vakarui ir rytdifenai 
bilietų dar galiifia gauti, bet 
trečiadieniui Viši išparduoti. 
Bilietų gali'hia gauti penkta- 
deniui, šeštadieniui ir sekma
dieniui.

Chicagoš Apyliiik^s 
Jatt PetgyVtiiiO 
Viena 0m Aliatiha 

£ c.

SUSIRINKIMAI
; -,z.- y. .

LIET. KEISTUČIO KLUBO cho- 
Yo mėh. siisifirrkfmkš ‘įvyks. pirma
dienį, gruodŽid fit-'tė ČL, Hollywodd 
BVęt., -2419. W. 43rd $t., Ka?ip, «:00 
vai. yąk. Visi nariai kviečiaiųi da
lyvauti susirinkime. Bds rėhka'ma 
1942 m. valdyba ir galuft'fnai teks 
aptarti ateinantį Second Birthday 
Pafiy parengimą. Atsilankykite 
laiku.

—Lucifte Š. bagis, rast.
-.a.; r,-to r. ■» t ; . i ~ ...-r. ,

Bet Chicagiečiai Niekei 
Apie Tai Nežinojo.

Gal lYiiCstė butų kilusi pani
ka, gal viskas liūtų praėję la
bai ramiai — niekas negali pa
sakyti. Iki vlikar diertos ifihžM 
kas net žinojo, kad Kalėdų die
ną, apie 1-ftią po pietų, m’iesto 
pakraščiuose įvyko pirmas oro 
aliarmas.

Pavojaus signalai buvo 'duoti

WCErfTAS RAZtJTIS 
pėršiskyrė šu šiud pasauliu 
gruodžio 31. d., 1939 m., su- ! 
laukęs 50 metų amž., {pmęs 
Kretingos a.pškr., Vcviržėhų 
par&p., Larhsddės kaime.

Paliko dideliahnte nuliuęiime ' 
moterį , -Antaniną,, po tėvais i 
Skrrfno'ntaitę, adgih’tihį sūnų * 
Kazimierą, seserį Petronėlę, 
Jos Simų Juozapą Bltudztas; 
švogeYką Oną ir švdgerį Povi
lą Čekanauskus ir šeimą ir j 
daug /kitu giminių. .

Liūdnai atminčiai musų , 
brangaus vyro .ir. t|velič> 'Bds ; 
laikomas šv. Mišios Nekalto 
Pras. Pąn. §v. bažnyčioje 30 
d... grUošžio. 194*1 m/ 8 tOu v. 
ryto..t Kviečiame vjsus gimi
nes, Bratfgūs it pažįstamus aU 
silankyti į |>h’iri^daš, o paskui 

' ir «į namus 2631 W. 3h Pladė.
Mes Tave mupu brangusis 

Vyre ir teveli niėKUomė't nė- 
tižmfršimė. Tu pas mus Jhū 
nebešugrįši, bet .taes ankščiau 
ar vėliau -pas Tąye ateisime. 
Ladk Ynus ateinant!

Nuliūdę liekėme:
Moteris, Sūnūs,/ Sęsąo, išVO 

gerka ir Giminės.

Rep.
•J A'UNIMD—‘SAVAITĖS pfe- 

nūmerata krėtaiiiš kaštuoja du 
Aolefiu. Norintieji užsirašytu 
Tšiį’skite ūžsTkyrtius šektinčiu 
adrtsii: TUK LiTUlJANiAN 
American ąveKk, •&. 
ftafetirtl Street, Chiciifeo. Laik- 
frfštts Irtis abiejos, anglų ir lie
tuvių, Ralbosė.)

Kur Sutikti 
Naujuosius Metus?

“Pirrfiyh” lt Čhidųįbs LiHii- 
vių Vyrų ChbVb Idtfktirvčs 
Nėffo^ šulėjč, 2135 M L^vitt 
šli^eet, gHo4žįb 31. įžhh&ft )5c. 
VSkirlcne, šč/klai, prdg’rhYrfaš, 
’ėtč.

tuyės griibdžio ,31 Dft^ria^s‘Xfr- 
fMd shlčje, *W1« & • Wtėrn 
Avi’imr. Puiki vatrirtehe.
kkŪ, flobt yt16w. ĮžfrngA 
paki'liai eigarefų. Vishs pelnas 
HiiKis Ligoninės ftlVaTid&mš.
- S.’A .A - - ii:; • •

No. 4946 — Priejuostę. Sukirptas 
mieros 32-—34, 36—38, 40—42 taip
gi 44—46.

.Norint gauti vien* ifr 
į?iau viri .nurodytų pa 
prašome iškirpti paduo 
kūtę arba priduoti pavj 
numerį pažymėti mierę ir ato
kiai parašyti sayo vardą 
varde ir adtėsą, Kiekvienapa^ 
vyzdžio kaina 15 centy. Gali
te pasiųsti pihigtto H 
to ženkleliais kkrtii Stt 
mu. Laiškus reikia 
Naujienos; Pattent 
So. Halsted SU Ch

«* pate » 4r britai]

BALEĖT RUSSE fle MONTE
' ' CARLO

Chicagoš Opet’ds rumitoso 
dabar Viėši garsus Monte Car- 
lo baletas, šft visa eile garsių 
Rusijoš, z'Am'erikos ir kitų ša7 
lių šokėjų. Bilietai yrą huo 55 
c e irtų iki $4.40.

šiandien pragrame yra “Ma- 
gic Šwan”, “Labyrintli” it 
“(jąite Parisieiine”; ri/toj — 
“ŠylplddėSj”. “Rouge et No ir” 
ir uŠaratoga”. Trečiadieni — 
“Magic Swaif“Scherezada” 
ir “Speclrc de la Bose” ir “Sa- 
ratoga.”

Great Lakos l^avtil Station, lai
vyno airporte, prie Glėnvie\v, ir 
U.S. laivyno 'mokykloj.
“10—-12 Nežinomų LekMvįį
Aliarmas buvo rczifltataą pra

nešimo laivyno viršininkams 
Crieat Lake Stoty j, kad virš 
Michigųi ežero iš šiautydhįtxxirTxtxŽtxi tx*x*frxrfX?

I AlfflIflA Siunčiam Gėles rLOVEIKIS te&k

1 AM

H

nsAž«U ■& .
ST.

x -

, ■ i į Ji i ji

W'’; \ j ’■

“nežinomų lėktuvų”. JuriniiH 
kai tuo metu valgė kalėdinius 
įdėtus. Gavę šignalą visi suėjo 
į slėptuves, o aviaciją pasįiųi- 
lė oran Ikva/ironą lėk-

, Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bąnkietams 
. V 
&18-SO 

tfel.

,— ii..». ■ ... i  ; 

Garsinkitės “N-nose1

Skblbirhai NaūjietiMfe 
duodą, naudą. ;dąltp, \ 
kad pačios Naujienos 
yra įjaudintos.



NETRUKUS VISAI NEBEBUS GALIMA 
PIRKTI PADANGŲ CIVILIAMS

TIKSLAMS
Patvarkymai Pradės Veikti Sausio 5-tą
Savininkai automobilių, ku

rių padangos ųusidėvūję, netru
kus nebegalės savo mašinomis 
naudotis, nes negalės joms nau
jų padangų nupirkti.

Sausio 5 <L visoj Amerikoj 
pradeda veikti valdiški patvar
kymai, kurie uždraudžia pa
dangų pardavinėjimą civiliams 
reikalams.

Jau daliar. padangų biznis vi
siškai sustabdytas, todėl nega
lima padangų gauti net tiems 
tikslams, kuriems suvaržymai 
leis padangas pardavinėti.

Kam padangas parduos
Po sausio 5-los jas galės 

pirkti tiktai:
L Kariškos įstaigos
2. Valdiškos įstaigos, jei 

tomobiliai naudojami karo 
kalams

3. Savivaldybės (miestų,

State Departamen
tas Sveikina Lietu
vius, Kitus Ateivius

au- 
rei-

ąp-

tauškiems reikalams, gaisrinin
kų trokams, policijos automo
biliams ir įvairiems kitiems 
saugumo, švaros tikslams

4. Trokų firmos, jei trakai 
naudojami ledui ir kurui, sta
tybos medžiagas išvežioti, ke
lius taisyti, žaliavas pristatyti 
dirbtuvėms, prekes išvežioti į 
tolimesnes vietas, taipgi elekt
ros, gaso, vandens* bendrovės, 
jei trokai naudojami visuome
nės aptarnavimo reikalams

» ,
5. Ūkininkai — traktoriams 

ir kitoms ūkio mašinoms
6. Kasyklos — darbo maši

noms operuoti, bet ne trokams 
ir ne automobiliams

7. Susisiekimo įstaigos — au
tobusams, taipgi mokyklos ir 
dirbtuvės, jei naudoja 10 pasa- 
žierių ar didesnius automobi
lius moksleivius, darbininkus 
vežioti *' ’ !,'r“

8. Daktarai, slaugės ir sani
tarai, jeigu naudoja automobi? 
liūs profesijos reikalams, ir

9. Ligoninės 
sams.

Kas negalės pirkti
Padangų nebegales pirkti pri

vačiai automobilių savininkai, 
taksi bendrovės ir lokalės tro
kų bendrovės, kurios išvežioja 
prekes krautuvėms.

John C. Weigel, federales 
kainų administracijos atstovas 
Chicagoj, atsišaukia į 
chieagiečius, prašydamas:

Taupykit gumą!
L Padangas ir visokius kitus 

guminius daiktus taupyti, ir
2. Važinėti atsargiai, kad pa-, 

dangos nenusidėvėtų pergreitai.
Padangos ilgiau tarnaus, jei

gu:
a. žmonės automobiliais va

žiuos atsargiai, ypač blogomis, 
duobėtomis gatvėmis

b. Važinės taip, kad reikėtų 
kuoinažiausiai sustoti trafiko 
šviesoms, ir

c. Suksis ant kampų lėtai.
Galima atnaujinti

Weigel toliau nurodo, kad 
nudėvėtas padangas galima “at
naujinti”, jeigu jos neperdaug 
sukapotos ir sudaužytos. At
naujintos padangos tarnaus dar 
ilgą laiką, jeigu jomis nebus 
važinėjama greičiau kaip 35 
mylias j valandą.

Atsargiai važinėdami savo 
automobiliais, jisai sako, ame
rikiečiai apčiupiamai prisidės 
prie krašto pastangų karą lai
mėti, nes ne vien taupys gumą* 
bet ir brangų gasoliną.

Visi automobilių savininkai 
gali prisidėti prie karo laimėji
mo vartodami savo automobi
lius tik tada, kada reikalas yra 
svarbus ir būtinas. Jeigu kur 
tik galima be automobilio apsi
eiti, tai palikite j j garažiują ir 
važiuokite gatvekariu.

ambulan-

visus

Dėkoja Už Telegramas 
Rooseveltui, Hull’ui

State Departamentas Wash- 
ingtane išleido oficialį pareiški
mą, kuriame sveikina lietuvius 
ir dėkoja jiems už telegramas 
prezidentui Rooseveltui, taipgi 
sekretoriui Hull’ui. Sako, lietu
vių ir kitų ateivių pasižadėji
mas remti Amerikos karo pa
stangas ir pabrėžimas pilnos 
ištikimybės šiam kraštui “yra 
stambus žinksnis pirmyn prie 
pilnos vidujinės vienybes Ame
rikoje”. ;

Nuo 19 Tautų
State departamento pareiški

mas reiškia padėką ir 18-kai 
kitų tautinių grupių, kurios 
prisiuntė panašias telegramas 
prezidentui ir Hull’ui. Keli iš
tikimybės pasižadėjimai buvo 
nuo japonų, vokiečių, italų, 
vengrų ir rumanų, — ateivių 
iš tų šalių, su kuriomis Ameri
ka dabar kariauja.

Lietuviai
Nuo lietuvių telegramas Roo

seveltui siuntė Gruodžio 14-tą 
dieną įvykusi Chicagos Lietu
vių-Konferencija; SLA prezi
dentas Bagočius; Chicagos Lie
tuvių Prekybos Butas, Katali
kų Federacija, taipgi "kitos or
ganizacijos.

“Lietuvių vardu” ištikimybę 
valdžiai suskubo reikšti ir ko
munistų organizacijos, prisi
dengusios įvairiais nekaltais 
vardais.

Naujas Frontas
Viena telegrama nuėjo 

shingtonan, pavyzdžiui, 
“The Lithuariian Cultural
and Radio Club of Chicago”. 
Tas kliubas nėra niekas kitas, 
kaip dar vienas frontas komu
nistams, susispietusiems “Vil
nies” pastogėje.

.N.A.T.TJI'FIHOS; Chicago, Iii..
■iiir% 4Wii

perspėta nuo IŠDAVIKU
t Blfii.o* -t mTfl itt

s

r*

r NAIJJIENU-ACME TelontiOK.
Jurininkas skaito ant karo laivo tupėto užteptą perspėjimą saugotis išdavi

kų ir sabotažo Hawaiijų salose (Oficiali,ię J. V. Laivyno fotografija; cenzoriaus

1i

Pagerbė Jauną 
Chicagos Lietuvį
5/i Pasižyntdjimii Aviacijos

Mokslą baigė ./Klemensas 
Makutaitis

Chicagos lietuviai tikrai gali 
pasididžiuoti, kad jų Simus 
Dėdės Šamo ginkhiotose jėgo
se rodo didelį gabumą ir 
smarkiai progresuoja. .

Kai kurie tik neseniai buvo 
draftuoti ar įstojo Savanoriais 
į armiją, o jau yra pasiekę 
Corporal’ų ir Seržantų rangas. 
Yra visa eilė leitenantų, taip
gi keletas kapitonų. /

U. S. Laivyne yra didelis 
būrys stavanbrių, kurių keli 
jau iškilo įykarininku^. Tarp 
lokių yra Fnsign Al (’hilds, 
chicagįetis, ir Btiš^d ’ lt Au- 
gustds, iš BentojP^UhbSr, Mi-

AUTOMOBILIU
NELAIMES

S

įcį

>'jįįįbįjįįiĮ^Įįį^y>»Į^ejiį^įj.jįĮ,>>yej;^.Įįį.Į.»,»į

e Ant ledu apšalusio vieš
kelio, tiėš L& Grangę Bod*dir 
95th st., paslydo automobilis, 
trenkė į medį U apvirto- \

Ž.uvo jame važiavęs 7 metų 
.berniukas Floyd Ęngland. Jo 
tėvas ir motina JAiyo sunkiai 
sužeisti. . Ęnglandai yra iš 
Waųkegano, III. 7 ;

į Prie Madisoų . ir Oakfėy, 
ęfncagoj, dViėms automobi
liams susikalus žuvo 31 mMų 
Auna Mark, 2114 N. Mųrmora

‘ ■'•■b ' ' Z'»< .avenue.

Oaklcy, 
. .G ‘ '

Wa- 
nuo 
Art

CIO, AFL Unijų 
Masinis Mitingas 
Miesto Rotušėje
Kalbės Kelly, Olander, Fulton

Sausio 6-tą dieną Chicagos 
miesto rotušėje įvyks svarbus 
masinis mitingas, kiiriame da
lyvaus atstovai nuo visą uniją 
Ghicagoj, ir priemiesčiuose —- 
iki Waukegano šiaurėj ir Gar^ 
— rytuose.

Mitingą šaukia Chicagos Ci
vilis Apsaugos komitetas pasi
tarti įvairiais ginklų gamybos, 
apsaugos ir karo reikalais. Da4 
lyvaus atstovai kaip nuo ClOį 
taip ir AFL lokalų, z z.

Delegatams kalbės majoras 
Kelly, Fullerton Fulton — nuo 

, CIO ir Victor Olander — 
AFL. .

Statys Torpedų 
Dirbtuve Prie

nuo

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

“Chicago Sun” Siūlo 
Garbės Dovana 
Juozui Platakiui
Vadina Jį “Handball Houdiniu” 

(Magiku)
Chicagos dienraštis
Sun” vakar sporto 

turėjo įdomią seriją

' i v- Pirmad., gruodžio 29, 1941
-*-•.r*-—........ ................-

FEDERALE VALDŽIA STATYS 144 PAVYZ
DINIU BUTU PROJEKTĄ BRIDGEPORTE
Nupirko 414 Akrų Žemės Tarp 31-mos, 

Lituanica, 32-tros ir Halsted
Baigs Namus Statyti Kitų Metų Pabaigoje

“Vienas Gabiausių“
Ir, štai, iš Jac.ksdnvijle, Flo

ridos, ateina žinia*r kad karo 
laivynas pagerbė/Vos 20 metų 
savanorį; iš' ChiPagos, Klemen
są Makųtaitį, 7 Simų 'p-ios Sofį- 
jos Makutaitienęs, 39 Soulh. 

, Kecįzie Cąv.enue. • į ■. ' į
. Klenicifšui j s t < i jus larn y bo n, 

laivynas - jį pasiuntę.: į: .Aviači^ 
jos mokyklą Jacksonyiljej; Ha/i 
I) m- j i s uimokslus ,j'm i . baigų, 
su 92.7 ląipaniu už visus>ktir
štis, ir Uio gavo vieno gabialV 
šių mąkyR16s: š Ui/dentų jyardą.

Laivyno Departamentas jam 
įteikė certifikalą ir pasiųs ak
tyvėti tarnybon. Bus priskir
tas turbūt prie didžiųjų bom
bonešių.

Klemensas Čhicagoje baigė 
Crane Technical mokyklą, kur 
pasižymėjo > footballe ir buvo 
R. O. T.-C. (studentų karinės 
organizacijos) 'kapitonas.

Baigė Navigaciją
Laivyno navigacijos mokyk

lą, Turner Fįeld stotyj, Alba- 
ny, Georgia, mokslus baigė 
kadetas Raymond Michael 
Ziegmopt sūnūs pp. , NE Ą. 
Zięgmontų, 0019 So. Cąmpbell 
avenue. ' . .. , - į

Du Cicero Bankai 
Išmoka $50,278 
Depozitoriams

Žinios iš Washingtono pra
neša, kad valdžia rengiasi pą- 

. statyti didelę dirbtuvę specia
liai torpedoms gaminti, kur 
pora į vakarus nuo Chicagos. 
Melrose Parke, La Grange ar 
panašiam priemiestyje.

Chioagoj Stųdębaker ir 
Bųięk dirbtuvės J jaugamina 
aviacijos motčrįtfe^ o Pųllpian 
dirbtuvės gaminą dalis lėktu
vams. ' ■■■’’

Pinigus įaus 10,000 žmonių

CICEH0.
der, vaišinąs, •auditorius, aiita 
vizavo du (Licero bankus išmo 
keti buVušieips ? depozitoriąmi 
$50,278.50. J Jų skaičius siekia 
io,ooo:.

Cicero Trust and Savings 
Bankas' išmokas $34,818-67 
5% dividęąd^;..’
• Antrasis ’- Bąnįąą, Bjpkęrį 
State išmokės 5 %;
sumoj į

Pirmas, bankas turėjo 6,'000 
įdepozlioi^j5intrąsiį 4,000.

Raudonaš'įKryžius 
Rinks Aukas Per 
BįznięriiisflfĮjųĮbus >

Raudonas Kražius C h i rago j 
turį sukelti $3,750,000 kvotą 
aukų įyąirięrns karo reikajanis. 
^ii^PTganižacija.1. .tuos,: /pįįi^ųs 
stengsis surinkti . stanibioniis 
.automis, iŠ korporacijų,7 taipgi 
rinks špįiiikeshes' aukas per bfz-. 
nieriusy-vorgapįząčijoše, ir nuo- 
pavieni^ žrppnių. '.y

Aukoms rinkti,-nt sudrįapi-r. 
‘žabtas ; spečiališv febmjtfetaš; ' ku
riam ipĮrmininkątis; Jošęph' M. 
Cudahy/ • Kiti' virš!Įlinkai yra 
Martin H: Kennelly ir Mišs Har- 
riet McLaughlin. Pastaroji yra 
pirmininkė komisijos, kuri dar
buosis su moterų organizaci
jomis. 7
.'/••' i: ‘i ■

Lietuviai Neatsilieka■ ' ■ ■ f • Į

Nacionalč R. K, Kryžiaus Ka
ro Fondo kvota yra $50,000,000.

Chicagos ir kitų miestų lietu
viai eina Raudonam Kryžiui į 
talką tuos pinigus sukelti.

Raudonam j Kryžiui yra ski- 
riamas visas pelnas Lietuvos 
Nępriklausomyfeėą ; minėjimo, 
kuris įvyks v^arįo 154ą, Ash
land ĄuditorŲcde.
' Tai organįąąįijąi? darbuojasi 

būrys moterų isiį^ąterų Kliųbo, 
taipgi kitųdraugijų. Raudonam 
Kryžiui aiukąą/jįą-/ąkįria' arba 

. r^iįgidsi pasIęiį^ Įh įvairios lier 
tuviškos pašaipiuos ir kultūri
nės organizacijos.

virV* j/ v 2

’ Naujas 
“Chicago 
sekcijoje 
paveikslų ir straipsnį apie gar
sų lietuvį sportininką Juozą P. 
Plątakį, C.S. handball sporto 
Čampioną.

Straipsnio autorius, Milt 
Woodward, rašo, kad Platakiui 
turėtų būti paskirta metinė 
Sullivan Award dovana, kurią 
Amerikos Mėgėjų Atletikos 

f Sąjunga (A.A.U.) kasmet ski
ria labiausiai pasižymėjusiam 
sportininkui-męgėjui. r . .

1 2N ešumušamas
W6odward ‘ fthirfibfla, kad Pla- 

takis..yrą ęhieagos lietuvis, ste
bisi- - jo. nepaprastu . gabumu 
handball sporte ir vadina jį 
“Handball .^loudiniu”. Jeigu 
iPlatakiui dovana šįmet neteks, 
tai sako, Woodwai;d, jam nėra 

-kp nusiminti. Ateis HJ4S’, 1943 
‘ir 1944 metai, o Platakis vis 
bus handball Čampionas. Ankš
čiau ai^ vėliau, jam teks ta bran- 

>g,i Sulljvan Award- dovana, ku
rios siekia visi sporto mėgėjai 
lengvoj atletikos srityje.
‘ ’ .. ‘ ------- |—-

Perkląsiiikuos 
Visus Vyrus Virš 
28 Metų Amžiaus

Ir Bridgeportas netrukus su
silauks didelio, federa’.ių namų 
projekto.

Chicagos Housing adminis
tracija paskelbė pereitos savai
tės pabaigoje, kad ten pasta
tys apie* 75 dviejų aukštų na
mus su 144 butais, ir juose, 
karo laikui, apgyvendins ginklų 
pramonių darbininkus.

Administracija tam tikslui 
nupirko 4^2. akrų žemės prie 
31-mos ir Lituanica gatvių. 
Plotas siekia iki 32-tros ir 
Halsted street ielos, vakarinėje 
gatvės pusėje.

* Kainuos $864,000
Žemę valdžia nupirko nuo 

Pcoples Gas Light and Coke 
Company už $68,375.

Projektas viso kainuos apie 
$864,000, ir bus baigtas prieš 
ateinančių, 1912 metų pabaigą. 
Po karo ginklų darbininkai Ui- 
rėš butus apleisti, ir jų vietoj 
bus apgyvendintos neturtingos 
šeimynos, kurios dabar gyveni 
lūšnose.

Statybos darbą atliks Burn- 
ham and Hammonds, didelė 
Chicagos kontraktorių firma.

Atneš naudą apylinkei
Projekto pastatymas duos 

daug naudos Bridgeporto biz
nieriams, nes atneš į apylinkę 
daug naujų žmonių-darbininkų, 
kurie namus statys, taipgi 111 
šeimynas darbininkų ginklų 
pramonėse, kur beveik visi da
bar gauna nemažas algas.

Vakar ir Užvakar 
Čhicagoje

• Ui pinigų falsifikavimą 
buvo suimtas chicagietis Earl 
A. Fite, M15 Ellis avenue. Jo 
bute agentai užliko specialę 
spaustuvę pinigus spausdinti.

• Chicagos policija per tris 
valandas vaikėsi po Chicago 
jauną piktadarį, bet galiau jį 
suėmė ties Belmont ir Sheffield 
avenue.. Jaunuolis yra 19 metų 
EdSvard Jedynak, 2001 West 
17th street. Jisai bandė apiplė
šti Merry Gardens šokių salę 
ties tuo adresu, kai policistai 
jį užklupo.

• Policijos departamentas 
pensijon išleido policistą Peter 
Callahan, kuris per 28-is tarny
bos metus buvo pagerbtas Li
ką kartų už drąsą.

• U.S. Laivynas išleido pa
tvarkymą uždrausdamas priva- 
tiškiems laivams privažiuoti 
prie Navy Pier prieplaukos. Ten 
dabar yra laivyno mokykla.

. eĮ U.S. karo laivyno tarny
bą įstojo, pereito karo vetera
nas, 48 m. Meyer Sachs, 3514 
Leland avenue ir jo 17 metų 
sūnūs, Allen Sachs.

e Balaban and Katz teatrų 
firma steigia televizijos stotį, 
W9XBK.

Arthiįr O*/Lųe-

4,000.

Netrukus Daugelį Paims 
Armijom

Netikėtam karui kilus kon
gresas pamatiniai pertvarkė 
drafto įstatymus.

Sausio mėnesį ar 
pradžioj bus

>

j įkaro dėpąrįąmentą, prąŠyįą* 
litas leidimo;įhfįiųįai naudoti 
daugiau <vanilėj^ Węhigąųį 
;eįėrd./.;’:'.į'’į. ■. ;

Fedę^
dens vartojimas yra apribotas, 
irklam tikslui valdžia įrengė 
ŠJiUžeš‘ Chica'gos upes: jotyse, 
kurios kontroliuoja vandens 
plaukimą iš ežero į upę. ’.

vasario 
pradžioj bus registruojami 
dar nesuregistruoti vyrai nuo 
20 iki 45 metų amžiaus.

Kongresas taipgi panaikino 
įstatymą paliuosuojantį nuo 
Varmijos' 28 metų amžiaus vy
rus ir senesnius.

/'Ims Ir Paleistuosius.
Tuo pasiremdama drafto 

administracija Illinois valsti
joje skelbia, 'kad visęs drafto 
skyriai privalo tokius vyrus 
pęrklasifiktfoti. Daugelis jų 
.netrukus s turės eiti armijos 
tarnybon. Karinę prievolę at
likti taipgi’ taręs eiti vyrai virš 
įtgrjįnį>mėtų, ; kurie jau buvo 
armijoj, bet vėliau buvo pa
leisti. \ Kai ktiriė tokių vyrų 
' 4. -2 • v •* • • ■

Nauja 28-nių metų ir senes
nių vytų_ klasifikacija dau- 

/gįauąiai palies tuos vyrus, kii- 
rie yra gąvę/‘i-H« ir “4-Ę-Ė” 

; klasifikacijas. Armija neims 
į.tik lokių, kurte 'turi -svarbius 
dArbiiš ginklų dirbtuvėse arba 
įątųpiną pragyvenimą Šeimy
noms. ar._ kĮŲems. -artimiems 
žmonėmis.

Butų trūksta
• Bridgeporto pastaruoju laiku 
buvo pasireiškęs didelis butų 
trukumas. Tuščių nėra, ir todėl 
nuomos gana aukštos.

Housing Administracija žada 
panašius butų projektus pasta
tyti ir dviejose kitose vietose: 
Bridgeporto pašonėj, ties 43rd 
ir Lowe avenue, ir ties 26th ir 
California, prie kriminaliu teis
mo. Visiems trims projektams 
skiria $2,296,000.

Unijų pasiūlymas
CIO unijos turi padavę val

džiai pasiūlymą pastatyti apie 
3J)00 butų trijose kitose vieto
se, kur ginklų darbininkai da
bar neturi kur apsigyventi, bū
tent, prie Cicero ir Archer, kur 
buvo pastatyta Studebaker 
dirbtuvė, prie Buick dirbtuvės 
Melrose Parke, ir prie Electric- 
Motive garvežių įmonės, La 
Grange, III.

Atšaukė Autobusų 
Streiką c

AFL Amalgama ted Associa- 
tion of Street, Electric Railway 
and Motor Coach Employees 
unija vakar atšaukė 1,500 dar
bininkų streiką Greyhound au
tobusų linijose. Streiko lyderiai 
sutiko atiduoti nesusipratimą 
su firma dėl sutarties ir algų 
valdžios arbitracijai. Streikas 
buvo paskelbtas prieš Kalėdas.

CIO Unijos Nariai 
“Air Raid War'denai” 
Gary, Indianoj

GARY, Ind. — Col. Frank 
Grajs Gary civilės apsaugos 
viršininkas, skelbia, kad 4,500 
CIO plieno unijos narių bus 
paskirti “Air Raid Warde- 
nąis” šiame mieste. Kiekvie
nas blokas turės po tris ‘kar
danus”,' kurių kiekvienas eis 
pąreįgas 8-nių /. valandų per
mainomis. 7

linijos nArius į “wardenus” 
pasiūlė -Frank. - Grider. - CIO 
rajoninis viršininkas.

• Federalis Civilės Apsaugos 
Komitetas ir Illinois valstijos 
Miliciją..dabar organizuoja ęį; 
vilius lakūnus valstijoje civilęs 
apsaugos reikalams. Takių la
kūnų valstijoj, su lėktuvais, 
yra apie 1,000.

• ChicagieČiai Wm. R. Wal- 
lace sekmadienį šventė 57-tas 
vedybų sukaktuves. Jie gyvena 
ad. 5738 N. Merrimac avenue.

Mrs. Man’ Bencur, 82 metų 
čekė, gyvenanti ad. 1719 South 
Morgan street, pereitos savai
tės pabaigoje gavo antrus pilie
tybės popierius. Apsidžiaugusi, 
ji pabučiavo teisme kabančią 
Amerikos vėliavą. Amerikoj 32 
metai, turi 20 anūkų ir kelis 
praanukus.

• Iš Linn Fur Shop, 5720 
Madison st., vagys išnešė bran
gių kailinių paltų už $15,000.

• Keturios gentkartės susi
rinko vakar adresu 5820 So. 
Rockwell avenue, atšvęsti chi- 
cagietes Mrs. Mary Sopbia 
Roth 99-tą gimtadienį.

• Ad. 1560 N. D ame n avė., 
policija suėmė armijos dezer
tyrą, 19 metų Walter Beeryy 
2'i16 S. Western avenue.

• St. Anthony ligoninėje mi
rė ugniagesys James Grogai, 
721 W. 47th street. Jisai buvo 
sunkiai sužeistas laike gaisro 
Atlas bravore, 1501 W. 21st 
street. z

• Federalė žvalgyba laiko 
po areštu 66 ateivius iš Itali
jos, Vokietijos ir Japonijos, ad. 
4800 Ellis avenue, skersai gat
ve nuo buvusios majoro Kelly 
rezidencijos.

• Policija suėmė 22 metų 
William Lindsay, 445 So. Hal
sted street, už pagrobimą $23 
vienoj vidųrmiesčio krautuvėj. 
Patyrė, kad jisai bedarbis, yra 
vedęs, turi 5 mėnesių kūdikį, 
bet \ neturi iš ko šeimai pra
gyvenimą parūpinti. Jį turbut 
paleis.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




