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J. A. V. PASKANDINO D U JAPONU U
No. 306

LUZON SALOJE AMERIKOS KARIUOMENĖ 
PASITRAUKĖ J GERESNES POZICIJAS 
Savanorių savižudžių daliniai sulaikė 
japonus Įvairuose filipinų frontuose

VVASHINGTON, D. C., gr. 
29 d. — Laivyno departamen
tas paskelbė, kad Amerikos nar
laiviai paskandino vieną dide
lį japonų kareivių transporto 
laivą ir kitą laivą su karo me
džiaga. Bombardavimo metu 
nukentėjo vienas J.V. destro- 
jeris.

Departamentas skelbia, kad 
Amerikos laivynas nestovi be 
darbo, bet atlieka savo parei
gą kovos lauke. Laivyno depar
tamentas atsisakė skelbti vie
šumon laivyno veiksmus, kad 
žiniomis nepasinaudotų prie
šas.

Gen. McArthur pareiškė, kad 
jis buvo priverstas pertvarky
ti fronto linijas Luzon saloje. 
Priešo spaudimas labai didelis, 
todėl jis nori geriau sunaudoti 
saloje esančias karo jėgas. Lu
zon saloje vietomis amerikie
čiai pasitraukė, sutrumpino 
fronto linijas, kad galėtų ge
riau gintis.

Gen. McArthur sutraukė sa
vo kariuomenės daugumą į 
Pampangą provinciją, kad ga; 
lėtų geriau ginti Manilą. Japo
nai sutraukė dideles karo jėgas 
į salą ir yra pasiryžę užimti 
filipinų sostinę.

MANILA, gr. 29 d. — Iš jau
nų filipinų savanorių susidarė 
keli vadinami savižudžių dali
niai, kurie viename fronto sek
toriuje ne tiktai sulaikė besi
veržiančius japonus, bet juos 
smarkiai nustūmė atgal.

Pertvarkius fronto linijas 
šiaurėje, manoma, kad ameri
kiečiai su filipinais galės su
laikyti ir labai stiprias japonų 
jėgas. Amerikos štabas tačiau 
perspėja, jog pavojus gresia iš 
pietų, nes ten išlipo didelės ja
ponų dalys.

Amerikos aukštas komisijo- 
nierius Francis Sayre užtikri
no vietos gyventojams, jog pa
galba ateina. Jis patarė gyven
tojams nebėgti iš namų, bet 
pasilikti gyvenamose vietose. 
Sayre patarė gyventojams ne
klausyti sklindančių gandų.

Prezidento 
rius Vargas 
pinų valdžia 
viru miestu
sostinės. Vargas atsisakė pasa
kyti kur dabartiniu metu įsi
kūrė valdžia.

Filipinų salų kapose gyve
ną indėnai pareiškė Amerikos 
karo vadovybei, jog jie nutarė 
padėti amerikiečiams vesti ka
rą prieš japonus.

Quezon sekreto- 
paskelbė, kad fili- 
Manilą skaito at- 
ir pasitraukė iš

JAPONAI BOMBARDUOJA NEGINAMA MANILA

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto 
miesto iškraustyta ka- 
miestu”, negailestingai

DĖMĖTOJI ŠILTINE PLEČIASI TOSE 
VIETOSE, KU REJO KARO VEIKSMAI

Pavojingiausias yra Vilniaus, Lietuvių 
Brastos, Baltstogės ir Minsko rajonas
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Japonai, nekreipdami domės į tai, kad iš Manilos 
rruomenė bei kariški pabūklai ir jis paskelbtas “atviru 
bombarduoja ir griauja tą 300 metu Išėmimo miestą.
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Į KARO VEIKSMĄ?)

NORVEGIJOS PAKRAŠČIUOSE BRITAI 
PASKANDINO 8 VOKIEČIU LAIVUS 

Vaagso saloje buvusi nacių Įgula išžudyta, 
karo medžiagos atsarga padegta

— Trijų 
japonų 

Corregi- 
Numušti

ROOSEVELTAS PRIŽADĖJO FILIPINAMS 
PADĖT APGINTI J[J KRAŠTO LAISVE 

y? .... . ......  , i... ■ , ...................

Visi Amerikos turtai, vyrai ir karo jėga 
bus panaudota išlaisvinimo kovai

BERNAS, Šveicarija, gr. 29 d. — Teko patirti, kad dėmė
toji šiltinė (tifas), ispanka ir kitos užkrečiamos ligos labiausiai 
plečiasi ir siaučia tuose rajonuose, kur ėjo stiprus karo veik
smai ir viskas tapo sunaikinta.

Dėmėtoji šiltine smarkiai siaučia Lietuvoje, Baltgudijoj, 
Estijoj ir Latvijoje, bet ypatingai ji yra smarki karo veiksmų 
rajonuose. Liga smarkiai siaučia Visoje srityje, kuri yra tarp 
Vilniaus, Lietuvių Brastos, Baltstogės ir Minsko.

Karo metu šiose srityse buvo stipresnių mūšių, visi namai 
tapo sunaikinti, maistas sudegintas arba kareivių suvartotas ir 
gyventojai pasiliko be nieko.

Visi asmenys, kurios vokiečiai ima* savo tarnybon, privalo 
būti gydytojų gerai iškvosti. Visi žmonės, kurie vyksta iš minė
to rajono yra atskiriami ir keletą dienų visiškai izoliuojami.

Amerikos prietaisai 
japonų lėktuvuose

HONOLULU, gr. 29 d. —- 
Iš Havajų salose numuštų ja
ponų lėktuvų aiškiai patirta, 
kad japonai vartoja Ameri
koj gamintus radijo apara
tus, motorus ir kitus prietai
sus. ,

Kitos japonų lėktuvų da
lys, jeigu ir nėra amerikoniš
kos, jai aiškiai matyti, jog 
jos yra kopijuotos pagal 
Amerikos pavyzdžius.

Japonų lėktuvai yra toki 
geri, kaip ir amerikoniški, 
sako Havajų lakūnai ameri
kiečiai.

Talmantas pataria 
gryninti kalbą
(Laišku per Lisaboną, 

Portugaliją)
Per Kauno radiją kalbininkas 

Talmantas skaitė paskaitą, ku
rioje patarė valyti ir gryninti 
lietuvių kalbą nuo bereikalin
gų svetimybių.

Talmantas įrodinėjo, kad 
bolševikai dėjo pastangas pri
pildyti lietuvių 
gdnu.

Jie 
tiktai 
visus
tus terminus bei pavadinimus.

kalbą savo žar-

lietuvių
rusiškus
naujai bolševikų nukal-

kalbon kišo no 
žodžius, bet ir

LONDONAS, gr. 29 d. -- 
Britų karo vadovybė skelbia, 
kad jų pasiųsta ekspedicija 
Norvegijos pakraščiuose pa
skandino 8 vokiečių laivus, su
naikino amunicijos atsargas ir 
padegė norvegų Ųuislingo dirb
tuves.

Britų užpuolimas buvo pada
rytas praeitą šeštadienį ir skai-” 
tomas labai pasekmingu. Britai 
užpuolė Vaagso salą, kur vo
kiečiai koncentravo visą sovie
tų frontan siunčiamą karo me
džiagą.

į pietus nuo Ipoh miestelių.
Ipoh srityje randasi labai 

turtingos cino kasyklos, kurios 
pateko į japonų kontrolę.

Britų vadovybe skelbia, kad 
japonams pavyko paimti Ku- 
čing miestą, Sarawako sostinę, 
kuri randasi Borneo saloje. Ipoh 
Srityje dar tebeina smarkios 
kovos ir yra vilties atstumti 
japonus.

Olandai apšaudė ja 
ponų transportą

d. —— 
nacių

Britai sunaikino 
radijo stotį

LONDONAS, gr. 29 
Vaagso salą gynusieji
kareiviai tapo išžudyti arba pa
imti nelaisvėn.

Britų ir norvegų ekspedicija 
priartėjo prie salos paryčiu. 
Britų lėktuvas paleido dirbtiną 
rūką, kad vokiečiai nepastebėtų 
artėjančių karo laivų. Vėliau 
sunaikino radijo stotį.

Vaagso miestely ėjo kovos, 
kur žuvo apie 125 vokiečiai. 
Britai įgyjo svarbių dokumen
tų. Su britais sugrįžo daugelis 
norvegų, kurie nekenčia nacių 
režimo.

BATAVIA, olandų Indija, gr- 
29 d. — 'Olandų bombanešiai 
labai vykusiai apšaudė didelį 
japonų kanvojų, kuris artėjo 
prie Sarawako. Olandams pavy
ko numušti du japonų orlai
vius, kurie pašoko ginti trans^ 
portą.

Japonų orlaiviai naujai bom
bardavo Sumatrą ir išmetė at
sišaukimų.

Lapeliai pataria gyventojams 
nesipriešinti japonų karo jė
goms, jei nori išvengti smar
kios bausmės. '

Japonai paėmė Ipoh 
kasyklas

— Vokiečių cenzūra leidžia 
užsienin gandus apie nesusipra
timus, kurie, kyla tarp nacių 
partijos ir vokiečių karo vado
vybes. , ' . '/■

SINGAPŪRAS, gr. 29 d. — 
Britų karo vadovybė paskelbė, 
kad; japonai pajėgė prasiveržti’ —

ORAS
Debesuotas, šiltesnis.
Saule teka — 7:18; leidžiasi 

4:27.

MANILA, gr. 29 d. 
valandų laikotarpyje 
lėktuvai / bombardavo 
dor salos tvirtoves,
keturi japonų lėktuvai. J.V. ir 
filipinų kariuomenė ginasi prieš 
žymiai stipresnes japonų jėgas 
visoje Luzon saloje.

ČUNKING, gr. 29 d. — Ja
ponų kariuomenė pfasiveržė 
centro fronte ir artėja prie čan- 
kša miesto. Japonų kariuomene 
randasi 40 mylių atstumoj, bet 
gyventojai jau pradėjo bėgti iš 
miesto.

SINGAPŪRAS, gr. 29 d. — 
Japonai pasistūmė pirmyn Ipch 
srityje. Malaja pusiasalyje eina 
smarkios kovos. Britų orlaiviai 
bombardavo naujus japonų aero
dromus. Japonai naujai bom
bardavo Medan, Sumatros salo
je. '

TOKIO, gr. 29 d. — Japonų 
kariuomenė paėmė Kučing mie
stą, Sarawako sostinę. Japonų 
kariuomenė paėmė Ipoh miestą 
ir artėja prie Singapūro.

BATAVIA, gr. 29 d.,— Olan
dų orlaiviai bombardavo japo
nus Sarawako pakraščiuose. 
Medan srityje išmesti parašiu
tininkai gaudomi. Vakar japo
nai užmušė 30 asmenų Medam- 
ir sužeidė 70.

LONDONAS, gr. 29 d. — 
Britai numušė tris nacių lėk
tuvus, kurie atskrido bombar
duoti Anglijos.

KAIRAS, gr. 29 d. — Britų 
karo jėgos kovoja su vokiečiais 
90 mylių atstumoj nuo Benga- 
si. Vokiečiai traukiasi ir kovos 
eina su užsilikusioms dalims. 
Britai sunaikino 6 nacių tan- 
,kus. Britai smarkiai bombarda
vo Tripoli; * ;

BERLYNAS, gr. 29 d. — 
“Ašies” karo jėgos sunaikino 
58 britų tankus, kai< pradėjo 
kontraatak^ Agedabia srityje.

WASHINGTON, D. C., gr. 
29 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien pasiuntė atsišauki
mą i Filipinų salų gyvento i us, 
kuriame J.V. vardu pasižada 
nadeti jiems apginti filipinų 
laisvę.

Visi J.V. turtai, vyrai ir ka
ro jėgos bus panaudota filipi
nų laisvei ir savarankiškumu 
atstatyti, sako prezidentas.

Prezidentas labai patenkintas 
filipinų parodytu dideliu karin
gumu prieš japonus.

Japonai padarė didelių nuo
stolių, bet amerikiečiai paskan
dino kelis japonų laivus*ir nu
mušė kelis lėktuvus. Wake gy
nėjai visą laiką palaikė ryšius 
su Honolulu.

Eden susitarė su so
vietu valdžia

Lietuviai nesuprato 
sovietiškų žodžių

Wake gynėjai drą
siai laikėsi

grVVASHINGTON, D.
29 d. —. Laivyno departamen
tas paskelbė, kad Wake salos 
gynėjai labai drąsiai laikėsi vi
są japonų apgulos metą.

Japonai puolė Wake salą tuo 
pačiu metu, kaip ir Havajų sa
las. Kartais net po 50 japonų 
lėktuvų bombardavo mažą sa
lą. i

O
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Vokiečių orlaiviai ir narlaiviai 
išvyjo britų laivus iš Lybijos, 
pakraščių.' Vokiečiai paskandi
no du britų laivus. Leningrado 
srity vokiečiai paskandino di
delį sovietų karo laivą.

MASKVA, gr. 29 d.
Maskvos ir Tūlos rusai sudavė 
labai smarkių smūgių vokie
čiams. Manoma, kad. Tūlai jau 
nebegresia okupacija. Rusai at
ėmė iš vokiečių 332 kaimus ir 
miestelius. Kalinino srityje ru
sai paėmė visą 312-to nacių 
pulko štabą. Možaisko srityje 
vokiečiai stipriai priešinasi.

1S

gr. 
pa- 

am-

Japonus išsiunčia 
Washingtono

WASHINGTON,~ D. C., 
29 d. — Specialus japonų 
siuntinys Saburo Kurusu,
basadorius Nomura ir kiti ja
ponų ambasados tarnautojai 
šiandien buvo išvežti į Hot 
Springs, Va.

Išvažiuojančius japonus lydė
jo didelis policijos būrys. Japo
nai pasiliks Hot Springs, kol 
galės būti iškeisti į Japonijoj 
dirbusius Amerikos diploma
tus.

Japonijos reikalus Amerikoj 
atstovauja Ispanija.

MASKVA, Rusija, gr. 29 d. 
— Sovietų valdžios agentūros 
skelbia, kad sovietų valdžios 
atstovams pavyko susitarti su 
britais dėl Hitlerio sunaikini
mo.

Edeno ir Stalino derybas so
vietu spauda lygina su Chur- 
chillio pasitarimais Washingto- 
ne.

Derybos ėjo labai draugiško
je atmosferoj ir sutarta dėl są
lygų, kurios neleis vokiečiams 
dar kartą pakartoti hitlerizmo 
bandymą.

— Sekretoriaus Hull pareiš
kimai apie laisvus prancūzus 
labai pakenkė šiam judėjimui 
pačioje Prancūzijoje.

— Britų aviacija padegė di
džiausius vokiečių kaučuko fa
brikus, kurie randasi Huls mie
ste.

Surastas rūkas šilti 
nei naikinti

NEW YORK, N. Y., gr. 29 
d. — Pažangių mokslų draugi
jos posėdyje Chicagos moksli
ninkai Robertson ir Puck pa
skelbė, jog pavyko surasti che
minės dujos, kurios naikina šil
tines bakterijas.

Surastos dujos ruko pavida
le orlaiviais gali būti paleistos* 
visose epidemijos vietose.

Dujos užmuša šiltinės bak
terijas, bet nekenkia žmogui.

Talmantas įrodinėja, kad lie
tuviai nesuprato bolševikų at
neštų žodžių ir turėjo labai 
daug keblumų.

Bolševikai atnešė į lietuvių 
spaudą “savnarkomą, gubkomą, 
apkomą, vaikomą, partkomą, 
šnipkomą” ir visą eilę kitų žo
džių.

Be to, visur kišo raudonumą. 
Net valstybės alaus gaminimo 
bravoras, kur komunistai daž
nai pasigerdavo, buvo pavadin
tas “Raudonoji Pašvaistė”.

— Churchill vakar specia
liu traukiniu atvyko į Otta\vą. 
Jis pasakys kalbą Kanados par
lamentui, pasitars su valdžios 
atstovais ir informuos apie k>- 
ro padėtį. Churchill rengiasi su
grįžti į Washingtoną.

— Sekretorius Hull tariasi su 
britų ambasadorium Halifax 
dėl St. Pierre ir Miųuclon sa- 
ių. .

— Vokiečiai tvirtina, kad 
Jugoslavijos sukilėliai traukiasi'

kalnus. - i

— Užsienio departamentas atmetė japonų protesto notą dėl 
sušaudymo 10 japonų Davao mieste.

—Urugvajaus parlamento komitetas padarė kratas vokiečių 
agentūroj ir italų laivininkystes bendrovėje, kur rado labai daug 
fašistinės medžiagos. Vokiečiai organizavo sukilimą prieš Uru
gvajaus valdžią.

—Litvinovas tarėsi su sekretorium Hull apie santykius su 
japonais.

—Britų karo jėgos apsupo dideles vokiečių kariuomenės da
lis, kurios traukėsi iš Lybijos. Eina smarkios kovos.

—Rusų frontan pasiųsti italai dažnai pasiduoda nelaisvėn 
su visais savo karininkais.

—Amerikos senatas svarstys pasiųlytą įstatymo projektą 
apie moterų priėmim|ą karo tarnybon. Sekretorius Stimson ma
no, kad moterys gali atlikti pagelbinius darbus kariuomenėje.

—Ottawoi Churchill labai džiaugsmingai sutiktas.

___________ .
i r
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HIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija. 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
VALDYBA;

K, AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas
P. MILAŠfiVlČIUiS, trustisas

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

P. MILLER, finansų sekretorius.
DR. MONTVILAS. Dr-jos Daktaras, K. GUGI8, Dr-jos Advokatas
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Iš CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PASTOGĖS

MUSŲ REIKALAI
Visiems nariams liko išsiųsti 

laiškai drauge su balotais ir ku
ponais, už kuriuos bus galima 
gauti tikietus.

Laiškus, be abejonės, bus ga
vę visi tie nariai, kurie ofisui 
yra pridavę tikslius adresus. 
Žinoma, kurie persikėle kitur 
gyventi, bet ofisui naujo adreso 
nepridavė, tie laiško negaus, — 
jų laiškai bus sugrąžinti.

Kas be ko, — kartais ir klai
dų pasitaiko. Kada susyk tiek 
daug laiškų siunčiama, tai, ne
žiūrint visų pastangų, klaidos 
neišvengiamos.

Jei kurie negavote laiškų, tai 
apie tai praneškite ofisui.

Nesi vėluokite ir su balotais, 
— pabalsuokite ir prisiųskite 
juos iki sausio 9 d. Instrukcijos 
dėl balsavimo yra surašytos ant

metus. fealsaViiho komisija pa
skelbs kitiems metams išrinktos 
yaldybos sąstatą ir 1.1.

Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakaro.

INDIANA HARBŲR, IND.
Kultūros draugijos vakaras.
Indiana Harbor Lietuvių Kul

tūros Draugijos Vakaras Įvyks 
sausio 4 d. St. Francis parapp 
jog svetainėje^ 3903 Fir St. Pra
sidės 5:30 vai. po pietų.

Programą išpildys Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras po vado
vyste p. K. Steponavičiaus. Su
vaidins labai juokingą dviejų 
aktų komediją “Pertraukta 
Meilė”. Paskui dainos ir šokiai.

NAUJIENOS, Chicago. III

Turtuole Rengiasi Ištekėti

GloriA Vanderbilt, jaiiha turtuolėj kurios laitkid 
jiiilijonų dolėrių palikimas, ir Pasųualė DiCicco, artis
tų agentas, vedybų biure, Santa Barbara, Calų Idir jie 
nuvyko išsiimti leidimą. Jungtuvės įvyks j. 

■ ................... . „.....,,,, , .... n.,.,.
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sus narius ir visus vietos lietu
vius į rėngiauia vakarą atsilan
kyti.

ATEIKITE DARIAUS-GIRĖNO POSTO 
LEGIONIERIAMS Į TALKĄ!

Aukokit Cigaretus Karo Invalidams 
Hineš Ligoninėj

Teatras
—LR-—

EKRANAS
. ....................  I.—Į -jĮTĮ. I

BALLET RUSSE DE 
MONTE CARLO

Ketvirtadienį Paskutinis 
KarUs

Kdtvittįjiehį, sausio Lmą, 
7izit|. Ctiic&goj užbaigia garsus 
lallet Rusšes cle Monte Carlo, 
įuris fėhgia baleto vakhrus 
Jiicagos Civic Operoje nuo 
ruodžio 26-tos.
Išpildys programą šįvakar, 

kitą rytoj, o į)aškUtinį ketvir
tadienio vakare.

Grupę šįmet sudaro Leonide 
Massihė, jos difektotius; Dani- 
lovaj TbUhianova, Nathalie 
KtassoVska, Mladova, Rouden- 
kb, Ybuskevitch, Eglevsky, Pla-

lėto šokėjai. «
Trys Nauji Baletai

Šių metų, repertuare grupė 
turi kelis naujus baletus, bū
tent “Labyrinth’ą”, “Magic 
J\van 
riai numeriai yra 
“Sylphides”, “Three 
Hat”, “Vienna-1814” 
Parisienne1’.

Bilietai nuo 55c., 
(iki $4.40 rytoj vakare.)

'(Sp.)

‘Labyrinth’ą”, 
ir “Saratoga”. Regulia-

Scherszada”, 
Cornered 
ir “Gaite

TŪKSTANČIAI 
NAUDOJA JI 
KAS METAI

PALENGVINIMUI 
MUSKULU SKAUSMO

iki $3.3'

Aklas, Bet Irgi 
Nori Tarnauti

Į Chicagos civilės apsaugos 
komitetą Įstojo 45 metų chica- 
gietis, Ben Pearl, 1438 West 
Jackson bulvaras. Jisai yra ak
las, bet turi — “matančių akių” 
šunį, su kurio pagalba “nori pa
sidarbuoti karui laimėti”.

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ
PARDUODAMA VAISTINĖSE

toif ir Zorich, Viši garsus ba- ! Garsinkitės “N-uose

VŽT1KRINKIT šios šalies laisve...
PIRKDAMI U. s. DĖFENSE BONUS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
attd LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sekr.
______________ _ ______________________________

Tampytojams
Mokame..

Dividendus
INSURED

TURTAS. , VIRŠ
2202 W. Cermak Road.

—SAVAITRAŠTIS-

“ARGENTINOS

Darom 1-mus 
Morgičius Leng

vom Sąlygom
$1,100,000.00

Tel. CANAL 8887

LIETUVIU 
BALSAS”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Ir vėl primename, jog prisių
stus kuponus galėsite išmainy
ti į bilietus koncerto dienoje. 
Ofise kuponai yra mainomi į 
bilietus jau dalia r.

Mainydami turėsite pridč i 
penkis centus, atseit, sumokėti 
taksus.

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ!

Visiems nariams laimingų
Naujų Metų linki

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Valdyba

KONCERTAS

metinis vakarus įvyl*«hsai$i6' 18 
d. Amalgamated Centre patal
pose, 333 S. Ashland Blvd. Pro
grama prasidės 1:30 vai. po 
pietų.

Programą pildys trys chorai:

NAUJŲ METŲ REZO
LIUCIJA

. Adomas Markulius "pareiškė, 
(cg Naujų Mėtų rezo'iucija turi 
būti tokia: vietoje rhirusio na
rio dešimt naujų,* viėioje 
braukusio — dvidešimt.

išsi

NAUJI NARIAI
ir Amalgamated choras, kuris 
faktiškai yra tarptautinis, nes 
jame dainuoja Įvairių tautų 
žmones.

Chorai nebus viskas, — p. K. 
Steponavičius ruošia kelis labai 
Įdomius numerius, kuriuos iš
pildys grupė gerai žinomų dai
nininkų.

Tie numeriai bus didelė at
rakcija. Mes esame tikri, jog 
publikai jie patiks;

Vėliau bus šokiai. Orkestras 
susidės iš septynių šaunių milfc 
zikantų.

Visi nariai dalyvaukite kon-

ją Įsirašė septyni nauji nariaj.
Dėl jų įsirašymo 
kreditas priklauso 
Markūnui.

Štai naujų narių
Edna Aliskie
Frank AIėxander
Anna Bielis
Vlricent Aliskie
Mary Racionas
Julia Kriiber
Bernice Kniber

didžiausias 
p. Adoniui

sąrašas:

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

Kalėdų Dovana
Postas ten jiems surengs sau

nų muzikalį programą/ir kiek
vienam invalidui įteiks po de 
>ę (“kartūną”) Čigaretū. Ta 
bus legionierių kalėdine, dovana 
kad ir truputį' suvėluota, kole
goms, su kuriais jie kartu ko
vojo didžiojo karo frontuose.

Dariaus-Girėno postas pate 
negali tokio didęlio darbo at
likti be lietuviškos visuomenės 
talkos. Todėl kviečia kiekvieną 
šio dienraščio skaitytoją prie 
jo prisidėti. Nupirkite dėžę ci- 
garetų (10 pakelių), ir pridirb
kite ją legionieriarriš. Tokių

re.

JAU YRA,510 “ 
' BUIKIA^'"

—• ■-■ V '• v ' •

Kur priduoti ‘

Išpildykite . žemiau paduotą 
kuponą,/pridėkit^ 'prie cigaretų 
ir> nuneškite arba pasiųskite Į 
Dariaus-Girėno "'JAumus, 4416 
South ' Westerh<<avehue. / Jeigu 
nepatogu, tai galite cigaretus 
palikti “Naujrenbse”į, ^Draugo” 
redakcijoje, “Sandaroj”, šalti- 
miero raštinėj, arba. J, F. Bud- 
riko, PeopleS arįProgress įstai
goje, • ■ • J , C ' , -

dėžių reikia 2,00t) po vieną 
kas veteranui, kūflŲ tarpe; be
je, yra ir didelis skaičius lietu
vių, tarnavusią didžiąj&iii ka-

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

“A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina

:awawavaw.w.v.*.'/a^
į AR ŽINOTE KA 3

- rašo - į
""W.iviS”'

i

A tei či ai Už ti k r i n ti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje ištaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

pasislėpę jį 
savo
ji i

parapi- 
rankas

mėgstažmonės
jis niekam nepa-

nesibijo teisybę

i

Milzlnskas

1

Garšinkitės “N-nose

•m—u

vir*

k

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

I DARIUS-GIRĖNAS POST No. 271
1 OF THE AMERICAN LEGION
! 4416 South VVestern Avenue

Chicago, Illinois \ ■

(Sį . r....  _ .
Prisuokite Postui arba į įstaigas, nurodytą^ 'kitoj viėtbj)

4 »

. .. '■ ■■

\ '■ '/■. v

p X* SODO.

■BBBOukialHaMBBMM ■

MILLION5 AORkf—Miracle Whip does work ivonders 
wjth saladš! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnalse, MiraCle Whip is 
by far America ’s favorite salad dressing.

METINIS SUSIRINKIMAS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

metinis susirinkimas įvyks sau
sio 13 d. Mason’c Temp’e sve
tainėje, 1517 N. Leavitt St.

Susirinkime bus perskaily'.as 
auditoriaus raportus už visus

Šiuomi aukoju ............. ... .......  dėžę-es cigaretų ’
(pažymėkit kelias) . ■. '• . |

1 Dariauš-Gireno Postui,' priduoti Hines Vėterans^ McmoHal I
* Hospital invalidams: ‘ ; I

Vardas ir Pavardė: ...................  |
Adresas .......       ; I

. . F;:. i
Miestas ir valstija ................... ........... ........................
kupbną iškirpkite ir pridekite prie aUkbjainų cigaretų. ’

ClilCAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS

METINIS VAKARAS
Įvyks SAUSIO 18 d. 1942 m.

Amalgamated Centre
(383 South Ashland Blvd.)

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

r ONVM 9NI1HS 
/1S49HV1 s.v>mwv

ONissana 
JONIUI IlVdH

INSURED

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

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgs
ta jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
joninis draudžia 
paimti.

“Keleivį” 
dėl to, kad 
taikauja ir 
skelbti.

Žmonių mulkintojus ir ap
gavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir ži
nių iš viso pasaulio.
Kainuoja 'tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

RED — ITCHY— SCALY 

ECZEMA 
Sėkmingas Gydymas N A m i e 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmrte bandymas 
Žemo įtikina!

Sse..Z±“l.* ŽEMO

Everybody ravės about your 
J salads, Peg.What's The sec-ret?

B T • » • ** d* *.',**«' tiižiA' '* ’ ■**! A ė*-'** i'Y1 A, ■ t*1 I



Antrad., gruodžio 30, 1941

KORESPONDENCIJOS
•/

Brooklyn, N. Y

S

, * Olsen
; WgEbanhgS

Pateikiame gautų aukų dvi
dešimtą paskelbimą sulig gruo
džio 1 d. 1941 m., pinigai pri
siųsti Fondo Komiteto iždinin
kui p. J. Spurgai.

Dariaus-Girėno Paminklui Au
kos ir Komiteto Veikla.

TOBULA DOVANA
“J AI”

ktine
riaus
Tas profesorius yra

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

IŠMOKĖJIMAI
Kainon įeina Feder. Tąksai.
Atdara kiekvieną vakarą iki

■ ‘ Kalėdų._____

IrĘ

Kliubo Central Brooklyn, N. Y., 
surinko ir prisiuntė iždininkas: 
J. Anurna, aukojo po 50c.: J. 
Anuina, Aleksiejus M. Sabutis, 
V. Pivariunas, F. Almenas. 
Smulkių $2.50; Kartu $5.00.

Moterų Klubas, Brooklyn, N. 
Y., dar už pikniko tikietus su
mokėjo Miss S. Sasna, $2.45, 
Bronius Menderis, per S. Masiu
lį, brooklynietį, aukojo $1.00. 
Baltramiejus Sitko, iš Seatllc 
Washington, prisiuntė aukų $1. 
Viso bendrai gauta $9.45. B. 
Sitko rašo: “Palėmijau laikraš
čiuose jūsų brangų ir garbingą 
darbą, statyti paminklą musų 
didvyrių atminčiai Dariui ir Gi
rėnui. Prisidėdamas su maža 
auka linkiu jums geriausios pa
sekmės užbrėžtam darbe. Malo
nu yra skaityti laikraščiuose 
kaip rytinėse Valstybėse musų 
broliai ir sesės darbuojasi tau-

PARUOŠKIT NAMA 
ŽIEMAI

Insuliuokit, apsaugokit nuo šiur
pių vėjų, sutaupyki! kurą.

ŽIEMINIAI LANGAI fr DURYS
Palaiko šilimą viduj, gerina 

namo išvaizdą.
Lengvi išmokėjimai—Apskaičia

vimas dykai.
• Lietuvis Sėlsmanas.

CARR-MOODY 
LUMBER CO.

STANLEY LITWINAS— 
Generalh Vedėjas.

3039 S. Halsted VICtory 1272

į Širdingai. Kyiefiąm e Tamstas Atsilankyti

/

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

NAUJA VIETA 
KAMPAS MILVVAUKEE, NORTH ir DAMEN AVENUES, Chicago 

įsteigta 1901 Turtas virš $2,000,000

FAIRFIELD SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

Dabartinė Viet: 
2729 West Cermak Road, L Chicago

PO SAUSIO 10-tos, 1942:

&

♦

COPR. i9*i, NCEDLECRAFT SERVICE, INC, 

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2803.
No. 2803—ISsiuvinejimai ir mezginiai pagalvei

NAUJIENOS NEĘDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted Si. Chicago, III

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No* 2803

Vardas ir paVardė

Adresas

Miestą* ir valstija

tos labui. Pas mus tolimuose 
vakaruose nieko panašaus nesi
mato. Jaučiamės lyg musų gy
venimo dienos baigiasi. 0 musų 
išauklėti vaikai su tėvai*; ne
draugauja, priežastis bus tame, 
kad neturėjome inteligentų, kas 
patrauktų juos prie savųjų. 
Seattle, Wash., yra D.L.K. Ge
dimino pašalpinė draugija ne
blogai stovinti pinigiškai, bet 
narių nedaug, musų jaunimas 
nesirašo prie šios draugijos ir 
tuomi matosi neilgas jos gyva
vimas. Taigi rytinių Valstybių 
lietuviai veikite ir kelkite ūpą 
musų tautos labui kuo tik gali
ma.” *

Už aukščiau pažymėtas aukas 
ir linkėjimus visiems 
tižiai dėkojame.

Aukų dosnumas šiuo 
tarpiu kiek sumažėjo, 
priežastis — nežinome?
tam tikrų staigmenų, ar stokos 
agitacijos. Mat, dabar yra įsi
steigę ir daugiau fondų, ku
riuos visuomenė jaučia reikalą 
paremti — tai labai kilnu. Bet 
nepamirškime ir pirmesnio pra
dėto svarbaus darbo auklėti. Su 
šia suma $1,722.83, kuri yra su
rinkta paminklo Fonde neįma
noma atsiekti galutino tikslo,— 
reikia daugiau kapitalo. Nu
sverti paminklo kainą bus gali
ma tikriausiai sužinoti pagami- 

nuošir-

laiko-
Kame

Gal dėl

džiagą ir pastatymo išlaidas. 
Iki šiol duoti sumanymai ar pa
tarimai neišriša galutinos pre
kės klausimo.

Taigi, atsišaukiame į visus 
šio kilnaus reikalo pritarėjus, 
'draugijas, kuopas ir pavienius 
asmenis paremt pinigiškai sulig 
išgalės. Aukas prašome teikti 
čekiais ar Money Orderiais išra
šant sekamai DARIUS-GIRĖ- 
NAS MONUMENT FUND ir

, I Musu

GRAND OPENING
SAUSIO 10-tą

SUVENIRAI... MUZIKA

PRADEKIT NAUJUS METUS 
TIKSLIAI

Atidarykite Apdraustą Šert) 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 Sutaųpų Klubą, Prasidedantį 
Dabar. . -

Pirkite Defense Bonus Čia

NAUJIENOS, Chicago, III.

AMERIKIEČIŲ GINKLAI TAIKLUS

•S»s

_ šį dviejų 'vyrų įgulos submariną amerikiečiai iš akcijos pašalino savo taik
liais šūviais. Oficialine J. V. Laivyno fo'ografija.

*

siųskite Komiteto iždininkui 
Mr. John Spurga, Port Jeffer- 
soh Station, Long Island, N. Y. 
Iždininkas prisius kvitą aukų, 
siuntėjui, o jei kuris asinuo au
kos stabesnę Šurną ir pažymės 
savo adresą, tai irgi gaus to
kią kvitą. Surinktos aukos nuo 
50c. ir aukščiau skelbiamos lai-

Nemalonu yra pranešti liūd
ną įvykį: vienas iš musų Ko
miteto veikėjų ir iždo globėjas 
Jurgis Karpus mirė gruodžio 20 
d. š. m. savo namuose, 513 Cle- 
veland Street, Brooklyn, N. Y. 
Palaidotas Šv. Jono kapinėse. 
Lai musų darbuotojas amžinai 
ilsisi šios šalies žemelėj.

Ruošiamos žingeidžios pra
kalbos su dainų programa. 
Svarbiais klausimais, būtent: 
Pažinkime savo tautos istoriją 
ir gerbkime musų didvyrius. Ar 
musų gimtinė Lietuva po šios 
didžios katastrofos taps nepri
klausoma? Pastatykim pamink
lą musų didvyriam Dariui ir 
Girėnui tinkamoj vietoj ir nu
spręskim jo vertybę. Į" • -K

Visa tai bris /aiškinania , ruo
šiamose prakalbose. Kalbės ke
li vietiniai laikraščių redakto
riai, būtent: Juozas Tysliava, J. 
V. Stilsonas, Juozas B. Laučka 
ir atstovas nuo* “Tėvynes”. 
Taipgi kalbės žymus veikėjai: 
Columbijos Universiteto lietu
vių kalbos- dėstymo profesorius 
Dr. J. Rimavičius, ir daug pa
sidarbavęs lietuviams išgavime 
Lituanica Aikštės/ Councilma- 
nas Antliony J. DiGiovanna, Pa
minklo Fondo nariai Adv. Ste
ponas Briedis ir kiti.

Meno programoj dalyvaus: 
Lionė Juodytė, pasižymėjus mu
zikoje dainuos solo ir gros gita
ra.

Violeta Tamkiute, muzikos 
mokytoja ir žinoma Brooklyno 
lietuvių solistė — dainuos solo. 
Šis vakaras dar bus reikšmin
gas pasirodyme miesto pareigū
nams gausia publika remiančia 
paminklo reikalą. Taigi, visas ir 
visus šio darbo rėmėjus, drau
gus ir prietelius nuoširdžiai 
kviečiame atsilankyti. Įžanga 
tik 10c. Prakalbos bus penk
tadienį, sausio (Jan.) 9 d. 1942 
m. Grand Paradise didžiojoj sa
lėj, 318 Grand streetx Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Paminklo Fondo Komitetas
Adv. Steponas Briedis, J. 

Spurga, W. Shabunas, J. šaltis, 
A. Gudonis, J. Kairys. .

f Korespondentas J. š.

AR JIESKAI 
DARBO?

------------- SKAITYK KASDIEN-------------

NAUJIENAS
—------- IR TEMYK SKILUS------------

REIKIA DMBINIIIM
Lietuviai taipgi perka v parduoda 

ir progas sužino tiktai per
NAUJIENAS

1189 Siatb Balstei Slreet, CIICMO. IIL

KALNAS TURI
KARŠČIO

' • ’ 4

Kasdieną matuoja ugniakal- 
nio Pele, Marfinikos saloje, 
karštį. Tai aukščiausias salos 
kalnas, nes turi 1350 m. aukš
čio. Visi su susirupiniųiu seka 
jo karštį, nes perdaug pakilus 
temperatūrai ligonis gali prav 
dėti blaškytis ir spjaudytis pra
garo ugnimi. Kalno temperatū
ra skelbiama viešais biulete
niais ir plakatais. Vieną dieną 

20° ir visi tuo labąi susirūpino. 
Tą salą 1502 .m. atrado Kolujn- 

bas. Po 150 metų ją užvaldė 
prancūzai. 65 km. ilgio saloje, 
tai antroji pagal didumą sala 
Ąnlilų salyne, gyvena 228 tūks
tančiui žmonių, daugiausia ne
grai ir mulatai. Jie visi seka 
neramų kalno kvėpavimą, 
ten slepiasi salos mirtis.

Rūpintis yra kuo; nes 
prieš 37 melus ugniakalnis 
vo išsiveržęs, nors jau penkias
dešimts metų prieš tai nebuvo 
parodęs jokių gyvybes ženklu 
ir jo gerklėje buvo atsiradęs 
ežeras. 1902 melų gegužes 8 d., 
žmonėms ruošiantis Sekminių 
šventei, staiga sudrebėjo žeme, 
iš kailio išsiliejo ugnine lava ir 
ugnies -lietus. Per tris minutes 

nes

tik
b li

KESSLER’S PRIVATE BLEND. 75% Grain Neutral Spirits. 85 Proof. 
Julius Kessler Distilling Co., Ine., Baltimore, Md.; Lawrenceburg, Ind.

Ae--

KIENO KALTE?
■ ,» / t X - • • *

.Bet--
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok

> atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsakomingiems vairuotojams!

; Klauskite apie Šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
LANGŲ 

RAKANDŲ
1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ 

\ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

rr

26,000 žmonių miestus, Šen 
Pjer, žuvo. Žuvo ir žmones iš
skyrus vieną vienintelį, kuris 
buvo nuleistas mirti ir laiko
mas kalėjime. Jis tik sunkiai 
apdegė, bet 'pamažu išgijo h 
buvo pasigailėtas.

Visas pasaulis aukojo miesto 
atstatymui. Todėl miestas vėl 
greit išaugo, bet susirūpino 
kalnu. Jo buvusio kraterio ke- 

se įrengė didėl us termometru 
termometrus tikrina kas- 
tlu jauni mokslininkai, 
yra amerikiečio profeso- 
Franko Pereto mokiniai, 

didžiausias 

žinovas. Kasdien temperatūrą 
’srciicša viso • miesto gyvento
jams. Tas darbas .tęsiamas jiu 
36 metai ir yra išbraižyta įdo
mi kreive. Toje kreivėje aiš 
kiai matosi, kad paskutiniais 
metais temperatūra pamažu 
kyla, šiais metais ypač yra, di
delis susirūpinimas, nes jau 
kelios savaitės, '■ kaip kalnas 
karščiuojasi, tarpais rūksta dū
mai jr lengvai dreba* žemė. Da
lis Seii Pjero miesto gyvento
jų išvažiavo į salos sostinę 
Forl-ae-France, laukdami kol 
kalnas persirgs. Kitus stengiasi 
nuraminti miesto burmistras ir 
policija, nes greito pavojaaus 
dar nesą, bet gyventojams duo
ti smulkus nurodymai, ką jie 
turi daryti ugniakalnio iš.iver- 
žimo metu.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
’’*d načios Naujienos 

n naudingos.

'■■■ Jc^e'erz f •;Opfictans

* 6446 S. Halsted Si. S

.. 15c

... 50c

SANDĖLIS VISOKIŲ ŽOLIŲ 
IR KNYGŲ

Aukso Altorėlis (Tilžės), pa- 
orastu apdaru ....................    60c
Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
a'pdaru ...... .............................. $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
Pont^ko Piloto Galas .............. 10c
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį .... 10c 
Kabalas arba Salamono Išmintis 15c 
Girtuoklių Gadzinkos .........
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

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

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

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

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

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

ŽOLĖS
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo .plaiskanų ir p-a- 
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 
diktųoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

' M. ZUKAITTS, 
334 i Dean Boulevard 

SPENCERPORT, N. Y.

leve,
ŽIŪRĖK!
Štai tas namas 
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSE 
SKELBIMUOSE!

Nepadarykite klaidos, kurią 
padarė Šis tėvas! Jeigu nori
te nusipirkti namą, arba par
duoti; jeigu norite išnuomuo- 
ti ir nusinuomuoti butą, nesi
rūpinkite ir nedėvėkite padus 
gatvėmis. Peržiūrėkite
“NAUJIENŲ” 
SMULKIUOSIUS 
SKELBIMUS.
Ten atrasite kuodidžiausį pa
sirinkimą gerų namų pirkti 
ir greitai surasite kostume- 
rių savo namui parduoti Ir 
butą greitai išnuomuosite!
Kasdien peržiūrėkite Smul
kiuosius Skelbimus, ir jeigu 
turite ką parduoti, įdėkite į 
Smulkiuosius Skelbimus ir 
savo skelbimą. *
Nebrangu ir labai praktiška.

Naudokitės “NAUJIENŲ" 
Smulkiais Skelbimais!
Tel. CANAL 8500

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES
GREITAI paraitai vartokit Mus te
pele! Masaiae tuo nuostabiu "priet- 
ersintoju” aktualiai atvaro kvieiio 
iii to kraujo skaudamiems musku
lams ir padeda pabalinti lokalini su- 
sikopima. Geresnis nei musterd plas- 
tert Padarytas 3 stiprumų
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Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada

6.00 per yeėr outslde of Chicago 
8.00 per yehr in Chicago 
c. pef čbpy»

Enteted aš Second Class Matter 
March 7th 1914 at thė Post Office 
of Chicago, III., under the net of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams .........  $8.00
Pusei metų ........  4.00
Trims mėnesiams ................. 2.00

.Dviem mėnesiams .........  1.50
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ............—-.......3c
Savaitei ............................... 18c
Mėnesiui  ..... ................ 75c

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

Pusei metų ............................ 3.25
Trims mėnesiams .... ............. 1.75
Dviem mėnesiams ............. 1.25
Vienam mėnesiui ..................... .7$

Naujienos eina kasdien išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų BfendtoVė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsieniuose;
Metams ............................ $8.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu šu užsakymu.

Konferencija Washingtone ir Maskvoje
. . —i

Pirmoji dalis Roosevelto ir Churchillo konferencijos 
pasibaigt. Britanijos premjeras išvažiavo, į Kanadą, o 
dabar Washingtone tęsiasi pasitarimai Įvairiose sąjun
gininkų valdžių atstovų, karo viršininkų ir technikų ko
misijose.

Prezidento ir premjero pasikalbėjimuose dalyvavo 
keliolikos Valdžių atstovai, ne tik iš tų kontinentų, kur 
eina mūšiai, bet ir iš lotynų Amerikos respublikų. Šituo
se pasikalbėjimuose, aiškių buvo svarstomi daugiausia 
svarbieji bendros pasaulio Strategijos klausimai. Sovietų 
Rusija čia aktingo dalyvumo neėmė, kadangi ji dar nėra 
pilnas Anglijos ir Amerikos sąjungininkas, nes ji neka
riauja Tolimuose Rytuose, kur dabar eina smarkiausios 
kovos. Tik Churchillui išvykus į Ottawą, valstybės de^- 
partamenlas pakvietė į behdrą pasitarimą britų amba
sadorių Halifaxą ir sovietų ambasadorių Litvinovą.

Su rusais britai laikė atskirą konferenciją Maskvo
je. Tuo pačiu laiku, kai Churchillas buvo Washingtone, 
tai Britanijos užsienių reikalų ministeris Eden tarėsi su 
sovietų valdžios šulais Kremliuje.

J šitą konferenciją buvo atvykęs ir gen. Chiang Kai- 
sheko atstovas, o taip pat ir trys britų ambasadoriai; 
vienas jų iš Turkijos. Galima numanyti, kad tenai buvo 
diskusuojama padėtis Rytų Azijoje ir Viduriniuose Ry
tuose.

Pranešimai iš Londono sako, kad Edenas su Stalinu 
galutinos sutarties dar nepadarė, tik pasikeitė mintimis 
ir priartino “pilnos sąjungos” sudarymą tarp Britanijos 
ir Rusijos. Nežiūrint optimistiško pranešimo tono, gali
ma numanyti, kad nuomonių skirtumai tarp Londono ir 
Maskvos dar nėra pašalinti.

Susitarimas visų valstybių, kariaujančių prieš “ašies” 
agresorius, yra bųtinas dalykas, ir reikia apgailestauti, 
kad jisai dar iki šiol nėra pasiektas. Rusija jau yra kare 
septintas mėnesis; rodos, turėjo būti pakankamai laiko 
jos valdžiai susiartinti su Britanija, kuri pasižadėjo jai 
padėti nuo pirmos dienos, kai tik Hitleris užpuolė Sovie
tų Sąjungą ir kuri teikė rusams pagalbą visą laiką.

NAUJIENOS. Chleago. UI
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kvartaluose (“gheto”). Jiems 
yra paskirtos atskiros gatvės, ir 
jie negali gauti buto namuose^ 
kurie priklauso japonas; Jiems 
yra leidžiama užsiimti tiktai 
tam tikrais “nešvariais” ama
tais, kaip gyvulių Skurdimas, 
kailių dirbimas ir t.t.

1871 mulais buvo išteistus 
mikadOS ttekretes, kuHš'ipahuL 
kino luomus Japonijoje ir “su
lygino” visų žhibhių teisei Bėt 
gyvenimu tas įstatymas itera 
vykdomas.. “Tyrieji” japonai 
vistiek UpSteibą SU “ė W’ UtŠte- 
vais, kaip.su žumėsnįs vuistes 
tvariniais, ir tekį japonų mtsk 
statymų paremia Japonijos teis
mai. ? ,

To paniukinto luomo žmonių 
Japonijoje yra apte 3 milteliui

KUIBYšEVE SUSMe du 
LUNKUOS SOČIA. 

LĮSTŲ VADU

Antrad., gruodžio 30, 1941

Mažųjų tautų klausimas
/ , r • ........

Nuomanu, kad didžiausias nuomonių skirtumas tarp 
britų ir-sovietų yra mažųjų tautų ateities klausime, Ru
sai, matyt, stato reikalavimus, kurių britai nenori prig
imti.

Vienoje telegramoje iš Londono skaitome;
“Nėra priežasties manyti, kad rusų pretenzijoš 

Baltijos valstybių, Besarabijos ir Bukovinos atžviL 
giu ir reikalayimas artimo susisiekimo su Bulgarija 
yra kokiu nors budu pakiteję.”
Kitaip sakant, sovietų valdžia atsisako pripažinti 

teisę. Pabaltijo kraštams atgauti savo nepriklausomybę. 
Lietuviams, latviams ir estams tai bus liūdna žinia.

Bėt anglai dar, tur būt, nepriėmė šitų Maskvos rei
kalavimų. Tie sovietų valdžios reikalavimai, iš tiesų, yra 
nepriimtini, nes jie prieštarauja Atlanto čarteriui (Roo- 
sevelto-Churchillo deklaracijai), kuris užtikrina laisvę 
pavergtoms tautoms.

. Reikia tikėtis, kad Jungtinės Valstybės dar grtež- 
čiau, negu Anglija, pasipriešins imperialistiškiems sovie
tų valdžios siekimams. Šis karas eina juk dėl demokra
tijos ir tautų laisvės!. Jeigu demokratinės valstybės pri
imtų bolševikų reikalavimus, tai jos paniekintų savo ka
ro tikslus, To joS nepadarys.

Lenkijos ambasadorius 
Waąhingtohė gavo , žibių, kad 
laikinoje SSSR sostinėje Kuiby- 
ševe sovietų žvalgyba suėmė 
gruodžio 4 d. du žymiu Lenki
jos socialistu: Henryką Erlichą 
ir Viktorą Alterį,

Suimtieji yra Lenkijos pilie
čiai ir Lenkijos žydų sociaLde- 
mokratiį partijos vadai. Henryk 
Erlich, be to, yra Socialistinio 
Darbininkų Intėrnaėiohhlo Vyk
domosios tarybos narys, o Vik- 
tdr Altėr —< j O pavaduot ojaš 
(alternatas). Erlich rėngėsi vyk
ti į Londoną, rites jam buvo pa
siūlyta vieta Lenkijos vyriausy
bėje užsienyje.

įdomu yra tai, kad bolševikai 
jau antrą kartą suėmė tuodu 
asmeniu. Pirmą kartą sovietų 
žvalgyba juodu suareštavo 1939 
m., einant karui tarp Vokietijos 
ir Lenkijos. Kuomet Lenfkiįos 
Valdžia pabėgo, Elrich ir Alter 
paliko Lenkijoje ir orgahizavO 
pasipriešinimą naciams. Bėt 
greitai iš rytų pusės įsiveržė į 
Lenkiją sovietų Raudonoji Ar
mija, ir Lenkija toliau gintis 
nebegalėjo* Tuomet Erlichas ir 
Alteris pabėgo į sovietų terito
riją. Čia, Sųėiri| GPU ir 
uždarė j kalėjiin‘ą.-\fai buvo na
tūralu, ries Stalinas tuomet vel
kė išvien su Hitleriu.

Sovietų kalėjime Erlichas ir 
Alteris išbuvo dvejus metds, 
kol sovietų valdžia nepasirašė 
taikos Sutarties SU Lenkijos vy
riausybe. Pagal tą Sutartį Mas
kva Sutiko paleisti lenkus kali
nius ir duoti teisę lenkams Ru
sijoje organizuoti savo kariuo
menę. Neseniai atsilankė Kui- 
byšėve ir getl* Sikorskis, lenkų 
vyriausybės premjeras.

Bet gruodžio 15 d. lenkų pa
siuntinys vVasliingtoftė gavo 
pranešimą, kad Henryk Erlich 
ii* Viktor Alter yra vėl suareš
tuoti ir. uždaryti kalėjime! Ko
kia galėjo būti to priežastis, 
Washingtonas nežino. Galima 
tikrai pasakyti viena, tai -v kad 
nei Erlich, nei Alter negalėjo 
būt įtarti, kaip Hitlerio šimpa* 
tizatoriai, nes juodu yra socia
listai ir dargi žydų kilmės.

Lenkų ambušadbritis pranešė 
apie jų suareštavimą Lenkijos 
Žydų Darbininkų Sąjungos de
legacijai New Yorke. Daugelis 
žmonių, išgirdę apie tai, tuojau 
pasiuntė protestus sovietų am
basadoriui Litvinovlii. Žydų 
“Forverts’o” redaktorius Ain- 
brabam Cahan mušė tokio turi
nio telegramą Litvinovui:

“Aš tik-ką patyriau apie 
suėmimą dviejų Forvfertšb 
korespondentų Kuibyševe, 
Henryko Ęrlicho ir Viktoro 
Altėrio. Busiu labai dėkingas, 
jeigu Jus užtarsite juos* Pra
šau atsakyti.”

■J • \ ■ižZ ■

JAPONIJOS “NELIE
ČIAMIEJI”

Japonijoje yra vienas luomas 
žmonių, kurie yra traktuojami 
panašiai, kaip “neliečiamųjų” 
kasta Indijoje arba kaip žydai 
Hitlerio Trečiajame Reiche. Tas 
luomas vadinasi “eta”.

Iš kur jisai yra kilęs, niekas 
tikrai nežino. Japonų moksli
ninkas Nfanabu Senu mano, kad

>

“eta” yra kilę iš pirmykščių Ja
ponijos gyventojų “aino”, fde 
ribos nukariavo atvykusieji iš 
pietų japonai ir pavęrtė vergais. 
Kiti tyrinėtojai aiškina, kad 
“ėtos” senoliai buvo belaisviai, 
kuriuos japonų piratai suėmė 
Kbrejdje ir atsivežė į Japoniją, 

“Etos” luomo žmonės gyve
nk visai atskirti nuo kilų žmo
nių, kaip žydai Hitlerio okupuo
tose teritorijose, tam tikimose

SVETIMŲ NUODĖMIŲ 
IEŠKOTOJAI

Kaz. Rimvydas sako, kad Lie
tuvos žmonės, nusikratę sveti
mo jungo, pelrauks atsakomy* 
bėn jd kvėpėjo” (p» Antano 
Šmėtnnos) ir kitų asmenų, ku
rie sutrempė Lietuvos Valsty
bes Konstituciją 1926 m. gruo
džio 17-d. lt paskui per 14 niė- 
tų smurto priemonėmis valdė 
Lietuvą. Bėt gaila, kad jisai ne-

parodo, kokių budu jie galės 
pasiteisinti.

Visai , be reikalo j isai tauškia 
apie Jėroiįlmą Plečkaitį, kuris 
“su gauja savo pakalikų 1927 
metais pabėgo į Lenkiją pas 
Lenkijon diktatorių Juozą Pik 
sudškį”; 'Smetonos “burna”, 
Rimvydai norėtų įtikinti publi^ 
ką, kad už tą Plečkaičio bėgimą 
ir jo avantiūras užsienyje atsa* 
komybe krintą ąnt Lietuves $6- 
eiaktemokratų. Bet tai yra “bei- 
bes” logika, Amerikoje ir kito
je eivilteubtoše lal^e Ir pradi
nių mokyklų vaikai žino tą pa
prastą tiesą, Ited už vtetm £mm 
gaus nusidėjimus negalima kal
tinti arba bausti kitų žmonių; 
Tik^itieids šaudo įkaltus oku
puotose šalyse, kuomet jam ne
pasiseka sugauti ../tikrųjų Italtl- 
ninkų, kurie darė paslkėsįoimus 
prieš okupantų valdžios arba 
kariuomenės atstovus.

Kada mes kalbame apie bu
simąją Lietuvą, tai mes turime 
galvoje laisvą, o ne okupuotą 
Lietuvą; ir mes ėšrimė įsitikinę, 
kad toje Lietuvoje naciškam 
“teisingumui” nebus vietos.

Už Plečkaičio avantiūras Lie
tuvos socialdemokratai tiktai 
tuomet galėtų "būti atsakomingi, 
jei ne juridiniai, tai bent mora
liniai, jeigu jie butų joms pri
tarę. Bet jie ne tiktai “plečkai- 
tijadai” nepritarė, o ir viešai ją 
pasųierke. '“Naujienos’’ taip pat 
pakartotinai ją, smerkė.

P. Rimvydui geriau butų ty
lėti ripie partijas, kurių vienas 
arba kitas narys “iškrypsta iŠ 
Vėžių”, ries tautininkų partija 
šituo atžvilgiu yrri “prišižyniė- 
jtiši” daUgiąU už Visas. Ahą die
ną minėjome, kad pats p. Sme
tonos partneris, prof. A. Volde
maras, organizavo sukilimus ir 
darė visokias avantiūras Lietu
vos viduje ir su išoriniais Lie
tuvos priešais. Tautininkų va
das ir vyriausias gruodžio 1? 
dienos “pučo” organizatorius, 
p. Voldemaras, ieškojo Hitlerio 
pagalbos gavo užmačioms pra
vesti; ir šiandien‘to tautininkų 
partijos šulo vardu veikia Lie
tuvoje “Nitėidhalistų Partija”, 
kuri yra grynas nacių politikos 
įnagis. O p. Smetona tani savo 
sėbrui iki paskutinės dienos sa
vo “prezidentavimo” mokėjo 
pensiją? po 1,000 litų pėr mė
nesį.

Todėl, jeigu už vieno arba 
kelių partijos narių nusidėjimus 
reikėtų baUšti kitus tos partijos 
narius, tai p. Smetonai, tektų 
atsakyti ne tiktai už savo iš
davikiškus darbus (priesaikos 
sulaužymą, Valstybės konstitu
cijos štitremplmą it 1.1), bet it 
už Voldfembto bei vOldemari- 
ninkų šunybes^

PagaliaUj pk Rimvydas tikri
na, kad “tautos vadas” niekuo
met neprašysiąs “svetimos vals^ 
tybės pagalbos” savo liguistom^ 
ambicijoms vykdyti. Bet ką ga
li žinoti? 1918 m, p* A. Smeto
na bandė padaryti Lietuvą kai- 
Betiškos Vokietijos provincija ir 
kvietė į Lietuvos karaliaus sos
tą vokišką khhigaikštpalaikį 
Von Urachą, Jisai tikėjosi, ma
tyt, .kad, padarius tą vokietį 
“Mindaugu Antruoju”, jam pa- 
čian/ bus sutelktas, jei nC gra
fo, tai “bajorų kerdžiaus” .titu
las — ir tUOHlCt jlšrii galės ne
paisyti “mužikų”, kurie nenori 
už jį balsuoti. Nė be reikalo it 
p. Jadvyga TubcllenČ taip sten
gėsi tą vokišką princą paruošti 
“karališkoms parfeigbms” ir va* 
žiojo jam p. Šmętohos groma- 
tas, paslėpusi savo čeverykcv 
Mat, visai Smetonų giminei rū
pėjo pakilti į “aristokratus” sU 
to vokiečių juhkėrio pagalba!

Reikia, be to, atsiminti, kad 
šitos intrigos šu tikhlu parduo
ti Lietuvą Vokietijai buvo daro
mos jau po to, kai p. A. Smeto^- 
na buvo padėjęs srivo parašą 
po 1918 metų Vasario šešiolik
tos deklaracija, kartoje Lietuva 
tapo paskelbta bepriklausomi 
ir demokratiška valstybe. P. 
Smetona pasižadėjo stoti už ne
priklausomą Ir demokratinę 
Lietuvą, o paskui tuojau ėmė 
daryti “skyinUs”, kaip Lietuvą 
parduoti vokiečialns ir paversti 
ją “konservatyviška monarchi-

LIETUVIU SOCIALISTU SĄJUNGOS VYKD 
KOMITETO PAREIŠKIMAS DEL KARO

1930 m, 1-ugsfejo i <1. LSS 
Vykdomasis Komitetas dėl pra- 
šidėjUšit> KriropOj karo pareiš
kė: “Eriropoj prasidėjo didelis 
karas. Yra pavojaus,“ kad į jo 
Srikrirį bris (trauktas tie tiktai 
tas kbhtineptes, bet ir visas pa
saulis.” Jau tada LSS V. K. pa- 
žymtejo, kad karh kaltininkas 
yru ”žlanrteji Vokietijos Hitie- 
rte diktatūra, kuri, kartu su 
Italijos iaŽUtate ir Japonijos 
imperiatedais) nuolatos užpuidi- 
hėjU SiplhteSiihte savo kaimynus 
ir terorteavo ramias tautas.” V. 
Kdas taip pat pažymėjo, kad 
Sovietų Rusija; savo sutartimi 
su Hitleriu^ “padrąsino puoli
kus ir padarė kruviną konflik
tą neišvengiamu.”

PaSaitlihio karo pavojus, de
ja, virto tikrenybe. Sovietų Ru
sija, kuri skelbėsi “neutrali” ir 
dargi esanti “nferižinterėsuota” 
tUO kateri, jau pusę metų ginasi 
huO vokiškojo fašižiho agresi
jos, o gruodžio 7 d., klastingu 
Japonijos puolimu, ir musų Ša
lis, Amerika, liko įtraukta į ka
rą ir meta į karo svarstykles vi- 
šą ghlihgą šios šalies jėgą. Del 
Dancigo kilęs Europos karas, 
palaipsniui virto antru pasauli
nių karu. Nuo Dancigo iki Ha- 
wajų eina vienas karo frontas. 
Visa žmonija, visas žemės ka
muolys įsitraukė Į milžiniškas 
rungtynes. - ,

Lietuvių Socialistų Sąjungos- 
Vykdomasis Komitetas, gruo
džio 19 d., aptaręs Japonijos ir 
kitų fašistinių valstybių klastin
gai pradėtą karą prieš Jungti- 
nes Amerikos Valstijas ir 

I ■ ! \ ■ ,

Išeidamas iš to, kad Jungti
nės Valstijos veda teisų, apsigy
nimo karą prieš imperialistines 
fašizmo valstybes — Vokietiją, 
Japoniją ir Italiją — Už savo 
išores laisvę ir vidaus laisvų in
stitucijų saugumą, o taip pat it 
UŽ Visų, didėlių ir mažų tautų

LIETUVOS PASIUNTINYBES
' SPAUDOS ŽINIOS

laisvę pačioms spręsti srivo Ii-

Šia proga varde iiianb vy
riausybės pareiškiu gnilą sėli- 
darumu užuojautą ir įsltlkihi- 
mą, kad Amerikos ginkluotų 
jėgų pastangos atsieks laimėji
mo tikslo.”

Suprasdamas, kad dabartinia
me konflikte negali būti kom
promisinės taikos tarp dėino- 
kratjjos ir fašizmo šalių iki 
smurtu besiremią fašistiniai re
žimai nebriš sugriauti,

Nutaria: Reikšti savo abso
liuti iojaliŠkunią Jungtinėms A- 
ifierikoš Valstijoms ir pasižada 
femii visas Jungtinių Valstijų 
ir jų vyriausybės karo pastan
gas iki galutinės pergalės.

Tokį nutarimą mums, kaip 
laisvos Amerikos piliečiams ir 
gyventojams, diktuoja musų 
meilė ir prisirišimas prie šios 
šalies, prie jos laisvų InštitUči- 
jų ir prie jos didingos ir skais
čios ateities.

Tokį nutarimą, mums, kaip 
lietuvių kilmės žmonėms, dik
tuoja musų rupesnis, kad musų 
senoji tėvyne Lietuva, iš kurios 
mes esame kilę, galėtų būti ue- 
ptiklauSoiha ErirbpoS Irilšvų 
tautų federacijoj.

Tokį nutarimą mums, kaip 
dethokrataiUs ir socialistams, 
diktuoja ir musų gilus įsitikini
mas, kad tiktai laisvas, demo
kratiškas tautų tvarkymasis už
tikrina tarp tautų taiką, d pla
čiosioms dafbo žmonių magėms 
duoda galimybę kilti kultūriš
kai ir siekti teisingos Socialinės 
Visuomenės santvarkos.

šitas nutarimas nutarta pa-

niai ir priskleisti Amerikos lie
tuvių visuomenės tarpe, kvie
čiant visus Amerikos lietuvius 
remti visomis išgalėmis musų 
šalies karo pastangas ir nesi
gailėti nei srivo triūso, nei krau
jo, nei turto, kad fašistiniai h 
diktatoriški režimai butų su
griauti ir kad pasauly užviešpa
tautų taika ir teisingumas.’

LSS Vykdomasis Komitetas. 
Brooklyh, N. Y., 
Gruodžio 19, 1941.

Nr. 01). •
LIETUVOS MINISTRO PAREIŠKIMAS AMERIKOS SPAUDA

i

Washington, D. C.

Gruodžio 20, 1941, P. žudei- 
kis, Lietuvos Atstovas Vašing
tone, padarė Amerikos spaudai 
sekantį pareiškimą:

“Lietuva, kaip dauguma kitų 
Europos tautų, šiandien yra 
vokiečių pavergta. Kad Lietu
va galėtų atsikelti ir vėl atsi
stoti jos teisėtoje vietoje lais
vųjų tautų tarpe^.— jai yra 
reikalinga pagalba. Besigrum- 
daina sU savo nelaimėmis Lie
tuva ryžtingai bandė pati atsi
spirti, bet jds pastangos nepa
vyko dėlei daugeliopai didesnės 
UžpUoliko pajėgų persvaros. 
Noru Lietuva, yra nedidelė vals
tybė ir jos geografinė padėtis 
riėi’a pavydėtina, ji betgi griež
tai atsisuko būti gyva laidoja
ma ar būti aukojama jos galin
gųjų kaimynų naudai; Lietuva 
turi turtingą istorinę praeitį, 
kuri sudaro jus dvasinio loby
no žymią dalį, — ji taipgi turi 
pasiryžimą . ir sugebėjimą gy
venti nepriklausomai neįžeisda- 
mu feaVo kaimynų teisėtų rei-

. Lietuva, kartais vadinama 
žemdirbių respublika, yra na
tūralinė demokratija; ji nedve
jodama jUhgiri sUVb ateitį į ko
operaciją su demokratijų są
junga, kuri dabar kovoja dėl 
laisvės ir savygarbos. Lietuvos 
pirmiausias ir Vyriausias tiks1 
las yra .nusikratyti vokiškąjį
■.T3g „^ t. te=fc

ja”! fui kodėl jisai negulėtų 
padargui ką nors panašaus ir at
eityje, /jeigu jum pasituikylų 
“gėtd įmoga0 tokiu kėliu paten
kinti savo “dinastijos” ambici
jas? Juk sulaužyti duotą žodį 
arbą sUvo patašą arba net ii’ 
savo priesaiką p. Smetonai tai 
— taip,\ kaip surūkyti cigaretą.

paVergimą ir grąžinti suvereni1 
nes teises Lietuvos tautai.

Lietuvių tauta' Savo išsilais
vinimo viltį remia ant kiekvie* 
uos tautos teisės būti šeiminin
ku savo gimtosios šalies, gehb 
karčių ginamos ir ant reikš
mingo Atlanto Deklaracijos po
sakio, “kad sUvėtfcnUmb teisės 
ir nepriklausomybė turės Jiuti 
grąžintos tohiš (Ulitdms, ku
riomis per prievartą tos teisės ir 
laisvės buvo atimtos.”

Prezidento Roosėvėlto prana
šinguose žodžiuose:

“Mes laimėsim karą ir mes 
laimėsim taiką po karo.

“Didelė dauguma žmoni
jos yrtt musų pusėje. Dauge
lis tautų kariauja sale musų. 
Visos jos trokšta-muldauja 
mums pdsisokiiiio. Nes me.i 
Stodami Už nnišų pačių idea
lus, tUb pačiu stovime ir Už 
jų idealus, — niusU viltis ir 
jų viltis Dievui padedant yra 
laisvės pergalė”

visa kenlanėtoji Žmonija rahda 
įkvėpimą, kuris pasdks likimo 
ratus laimingąja kryptimi ir 
kiėk tai liečia Lietuvą, ji 
trokštu šio pasaulinio konflik
to metu būti su ta žmonijos 
dalimi, kuri khUjasi prieš ag
resijos piktadarystę.

Amerika, pavergtųjų kraštų 
viltis, ėmėsi ginklo, kad save 
apginti nuo nuožmaus ir klas
tingo trikampthėš aSteš siaubi
mo ir kad apsaugoti branginti
nus kllhius idealus, kaip: de
mokratijos principus, keturias 
laisves, laisvai sudarytų tarp
tautinių sutarčių taurumą, jū
rininkystės laisvę ir laiminges
nį visų tautų rytojų apibudin
ta astuoniuose Atlanto Dekla
racijos posmuose.

Japonai atnaujino 
derybas su rusais

r
TOKIO, Japonija, gr. 29 d.

— Japonų valdžia šiandien pa
skelbė, jog japonai atnaujino 
derybas su sovietų valdžios at
stovais dėl žuvininkystės Rusi
jos pakraščiuose.

Derybos SU sovietais eiąa 
KUibyšeVe ir japonai tikisi šil
si tarti.

Valdžios pranešėjos Tani pa
naudojo prOgą pabrėžti, jog ja
ponų Santykiai SU Sovietų val
džia yra labai draugiški ir ja
ponai jais labai patenkinti.

—— - .

Rusai sugavo . 
nacių štabą

MASKVA, Rusija, gr. 29 dL
— Kalinino srityje rusai pra
dėjo labai staigią ir stiprią ata
ką prieš vokiečius.

Rusams pavyko paimti hė- 
lalsVėn visą 312 vokiečių pulko 
štabą. Vokiečių štabo karinin
kai sukilę iš miego bėgo į gat
vę organizuoti apsigyninio, bet 
rusai juos sutiko kulkosvaid
žiais.

Pulko vadas bandė pabėgti, 
bet jis buvo pašautas; Rusai 
paėmė svarbius nacių žemėla
pius ir kitus dokumentus.

Japonai tvirtina 
paėmę Ipoh

TOKIO, Japonija, gn 29 u. 
— Japohų kariubmenė vakrir 
vakare paėmė Ipoh miestą, 
skelbia japonų karo vadovybė.

Japonų karo jėgos Mala j a 
pusiasalyje jau pasiekė gevus 
kfcliusf kuriais lengvai prilos aV- 
tėti prie Singapūro.

Nuo Ipoh eina asfaltuotas 
plentas. Iki šiam melui japonai 
privalėjo hriUdotls šunkeliais Ir 
brido balumis;

— Japonai skelbia, kad jie 
kontroliuoja visus- vandenis ap
linkui Filipinų salas ir ameri
kiečiai negalės atvežti naujų ka
ro jėgų.

— Tokio sutiktų Manilą skai
tyti atviru miestu, sako japo
nai, jeigu filipinų kariuomeriė 
bendradarbiautų su japonų ka
ro jėgomis.

vr muR»iomer <?r rink

AMERICA OJt GVARB!
AbbVė U fe reproduetioh dt the 

Treafeuty Department’^ Dėrense 
SaVinge Po6ter. shoMhfc ąh ėkact 
dųplitiMion ot the PHgihat * M hute 
Mari” sfcatue by fairiėd sente to r 
Dantė! Chnstet FnėheL Defense 
BondU and St&hbė, bh sale at $our 
bank ©Y nofct offiėe, are h Vitai bart 
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Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreipi 
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ‘Aut ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINOS
ONDS

andstaMEs

kaip.su


Antrad., gruodžio 30, 1941 Chicago. m

K Augustas

1 7000 myliu automobiliu j
LXI.

BLOGIEJI LAIKAL — METŲ SEZONAI. — SUNKU 
PASAKYTI, KADA VASARA PRASIDEDA IR 
KADA JI BAIGIASI. — ŠEŠIASDEŠIMT MYLIOJ 
ATSTUMAS SKIRIA ŽIEMĄ NUO VASAROS.

—-—«  tf, būtinai išgirsite vietoj daly
ti* blogiausiais laikais, pasak 

pony Kviklių, Portlande didė
lės bėdos nebuvo. Tiesa, žmo
nėms tekdavo kiėk susispausti, 
kiek atlaikiau ir kukliau gy- 
VėAti. ViėhOk čia nebuvo vadi
namų jU “suplainių”, apie kurias 
tiek daug teko laikraščiuose 
skaityti.

Portlande ir apylinkėse lietu
vių nėta daug. Ver&iaši jie> pa
lyginti, neblogai. Vieni jų mies
tuose dirbtu kiti turi savo far- 
mas.

Iš visų, kuriems tik teko il
gesnį laiką Portlande pagyvėn-

Ekšpertinfe RADIO 
MtAUNAviMAš m 

TAISYMAS
3564 Sb. Haisted St

YARDS 4693

ką, būtent, kad klimato atžvil
giu tas kampelis yra nepapras
tai palankus. •

Girdėjome tą pat ir iŠ pbhų 
Kviklių.

Vargu "Amerikoje galima su
rasti kitą tokią vietą, kur kli
matas butų toks ideališkas, kaip 
Portlande, kur metų periodai 
kažkaip Susilieja^ vienas nuo ki
to griežtai nesiskiria^

. Jau vien tas faktas, kad Port
lande ir jo apylinkėse rožės žy
di žiemą vasarą, aiškiai rodo, 
jog didelių šalčių ten nėra.

žiemų kiek daugiau lyja, Vie
nok fcniėgo nėra; šalnų irgi te
tai tepasitaiko* Tokiu budti Vie
ni it tie patyš drabužiai tinka
Visiems metams: nereikia Viso
kių brangių šiltų drabužių nuo 
šalčių atsiginti.

NA UJJENŲ-ACME Thoto
Admirolas Emilė Musilier, 

kurio vadovaujamos Lais
vųjų Prahcužų pajėgos oku
pavo prancūzų salas Si. 
Picrre ir MiqUėldh, netoli 
Newfoundlandijos.

JOHN MIKNIS
Praneša, kad persikėlė į 'Chicagą iš Willow Springs, ir užprašo visus 

draugus ir pažįstamus atsilankyti į

Naujų Metų Sutiktuvių Palty 
SėVd nallj'oj tėvrrndj} 5959 South Cflt-pėhter St., Chiė&gb, 

šeitdbj, gruodžio (Dec.) 31, 1941
Bus visokių pamarginimų, skanių užkandžių.

' KViėčiė višiiš
J. MIKNIS

Tel. Englevvood 6286

Turtas Virš$6,500,000.00

Ml

Apart Apsaugos, Turime O C C n nhn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJŪUjUUUiUU 
Dabar Mokam 3% Už Padetus Pinigus 

' Saugesnės Vietos „Dėl Taūpytpo/IHpiįrų . į T"
Savaitės dienomis 9 A* M-. iki 4 R -M.j Trečiad. 9 A. M. iki 12 

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

LOAN ASSOdATIONofOkig.
JŪ8TIN MACKIEWICH. Ores.

4192 Archer Avenue
VlRffinia itii

- -

craNe COAL, COMPANY 
5332 So. Long Avertue 

Telefonas VOftlfŠMOtJTtt
VVEST VIRGINIA Pbcuhontus Mirtė
Hun iš geriausių mainui daug *8.35 
dulkių išimta ..............................

PfeftKANT 5 TONUS AR DAUGIAU; 
SMULKESNI YRA fiAUG PlGfelSNI.

BLACK BANb LUMP ..... *10.25 
Sales takšai ėkfetta.

Milda Buick Sales
VttNlMfeLg LIETUVIŲ BUIUK’O agentūra 

907 West 35th Street* Chkago, 11L 
Telefonas LAFAYETTE 2922 • Rezt Teh VICTORY 2499

boMlNtKAfe KURAITIS — Savininkas
s AGENTAI

jonas Rddinaš, Aht. Labankuskas, 
M; Rajfettski “swty”

mrnin inrrHin i n
Šusiviėnijimas LiėtuVhį Afrtfefikoje yra di* 
džiausią lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fratetflalė orgariizaCija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn If gfAžion šeimy- 
non. Dabar ehiA IBLA; Pažabos Vajlte Mu- 
jiemk nariams priimti.

Sūšivienijhnas iŠ hpar^tidčs hedArtt sAU pel- 
ho, todėl Susivienijime apdraudė yrA plgėšiiė. 

‘k Bet Susivienijimas telkia liėtttVikniš Sauliaus, 
degti apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, Stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
liėtnvid reikalais.

Dabat visose lietuvių kolonijose darbiiojlsi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai Vienas tų Organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa- 
kttttsyute jo paUrihio^-prisirtišykite prie Susivienijimo su visa 
taVd šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

36? West 3Oth Street, New York) N; Y.

Vasaros irgi labai malonios, 
— karščių didelių ilėta, o nak
timis gerokai atvesta1. Tačiau 
neatvėsta tiek daugi kad reikė
tų dantimis kalenti, kaip tai yra 
kai kuriose Kalifornijos dalyse.

Toks nepaprastas Poi’tlahdo 
klimatas atrodo tiesiog neįma
nomas, juo labiatt, kad tas mie
stas yra pusėtinai toli į šiaurius 
įsikišęs.

Kad taip yra, galite lengvai 
įsitikinti: pažiūrėkite į žemėla
pį ir pamatysite, jog Portlan- 
das yra labiau į šiaurius, negu 
Montreal Kanadoje»

O koks nepaprastas skirtu
mas tarp tų dviejų mi'ėštų* 
Skirtumas, žinoma, klimato at
žvilgiu. Kanados mieste ir jo 
apylinkėse žiemos pusėtinai šal
tos, o Portlande dargi šilingo 
nėra. 1

Čia pravartu bus pažymėti 
kai kuriuos“ faktdriusį kurie šti-’ 
švelnilia Portlahdo klimatą.

Portlandas yra savo rųšies 
užuovėja. Vadinasi, tokia vieta, 
kuri ėsti apsaugota nuo didelių 
vėjų ir nuo didelių šalčių.

Miestas ir jo apylinkės ran
dasi lyg kalnų puslankyje. Tie 
kalnai apsaugoja Portlandą nuo 
Kanados šaltų Oro srovių. Jie 
taip pat sudaro apsaugą ir iš 
rytų pusės. Tuo tarpu vakaruo
se yra vandenynas, kuris daro 
didelės įtakos klimatui.

Dalykas toks, kad vartdeny- 
naš žyiiiiai sUšVelhina orą. Mat, 
jo vandens temperatūra, paly
ginti, yra aukšta ir žiemos me
tu. 'Tokitl bUdu vandenynas, ta
rytumei milžiniškas pečius, 
Šiek tiek .prisideda prie oro Su
šildymo.

Butų klaida manyti, jog viso
je Oregono valstijoje y Va toks 
jau palankus oras, kaip Porl- 
landė. Pirmiausia reikia atsi
minti, kad toji valstija yra ga
na didelėj Kai kUrios Valstijos 
dalys Hera nuo šaltų oro ban
gų apsaugotos. Pagaliau visai 
netoli nuo Portiandu, kalnuose, 
žiemos metu galima užtikti pu
sėtinai sniego. Temperatūra ten 
irgi gana žema.

Kaip sau norite, bet tai labai 
įdomu: šėšiUsdešimt mylių at
stumas skiria vasarą nud žie
mos!

Portlande rožės žydi, galima 
beveik vienmarškiniai vaikščio
ti, o Už šešiasdešimt mylių Snie
gas ir ledas. ,

Kaip jums tatai patinka?
Mums tiesiog niūku. pasidarė 

besiklausant apie tokį nepapra
stai gerų klimatų. Ypačiai biu
ru dačefei ptisiiūinuš ChicUgOs 
“maionumuš”: vasaros “turkiš
kos pirties” kaitras ir žiemos 
oro nepastovumą. O SUhėnas 
tiek liko sUžUvetaŠj jog pareiš
kė, kad jis kraustysis į Vakarus 
gyventi, kaip tik* baigs S&VO 
profesiją.

(ĖUš daugiau)

Garsinkites “N-nose”

j11——™—- ............ ■■■•—-

Gražus Ir Įdomus 
Naujų Metų 
Programas

Rengia Pėbptes frve
sutikimui Naujų Melų Reo- 

pieš krautuvė rengia gražų ir 
domų programą šiandien^ an
tradienį, 7tą valandą vakare, 
iš Stoties W.G.E.š.

Patirta^ kad programų išpil
dyme dalyvauš radio “Grena
dierių trion, “Dėde” Vaitekūnas 
ir kiti' žymus talentai > kurie 
patiekė gražnį dainų-, muzikos, 
juokų^ sveikinimų, pranešimų, 
t-l*

Taigi, nepamirškite pasiklau
syti. Rep. xxx

• © W.P.A, { ruošiasi surašyti 
visus t'rokus ir autobusas Chi- 
cagoj, tinkamus karo ir civilės 
apsaugok reikalams. Armija tu
rės teisę mašinas perimti, bet 
Už jas užmokės arba, sugrąži
nus, atSiteis už jų vartojikną.

JMIMAl
HICAGOJE
ARMALĮUS, Donha E., 130 

West U4th Street, gimė lap
kričio 23, tėvai: DomiAlėk ir 
Irma.

BAL, Donald, 2833 West 40 
Place> gimė lapkričio 29> tėvai: 
JOsepli ič kfei'en.

JAKUBONIS, Ruth, 2437 
North1 RUcihe AVertUė, gimė 
gruodžio 4} tėvai: Petėr ir Mi- 
chaeline.

MOORE, Ue’tty J., 3517 So. 
Lituanitu Avenufe, gimė gruo-

beth.
PHILLIPS, George L., 6542 

SOUth WėstėrP AvėnUe, gimė 
lapkričio 23> tėvai: Georgė ir 
Elsie.

PAULIUS, Alice, 4422 SoUth 
Gurtipbėll Avehuė, gimė gruo
džio 7, tėvai: Charles ir Adėte*

SKUTAS, Joanne M., 3106 S. 
Ralsted St., gimė lapkričio 28, 
tėvai? Josepli ir AnnU.

YURKAS, Diane, 3512 Šhtef- 
field Avenue, gimė gruodžio 11, 
JBVai: Albert ir Fiorėnce.

Keru KtU deluVlsHtj 
tytiuka, 

NAtHAN KANTER
MUTUAL LlQUOR 

tVIlOLESALE
4707 80. Halsted Si
Tel BoulevahJ nou

r .K.UuLPvRl RUD^ING ANI? 
6HEET METAL UO.

<216 S. Haisted St. VICtory 4965
•logub, ryna& stoglangius b 

sienų apmušimus.
išėmė bei Ką Atnaujiname be> 

t Darbas užtikrintas. Pilnai 
^pdi:«"stas

RĖMKiTE Ic^.S, KURIE 
GAR&NAs!

N A U ? LE N O v- ’džio 5, tėvai: Robert ir Eliza-

ui LhkiAlNorėdaUii gbeiio palarnĄvihAu šaukitfe £)At)’S ROOT 
BEER COMPANY—INDBPENDENCE 4600.

1 mTii.r- -ETi' ■■!■■■ >

epnkluusotny bė 
yt-a bt^hgikusiaš tautės turtas 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, remOrthlokite ir įsigykite hh- 
rhus pagal musų ilgamečio iš
mokėjime planus. Taupykite ir 
paskolas įnikite žyttiiaUšidje lie
tuvių įstaigoje. UŽ apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec. , 

3236 S. Haisted St. CAL. 4118

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

vedama ir r<namtį fronte”. Mes visi galime prie jos prisidėti.
Stokime šaVanofiaiš į Givilę Apsaugą. Nežiūrint kų mokame ir koks inušų užsi

ėmimas, kiekvienas galim prie civilės apsaugos prisidėti. Reikia tam mechanikų, 
reikia slaugių, reikia daktarų, stenografių, reikia karo veteranų, moterų mokančių 
pirmą pagalbų, mbkanČių megstij siūti) virti, ėtc.

Civilėj Apsaugoj kiėkviėna^h yra Vietai ir yra darb'o.
Stokime ir mes lietuviai į Amerikos civilių gynėjų eilės. Karo fronte kareiviai 

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

išpildykite žemiau paduotą aplikaeiją ir pasiųskite ją nurodytu adresu. Jus pa
šauks kai talkos, reikės.

• -vs—*—• '   ■.«,» . -  .»____  ___________ -   - -2 • — ■   -
įh,i lig.. . .......     111 ............. ***"

ENROLLMENT FOR CIVILIAN DEFENSE DUTY 
CHiCAGO COMMISSION ON NATIONAL DEFENSE

’ G MaYOR EDWARb L kfeLLY Chilrman
V. Š. birečibf bf CiVilian Defense for the Metropolitan Area bf Chicago.

feAftNbT ttGbKS, fcxetmi!ve Vice-Chairman LAURENCE H. ARMOUR, Treasurer

1?4-Įj6 <W. Washtagton st. Phone Frankiin 7580
L. Name .....  u;. .....;;.......       ,

Addr'ėSŠ ..... ;........ ;..... •................................. Tėlfephonė No......................;...
S-. Marriėd Šingie ...... •...... . Age .............. Malė ..............  Female .......... .
8; fiirthb Placė ..... ;.... ;..............DatS ........... ........ ......................... ......... .
4- . U; Ši Citižbft'! Yė§ .............   No*. ....t.........  Tirst papers: Yes ...».........■... No ....;..... ,...
5- . Aiiy physkal dfeabiHty? ............................... '..... ........ ..............................
6. Preserit occupation ...-..................................... : Ijušinėšš addfešš ...................................................

7J Ėduėatioh (Ihst sėhool attended): Grade High school .... .................
. Čollėge ....................................... :____ ....Profess onal ........................ ;............... .-.

8. What languages, other than tMiglišlų dd you Vehd, wHte or ėpėUk?

Will you take eouršfes bf insirtifctibh fdr, and Bė avalriblė Ibt ^art-work irtt
□ Volunteer Nursirig? _ ' . , ,
□ Assistihg ih ębhsUųi'er infothidtidh Lėnters—-sliovdftįt hbW tb Bihintain our 

Standard of living ih spite of shbrtages and flslii£ bMcfeš?
□ Emergeący Work lot Civilian Protection? '

<_______ _______________________________ • ------- ------ -—________
0. W'0ūld you be UVailablė th assišt poliėė, fire and othėb mtihlčipdl depąrimehts ih

case of emėrgehcy ? ........................................ .................................................. ............
10. Abė you licėnsė'd tb dpėrate: A car .... Bus Or truck? ......................
11* Have you a car availablė for volunteer duty wheh čalled upofi? .... •.....
12. Are yOU available for ybuth hetivitiės (fbf school Vdluhtfe’efs) ?
13. State exper.’ence in any OtH'ėr čapasity tha‘ri thošė abdv’ė mėhlioned that might bė 

of ūsė ih defensė':

14. Cheėlt hhy bt ihė £dllo\ving ih which you have had experience:
O Ailto hiėčhahic
□ Boating or navigation 
O Clerk
□ DėhYdiitibh Wbrk
□ Eleętrician

□ ihrfcį iaid
□ Food breparatipn

j MptbVtycle operatoy 
ONhHfe

□ ghyšiėihh
□ Plumber
□ Police work
p Radio operator
□ Shorthand

15. Typė of duty Uesiffed: r f >?,• t------- —------------------------- --------—r ---

1$. tf ąualifięd, \vill you abėėpt dthėt ėššighėd dūties? —------=————----------------
j (ŠigMture of applfeaht) m*-- - -t-r

Date —-—: n —. .. . r -1 r .
jrriivr"rn į "..n-

viuTOR BAGDONAS 
LOUAL & LGNG ttlSTANCE 

MOVING
erkraustom forniėius, pianus ir 
iSbkius bakahdus bei Storus, 
ežam į farthas ir kitus mi'es 

as. Žema kaina, Musų darbas 
arantUotaš. Taipgi prisiatom 
igli* i Visafe miesto dklis.
3212 So. Haisted St.
Šaukti Tel. VICTORY 0066

• fotografas 
CONRAD 
iGTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
tnos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywooo 
šviesomis D a r b as 

rankiotas.
42b W. Š3ta st

Tel. ENG. 5883-5840

NAUJA 
MA D Ų

KAINA 15 CENTŲ 
lik ką gavome naują madų 
knygą* kurią galftė gauti pas 
•uis. Siųskite savo orderius!

NAŲjtfeNpfc,
l?39 So. lUišted 8L, 
rhfchgo. iii.

Vardas ;.„Ml....... ..............

Adresas ....... :........................

Miestas

Valstija ................................. .......
, ** --- -

KĖMRite tuos, kurie
GARSINASI

“NAUJIENOSE”
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ENGLISH
- COLUMN - Amerikos Gavo Dailės

SHARPS & FLATS
(Continucd froin yesterday)
Merry Christmas to you too! 

Oh, good night, what am I say- 
ing, Chitmas is past... Ah, yes, 
būt the memory lingers on ... 
My head is štili spinning from 
all the fun and good cheer we 
had lašt Tuesday a t Pirmyn’s 
Christmas Party. Some party 
that... You that missed it are 
sorry, I am sure. It was worth 
a ųuarter to see Gharlie Mate
kunas as the villain in Hisses 
and Kisses (that huge “specl- 
icle” we presented), while his 
dear little wife Ida played he
roine to Bruno Brooks’ Hero. 
Some fun! and show me One 
person who didn’t get a bounce 
out of the costume “Ale Good” 
wore as the sun “what rose and 
sat”.

ietuviai!
/ " ' ' ' . ' • • v

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

—x—.
All the other characters por- 

traycd their parts very well as 
was expected. Those faruous re- 
cordings by Sour and Howe, 
Ine., were made by a group of 
well known singers at the home 
of Charlie and Ida Matekunas.

reinember when I 
such good pantom-

I don’t 
have seen 
ime as was displayed by Christ- 
ine Miller, Eleanor Kriščiūnas 
and Evelyn Stankus to the re- 
cording of the Andrews sis terš 
singing “Aurora.” That really 
was tops!!

Well, I šaid lašt week we hhd 
difficulty in persuading Santa 
to come out ahead of time, and 
daru him, he kept his word, he 
didn’t come himself, būt sent 
us a little shapely lady in red 
tights short white bailei skirt 
ant white boots, and thought 
he could fool us by hiding her 
under a falše face and whiskers 
that looked likę bis. Būt we 
knew it was Sue Staliga, Ue- 
cause she is the pnly person we 
know wlio wears a 31/* sized 
shoe.

Community singing was fun, 
too, ar ne? Ida and Mrs. Ste- 
phens made the cute little sand- 
wiches. Johnny Avelis sure 
makes a fine chorai director.

We were mighty happy to 
see so many older folks there. 
They sure helped to make our 
party a success. Come again 
vvon’t you ? 1’11 bet there weren’t 
three prouder mamas then Mrs. 
Miller, Mrs. Kriščiūnas and Mrs. 
Stankus, and they should be. 
Thanx for comming and celeb- 
rating with us. I guess the very 
biggest vote of thanks goes to 
our never tiring, most compet- 
ent, and hardest working sočiai 
chairman, Estelle Parker.

Imagine, not one — būt fįve 
big Christmas Trees — thanks 
to our dear friend and sponsor 
Mr. Walter Neffas.

It was nice to see Joey Žukas 
over- Christmas. He was staying 
with the Stephens’. Jie seems 
to be getting along very wejl.

• We hope he will be with us 
again by next summer. Chorus 
received a very nice letter from 
him regarding their small 
Christmas gift to him.

Christmas brough t on an en- 
gagement by two.comparitively 
new members, būt already 
quite valuable to the ęhorus— 
Harriet Ruby, our secretary, 
and Edward Apke. They are to 
be married some time in Jan- 
uary. Congratulations 1

Chorus received a gorgeous 
card from a very fine chorus 
sponsor Mary Brenza. Thank 
you for your kind thought.

I. Sįpger
| * i

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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

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

giai važiuokime, nenudėvėkim pergreitai auto
mobilių padangų. > .

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

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

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

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

Bukim geri Amerikos piliečiai!.

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJ^J Blaszczynskio Gyduolės gaunąmos 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.

BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Av, brunŠ:72o9

; LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ■>.

Joįjn Jf. (Kuiieikte
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

1605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairįield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
— • KOPLYČIOS VISOSE

IsyiYol CHICAGOS DALYSE
• • \ . t

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

WWAWVWVW 
Ambulance 

,. Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį ■

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B.
6812 South Western Avenue
1410 South 49th Court, Cicero

4348 S. California Avenue

,3354 So. Halsted Street 
' Tel. YARDS

1646 West 46th Street

3319 Lituanica Avenue

PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

Phone LAFayette 3572

710 West 18th St 
1419

Phone"YARds 0781

YARds 1138
YARds 1139

- LACHAWICZ IR
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

ANTANAS M/
3307 Lituanica Avenue

SŪNUS, '
Phone CANal 2515
Tel. PULLMAN 1370

Phone YARds 4908

• Kazimieras Norwaish •
Fort Wayne Art School and 

Museum dailės mokykloj, Fort 
Wayne, Ind., dailę studijuoja 
Kazimieras Norwaish, sūnūs 
Gary, Indianos gyventojų, Alek
so. ir Monikos Norvvaish’ų, 1575 
Elssworth ąvenue. Už parody
tą gabumą dailės srityje mo
kykla jam suteikė stipendiją.

Jisai visai jaunas vyras, nes 
gruodžio 31, rytoj, sukaks tik 
22 metus. '

Šią vasarą dailės studijoms 
jisai -buvo nuvykęs į Province- 
town, Cape Cod, Massachussets 
valstijoj, kur yra didelė daili
ninkų kolonija, f

Kazimieras yra brolis seržan
to Ąleks Norwaish’o, kuris tar
nauja armijai ,Hawaii salose.

Tyrinėja Illinois 
Anglies Kasyklų 
Tragediją . _ ■

Sprogime ^uvo\8-ni Kasėjai
HARRISBURG, III. — Val

džios inspektoriai ir Peabody 
kompanijos atstovai. daro lyri
nėjyną surasti priežastį spro
gimo kasyklose No. 47, A prie 
Harco, III., kur užvakar žuvo 
8-ni kasėjai.

(Prieš 2’3 metų tose kasyk- 
ose įvyko sprogimas, kuriame 
žuvo 11 žmonių.)

žuvusiųjų draugai dirbo per 
1.7 valandų, iki priėjo jų už
griūtus kunus. Visi buvo taip 
sudegę, kad nebuvo galima jų 
pažinti. Patyrė žuvusiųjų pavar
des tik sui pagalba metalinių 
numerių ant jų kepurių.

Žuvo, .36 m. McCoy Cobb iš 
Eldorado; 40 m. Orval Dougher- 
ty, 46 m. William Strange, ir 
32 m. Boy Donaldson iš Har
co; Charles Pemberton, 30, iš 
.Marion; 40 m. H. J. Smith, iš 
Galatia; 49 m. John Fletcher 
iš Thompsonville, ir 30 m. Ha- 
rold Holden, iš Harrisburgo.

Sustreikavo Peoria 
Gelžkelis

PEOBIA, III 
ėjo 104 inžinieriai 
nautojai Toledo, 
Western gelžkelio, 
nuo Effner,, Ind., 
Ia. ' Darbininkai 
darbo sąlygomis.

- Į streiką iš- 
ir kiti tar- 
Peoria ^and 
kuris eina 

iki Keokuk, 
nepatenkinti

Žuvo Motina Ir 
Trys Vaikai

CHAS. A. ZUNDALEK, HOME 
FEDERAL SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION 
PREZIDENTAS

Home FederaL Savingsx and 
Loan Agsociation patalpos ran
dasi prie 18-tos gatves ir" Ash
land Avenue. Apylinkė bižniava 
ir privažiavimas parankus iš vi
sų miesto dalių taip automo
biliais, • kaip gatvėkariais.

Home1 Federal Savings and 
Loan Asšociation , (taupymo ir 
paskolų bendroves) turtas sie
kia daugiau kaip $10,000,000. 
Reiškia, ji yra didelė finansinė 
^staiga. Reiškia, ji turi plačių 
visuomenės sluoksnių pasitikė
jimų ir pasitenkinimą gaunamu 
čia patarnavimu. - > ’

Taupomi šioje benrpvėje, pi
nigai — sumos iki $5,00,0 — 
yra apdrausti. Norint taupyti, 
čia yra saugi vieta tamstų šu- 
taupoms. Paskolų ir šiaip fi
nansiniais reikalais čia pavartų 
kreiptis. — Sk.

Mirė Daniel 
Hoan’o Žmona

MILWAUKEE, Wis. — Su
laukusi 57 metų amžiaus mirė 
Mrs. Agnės B. Hoan, žmona 
buvusio Milwaukee majoro ir 
garsaus socialisto, Danid Hoan. 
.Ji turėjo širdiesf ligą.

Labai Skaitlingos 
Antano Kaspučio 
Laidotuvės
Dalyvavo Didelis Būrys žmonių

♦

Vakar rytą šv. Kazimiero ka
pinėse buvo palaidotas Antanas 
Kasputis, ' 7657 * South Sanga- 
mon Street, žymus 'Southsidės 
lietuvis. Velionis staigiai mirė 
Kalėdų dieną, besisvečiuoda- 
pias pas draugus Strupus, 
Northsidėj.

Laidotuvėse dalyvavo labai 
didelis skaičius giminių ir drau
gų, ypač biznierių, tarp kurių 
velionis turėjo plačią pažinti. 
Prieš keletą metų ir jis buvo 
biznyje. Pastaruoju laiku 
laikė didelį apartamentinį 
ma.

Paliko Daug Giminių
Laidotuvės prasidėjo iš J. F. 

Eudcikio koplyčios, kur kūnas 
buvo pašarvotas. Pamaldos įvy
ko Šv. Kryžiaus bažnyčioj.

Velionis palikot žmoną Oną, 
sūnų James, dukterį Dorothy ir 
jų šeimynas, taipgi seserį, Stel- 
lą Gudaitienę, ir laba?'daug ki
tų giminių.

S. Szambaris
Labai skaitlingos buvo ir 

Marąuette Park biznierio Stan
ley Szambario laidotuvės, pe
reitą šeštadienį. Keli šimtai 
žmonių ir ilgiausia procesija 
automobilių nulydėjo jį į šv. 
Kazimiero kapines-

Jisai buvo plačiai žinomas ir 
visų geribiamas žmogus.

LIETUVIAI

Vir-MILWAUKEE, Wis. ■ 
tuvinio gaso< pilnam kambaryj 
nutroško 37 metų Mrs. prace 
De Roo ir jos trys vaikai: 12 
metų Marilyn, 9 m. Barbara ir 
7 m. James. Visi buvo neby
liai.

Policija spėja, kad motina at
suko gasą, užsidariusi kamba
ryj su vaikais.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

Lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrięally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemitno, 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.
Daiigelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phonė YARDS 1373

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

ĮįįĮpF&tifa. TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

' l^reivas Akis
, Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

DR. KARI NURKAT
(NURKAITTS)

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

3241 S, Halsted Street
PHONE CALUMET 4591 
RAKANDŲ KRAUTUVfi 
______ ----------------------- 1------------

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

u Žū

na-

Svarbus Pranešimas 
Alinių Savininkams

Rytoj pasibaigia laikas pil
dyti ir priduoti federalei val
džiai taip' vadinamus “Floor 
Stock Tax” raportus.

Savininkai privalo parodyti 
^kiek gėrimų turėjo ant rankų 
spalių mėnesio pradžioje. Ra
portams yra specialės blanko^ 
No. 758.

O Marshall I'ield, steigėjas 
naujo Chicagos dienraščio 
“Sun”, paaukojo $50,000 Rau
donojo Kryžiaus karo fondui.

PA^TARA
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. TENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
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 Nėdėl. pagal sutartį. 
Rez. -6631 So. California Avenue 

' Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HEMLOCK 5524 
Rez. Tel. HEMLOCK 1643 

Emergency M<DWAY 0001

Al. .1. Valibus. M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

kitataučiai:
. Ofiso Tel. VTRffinia 0036 

Rezidenciios 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. Pulsuoki Le Vari
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija 
1031 W. 18(h St. netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
diena, 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:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

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

‘ Pirmadieniais 7 iki 9.
Šeštadieniais: 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9. 
šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' c ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

' Telefonas YARDS 0994
.Dr. Maiirice Kahn

4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 popiet
7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.

Rez. Telephone KENwood 4300

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos: nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pągal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICK’ĄS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas* HEMLOCK 7899 
Namų tel. REPUBLIC 4688

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagžd sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014 Tel, STAte 757t 
VaL: nuo 9:00 iki 11:00 ryto

t ■■ f P' X . . ... w .4.!.^)
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KITI JAS KELIA, BET TAUTIŠKOSE 
KAPINĖSE KAINOS PALIEKA TOS PAČIOS
Karas Permainų Sąlygose Nepadarė; Ka

pinės Nuolat Puošiamos Naujais 
Paminklais

--- '
JOS ATDAROS VISŲ ĮSITIKINIMŲ, VISŲ TIKYBŲ 

SMON&MS

Ruduo ir žiema kolkas dar 
nenuvargiho žmonių nei šalčiais 
nei darganuotu, nuobodžiu oru, 
tad, liuoso laiko turėdami, dau
gelis išvažiuoja kur nors pasi
važinėti.

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
turi daug lankytojų. Nors da
bar kapinės nusiėmė vasarinius 
gėlių aprėdaluš, jos vistiek tei
kia gražų ir malonų įspūdį 
kiekvienam atsilankiusiam. Jos 
pasipuošė daugeliu brangių ir 
gražių paminklų, daugiausiai 
patarnavimu dabartinio kapi
nių pirmininko, A. Tamkevi- 
čiaus, kurio ofisas randasi prie
šais Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Dėl Bažnytinių Apeigų
Daugelis kapinių lankytojų 

klausia ar Lietuvių Tautiškos 
Kapinės priima į kapines jei 
mirusis yra laidojamas su baž
nytinėmis apeigomis, nes yra 
daug tokių, kurie tokią pagei
davimą pareiškė prieš mirtį. 
Taigi, reikia pasakyti, kad Lie
tuvių Tautiškos Kapinės nesi
gilina nei į politinius, nei j 
religinius žmonių įsitikihimus. 
Su kokiomis apeigomis ar cere
monijomis miųusis ar jo šeima 
nori, su tokiomis jisai gali bū
ti palaidotas Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse.

Visus Priima

Tautiškose Kapinėse, o atėjus 
liūdnai valandai, kapinės suteiks 
lygų ir gerą patarnavimą vi
siems.

Lotai Nepabranginti
čia dar turiu pastebėti, kad 

ištikus šiam karui Rymo ka
talikų bažnyčia ir kapinėse duo
bes jau pabfangino. Lietuvių 
Tautiškose kapinėse pasilieka 
viskas tiek kiek buvo, nes jos 
nenori iš nieko naudotis. Tu
riu pastebėti, kad dar yra lu
tų, kuriuos galinta įsigyti tik 
už šešiasdešimts dolerių, taipgi 
prie Kapinių yra fondas^ į ku* 
rį įmokėjus tam tikrą sumą, 
kapas bus taisomas iki Kapi
nės gyvuos.

Kur Kreiptis
Plačiau norėdami patirti apie 

Lietuvių Tautiškų kapinių są
lygas ir patvarkymus, kreipki
tės pas kapinių prižiūrėtoją p. 
Schultz arba pas kapinių pir
mininką, p. A. Tamkevičių, ku
riuos visados galifria rasti ka
pinių raštinėj arba paminklų 
raštinėj priešais Lietuvių Tau
tiškas kapines. X. š.

Gloria Vanderbilt Ištekėjo

NAtfHEiNV-ACMJB. TelėfchAtr

Hollywoodo artistų agentas Pasųtiaje Di CiėcU ir jo 
jaunoji žmona, Gloria Morgan Vamlerbilt, 17 melų tiii’- 
titule, po jungtuvių Santa Barbara, Gal., bažnyčioje. ,

JAPONAI GRASINA MANILAI

Suimtų Ateivių
Teisės Užlaikytos

na sunku, jeigu patys fl&riai 
apsileidžia. ( :

Praeitų metų valdybos dar
buotei negalima daug ką tiž-

CLASSIFIED AOS.

čia priima visus vienodai, 
Dar turiu priminti, kad Lietu
vių Tautiškose kapinėse jau yra 
daugelis palaidotų su bažnyti
nėmis apeigomis, už » kuriuos 
pamaldos atlaikytos kitataučių 
bažnyčiose. Todėl, norintieji, 
gali pilnai apsirūpinti Lietuvių

■■iii bih—1 —II I l

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ 

...  - ... , - ------—<

RENGIA
NAUJŲ METŲ
SUTIKTUVES

PETRONĖLĖ GRIMELIENĖ, 
po tėvais Pocius.

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

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 2 sūnūs Joną 
ir Stanislovą, marčią Marie 
ir anūką, dukterį Bronislavjį, 
žentą Stanislovą Petraitį ir 
anūką, brolį Vincentą ir se
sers vaikus: Bernice, Juoza
pą, Joną, Stanislovą, Laurą, 
Helen Jurgens, pusbrolį Juo
zapą Rakauską, švogerius Jo
ną Rimkų ir Mykolą Grimelį 
ir jų šeimas, ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas namuose 
2312 So. Seeley Avė. Laido
tuvės įvyks .penktad., sausio 
2 d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Aušros Vąrtų parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą; o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Petronėlės Gri- 
melienės .giminės, draugai ir 
pažįstami esat rtuoširdžlai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

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

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

Bridgeporte:
Bruno Gaidamavičiaus taver

nas, 732 W. 31st Street, Nau
jiems Metams^ gražiai išpuoštas 
ir prirengtas, kad visi, kurie 
lauksite Naujų Metų “Bruno’s 
Taverne”, linksmai laikų pra- 
leistumėte.

8 8 8

Pas Joe ir Anna Petraitis, 
bus linksma sueiga jų “Rain- 
bovv Tavern”, 658 West 35th 
Street. ... / FAČME-kAtJJlBNŲ PhAtb i

Karo departamento raportas sako, kad dar daugiau 
japonų pajėgų išlaipdinta Lingaayene it šiaurės Luzoiie, 
bet, pabrėžiama, amferikiečiai ir pilipinui sėkmingai ap
gina pozicijas. > • /

Ateiviai-priCšai Vokiečiai, 
italai it japohdi, — kuriuos fė- 
deraliai agentai suėmė jų su
laikymo Vietose gali tartis su 
savo advokatais, arba nariais 
savo šeimų arba draugais, ge
neralinis prokuroras Francis 
Biddle pranešė visiems Suv. 
Valstijų advokatams. •

Štiimti ateiviai-prieŠai gali 
siųsti ir gauti laiškūs, supran- 
tamaj cenzurtiotūs, ir gali vai?- 
;dii telefonų po priežiūra, sako 
Generalinis PfokUroras.

Spaudos iiūtiak fotografai if 
btndra publika negali aplanky
ti suiiiitUš ateiviuS-ptiešus. To
liau, pagal p. yiddleį surašai 
vardų sulaikytų Uteivių-priešų 
įiebUs išduoti dūbfti;, bet drau
gai if šeimos iilVrfai gali sužino
ti apie juos iš SliV* Valstijų ad
vokatų savo distrikte; arba iš 
Vietinio Fėderal Btireaū of In- 
vėstigation ofiso arba arčiausio 
Inimigration and Naturaliza- 
tioii Tarnybos ofiso.

Dabar išklausimai laikyti nu
spręsti ar suimti ateiviai-prie- 
šai privalo būti sulaikyti ligi 
karo pabaigos, paliuosuoti arba 
paliuostioti po parolė.
- IšklaušimuS) sako Generali
nis Prokuroras, veda Stiv. Val
stijų advokatai kiekviename 
teisiiiiškame distrikte su pagel- 
ba civilių komisijų generalinio 
prokuforo paskirtoms. Po pil
nų ištyrinėjimų, Komisijos re
komenduos ką daryti su tais 
atsitikimais, bet galutinis nu- 
spretidimas apie ką daryti su 
ateiviu-priešUj ar paliuosuoti jį, 
paliUosuoti po parole, arba pa
vesti armijai - tolesniam sulai
kymui —- guli Su generaliniu 
prokuroru.

P. Biddle pareiškia, jog atei- 
viai-priešai bus sulaikyti tik 
kuomet laikoma^ jog jų sulai
kymas yra būtinai reikalingas 
mūšų šalies ramybei, taikai ir 
saugumui, it jie1 per visą laiką 
bus sulaikyti,

Ligi galutino jų atsitikimo 
nusprendimo visi ateiviai-prie- 
šai pasiliks priežiūroj Immi- 
gratiun aiid Ndturttliždtion Tar
nybos* —-FLIS.

mesti* Atrodo, kad visi savo 
užduotis išpildė kiek jiems ap
linkybės leido, O klaidų tai mes 
visi padarom. Bet užmirškim.

Sukaktuvės
Suvalkiečių Draugija rengiAr 

si prie'savo trijų melų sukak
tuvių, koncėrto ir baliaus, ku
ris įvyks sausio 25 d. 1942 m., 
Marųuette Park svet., 6908 So. 
Western avė. Durjs atsidarys 
3 v. p* p., programas prasidės 
4:30, o šokiai prasidės 6 V* v.

Rodos, klaida įvyko draugi
jos susirinkime kviečiant dar
bininkus į balių. Buvo kviečia
mi apie 5 v. v., o turėjo būti 
trečią valandą po pietų, kaip 
yra ant bilietų.

Penki rengėjai
šio vakaro rengimo komisi

ja prašo visų — kaip narių; 
taip svečių, skaitlingai atsilan
kyti į suvalkiečių rengiamą ba
lių. Mes stengsimės visus pa
tenkinti koncertu, šokiais ir 
visokiomis vaišėmis. Rodos, 
visko bus, ko tik širdys trokš. 
Komisija dirba išsijuosusi vis
kam prirengti, nes visi komisi
jos nariai darbštus žmonės ir 
jų yra net penki: O. Vilienė, 
Mariutė Carter, V. Juška, Ma
riutė Endziulienė ir O. Rudie
nė. —Korcsp. O. V.

■ ■ p* > Gėlės Mylintiems 
J A V«8tuvėnis, Ban- 

O fl flkietams, Laidotu- 
W 11 U fi vėms, Papuoši- 

' mams.
-
► 
k

d GĖLININKAS
3 4180 Archelr AvėnUe-
E Pfionė LAFAYETtE $890 
^xxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxx*

LOVEIKIS
M 
K 
M

mniii ■taulorf Dalis.
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestnvė BankieUms

8T.

K

3316 80.
Te|* TARPS 73* „
XXXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXX

J. ir A. Petraičiai dar nauji 
biznieriai Bridgeporte, bet turi, 
pasisekimo. Kaip pas draugiš
kus biznierius, į jų užeigą su
sirinks jų draugai ir kaimynai 
linksmai sutikti Naujus Melus.

— J. A. S.

Didelis, Garsus 
Restoranas 
Bridgeporte
Norkų “Uriivfersal Restaurant’

Universal Restaurant, 750 
V/est 31st Street, yra vienas 
lidžiausių restotanų bridge
porte. Savininkas A. A. Norkus 
yra žinomas gabus tos rųšies 
biznierius, ir kuomet praeitos 
depresijos laiku kiti apylinkes 
restoranai užsidarinėjo, p. Nor
kus savąjį dvigubai padidino.

Dabar l’rtivėrSal Ikstaurani 
yra moderniškai išdokoruotas 
‘r švariai užlaikomas. Jo savi 
ninkai ypat umai rdpinfesi, kaf 
valgiai hutų tiekiami kuogeriait- 
dai, užtai pas “Norkų” visuo
met pilna klijentų. -

,Vdikai —* Talkininkai* J"*
Pp. Norkų jaunuolis sūnūs ir 

dvi gražios dukterys yra pa
stovi pagėlba biznyje.

Vestuvėms ir ■ įvairiems pa- 
renginiams “Norkus” pristato 
pilnai prirengtus^ tihkamus val
gius, o šventadieniais visuomet 
turi paukštienos ir gardumynij 
iki vėlybos nakties;

— J; A. S.

Aukokite Rąudonąjam Kryžiui!

Suvalkiečių D-ja 
Rengiasi Švęsti 
3 m. Sukaktuves
Ruošia koncertą-balių sausio 

25, Marųuette Parke

Suvalkiečių Draugija laikė 
savo priešnietinį susirinkimą 
gruodžio .22 d. Hollyvvood sve- 
tainėj.

Kaip jau buvo pranešta, ji 
iššitinko veik visą naują val
dybą 1942 m.; išskiriant pirmi
ninką.

Valdyba susideda iš šių as
menų: pirmininkas — Antanas 
Valakas (senasis); vice-pirm. 
— Juozas Geraltauskas; proto
kolo seki4. —. Jonas Gurgžda; fi
nansų sekr. — Marytė Carter; 
ižd* — Antanas Endziulis; ka-
sos globėjai -- Augustas Gry
gai ir Vincas Rinks; korespon
dentas — Ona Vilienė; Inaršal- 
ka — Mary Carąlinas.

Nemalonumai
Iš praeitų įlietų valdybos ra

portų paaiškėjo visų metų veik-* 
lai finansai ir t. t. Buvo kiek 
nemalonunnį su narių mokes
čiais, nes buvo daug nemokė
jusių naiių, o visi norėjo daly
vauti. balsavimuose. Bet, ačiū 
finansų ."komisijos- knygų' per- 
žiurčjhilUi, viskas buvo stltvar- 
kyta, bariai , ąiit vietos turėjo 
užsimokėti ir tik tuomet galėjo 
dalyvauti susirinkime.

Butų gerai, kad visi nariai 
lai žinotų ateityje -- laiku Už
simokėtų savo ihelinę mokeslį. 
TuOiiiet Debilių jokių 'nenialo- 
Uunių finansų sekretoriui, nes 
ir iš fin. sekr. negalima tikėtis 
tiek daug, nes darbo žmogui, 
dirbančiai^ /dUbtUVėjc, .yra ga-

PERSONAL 
Asmenų Ieško

JONAS GIRDŽIUS, .paieŠkau sa
vo pusseserės Anelės Tališauckai- 
tėk, po vyru Vingienės. Pirmiau gy
veno Chicagoj, 1357 Dean st. Iš 
Lietuvos paeina: Skersnemunės pa
rapijos, Retulių kaimo. Pati, arba 
kas žino apie ją, malonėkite pra
nešti Šiuo antrašu: JONAS GIRD
ŽIUS, 2239 5th Avė., Pittsburgh, 
Pa. ‘
—■ i^i » ii m i .ii. i ..........-

SITUATION WANTED
Ieško Darbo _ _______

3 ASMENŲ ORKESTRAS ieško 
darbo groti Naujų Metų Išvakarėje. 
Šaukite tarp 2 ir 3 P. M. VIRginia 
1486.

— ......................... . I *11111 ■ ........— III

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS SINGLE needle 
operuotojos ptie marškinių. Eck- 
ėrling Bros., 1219 West Vali Buren, 
6-tas aukštas.

PATYRUSIOS MOTERYS, shak- 
ėrs, folders, feedets, stackers, 
shirts finishers, wrappers. Kreip
kitės tubjau. Northwestern Laund- 
ry, 4723 N. Western.

JAUNOS MOTERIŠKĖS 
19-35 virtuvei ir darbui restorane. 
Patyrimas pageidaujamas, bet nėra 
reikalingas. Pastovi vieta.

THOMPSON’S RESTAURANT 
350 N. CLARK ST. 

ROOM 306

HELP WANTED—MALĖ

GERA PROGA 
SENYVAM ŽMOGUI ARBA 

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

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

PATYRĘ VYRAI. PACKERS, 
breakers. Kreipkitės tuojau. North- 
western Laundry, 4723 N. Western.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
patyręs. Gyvenimas vietoje—kam
barys ir valgis. 3738 S. HALlSTED 
STREET.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS RENDAI, apšildo
mas, vyrui, prie mažos šeimynos. 
1850 So. Harding, 1-mas aukštas.
*■***■ ■■■■ i, ■■...i. ■ 111.................■■■u .i,......  „ „

FOR RENT—IN GENERAL 
 Renddai—Bendrai

4 KAMBARIAI ANT RENDOS, 
su maudynėmis. Pečium šildomi. 
Renda $18.00. 3308 So. Union Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
barnus, lotus, farmas ir biznius 
Turime dideli pasirinkimą namų 
pirkti už cash arta mainais. Norinti 
Pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo saukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avq.
Tel. YARDS 1901.

FARMS FOR SALE 
Ukiai Pardavimni

112 AKRŲ FARMA su staku ar 
be stako. Geri pastatai, geras vieš
kelis. mylių nuo miestelio. Par
duos nebrangiai. Duokite atsakymą 
angliškai. MIKE KOCINSKI, 
Friendship, Wis.

No. 4949 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mietos 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48.

Norint gauti vieną ar daUh 
giau viri, nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti paduotą blan« 
kutą arba priduoti pavytdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą* Kiekvieno pa” 
vyzdžio kainą 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu* Laiškus veikla adresuoti: 
NtujienM Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chieago, HL

NAUJIENOS Dept.
1789 S. Halsted St, Chieaga, I1L

Cla {deda 18 centų Ir pralatt

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SUNUŠ, 
6343 Su. Western Avė. 

Čhicago, Ib Tel. REPublic., 6051

PARENGIMAI
PARENGIMAS 

SUTIKITE, sU savo draugais. Nau
jus Metus gruodžio 31 d. Mildos 
salėje. Prie geros muzikos smagu 
bus Šokti, pasilinksminti. Pradžia 
nuo 7-tos vai. vakaro.
Kviečia L. T. K. Bažnyčios Valdyba

ataiąstf maa HVyadJ Na

4a

(Vaidas ir pavardė)
IMI im   JI.■;..*».! - »I Minai 

. į’.uimaą) i

fe whtQaV 
^■oSMacch^ m. ■■ ■■ 11......... • iim i s ia*5



8

Kur Sutikti
Naujuosius Metus

Pasirinkimo Yra Daug — Ir Kišeniui 
Nebus Skaudu

X

GALIME SUTIKTI KARTU SU “PIRMYN” IR VYRŲ CHORAIS

“Chicagos Lietuvių Vyrų ir 
Pirmyn” chorai rengia Naujų 
metų sutiktuves rytoj vakare, 
p. Neffo svetainėj, 2435 South 
Leavitt St.

Kaip jau žinoma, per keletą 
paskutinių metų tiedu chorai 
rengia tradicines Naujų Metų 
Sukaktuves. Neatsilieka ir šiais 
metais.

Viskas Už 75c
Tai būna draugiškas, links

mas ir gražus suėjimas. Gali
ma sakyti, kad susirenka tėvai 
ir vaikai, ir visi sykiu linksmi
nasi. Visiems vietos ir užsiėmi
mo užtektinai būna. Bus vaka
rienė, programas ir šokiai, o 
įžanga tik 75c' asmeniui.

Taigi, virš. minėtų chorų 
draugai, rėmėjai, ir šiaipMku
rie mėgstate smagiai laika su 
dainininkais praleisti, atsilan- 
kykit į šias Naujų Metų sutik
tuves. A. V.

—ARBA, GALIME ULIAVOTI 
PAS LEGIONIERIUS—

Įžanga — tik trys pakeliai 
cigaretų!

šiuomi pranešame ir. kviečia
me lietuvių visuomenę sutikti 
Naujus Metus pas mus* lietu
vius legionierius, Dariaus-Girė
no paminkliniame name, 4416 
South Western avenue. Apart 
kitokių įvairenybių, bus du or
kestrai: vienas jaunesniems, o 
kitas suaugusiems, kurie gros 
lietuviškus šokius. Bus skaniau
sios kalakutienos (turkey din- 
ner — 75c).

Kareiviams nemokama
Įžanga i vakarą bus trys pa

keliai cigaretų (3 paeks of 
cigarettes). Lietuviams karei
viams Jungtinių Valstybių ar- 
my, navy ar marine unifor- 
muose įžanga veltui!

Pelnas — invalidams
Visas šio vakaro pelnas ski

riamas pereito karo vetera
nams invalidams, kurie randa
si Edward Hines ligoninėje.

šį Naujų Metų išvakarių pa
rengimą rengia ir kviečia tams
tą atsilankyti Dariaus-Girėno 
postas — American Legion — 
gruodžio 31 dieną, 1941 metais, 
kaip 8:30* valandą vakare. Pa
rengimas įvyks Dariaus-Girėno 
salėje, 4416 South Western avė.

Posto valdybos ir direktorių 
vardu, J. A. Mickeliunas- 

—ČIA, UŽ DOLERĮ, IR 
NARIAIS PALIKSIM

Sulauktuvės Naujų. > .Metų 
Įvyks rytoj ir K. Kriščiūno sve
tainėje, 4501 So. Ashland. Jas 
rengia Lithuanian National De- 
mocratic Club.

Visi nariai kviečiami daly

vauti, kad visi kliubiečiai drau
ge sulauktume linksmai Nau
juosius Metus. Įžanga tiktai 50c 
kiekvienam nariui.

Svečiai taipgi kviečiami da
lyvauti. Nenariams įžanga 
$1.00. Valgio ir gėrimų bus kiek 
tįk kas norės — ir vien už tą 
įžangos bilietą. Prie to, svečiai 
taps kliubo nariais visiems me
tams.

Bus Ir Smagi Muzika
Prie gėrimų ir užkandžių bus 

gera muzika, prie kurios bus 
galima smagiai pasišokti ir su 
kliubiečiais smagiai laiką pra
leisti. Taigi, įsidėmėkite, kad 
tai įvyksta Naujų Metų išva1 
karėse, rytoj, K, Kriščiūno sve
tainėje. Pradėsime 8 valandą 
vakare. Taigi, nesivėluokįje.

— Korespondentas.

BUS SUTIKTUVIŲ 
IR DAUGIAU—

Žagariečiai neprisiuntė smul
kesnių žinių, bet, rodos, ir jie 
irgi rengia šeimyniškas Naujų 
Metų Sutiktuves savo nariams 
ir draugams.

Rengia jas ir kelios kitos 
mažesnės organizacijos.

Su£iktUves turės, žinoma, ir 
kiekvienas lietuviškas tąvern’as 
Chicagoj. Pasirinkimo yra daug, 
todėl niekam nereikės nuobo- 
dauti.

Generolas M. 
Janušaitis 
Londone

Chicagos lenkų spauda pra
neša, kad iš sovietų Rusijos į 
Londoną atvyko koks tai “gene
rolas Marionas Janušaitis”. 
Smulkmenų nepaduoda.

Iš paveikslo, pridėto prie ži
nios, atrodo, kad jisai tarnau
ja lenkų armijoje, nes ant uni
formos yra lenkų armijoje žen
klai.

KLAIDOS z 
ATITAISYMAS

Sąraše aukotojų, kurie pri
davė cigaretų Dariaus-Girėno 
Postui, pereitos savaitės pabai
goje buvo paduotas klaidingas 
p. Anna Gulbinienės adresas. 
Turėjo būti 3144 So. Wallace 
Street, vietoj 3144 So. Halsted 
Street.

• Prie Vilią Park, Ilk, sudu
žo 8 prekiniai vagonai, kuriuo
se buvo vežama mėsa armijai. 
Subėgę apylinkės gyventojai 
beveik viską ir lašinius, ir kum
pius, etc., susirinko ir nusine
ša namo. Pravažiuoją motoris
tai prisikrovė mėsos pilnus au
tomobilius.

ACME-N AUJIENU Telephotn
Premjeras AVinston Chūrchillis sako kalbą jungtinei senato ir atstovų buto 

sesijai. < Jis pareiškė, kad demokratijos karo iniciatyvą visiškai perims apie 1913 
įlietus. *

MANILOS KATEDRA PAVOJUJE

v N Afl.TLENŲ-ACME To> *nhoto

Seni metai bėga į praeitį ii 
jau liko tik valandos iki jų pa
baigos.

1942-ri nauji metai ateina sv 
dideliais rūpesčiais ir abejonė
mis. Pasaulis dar nėra buvę, 
tokioj padėtyj kokioj dabai 
randasi. Bet, drauge, šie 1941 
metai neša žmonijai ir dauj 
vilčių. Musų šalis, gavusi neti 
ketą smūgį, susivienijo, tarsi 
plienas patekęs į ugnį. Visi pur
vai išlėkė į orą ir ištiškę pasi
slėpė po žemes dulkėmis.

Amerikos lietuviai, ypač ats 
■aiviai, šios šalies piliečiai, gal 
pirmą kartą pasijuto esą tik 
ri naujos tėvynės vaikai i) 
drąsiai stoja į talką šaliai ii 
viso pasaulio civilizuotai žmo 
nijai.

Sutikim Naujus Metus Su 
Meno Mėgėjais

Panašiuose gyvenimo atsili
kimuose, kokius pasaulis dabai 
pergyvena, pasiryžimas ir vil
tis turi viešpatauti ne tik jaus
muose, bet ir pačiame musų 
gyvenime.

Pranešimai iš Manilos sako, kad japg^ų bombos išgriovė ir padegė tą Mani
jos miesto kvartalą, kuriame randasi ši -milijono dolerių vertės katedra. Japonai 
Manilą bombarduoja neatsižvelgdami Plai,<kad mieštas paskelbtas “atviru”.

3-is Užmušė, 8-is 
Sužeidė Autom.
Tragedijoje

Žuvo ir Daugiau žmonių 
Kitose Nelaimėse

Netoli Jolieto, 111., prie Wil- 
mington amunicijos dirbtuvės, 
trys žmonės buvo užmušti 
dviems automobiliams susikū
lus ant vieškelio 66.-A.

8-ni kiti mašinų keleiviai bu
vo kritiškai sužeisti.

Užmuštieji buvo:
James T. Murphy, 45, iš 

Cherry, III.’; X į
Robert Reed, 20, iš Lockpdrt, 

Hl., ir : , į
Willįs R. Yazel, 56, iš Misha- 

waka, Ind.
Sužeistieji yra užmuštųjų gi

minės.
/

žuvo Du Kareiviai
Prie Collinsvjlle, III., dviems 

automobiliams įvažiavus sta
čiai vienas J kitą, žuvo du ka
reiviai, Corp. Arnold E. Muel- 
ler ir serž. Opai Pindexter, vie
nas iš Altąmont, Ilk, kitas iš 
Durham, Not-th Carolįna.

Chicagoje auĮomobiliai
v užmušė:

Dr. Thomas W. Plantį 4935 
Kentucky ave„ prie Centrą! 
Park ir Irving bulv., ir

33 m. Louis Akete, 7257 S. 
Mozart st., prie 6123 S. Wes- 
tern-. .... , ■ ..v . ■ '

' — 111 1. -T.......... . f " — ■ "--------------- . . •- '

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

NAUJIENOS, Chieago, TTL

CHURCHILLIS SAKO KALBĄ KONGRESE

L____  _____ Antrad,, gruodžio 30, 1941

“IR AMERIKOS LIETUVIAI PASIJUTO
ESĄ TIKRI ŠIOS ŠALIES VAIKAI” V*

Kelios Mintys Apie Naujuosius Metus

Maj. James P, S. Deyčr- 
ėux, kurio vadovaujamas 
J. V. Marinų gąVisonas, su
sidedąs iš 400 vyrų, sėkmin
gai atmušė ‘ Wake salelę 
puolančius japonus per 14 
dienų. Tie narsus vyriu ir 
keletą stambių japonų lai
vų paskandino.

, , , .. »WM.. . ■ , ,

• Iš Englewood policijos nuo
vados kalėjimo pabėgo 49 me
tų kalinys, Lawrence Johnson, 
305 W. 64th Street. Jisai buvo 
kaltinamas apiplčšintais( South- 
sidėje.

h———.—— ------- ——■------ 1 - ■ -----------

REMKITE TUOS, KURIE* . 
GARSINASI

“NAUJIENOS E”

Jaunas Chicagos 
Lietuvis — Dėdės 
’ . ■ ? •* ■ ’ • ■ • .

Šamo Jūreivis
Naujieniečių Zalagėnų Sūnūs
Vakar “Naujienų” raštinčn 

atsilankė jaunas lietuvis juri
ninkas Joseph Zalagėnas. Jis 
yra devyniolikos metų amžiaus 
ir tarnauja krantų sargyboje 
(coast guard). Jo laivas yra 
“klitoris” “Cyprus.”

Lankosi Chicagoj
Zalagėnas yra vienturtis sū

nūs naujieniečių Antano ir Stel- 
los .Zalagčnų, kurie užlaiko ta-- 
verną 7132 S. Racine avė. Tė
vai džiaugiasi sulaukę sunaus, 
nors ir trumpam, dešimties die
nų vizitui.

Jaunasis jūreivis pakraščių 
sargybon įstojo pereitą Kovo 
mėnesį, kada buvo tik 18 me
tų amžiaus. Jis sakosi esąs la
bai patenkintas savo pa’sirinki- 
mu, nes,. girdi, “nuo pat ma
žens norėjau juromis •plaukio
ti/”- '•■■■ '■

Ir Kitas Lietuvis Laive
Zalagėnas jau/ spėjo užsitar

nauti tris juosteles ant ranko
vės, kas reiškia, kad jis jau 
pasiekę “lst class seaman” laip
snį. Jis tikisi neužilgo išlaiky
ti kitus kvotimus ir laimėti 3rd 
class • petty officer laipsnį. Ta^ 
da jis tikisi pereiti ant didžiu
lio tran sporto 1 ai vo.

Užklaustas ar neteko sutikti 
lietuvių pakraščių sargyboje, 
jis shkė, kad tame pačiame lai
ve su juo tarnauja lietuvis Ma- 
skolaitis iŠ Omaha, Nebr.

GALIMA
GAUTI 
“NAUJIENOSE”

Tdigi šiuos Naujus 1942 me
tus sutikim dainos ir dailės mė
gėjų eilėse. Chicagos Vyrų ir 
‘‘Pįrmyn” chorai tam tikslui 
turi paėmę visą p. W. Neffo 
staigą, 2435 S. Leavitt St. Mu
zika, dainos, šokiai ir užkan
džiai tik už 75c asmeniui. Vie
tos yra užtektinai, .ir choristai- 
es užkviečia visus savo drau
gus bei dainos ir draugiškumo 
mėgėjus su jais palydėti senus 
r sutikti Naujus Metus.
Vyrų Choras Į Indianą Harbor

Ateinantį sekmadienį, Chica
gos Vyrų choras, po vadovy
be p. K. Steponavičiaus, išpil
dys programą Indiana Harbor 
Lietuvių Kultūros draugijoj. 
Bus sulošta komedija “Per
traukta Meilė”, ir bus dainų 
koncertas.

Lošimas ir koncertas prasi
dės apie penkias po pietų. Apie- 
linkės lietuviai nesivėluokite, 
kad paskiau nereiktų gailėtis. 
Mes visi mėgstam gražias dai
nas, o Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras, tikrai gerai dainuoja.

Vienas iš Mėgėjų.

PIRKITE
*• J

APSAUGOS
BONUS
IR
ŽENKLUS

BONAI
NUO $18.75
(UŽ $25.00
BONA)

ŽENKLAI
NUO .25c.

Prezidentas F. D. R. 
Dėkoja Prekybos 
Butui už Parama
Jam labai “malonu gauti sava

norius pasižadėjimus pasiau
koti karo laimėjimui”
Chicagos Lietuvių Prekybos 

Butas i>ereitą savaitę pasiuntė 
laišką prezidentui F. 1). Roose- 
veltui, kuriame prižadėjo jam 
savo pilną paramą kovoje su 
“ašies” valstybėmis.

Baltojo Namo sekretorius M. 
H. Mblhtyre prisiuntė Buto 
sekretoriui p. J. P. Varkalai se
kamo turinio padėką nuo pre
zidento:

THE WHITE HOUSE, 
WASHINGT()N

Deceinber 23, 1941 
My dear Mr. Varkala:

The President has received 
your letter and hc vvishes mc 
to convey his decp apprecia- 
tioii of the patriotic support 
which you, and the members 
of the Lithuanian Chamber of 
Commerce so generously 
pledge. It is extremely hearten- 
ing to the President, in carry- 
ing out the will of the Ameri
can people, to receive the vo!- 
untary assurance that the 
country stands as one man in 
its detennination to spare no 
effort and to assume every 
sacrifice necessary to a suc- 
cessful outeome.

Verjr sincerely yours,
Signed: M. H. Mclntyre,

Secretary to the President.
VALSTIJOS SEKRETORIUS 

SVEIKINA ŠVENTĖMIS
Kalėdų pasveikinimai ir geri 

linkėjimai ateinantiems me
tams buvo prisiųsti į raštinę 
Lietuvių Prekybos Buto nuo 
raštininko Illinois valstijos sek
retoriaus, “Secretary of State”, 
Edvvard J. Hughes.

Ant pasveikinimo randasi 
graži antsapuda su auksiniu 
ereliu. —R.

Sveikinimą Naujais Metais 
Butui prisiuntė ir Illinois sena
torius Wayland C. Brooks.

• Gasolino dujomis nusinuo
dijo Harold Jack Lierman, 3341 
W. Lake street, ir Frank Pro- 
tiva Jr., 2535 Millward avenue. 
Abu buvo persiskyrę su žmo
nomis.

• Ęalėdų eglaitė kainavo 
$600 chicagiečiui R. J. McLau- 
ghUn’ui, 7658 Sheridan Road. 
Tiek nuostolių ji padarė namui, 
kai užsidegė, šviesų vielos bu
vo prasidėvėję.

p.




