
k

—------------—------—

The First and Greafest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
▼hk LITNUANIANjDAilY Nkws

PUBLISHED JBY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

First and Greatest Ltthuanian PaihĮ jn America

NAUJIENOS 
ThK LITHUANIAN Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje Entered as second-class matter March 

under the Act
7, 1914 at Post Office at Chicago, III.,
of March 3, 1879

•

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXVIII Kama 3c Chicago, Ilk, Penktadienis, 1------------- ------------- ------------------------------ z—..— tugzejo Sept emberj 26 d., 1941 
rui'".......——-—r-------------------------------- -—’——

No. 227

RUSAI ATMUŠĖ NACIUS PRIE LENINGRADO A

LABAI DAŽNAI VARTOJA DURTUVUS, 
PADEDA TANKAI IR AVIACIJA

Vokiečiai naikina apsuptą sovietų kariuo
- menę prie Kievo

oficialus

labai dažnai 
kad galėtų 
įstiprintų lizdų. Daž- 
vartojami tankai ir 
Aviacija aktyviai da-

vartojo 
išmušti

ir inicia-

labai ge- 
kelių pa

MASKVA, Rusija, rūgs. 23 
d. — Leningrado srityje pra
dėtos sovietų kontraatakos pri
vertė vokiečius pasitraukti še
šias mylias, skelbia 
sovietų pranešimas.
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Rusai 
durtuvus, 
nacius iš 
,nai buvo 
artilerija,
lyvavo puolimuose.

Leningrado srityje stūksan
čios balos ir apylinkių laukai 
nukloti vokiečių kareivių lavo
nais. Sovietų karo vadovybė 
mato, kad vokiečių puolimai da
rosi žymiai silpnesni 
tyvą perima rusai.

Sovietų kavalerija 
rai užpuolė nacius iš
šių, kai pastarieji buvo priver
sti trauktis. Miestui ginti ru
sai vartojo šarvuotus traukinius 
ir ant vagonų įtaisytas patran
kas.

Gomelio srity j ef Sbvietųr Jtgos 
taip pat pradėjo puoli^i^ ;ku • 
ris vystosi pasekmingai', "nes vo
kiečius išvarė iš kelių kaimų. 
Šiomis sovietų atakomis norima 
palengvinti nacių kariuomenės

spaudimas kitose srityse.
Nežiūrint į laimėjimus prie 

Leningrado, karo vadovybė pri
pažįsta, jog miestas randasi di
deliame pavojuje, nes vokiečiai 
be sustojimo siunčia naujas ka
ro jėgas.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
25 d. — Leningrado srityje vo
kiečių kariuomenė paėmė vieną 
didelį miestą, skelbia vokiečių 
žinių agentūra. Visame Lenin
grado fronte rusai labai smar
kiai puola, bet vokiečių kariuo
menės sugebėjo atlaikyti pozici
jas ir padaryti rusams didelių 
nuostolių, sako naciai.

Kievo frontuose vokiečiai su
rado sbvietų generolo Kirponos 
lavoną. Jis komandavo visas so
vietų karo jėgas šiame fronte. 
Turima žinių, kad visas šio ge
nerolo štabas tapo sunaikintas.

Rusai deda pastangas prasi
veržti per vokiečių frontą, bet 
nepajėgia. Daug kareivių pate
ko nelaisvėn, o dar daugiau už- 
mušta kovose. Mūšiai eina die
ną1 ir naktį, ąktyyijH'; juose* da-* 
lyvauja ir aviacija. ’

.Vokiečių 
vo Maskvą 
Tūloje.

aviacija bombarda- 
ir ginklų fabrikus

ITALU KAREIVIAI MALŠINA SUKILUSIUS 
GYVENTOJUS KROATIJOS KALNUOSE ,

Vietomis vyko smar 
kųs mūšiai

ROMA, Italija, ri gs. 2’5 d. — 
Italų kariuomenė šiandien bai
gė okupuoti demilitarizuotą zo
ną Kroatijoj, kur visą laiką 
siautė sukilėliai.

Naujai užimti italų kariuo
menės plotai randasi Adriatikos 
pakraščiuose, tarp Dalmatijos 
ir Dinaro kalnų.

Serbų sukilėliai, kurie vadi
nasi četnikais, trukdė susisie
kimą ir priešinosi vietos valdžios 
organams. Vietoms italų kariuo
menė privalėjo vartoti visas jė
gas, nes vyko 'smarkus mū
šiai.

ginklų fabrikai. Užmuštų skai
čius nežinomas, sužeistųjų skai
čius siekia 900.
/. Vokiečių kariuomenė apsupo 
visus sprogusio fabriko plotus 
ir ieško sprogdintojų.

Iki šiam metui jiems nepa
vyko išaiškinti kaltininkų. Sa
botažas vyksta įvairiose Čecho- 
slovakijos vietose.

Šachas nori patekti 
Amerikon

instrukcijas dėti pastan- 
atsistatydinusiam šachui 
vizą į Jungtines Valsty-

HURIKANUI PRATTžTTS.
'fc •• 1 1 ■

$

įi
*

liiii

m

ACME-N AUJIENŲ Teiephotn

Svarbioji gatvė Freeporto miestely, Texas, po to; kai per jį praūžė hurika- 
nas. Keli žmonės užmušta, daug sužeistų ir benamiais palikta.
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MORGENTHAU RUOŠIA {STATYMĄ KARO 
METO PASIPELNYMUI PANAIKINTI
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6% peršokęs pelnas
M"

• WASHINGTON, D. C., rūgs. 
25 d. — Sekretorius Morgen- 
thau šiandien pareiškė, kad jis 
įsakęs paruošti įstatymo pro
jektą, kuris leis valdžiai paim
ti visą pelną, peršokusį 6%.

Finansų departamento juris
tai jau dirba šia prasme ir pro
jektas netrukus bus persiųstas 
kongreso finansų komisijai.

Morgenthau tvirtina, kad dau
gelis pasi pelnytoj ų nukentės, 
bet karo metu visi privalo duo
ti dalį.

Niekam neleis pelny
tis iš karo

Vokiečiai neįveikė 
sukilėlių

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
25 d. — Iš Belgrado ateina ži
nios, kurios tvirtina, kad su
stiprinti italų kariuomenės vie 
netai pajėgė numalšinti jugo
slavų sukilėlius.

Du vokiečių kariuomenės ba- 
tali jonai — apie 2,000 vyrų — 
dalyvavo malšinimo darbe, bet 
be didesnės italų kariuomenės 
negalėjo apvalyti provincijos 
nuo sukilėlių.

Sukilėliai aktyviausiai 
Obrenovičiaus apskrityje.

TEHERANAS, Iranas, rūgs.
25 d. — Irano ministeris Wa- 

, 1

shingtone šiandien gavo val
džios 
gas 
gauti 
bes.

Tuo pačiu metu kiti diploma
tai stengiasi išgauti tranzito 
vizas per pietų Amerikos val
stybes. , , , . ,z , . <

Manoma, kad šachas jau at
siskaitė su valstybės iždu, jei
gu pati valdžia deda pastangas 
išgauti šachui reikalingas 
zaš.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
25 d. — Praeito, karo metu, sa
ko Morgenthau, daugelis žmo
nių labai smarkiai pasipelnyjo.

Šį kartą visi norime, kad pa
našus reiškinys nepasikartotų, 
todėl ir privalome pravesti įsta
tymą, kuris visą karo metu pa- 
daryfą pelnąatiduotų valdžios 
išlaidoms dengti.

Morgenthau mano, kad Ame
rikos pramonininkai yra susi
pratę žmonės ir sutiks su da
romais apkarpymais. 1 ■
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Britai skandina 
Petaino laivus

Vi Prašo panaikinti 
neutralumo Įsta

tymą

veikė

Cechai sprogdina 
dirbtuves

LONDONAS, Anglija, nigs. 
25 d. —•. Užmušta keli Šimtą 
vokiškų darbininkų, kai tapo 
susprogdinti čechoslovakijo.3

VICHY, Prancūzija, rūgs. 25 
d. — Prancūzai skelbia, kad bri
tų karo laivai skandina Petai
no laivus Džibuti apylinkėse.

Britai konfiskuoja kiekvieną 
toliau nuo krantų nuplaukusį 
prancūzų laivą. Prancūzų laivai 
sustoja sulig kiekvienu britų 
reikalavimu, bet ir šiuo atvėju 
britai kulkosvaidžiais apšaudo 
prancūzus ir skandina laivus.*

Du kartus britų kariuomenė 
buvo įsiveržusi į prancūzų So- 
maliją.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
25 d. 7

Naciai* privalo ih-B“ 
tinti ^Ooaukas

WASHINGTON, D. C., rūgs, 
rūgs. 25 d. — Naciai yra atsa- 
komingi už dabartiniu metu Eu
ropoje sukeltą t badą, todėl jie 
ir privalo maitinti savo, aukas, 
pareiškė Hull senato užsienio 
kopiitetui.
i t Hitlerio armijos užkariavo 
turtingus kraštus, išvežė visas 
n^aisto atsargas, todėl naciai ir 
privalo rūpintis badaujančiais.

Tai buvo atsakymas į pastan
gas ' siųsti? maistą Belgijon, 
Graikijon, Prancuzijon ir kitur.

Ickes reikalauja 
daugiau benzino

WASHINGTON, D. C., rūgs- 
25, (L— Sekretorius Ickes šian
dien pareiškė*,; kad. benzino ga- 
mmi^ą^į^^ nes pa
reikalavimas yra nena'prasta? 
didelis.

1 ■ 57.
Karo laivynas ir aviacija reb 

kalinga didelių benzino kiekių, 
bet valymo punktai nespėja lai 
ku pakankama :o išvalyti.

Dabartiniu metu siunčiama 
didesni kiekiai į Rusiją ir An
gliją. Ickes -reikalauja valyt: 
daugiau benzinos aviacijai.

Turėsim dirbti dau
giau valandų

— Washingtone lankosi Win- 
dsoro kunigaikštis, atstatytas 
Anglijos karalius.

— Floridoj ore susidūrė du 
kariuomenės lėktuvai ir žuvo 
6 lakūnai.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
25 d. — Leon Henderson, val
džios kainų tvarkytojas, tvir
tina, kad kai kuriose pramo’-v 
nės šakose darbipinkai privalės 
ęįirbti žymiai ilgesnes valam 
das.

Dabartiniu motu karo pramo
nėj e1 neišnaudojamas darbo iran-| 
dų pajėgumas ir mašinos ga-•, 
ii būti verčiamos^ dirbti žymiai 
daugiau, negu dabar. Kartu su 
joms ir ČLribminkai.

šiuos pareiškimus Henderson 
padarė kongreso banko reika
lų komitetui.

25 d. :— Demokratų senatorius 
McKeller šiandien įnešė sena- 
tan rezoliuciją neutralbmo įsta
tymui panaikinti.

Senatorius tvirtina.-kad mi
nėtas įstatymas yra nesuderi
namas sti juros laisvės princi
pu, neleidžia1 ginkluoti Ameri
kos prekybos laivų ir neleidžia 
laivams plaukti į mūšių zoftas..

šis Įstatymas amerikiečiams 
neša didelius* nuostolius, todėl 
jis ir privalo būti panaikintas, 
sako senatorius.

Hillman veda dar 
bo politiką

ATLANTIC CITY, N. 
rūgs. 25 d 
man šiandien pareiškė CIO 
jurininkams, kad reikia jis> p 
ne Rooseveltas kalbinti dėl 
dabartinės darbo politikos.

Kai Rooševeltaą pasikvietė 
Hillmaną į karo pramones ko
misiją, visus darbo santykius 
pavedė jam. -

Rooseveltas kiekvienu at
veju tariasi su Hillmanu ir 
veikia sulig jo patarimais.

r Sidney Hill-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

LIETUVOJ VOKIEČIAI SURAŠINĖJA BATU, 
ŠLIURIŲ IR KALIOŠU ATSARGAS

Gyventojai laukia naujų rekvizicijų
LISABONAS, Portugalija, rūgs. 25 d. — Lietuvoje vei

kianti vokiečių ūkinė komanda įsakė surašyti visas odos, odos 
dirbinių, čemodanų, portfelių, batų vyriškų ir moteriškų, šliurių 
ir kaliošų astargas.

Už žinių nepristatymą nacių ūkinė komanda yra pasiryžusi 
bausti lietuvius. Tuo pačiu metu išleido įsakymą, kuris, .nuo 
rugpiučio 25 d. prekybininkams draudžia pardavinėti minėtas 
prekes. Žmonės bus baudžiami ir už nuslėpimus, žmonės ma
no, jog vokiečiai rengiasi rekvizuoti surašytas prekes.

Valdžios komisarai Lietuvos pieno bendrovėms pranešė, 
kad kainos pienui ir pieno produktams, nustatytos dar bolše
vikų laikais, bus pakeltos nežemiau kaip 20 rbl. už vieną rie
balų kilogramą.

Dabartiniu metu dėl žemų pieno kainų, pastebėtas pieno pri
statymo sumažėjimas. Nacių komisarai rengiasi versti ūkinin
kus pristatyti visą pieną į pienines, kad galėtų viską kontro
liuoti.

Atstatytas Argenti
nos aviacijos vadas

•' »

BUENOS AIRES, Argentina, 
rūgs. 25 d. — Valdžia šiandien 
paskelbė, kad sukilimo pavojus 
jau praėjęs ir valdžiai ištikimos 
karo jėgos* kontroliuoja visus 
aviacijos centrus.

Buvęs aviacijos viršininkas, 
generolas Zuloaga, atstatytas 
nuo savo pareiįį.

Prezidentas Častillo pareiškė, 
kad sukilimą rengė karininkai, 

•.bet'užnugaryje stovėjo kiti e’e- 
mentai, kurie nepatenkinti da
bartine valdžios politika.

Palaidojo bolševikų 
nužudytus žmones
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

rūgs. 25 d. — Iš Kauno patik
ta, kad Petrašiūnų kapuose 
rugpiučio pabaigoje buvo at
kasti bolševikų nužudyti žmo
nės.

^Nužudytųjų šeimų nariai bu
vo kviečiami nurodytą dieną at
vykti į Petrašiiftius ir dėti pa
stangas atpažinti savuosius.

Dalis nužudytųjų buvo pažin
ta ir aiškiai nustatyta jų as
menybės. Vėliau visi nužudytie
ji iškilmingai tapo vėl palaido 
ti.

Sudaryta laisvų 
prancūzų valdžia

LONDONAS, Anglija, rūgs 
25 d. — Generolas de Gaullc 
šiandien paskelbė, kad užsieny
je jau sudaryta laisvų prancu 
zų valdžia, kuri rūpinsis vi 
soms kolonijoms.

Naujai sudarytos valdžios 
premjeru yra pats gen. d: 
Gaulle. Gen- Gęntilhomme yra 
karo ministeriu, o adm. Muse- 
lier yra laivyno ministeriu.

Maurice de Jean tvaiko vi
sus užsienio reikalus, o 
Diethelm yra darbo ir 
macijos ministeriu.

Ūkininkams žada 
duoti zuperio

Andre 
infor-

Japonai praleidžia 
Amerikos laivus

LISABONAS, Portug a 1 i j a, 
rūgs. 25 d. — Kauno radinis 
kasdien įkalbinėja L.etuvos ūki
ninkus sėti galin.ai didesnius 
rugių plotus.

Pirmoj eilėj pasižadama d lie
ti zuperio ir kitų trąšų tiems 
ūkininkams, kurie pasižadės au
ginti sėklinius rugius.

žemės Ūkio rūmų atstovas 
per radiją duoda patarimus ka
da geriausia rauti linai ir kaip 
prižiūrėti kiaules, avis ir kitus 
naminius gyvulius.

Dainininkų dauguma 
liko Lietuvoje

Jugoslavijoj prasidėjęs maištas plečiasi ir vokiečiai siun
čia didesnius kariuomenės vienetus.

— Italijos fašistai buvo priversti smarkiai sumušti Turino 
gyventojus, kiirie nebetiki “ašies” laimėjimu ir išėjo demon
struoti.

—- Čilės laikraščiai tikrina, kad Argentinos fašistai norėjo 
pulti Čilę, jeigu jiems butų pavykę pagrobti valdžią Argentinoje.

— Amerikos valdžia pridėjo 300 asmenų it bendrovių j Juo
dąjį Sąrašą, nes šios bendrovės dirba naciams. 65 firmos tapo 
išbrauktos ir ankščiau paskelbto sąrašo.

- — Rumunai smarkiai puolė rusus Odesoj, bet sovietų ju
rininkai atmušė rumunų Jėgas.

c — Vokiečiai paskelbė,1 kad du sovietų karo laivai yra ge
riausiais Leningrado gynėjais. #žinios apie < šių laivų paskandi
nimą buvo netikros. 2 : .. *•

— Karibų1 juroje plaukiąs laivas Libby Maine šaukiasi pa
galbos, nes nepajėgia atsispirti pradėjusiam siausti uraganui.

1 ■ z ■' V '.
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TOKIO, Japonija, rūgs. 25 d 
— Japonų valdžios’atstovas Ki
ši pareiškė, kad Amerikos lai
vų plaukiojimas į Vladivostoką 
nesudaro didelio kraštui pavo
jaus.

Plaukiančių Amerikos laivų 
skaičius yra labai nedidelis.

Japonai buvo- pasipiktinę ne 
laivų plaukimu, bt* ta aplinky
be, kad amerikiečiai veža ru 
sams tą pačią benziną, 
uždraudė japonams pirkti 
riko j e.

kuria
Ame

— Vokiečiai atskrido 
barduoti Maskvos, bet sovietų 
valdžia sako, kad priešlėktuvi
nės patrankos ir aviacija atmu
šė nacių lėktuvus.

‘ I Į.

ORAS
- Giedras.

Saulė teka 
6M3.

ijom-

6:40; leidžiasi

LISABONAS, Portug a 1 i j a, 
rūgs. 25 d. — Patirta, kad di
delė Lietuvos dainininkų dau
guma pasiliko Lietuvoje, nes 
nuolat dainuoja per Kauno ra
dijo stotį.

Gražiai dainavo Antanina 
Vencevičiutė, Zigmas Survila, 
Stepas Graužinis, V. Grigaitie
nė ir Gr. Matulaitytė.

Armonika pagrojo Novogrod- < 
3kis, koncerte dalyvavo V. Bal
trušaitis ir B. Vasiliauskas. 
Kritikas A. Rukštelė skaitė pa
skaitas apie lietuvių meną.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda- 
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vai. vakaro.



e

NAŲdlĘNO^ Chicago, UI, ■Mta—n **«»^»*^^>** '̂W»*    ‘" 1 ' **"'* Penktad., rugsėjo.26,1941.

LIETUVIU ŽINIOS
■ ............ w "O""rT' 1 x"

nes. “Vai tu žirge’* dainavo vie 
nį..vyrai ir dar keletu kitų, ku
rias visas išpildė yp.a|tygąį'.gra
žiai. ‘

LJ. jl j. ir.jL'jrv* v i .y
- montrealiečiatns ir visiems sve

> • r > f ' • t . \- i. . į . ... .. - •

■ čiams dalyvayusiems “Aušros’
- clięrų .kąnęerte.;

Skaudžiax ar liūdnas dainos 
meliodijas girdėtas l dar iš mo-

tėvaips, kurie sugeba įskiepyti 
jaunuomenei meilę savo kalbai,

Wininįnkai( žuvėją Publik: Paliko

MONTREAL, Qua — ttyug. 
teko girdėti apie Toronto.“AuŠ? 
rqs” - ct|qro, įyątytysc 
rųus ir - teikiamą kreditą. Rątyo, 
vienam, iš žyipjąu^iy , Kayądp? 
lietuvių tarpe, gyvuojančių. ch<h 
rų.

Kądą. prąeitą. pay.asa.pj su di
džiausiu pasisekimu “Aušros” 
choras pildė radijo pusvalan
džius ištisai per keturis sekma-? 
dienius, mes labai apgailestavo^ 
me, kad mums jo teikiamų prp- 
gramų girdėti neteko. Laukė
me. $Li nekantrumu šio įvykio4 
Kanados Lietuvių Seimo, kada 
išgirdome, kad-‘'Aušros*’ choras 
Seimo proga išpildys savo pro
gramą su ypatingu prisiruoš!* 
mii niontreaiiečiams.,

Žvaigždė
Tikrai sakau, kad torontie- 

čiai, mų£ neapvyty išpįldyctyĮjp 
mums tokį; pųįky, žąvėjąnR. 
k|ąusytqjus dąiny, koncertą. Tįo 
ilgo musų laukimo mums bu
vo atpildas tas, kada išgirdome 
daipųęjąnt, hęndj’aį. ntyity visą 
chorą, o ir atskirai vyrų balsus, 
duetus ir, pągąĮįąų sętyąi gtyde-r 
tą ir plačiai pagarsėjusią savų 
talentu — žavingu, ir puikią 
halsu gerb. Zofiją UOimeekty- 
nę — solistę, , ,

Garbė yra torontiečiams tu; 
rėti savo tarpe tokį žavingą tąf

Užumeckieitė.

meckienė. Galime didžiu^tty1..iv 
męs montrealiečiai, noraMrUĮDy 
pų ‘ valandėlę turėję šių, ^y^ia 
solistę, savo tarpe, kada Remp^ 
tai, tykiai klausydami gėrėjomės 
dainjuinkės. bakai, kurty tyekąj 
da neužmirši ui, kaip, nsu&iUČ“ 
šim. ir viso “Aušros” chęr.o iš? 
pildyto mums įspūdingo kq|i| 
cerio. v .. •

Ulbai, Dąug Pub|ikę$.

Svetainė kĮntytjnąj, ųitya pily 
blikos, kuri įtemptai laukia ka[

pamatysime “Aušęos” choro 
dainininkes, bei daįnininkus vb 
šame jų gražume. Mat, chorisr 
tės buvo pasirėdę Visos kaip 
viena — puikiomis dangau? 
spalvos sukniomis, su. kuriom!?' 
atrodė gana šauniai ir kiekvie? 
nam žiūrovui sudarė malonų 
didų ir žavėjantį vaizdą.

Gtyįąu prąsis^leicjžią tytyanr 
ga ir programoj vedėjas^ gerb. 
J. YJa prąnęša, kai} pręgfąma 
jau prasideda, “Aušros’’ chorą? 
sugieda “Gęty Sąy,e The.Kįyg” 
su Edną. Ęyąškęyičiutes solo, 
taipgi ir Lietuvos hirpną.

Sekanti dainą taipgį su soty 
—E<|ip Evąškpyičiute.— “Ar tu 
žinai mano, broli, kaip tėvynę 
mano toli”. šios dainos, skau
džiai jautrus ir teisingi; žity&ty 
taip jausmingai sudainuoti, nę 
vieųam. ir. ašaras, ištraukė; pri
mindami mupia. neišsižadėti, saj- 
vo kalbos, savo tėvynės, kurią 
deja, daugelis, dedasi, pamiršę^ 
trokšdami jai, svetimųjų ‘tglby 
bos”* ■ . ••

“žykštuftliai”.
Sudainavus chorui šių 

AVętfityę u|ty:u0 nuo tyeltypi}i 
Pvacijų, bet jos daugiau mums 
Įnębękartyjo, kaip nębekartojo 
*kitų, nežiūrint kaip mes to troš
kome ir ovacijas kėlėme. To- 
jrp^tį^įąi jąij įįiyp.tpkio/nusi- 
’statymo kiekvienų dainų su- 
dąinųotĮ. tį|c vjąm^ kartų.

Bęndrpm. chprųj, S^laįnąvus. 
dar, vienų iš
skyrė iš vidiįrię,dąįnintykų vą- 
kĄyo. žv^gždę,; Ą"ni<b Z(Aia 
^umęc^ieflĮ, ir latyii jaųsmją- 
fgaL nĮums sfidampoją sęty, — 
‘fMano “Visur. Tyja” ir(

Ifųbljka, ^tyjnięhP8. solistės 
jau.rięporj pųtyi^ti,; ręikąlaųdą- 
mą rankųjplojjtyu 
giau ir daugiau, J, YJąiį išėjęs 
pranešti, kad dar. pamątysimę 
ir ųžgirshh^ . tai pu
blika kiek ųprjnię.

Dainavo Ir IVfontrealiečiai;

Toroptiečiai ąyęčiąi negulės 
skųstis, kad - montrealiečiai jau 

(nįeko nepųsirpdę sų.sąvę męnij 
ne dalimi.

, Dajnayo Vytąųto klubo “Aiį 
do” choras. Jis hltvo mažas sąy 
statų dąinitynkų, ’ nes vasaros 
laikų žųųjnės ^važinėją atostoj 
gauti, tyd argi nuc| tų, visiems 
malonių vakaęjjy, gąlj atsiliktį 

“Ai(|o” choro; choristai? Jie 
taipgi1 tUĮjęti, gerus laikus, 

’įlaip Tr visi kjil^
Apie musų “Ai|h>” cliorę pa 

si.rodymų lai 8ipreųdžią,torontie- 
. čia i. Tj k, gerb ia i n iej i, nep a m i r š f 
kitę/kad čia buvo tik dalis. cho7 
ristų ir nereikalaukite iš. musų 
choro pilnų rezultatų.

T.ąipgj sąvo .ęĮglįrgrąŽtyi išpilu 
dė mąža šokikė, Rūta Kilimo- 
nyJėt specialiai pa?jr.uošusi. pasiį 
rodyti toroųtieciams. Tik pirmų 
įąyki teko matyti ir. mums* da^ 
raut jau tokius triukus. Taipgi 
padainavo. dvi sesutes, Irena ir 
Ramute Ivaškevičiūtės, kurioj 
ruošiasi; likti; profesionalėm^ 
dainininkėmis,, ŠiQ* dvi sesutės 
buvo pątijrędę> rodos, žemaičių 
jkraštę tąuttyjaiš drabužiais.

Vėl. tof)l»a gėrėtis tiironti^čiiĮi 
žavingatyįaty |aa|sais* ‘ kurie 
niurni duetus —
p. p. Zofija Ųžiimeckienė iy 
Stasė Batkienč. “Plaukią. sauf 
laivelis”. Ir Kaip mes neploja-; 
me, nej svetainė Aižia, bet dai- 

u^typyrč; nę^kąrjotjj 
ir gąną, AiRrąs dųęlas ganą. 
Švelniais . ir jausmingais balsai^, 
jaudino', hiųsy ’’ sięĮos. stygąs. — 
tyi Edną Ęyaš.kevičiutė ir, An- 
tęinette Miękgvičjutė. Dainuo-, 
ją niiUps ‘^Gyvenk, juokis ir

dainą

> Duetysr įjty^iaų^.. i^vjsų 
buvo'tas, kurį dątyayp pt.( Zofi
ja Užum^ięųę ty Ypkų^y- 
nas — “Ojberąeii, vtyųturty”.

Tikroj, tį|cėjomę?, kad nqrs 
šie dainininkai antrą kartą 
mums pakartos, tačiau ir jie 
atsisakė ir turėjome vėl pasi
tenkinti h^nd-yų- ęhoru,

Kadąpgj. syetaįgę kiųištįpai 
buvo pįtyą, žjnęiųų. ir orąį gąąą 
tvankų^ tyd, choristus gąpą 
privar^tyo^ nęs prpgrąp^- 
užsitęs^- ktyk ilgiau,

8rV#tyi:

ŠtaiiT^iyhQ8;ĘtyiPihiąk^? N^r 
viekas* prąpęšą, kąd; FĮagęr,bįT 
mui šty Kąpąd9§ Itytyyių. išori
nio seįųpp, atvykstą, žyųity;, syę- 
čias, IMtpptr^O ipįęstę, majo
ras, lydins viyšiflįo-1
ko. Jie buvo su didžiai;Siu on- 
tuziazfilHi pyMfflti; lijaĮpi), 
svečia j, Tia įjif’į; d^ly vąye. iyi ^err 
biamaę,; gęflęysĮįpįs
konsuj^, Qį lį,
Grant} S^Hįę.,

“Aųšro8’’ ęhovą^.. 
čiamsiety?; s,ųętytyąyo keliąs dai
nas g^pą grąz.iąi, nęrs. bu
vo ir fjąyąpgęs nųę pr.ogrąjnoą 
užsi tęsimo.

M t . ’

KąJbėjp mąjoęas
f

Miesto majoras tarė malonų 
žodį visiems seimo dalyviams, 
pabrėždamas ir torontiečių at- 
silanjęynią. ir ..sykiu- atsiprašė, 
ka(l rengiamajame bąnkiete da
lyvauti negalįs dėl savo ypatin
gų, pareigų atlikimo.

Taipgi turėjome svečią ame
rikietį A. Drahgtyį, kuris taip?

gramo pildymo, Tarpe kelių 
svečio sudainuotų komiškų dal
inu viena skaudčiąisiai musų 
širdis, palietė. Tai, buvo apie 
Jlyįetuyos transatlantinius ląRų-

gingai žuvusius Scldtyo miške, 
Vokietijoj.
’ Koncerto, programas, užsįbaij 
gė chorui sUgiedųnt “God Šaye 

(The King” su solo Edna Evaš? 
kevjčiutės.

Šis; sųyažįay.inras Mci'.tręąty, 
tikiu, niekuomet nebus neįnirš
tas. Jame pergyventi įvairus įs? 
pūdžiau naujų pažinčių užmezT 
girnai, ilgai, pasiliks mumyse. 
Ypačiai torontiečiai ilgai neužr 
miršt te. to pakelto, nuo vargių, 
kukį jų& jtprėjptę pergyventi. ,

Moptręąty, chorai
Mes, montrealiečiai, turiiųe 

net tris savo lietuvių chorus— 
lietuvių parapijos bažnytinį 
chorą, Vytauto kliubo “Aidų” 
chorą ir “JunimoT chorą. Nors 
gaila, betgi, yra tiesa, kad > nęi 
vienas musų chorų negali ly- 
gįųtįs. su, toyonįįęčių “Aušros.” 
chorų nei pąžąųga dąinąyiinę, 
nęi; nąrių styąįčiupąif Didęljs 
kreditas priklausę kąjp choro 
rpokytojųįj gerb. Mottyjųnųi, 
taip ir, visąnr ęhęrųi; ųž jo at
liktus darbus ir dėtas pastąn- 
gasu prisiruošiaųt. šiam reikš
mingam žygiui, kuris buvo at
liktą^' į MpntręaĮą^ ir, neužipįrš-

‘ Po pertraukos bendrai \isas 
“Aušros ” choras sųdaiąuoją 
dar keliąs dajųas — kaįp tai 
“Piauti linksmą”, “Karvelėlį” 
su siūlę Z fijai Užuipeckic’ tanius įspūdžius paliko mums

Ne vienas klausytojas-, žiūre-

tai j au. tikjrąi; i £ aš f ašy sįu di 
prie cl i < > i( > i r kaip yra gražu 
kur nęrg nuvažiuoti; svetur, ar
ba .— kaip tas choras didingai 
atrodo, ypačiai tos choristės! 
Oh, lovely!”

> •

■ ■ To? t(,ran|.jętės

■ b,ei: sy-Mty 
frųpųtį, ir, p^hįjgin,, kfljL to? 
igrazįflsifts. cl,5!rist?s.
či ij I >e n u‘l i ii šiiii is s 11 že.is tas |>;i - 
jitsfit. in ^aiR,fiĮir4ė.ti*
helioMė i: T<>rqritij. jau yra. nup- 
Įft.ir. vi?ai 1)9 vie-

montr'&iįięčių va,,, 
l<įiiU; o gąĮ
Mkit'H ges
jtpiso : SĮF^t|į Br,ą;

i Uii).ni)yyi<9 <|«
‘Vi

i žyipąįnst1 iį Ygsimia? 
'ir, i|U.yo
iiĮoųtiiiali^čiŲ jĮi^gįaniįįiHsi, (lai? 
niliįp|<ąi.— ^Gipikaį. šip jaugi 
yąikįnąj; gė vjeiig, syj<įį; yra. pri- 
juokinę mus net iki ašarų su 
sąvo komiškomis dąipomis. ir 
pildydami sąvo dalį programų 
musų parengimuose. Taipgi žy
mėtina, kad K. Yasiunas yra 
gabus smųikįnilįkas ir retos 
vestuves Montreale apsieidavo 
be j p muzikos.

Jau išdūmė į Toronto 
w *

Tad, kąjp iij|itote£ gerbia m ie- 
ji, Torpn^sv ar torontietės iš- 
yiljojo.'vmusų. inputreuliečių ga7. 
besniuossiust Vaikinus, Nors 
niums jų iv gailai betgi jei 
jiems likimo yi^Tįkirtą Tęron- 

bities pasise? 
fe džiaugsmą, 

mes jiemslinkime nuo šir
dies, nes: jie to yra nusipelną

JACKSWIFT

THE WHORL

AURORA

ŽAMERSOF

JITH THE WHORL 
OF^NSU'FRONIZ&h 
RO^ARIAN SHJRS

C

THE

)ų jis meKaaa neuz- 
uo labiau dabar, kadamirš 

lietuvišką dainą, yrą slopinamą 
mu^į gimtinėje..
• Tikįų, kad ne vienam yra 
mieją matyti musų jąummų, 
įkurįani ateitis dar, šviečia, dai
nuojant musų choruose ir gal 
dar didesnį malonumų junti, 
į<ada matai choristų tarpe tė
vus,. ir. vaikus. sykių dainuojant. 
Aš linkusį, mąųyti, kad tokie 
mųsų tąutos supys ar dukros, 
kurty seka tęvų pavyzdžiu, ei
ną, i y prąmtytąįs takais, nieka- 
!<|ą, nęmUęty nuę; sąvo tautos, 
ę .vtyiąęmęt litys ištikimi lietu
vių. dąįnų gerbėjai, savo tėvų 
pąpręčių gerbėjai ię viso, kas 
gęrą, bus uolus vykintojai.

' žodįę tęvaiys.
j Gąrbė tenka atiduoti tiems 
i_________________ :_____u—

dainai, papročiams ir visam, 
kas yra lietuviška ir kas juos 
visada paįaiko arčiąu savo tėvų 
gimtojo krašto ir niekada neleis 
jo. užmiršti. l^ontrealietė

Naujos Pažintys 
Nau jį Draugai
Malonus pasimatymai. su seimo 

svečiais

MONTREAL, Que. — Jau 
nekartą spaudoje teko girdėti

Yoftubynaitę, Toronto “Auš
ros” choro sekretorę, kaipo 
vieną iš. veikliųjų lietuvaičių 
jaunimo tarpe, kuri užima pa
reigas net keliose draugijų vai-

MJLZINJsKOS SI TAI POS!
GERESNIS MAISTAS!

PIRKIT^ “MIDWEST STORĘS” KRAUTUVĖSE

į lįjPĄĮipĄyi^ĄSĮJ, PąTJNYČIOJjir SUBATOJ, RUGSĖJO 26 ir 27.

“MĮDWEST” GERIAUSIOS RŲŠIES, GRYNOS SMETONOS
rolė arba. '

ŠMOTE SV.
U. S. Valdžios Certifikatas—92 Skaičiai ar aukščiau. 

“PILLSBŲRY’S” GERIAUSI
MILTAI 5.sv- maiš- 26c 24 J/2 svarų Q"70 

maišiukas W’l‘ ’

“PILLSBŲRY’S” BLYNELIŲ MILTAI 20 unc. pak. 2 už 19c 
“HER^HĘY’S” ŠOKOLADO SYRUPAS Sv. kenai 2 už 19c 
“SUNSHINE” BUTTER COOKIES 11 unc. pak. 15c

SPICED COOKIES Šviežiai iškepti 
“SNIDER’S” OLD FAŠHIONED 
CIIILI SAUCE 12 ųnc. bonkutės
“HECKJ^R’^ ’ SU VITAMINAIS
FĄĘJ^A.. . ;
“sunbweet”^užgrūdintos 
DIDELĖS; SLYVOS
KRE-MEL dezortas

“CRISCO” 1. svaro ken. ^10

8 unc. pak

Sv. 100

200

Tai esu patyrusi sekdama 
lietuvišką spaudą.

Graži lietuvaitė
Maįęnu bųyo ię r^ąn ją( a^- 

męni|]kąi pažty|i ir vtyųą} ki|ą 
žodį tarĮti. Tai dąį|i ir 
išauklėtą lietuvąjty, ię tjįty, 
kad) dtyęjis malopupiass tėve- 
liąnąs matant, kadjųpdčtps pa
stangos pavyzdingam auklėji
mui nenuėjo velfui, o atpeše 
pageidaujamų. vpi?m,
, Atmjntipą įspųdį pirmos pa
žinties paliko man ši lietuvaitė, 
kada ji pirmutinė iš tarpo kitų 
liętųvąičių prąšnę^o j ipape 
gražią liętpvių kalba.

! * . * ‘ •

Laiko mažai
Maloni pažintis buvo su vi

sais torontiečiais. Tik gaila, kad 
tas laikas buvo taip aprube- 
žiuotas ir trumpas, ir seimo 
reikalais visi be galo užimti.

Norėčiau, kąd šię Kanados 
lietuvių seimo proga ųaujai už- 
megstps pažintys, tarpe plačio
sios Kanados^ lietuvių1 išęivįjęs 
palaikytų tampriausius draugiš
kumo ryšius ir pesistąfytį vie
ni prieš kitus, kad “tik mes ga
lime tą ir tą atlikti, o jus esate 
niums nereikajingi.”

Nep asisk i rstyk i m ė
Aš gi suprantu taip, kad nei 

vieni, nei kiti savaip pasiskirs
tę gero ir naudingo darbo tin
kamai negales atlikti. Kuo jė
gos būna didesnės, stipresnės, 
tuo ir darbas būna našesnis ir 
pasekmingesnis. Tą, Jnan ro
dos, turėtume suprąąti visi. 
Kuo didesnes jėgas, Tjjrūshne 
telkti Tarybos užsimotiems 
dųijiams įv.ykdinti. —Ąjvy|U,j

(Kąn.;, Žįn. tęsiasi' 8: pusi.)v •

te surasti sav^ffi 
kimų, tyrą laįi^l 

<lsj. ” z - . d'..
tvarkiai ir pavyzdingai vesdąmi 
savo gyveninių,! būdami dar 
Montreale.

Aš nuo savęs-linkiu kuoge-r 
riausios laimes ^buvusiems ma
no gcrienis kaįmynams broy 
liąms X Ife-^YasiujĮap^, ?rįąįpj 
gi l?rąn'ui l3raząųckui gražios 
ir šviesios ateities naujame gy- 
venirpe. ■ -

‘ Jei. čia suminėti montrealie-r 
čiai dar nėra/“Aušros” chorę 
nariais, tikiit kąd jais bus vėt 
liaų, nes gyvendami Moųtrpale 
•visuomet, mylėjo lietuvišką, daij 
nų ir buvę viepi iš žymiausių 
pąrąpijos choro? choristų.

Lietuviška daina
• . /

Manau, kad kiekvienam lie? 
tuviui lietuvišką, dainą yra lyg 
akstinas ję stytys jąuspmi, ku-j- 
ris jį Įiąląįkę arčiąų.. lietuvių 
tautinės, dvasjo^, necjuodainas 
nutolti ir -užmiršti savo tėvų 
šalies įsigyvenusių papročių. 
Lietuvio širdį daina guodė ir 
ramino ar nuotaikingai jį linky| 
smino netikėtą džiaugsmą su- 
teikus. Niekas, gal būt, neužj- 
ginčys, kad lietuvis1 yra su dal
iną užaugęs, sutąpęš ir ją pąmif 
lęs nuo pat kūdikystės dienų.

Šviežias maistas

f

f 
k

__________3 pak. 13c
3 sv. kenai 590

“HUNTĘR’S. PRĮDE”
Dideli 2į4 sv. kenai

TZ>VfVa 4T.UJLN.A^XV o: 1.Q0
IT x Dideli. 214 sv. kenai .
BARTLETT GRUŠIOS <TImąale,> 214 tymai ty?
SKANUS MINKŠTI KORNAI NELUKŠTENTI 
“NIBLET’-EARS” 4 varpos kone 150
“LIBBY’S0 NAUJO PAKAVIMO ; ~ ~
P0RK ANI> BEANS ’ 28 unc. kenai 2 už 230 
“CLĄBP’S” IŠięp$TAS MAISTAS 414 unc. kenai 3 už 20c 
“CLAPP’S” KAROTAS MAISTAS ’71/2 unc. kenai 2~už 19c 

“CLAPP’S” PUSRYČIAMS MAISTAS 8_unę. paty 15c 
“IVORY” MUILAS 2 dideli. 150 3 vidui. 170
“RAB-O” CĮLEANER_________________________________ 2 ken. 23č
“IVORY” SN0W Maži' 90 . Dideli pak. 210 
“AMĖĘĮGAN FAMILY” FLAKįES Maži 9c. Dideli pak. 21c 
‘DREFT’ SUDS (MUILAS) ŠILKAMS Sy. paty 22c

“MAGIC WASHĘR” Dykai Sidabriniai šaukštai Did. pak. 24c 
NO; RŲBBIN.G ' ' ' ' ’
uOld English” Grindų Vaškas Pt. kenr 39^
“SCOTTISSUE”
“SCOTTOWELS”
“WAL00RF” TISSŲE

3 rojęs. 22c
2 rolės 19^ 
4; rolės 19^

MES PRIIMAM ORANDŽJNES IĘ MĖJLKNAS; ŠTAMPAS
i i-Į.m t.Į.- ./'i;.' - .4

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus
1 .............•............ ...... .....į . h.j

; PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDVVEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

■~TC «- U i—u'.ui ..... 11I1M -t l»Ji 1 J

DONOp WHEREARE YOU? oyęH J 
CALIPORNIAI WAIT. I VVILLJOĮN > 
you. MCK SWJFT IS ALI Vfi, J
30 BECAHEFUį^ '

v Į i K-

Meanwhile ra-mu, IN THĖ FLAG 
SHlR, HaS ESCARBO THE 
DJSASTeą TQ Twą ęirst fleet.

Šeimininkės žino, kad maisto 
šviežumas yrą lą|mj svarbų^. 
«Jo^žįpot kad.švjęžię maisto val
giai skanesni. Joą, be tp, žino, 
kąd.šviežias, maistas teikia dau
giau mitybos.
. Todėl) ųatųrąty, kącį šęimipty- 
kė, atėjusi į grpsęrnę pirktis 
reikmenų, klausia krautuvinin
ką, ar šis bei anas daiktas yra 
šviežias. Kai kada ji jaučiasi 
nusivylusi, nors krautuvininkas 
yra nekaltas, nes jis manė par- 
duodąs šviežią daiktą, kadan
gi jis ką tik gavo tą daiktą sa- 
vq krautuvei — ųęžinodąmas, 
kad. dąiktąs išbuvo, sandely il
gą laiką.
* * » • ' * ’

Šeimininkėms, kurios nori bū
ti tikros, jogei gauna šviežias 
prekes, geriausias patarimas 
yra daryti biznį- tose krautu
vėse, kurios varo platų biznį ir 
kurios gauna reikmenas iš pa
tikimų šaltinių. Kaipo pavyzdį 
paimkime Midwest Stores, šios 
krautuvės turi labai didelį skai
čių ’pir^egų, o tąį reiškia, nuo
latinę prekių. apyvartą. Dėka to 
prekės eina į; kostumerių ran
kas šviežios ir gerame stovy.

» * f J . • -V Ą

Kįfas svarbus, dalykas tai tas, 
kąd Mįd\Y.est. Stores yrą sąyi- 
nlnkąį,ir aperuęją,ųupsayą.sąn- 
dęlįį šį sandelį tv^ajrkp ekppęr- 
ati, kurie tą užduotį žjno,, ųųp- 
dugnįaj. Tai. jie deda, visąą pa
statąs regųliiipfj prekių, pįąu- 
kimą taip, ką^ jo* pustyk tų Mįd- 
we^į. storn6 visuotyę^ švjęžįęs. 
Be tp, kalbamą organtyącija 
perka produktus tįesiąi iš. fa
brikantų ir gamintojų ištisais 
vagonų, kiekiais. Tau yrą, savo 
keliu, didelė pagalba leisti pro
duktus greitai nuo gamintojo 
į suvartotojo rankas.

>’ ► .« f » *

šita tiksli Midwcs| Stores 
operavimo tvarka yra aiškus už
tikrinimas, kad šeimininkės, pa
tronuojančios Midwest Stores, 
gauna Šviežias ir geriausios ko
kybės prekes.
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KANADOS LIETUVIU SEIMĄ PRISIMINUS
Nora jau keletas savaičių am

žinybėn nuriedėjo, nuo įvyku
sio Montreale rugp. 30-31 d.d. 
Lietuvių Seimo, tačiau vado
vaudamosi principu “geriau vė
liau negu niekad”, noriu su 
skaitytojais ir savo, įgytais kon
greso metu, įspūdžiais pasida
linti. Mano, kaip buvusios spau
dos komisijos narės, jau seniai 
buvo pareiga pateikti žinių apie 
įvykusį seimą, tačiau jaučiausi 
perdaug sukrėsta nelauktais 
bendro darbo rezultatais, todė 
stengiausi savo vaizduotėje bu
vusį Seimą (išskiriant “Aušros” 
chorą palikusį malonų įspūdį ir 
neišdildomą atminimą) persi- 
statyti, tiktai, kaip nevykusį 
sapną, nieko bendra su tikreny
be neturintį. Todėl ir vengiau 
savo įspūdžius per spaudą pa
reikšti.

Tačiau, kai dėl Tautos Varpo 
rašyto “Spaudos Komisijos Pra- 
nešimp” buvo padaryta pastaba, 
kad tas . pranešimas nepilnas, 
nes šmulkmeniškai ir gražiai 
aprašyta tiktai teigiamosios sei
mo pusės, o kita “medalio pu 
sė” neparodyta, todėl dabar 
matau, kad ta nemaloni parei 
ga man jau nebeišvengtina.

Apie Seimą Aplamai.
Kadangi Seimo eiga ir dirbu 

pasiskirstymą “Naujienose” jau 
buvo plačiai aprašyta, todėl aš 
nematau reikalo to viso karto
ti. Čia apibudinsiu tik bendrą 
seimo vaizdą ir paaiškėjusias 
bendro darbd pasėkas.

Kadangi Seimas tęsėsi nepil
nos pusantros dienos į tą lai
ką įskaitant ir koncertinę dalį, 
tai suprantama, kad per tokį 
trumpą laiką, nebuvo 
suspėti visi užsibrėžtieji 
nuveikti.

Pasiskirstymas Seimo 
darbais, sveikinimai, iš 
ir vietbs pranešimai
jų paruošimas-ir» jų pft^mhnaš, 
Centro Vykdomoji Komiteto iš
rinkimas, • ir “Nepriklausomos 
Lietuvos” išlaikymo bei jos to
bulinimo klausimo aptarimas, 
tai trumpai suglaudus beveik ir 
viskas, kas maždaug per dešim
ties valandų laikotarpį buvo su
spėta “techniškai” nuveikti.

Man rodos, kad didžiausi Seil
ino rezultatai, tai Kanados lie
tuvių veikėjų tarpusavio arti
mesnis susipažinimas, nes ben
drame darbe labai svarbu pa
žinti, kas kokius metodus nau
doja ir kas ko siekia.

galima 
darbai

eigos 
Centro 

■rezo’iučl-

Dėlko tas “kuklumas”.
Trečioje Seimo sesijoje, pasi

reiškė daugeliui nelauktų ir ne
tikėtų nesklandumų. Daugeliui 
lietuvių patriotų buvo begalo 
keista ir skaudu, kad Centro 
sekretorius p. Burė, K. L. Tary
bos steigimo srovinio pakantu
mo pagrindais, iniciatorius, ne- 
nurodęs nei vieno fakto, nei vie
no argumento, kuo socialistai 
yra nusižengę Tarybos pradėta
me darbe, brutuališkai tėškė 
“purvo” gniūžtę socialistinės 
pakraipos tarybininkų bei rė
mėjų adresu, pareikšdamas, kad 
socialistams Taryboje 
būti vietos! Man labai 
prantamas tas p. Burės 
lumas”, kodėl jis Seime
dengė socialistų “nuodėmių”, 
kuriomis jie nusižengę Tarybos 
vedamam nepriklausomybės są
jūdžiui? Tuo tarpu p. Burė bu
vo užtektinai “didvyriškas” vie
šai socialistus kolioti ir vulga- 
riškai pravardžiuoti! Argi, tik 
dėl to, kad jie yra socialistai?

To tai perdaug!
Rodos, kad K. Burė socialistų 

srovę pažįsta ne nuo šiandien, 
tai kodėl-gi juos kvietė į K. L. 
Tarybą, jeigu jam atrodo, kad 
socialistai “nckošemi” Lietuvos 
vadavimo darbui. Antrapus ver
tus, tai p. Burė Seimo metu 
pareikšdamas, kad K. L. Tary
bą privalanti valdyti tiktąi ka-

neturi 
nesu- 
“kuk- 
neati-

IŠVENGĖ DiRAFTO SU 17 COLIŲ
• _____

talikų srovė, ko visomis išgalė
mis p. Burė ir siekė, — davė 
pagrindo įvairiems įtarimams 
ir tarpusavio nepasitikėjimui! 
Jeigu p. Burei atrodo, kad ka
talikų srovei nedera bendradar
biauti su kitokių politinių įsiti
kinimų tautiečiais, tai kodėl p. 
Burė Organizavo Tarybos “apa
ratą” iš visų srovių jungtinių 
jėgų? Juk p. Bure galėjo suor
ganizuoti išimtinai tik katalikų 
srovę, už ką niekas nebūtų ga
lėjęs reikšti pretenzijų.

Logiškai galvojant atrodo, 
kad K. L. Tarybos steigimo ini
ciatorius p. Burė, viena kulip- 
ka, norėjo du “kiškiu” nušauti: 
užmegsti nepriklausomybės są
jūdį, ir sustiprinti katalikų sro
vę Kanadoje.

Pirmasis tikslas labai gražus, 
antrasis gal ir neblogas, 
tos nelemtos priemones
aptemdė!.. Nevisuomet tikslas 
pateisina priemones, ypač, jeigu 
pats tikslas nėra tiek svarbus, 
kiek naudojamos priemones 
(tam tikslui siekti) yra nešva
rios ir nehumaniškos!

Kitais žodžiais tariant, atro
do, kad p. Burei suorganizavi
mas K. L. Tarybos “aparato” 
srovinio pakantumo pagrindais, 
buvo reikalinga tiktai, . kaipo 
priemonė nepriklausomybės są
jūdžiui įsiūbuoti, kad -vėliau, 
kurie yra ne katalikų politinės 
pakraipos, bet bepartyviai, so
cialistai ar kitokie — iššluoti 
laukan, arba padaryti juos ka
talikų srovės “dženitoriais”. To 
tai jau per daug ponas Bure!

deja,

(ACME-NAUJIENŲ Photo J

Henry Muilins, 26 m., chicagiętis pašauktas į savo 
drafto tarybos būstinę egzaminams. Jis atleistas nuo 
tarnybos, nes yra per aukštas — 7 pėdų 9 colių. Armi.- 
jon neimama aukštesnių kaip 6 pėdos 4 coliai.

Juk šiaip, ar taip, kanadiečiai 
— ne asilų gauja!

Nejaugi permažai "darbo?
Nors aš nesu socialiste, ta- 

iau negaliu pakęsti nepamatuo
to 'užpuolimo ant socialistų. 
Jeigu aš pro pirštus žiūrėčiau 
į p. Burės sauvališką režimą, 
tai jausčiausi nusikaltus plačią
ja! visuomenei, į kurią daugel 
kartų, per laikraščių puslapius 
kalbėjau, ragindama visus lie
tuvius, kurie tik savo gyslose 
jaučia lietuvišką kraują, nepai
sant, kokių politinių įsitikini
mų, kuris bebūtų, stoti po Ta
rybos vėliava į bendrą tautos 
darbą!

• Ką čia išreiškiau, dėl mėgini 
-mo atstumti socialistų srovės, 
tą pat pareikščiau, jeigu socia
listai ar tautininkai be pagrin
do išeitų prieš kata ikų srovę!

Visiems yra žinoma, kad ne
tolimoj praeityj, iš po, rusų ca- 
To jungo, Lietuva tapo išlaisvin
ta, ne vienos kurios sroves, bet 
visos tautos pastangomis! Tai 
rėiškia, kad kaip vienos ar ki
tos politines pakraipos, taip ir 
bepartyviai lietuviai sudėjo sa
vo cĮąlį ant Tėvynės aukuro. Aš 
manau, kad tie visi tautiečiai 
vienokiu ar kitokiu ginklu ko
vojusieji prieš caro priespaudą

* jie visi buvo patriotai ! Nejau
gi ne visiems aišku, kad patrio- 
tjžmas ir srovė yra dvi skir ia 
gos sąvokos? ..

Ar kas galėtų, pasakyti, kad 
Lietuvos patriarchas aušrinin
kas Dr. Basanavičius nebuvo 
patriotas, nors jis ir buvo so
cialistinės pakraipos? Tas pats 
dr su lietuvių literatūrines kai

li be c tėvu Jablonskiu. Pasakyki-

te, kas yra tarp Amerikos lie
tuvių, nepriklausomybės sąjū
džio.ugdyme ir tautinės sąmo
nės žadinime daugiau pasidar
bavęs, kaip socialistas aušrinin
kas dr-s šliupas? Argi jis nepa- 
triotas? O kur argumentai, kad 
šiandieninių socialistų tarpe nė- i 
ra nuoširdžių patriotų? Kodėl 
gi sociąilstų patriotų kilnius 
siekius Lietuvos vadavimui, p. 
Burė su savo šalininkais nori iš 
bendro darbo paspirti? Nejaugi 
p. Burei permažai darbo?

Gal p. Bdre teiksis į mano 
paliestus klausimus per spaudą 
atsakyti, nes aš esu tikra, kad 
čia išreikštai mano nuomonei 
rasis ir pritarėjų. Reikalinga 
pasireiškusieji nešk lai. durna i iš
siaiškinti ir klaidos atitaisyti 
nes tarpusavio nepasitikėjimui 
įsigalėjus, bendras darbas bus 
nebeįmanomas.

Seimo spaud. kom. narė
S. P—nė

N cpriklausomybū 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansų iai apsirūpinęs. Statyki
te, rementuokite ir įsigykite na
mus pag ai musų ilgamečio iš
mokėjimu planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. UŽ apdr. F.‘ S. 
ligi $5,000 mokame 3Mi%.
KEIST UTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236, S. HaĮsted St. - C AL. 4118

L1NOLEŪM Paklojam DYKAI

CONGOLĘUM OOČ
Kvadratinis Jardas 

INLAID*69c iki 95c Kv. Jardas 
12 pėdų Platumas 44c Kv. Jard.

Visų Išdirbysčių. 
LAIPTAMS KARPETAS

Jardas ........................ ww
Atdara Antrad., Kętv., šeštad.

vakarais.
BLETSTEIN 

4957 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARDS 5015.

PARODOJ ŠIANDIEN

ii: . 1*<

CHEVROLET PADEDA 
KRAŠTO APSAUGAI

MAKING MIŪTARY TRUCKS

MAKING AIRPIANE ENGINES

MAKING 75-MM.- SHHIS

TRAINING MAINTENANCE OFFICERS

gjjga
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štai aukščiausios kokybės motorinis vežimas, kok|

Chevrolet yra kada nors patiekusi . publikai... greitomis,

moderniomis, aerodynamiškomis linijomis, ir ‘ Fisher Body

gražybe, kuriančiomis “naują stylių, kuris pasiliks nau- 

ju”... su galingu, visapusiai įrodytu Valve-in-Head

“Victory” Motoru, padirbtu iš kokybes medžiagų ir supla-

nuotu vadovauti bendrai operavime ir taupume... su

visais puikiais patogumui, parankumui, ir saugumui |tąi-

sais, kurie padarė Chevrplet’ą šalies vadovaujančiu moto- 

riniu vežimu per dešimti iš vienuolikos paskutinių metų.
. . ' • * i ’ *

SUPLANUOTAS 
VADOVAUTI 

STYLIUMI
Chevrolet tik vienas iŠ 

. visų, žemesnių kainų karų 
turi “Libijos Vadovo” 
Stylių, i Šaunius fenderio 

. kapsus ir Flsfcer Body.

SUPLANUOTAS 
VADOVAUTI 
OPERAVIMU

Chevrolet tik vienas jun
gia galingą Volve-in-Head 
“Victory” Motorą. S»u- 
glusZB-Specialiue Hydrau- 
lifikuH BrCkiUB. Suvienytą 
Knee-Action Važiavimą ir 
Vacuum-JCg-os Shift be 
ekstra- kaštų.

SUPLANUOTAS 
VADOVAUTI 

TAUPUMU
Chevrolet jh“a ekonomiS- 
k i austas is visų daur- 
fiarduodimų žema kaina 
:atų graso, aliejaus, tairų 
r užlaikymo atžvilgių,

V / ' • ' •
' n H , J

APSIMOKA PIRKTI VADOVĄ IR 
GAUTI VADOVAUJANTĮ PIRKINI

PAMATYKITE SAVO VIETINI CHEVROLET E

Stato Veikalą 
“Važiuoju į 
Ameriką” Lapkr. 9

Iš Roselando Lietuvių 9-to 
Wardo Kliubo

vRoselando Liet. Demokratų 
J-to Wardo Kliubas dar visai 
: aunas, vienok naujų narių 
skaičius auga kaip grybai po 
lietaus. O ir veikime, nei viena 
Roselando draugija negali su
silyginti.
■' Štai, nesenai 'turėjo pikniką 
Beverly Hills miške. Piknikas 
pavyko kuopuikiausiai. Pelnas 
rgi džiuginantis, virš 100 dol. 

-Kitas parengimas įvyks 9 d. 
lapkričio su gražiu programų. 
Bus suvaidintas labai 
vaizdelis su dainomis, 
“Važiuoju į Ameriką”, 
girnas įvyks Lietuvių 
jos svet.

“Vilkai”

Modern Roofing Co. S)
1821 SO. LAWNDAL‘E AVĖ. Kį

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu- k 
rime visokių rūšių stogų. Pa- 
šaukit mus šiandien dėl ne- g, 
mokamo apkainavimo. k

Tel. CRAwford 0619 |
—Pilnai Apdrausti—

DIP- 
totint

gražus 
rodos 

Paren- 
parapi-

— ,ki-- / r norėtų 
kliubo, 
Wardo

Nors musų kaimynas 
tas kliubas — kartais 
pasityčioti iš naujojo 
vienok tas L. Dem. 9-to
kliubui nei kiek nekenkia, at
virkščiai daugiau rekliamos, — 
tad daugiau ir naujų narių pri
sirašo. O senąjį kliubą vis la
biau žmonės pradeda pažinti, 
nes ten yr& daug susispietusių 
vilkų avies kailiuose — tai ko
munistai, kurie,, kartais norėtų 
pasirodyti tai demokratais, tai 
republikonais.

Browderis
Bet kai Browderis, tas žmo

nių parazitas, pakliuvo į bėdą, 
tai ir senojo kliubo vilkų- avies 
kailyje iltys ėmė ir išlindo. Ta
da jau ir visi tai pamatė, kai 
bolševikai pareikalavo pinigų iš 
kliubo dėl to komunisto Brow- 
derio, kuris važinėjo pirmos 
kliasos laivais, trankosi po gra
žiausius hotelius visai nesupras
damas kas tai yra skurdas.

— Naujokas.'

Atostogavo 
Michigane

Dr. J. A. Paukštys
1 Po trijų savaičių atostogų, 
kurias su šeima praleido toli 
šiauriniam Michigane, ties Ma- 
ckmac sąsiauriu, Dr. J. A. Pauk
štys, Brighton Parko dentistas, 
jau sugrįžo Chicagon ir priimi
nėja pacientus savo ofise 4204 
Archer avė.

Dr. Paukštys atostogaudamas 
daugiausia žuvavo ir\golfą lošė. 
Paukščiai augina du sūnūs, Ro- 
nald, 6 m., ir Kenneth, 3 m.

Naujos Autobusų 
Linijos

Valstijos komercijos komisi
ja įsake West Town Railways, 
Ine., ir Lėyden Motor Coach 
autobusų linijoms įvesti autd- 
busus North avenue, nuo Chi- 
cagos ribų iki ’ naujos Buick 
dirbtuves, prie North avenue ir

Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tiniu išvaizdą lyg naują 
už keletą centų. 26-oa 
spalvos. 16c—3 už 26c

AT ALI DRUG AND N0TI0N COUNTIRS

AND SAVE
'b t z. )K\ PIRKITE TIESIO- 
f! GĮAI IR SITTAU-
A >57/1/ PYKITE

PAŽIŪRĖKIT
Į SAVO DANTIS— 

VISI TAI DARO. 
Tinkamai Padirbtos Plokštelės 

Gerina Jūsų Išvaizdą.
Dantų Plokštelės dirbamos mu
sų pačių Laboratorijoj, vartojant 
tik pirmos klasės medžiagas.

Dailiausios Dantų $0.50 
Plokštelės Kiekv. M

ir aukščiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI ' 

Jūsų senos plokšteles nuvalomos 
ir pataisomos | 3 valandas 

$1 ir aukščiau.
Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plolęštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus. laisniuotų dentistų.
SATISFACTION 

DENTAL 
LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

LUKTERĖK,

Brolau!

PERŽIURETINEPAMIRŠK
SMULKIŲJŲ

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

Smalkiuosius skelbimui ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

• ^1



i<w v
*9

“ S '-Aiy'4

i

> 3 t

> '
—

'4^!' • "■''I" i . ■'
§ NAUJIENOSVChicago,:ilL Jg

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily1 News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANaI 8500.

Subscription Ra tęs:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8,00 per year in Chicago 
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■ ■ i « -.................................................................... .—....i . .      -f .

Entered as £econd Class Matter 
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Naujienos elnh kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžią Naji-

Čhicago, Iii. Telefonas^ Canal 8500.

1 Metams _ LL_
Pusei metų 
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams___ ___
Vienam mėnesiui ........... ....

Chicago j per išsiuntinėto jus: 
Viena kopija _________

Savaitei ............. ........ ..
Mėnesiui ........ .. ........ ..........

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metajns _ —.. ........   •
Pusei metų________
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui  

• • Į

UžsienluoM:
Metams ............A...____ - $8.00
Pu^ei metų .............—„ 4.00
Trims mėnesiams __ 2.50

‘ Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užs^ymu. —, ------ ■■ , .■ ■■■»

Ar dideles armijos reikia Amerikai?

__ _ r _ _  _ _ . . Nau
jienų Bendrovė, 1739* S. Halsted Sfc., 
Chicago. III. Telefonas Canal 8500.

4.

2.00
1.50

.75

. 3c
18c
75c

$6.00
-- 3.25

1.75

Prieš kiek laiko buvo daug kalbų spaudoje apie J, 
V. kariuomenės “moralę” (nuotaiką) — kad ji esanti lai
bai bloga, kareiviai esą nepatenkinti, jie nematą tikslo 

' leisti savo jaunas dienas stovyklose, ir t.t. Kai kas ėmė 
kalbėti, kAd gal iš viso nėra reikalo Amerikai laikyti dL 
dėlę armiją. Geriau butų, kad tie jaunuoliai grįžtų namo;

Karo tarnyboje (neskaitant laivyno) Jungtinės Vals
tybes dabar turi viso 1,597,810 vyrų. Iš jų 1,400,000 yra 
žemės armijoje, o kiti aviacijoje. Ar Amerikai tiek ka~ 
reivių reikia?

Valdžia mano, kad ta kariuomenė dar per maža. Ka
ro departamentas apskaičiuoja, kad savo teritorijų ir 
Vakarų Pusrutulio apsaugojimui Aanerikai reikia šitokių 
jėgų: Islandijoje 15,000 kareivių; Filipinų Salose 160,000; 
Panamos Kanalo ir Karibėjų bazėse 200,000; Hawajų Sa
lose 200,000; Alaskoje 110,000. Viso 685,000. Jungtinių 
Valstybių kontinente aprūpinti visus apsaugos punktus, 
krašto viduje ir prie jurų krantų, sudaryti priešlėktu
vinį ir oro apsigynimą — reikia mažiausia 1,000,000 vy- 
!rų. Be to, reikia dar bent 75,000 kareivių laikyti atsar
goje, kad valdžia galėtų juos pasiųsti į bet kurią dalį 
Lotynų Amerikoje, jeigu tenai bandytų daryti “pučą” 
Ašies agentai.

Pagal šitą apskaičiavimą Jungtinėms Valstybėms 
reikia turėti dabar ne mažiau, kaip 1,760,000 vyrų ka
riuomenę. Ir tai tik grynai apsaugos tikslams. O jeigu 
Amerika butų priversta eiti i talką anglams, tai tuomet 
ir penkis kartus didesnė kariuomenė nebūtų pakankamai 
didelė. j jį* ' f

Pavergtų tautų atstovai Washingtone

5 APŽVALGA
GEN. ŠALTIS IR GEN 

DUMBLAS
• • i ■ . i.

Laikraščiai ir radio komen- 
tatoriai per visą vasarą kalbėjo 
apie tai, kad, atėjus blogiems 
rudens orams ir paskui žiemoš 
šalčiams, nacių kariuomenės 
dygiai Rusijoje turėsią sustoti. 
Ęuvo šakuma, kad rusams pa
dės nuo Hitlerio atsiginti “ge
nerolas šaltis” (arba generolas 
Žiema) ir. “generolas Dumblas”. 
Mat, Rusijoje labai blogi keliąi 
ir rudens lietus paverčia juos 
į dumblą.

Bet šiandien ta nuonionė jau 
ne taip drąsiai skelbiama. Ma
tyt, ir patys rusai nededa daug 
vilties, kad blogi orai juos iš
gelbės. Sovietų ambasadorius 
Londone Maisky apą diedą pa
sakė, kad Sovietų Sąjungai da
bar tenka vesti labai šunkią ko
vą, ir jisai kritikavo tuos ama- 
torius strategus, kurie mėgsta 
kalbėti apie orą, kaip Rusijos 
talkininką.

“Jie mėgsta”, tarė Maiskis, 
“vartoti tokius išsireiškimus, 
kaip ‘generolas žiema’ ir ‘ge
nerolas Dumblas’, kurie, jų 
nuomone, turi padaryti nule
miančios įtakos karo eigai.

“Šitokios rųšies optimizmas 
yra labai pavojingas. Moder
niškoji karo technika žymiai 
sumažino tų veiksnių svarbą. 
Šiandien ‘generolas žiema’, 
gal būt, jau tėra tik pulki
ninkas, o ‘generolas Dumb
las’ tik hlajoras arba leite
nantas.”
Vadinasi, rusai netiki, kad 

rudens lietus ir žiemos šalčiai 
sustabdys .mūšius Europos rytų 
fronte. Sovietų Sąjungai teks 
be pasilsi O\ trintis; su* naciais, o 
jos pajėgos eftia silphyn. į’odėl 
bolševikai desperatiškai Šaukia
si Anglijos ir Amerikos pagal
bos.

Gavome smulkesnių žinių apie Rytų Europos tautų 
delegacijos atsilankymų Washihgtone, apie ką vakar bu
vo trumpai paminėta Apžvalgoje. Delegacija susidėjo iš 
estų, latvių, lietuvių, rusų, ukrainiečių ir lenkų atstovų; 
be to, neoficialiuose pasitarimuose dalyvavo dar fr čekų 
ir kroatų veikėjai. Delegacijų suorganizavo Demokrati
jai Ginti Komitetas.

Tikslas buvo pasimatyti su J. V. Valstybės Depar
tamento vedėjais ir išdėstyti jiems tų pavergtų tautų rei
kalus bei troškimus. Rusijos demokratijos atstovai daly-; 
vavo kartu, nes jie nepritaria imperialistiškiems bolševi
kų siekimams. ’ (

Delegacijų priėmė Valstybės Sekretoriaus Padėjėjas 
Adolph A. Berte, kuriam yra pavesta rūpintis specialiai 
Rytų Europos klausimais.

z Lietuvius atstovavo adv. F. J. Bagocius, SLA. prezi
dentas. Jį, beje, visa delegacija išsirinko ir savo pirmi-i 
ninku. x

Iš pasikalbėjimo su p. Berle delegacija patyrė, ka|d 
Jungtinės Valstybės ^ra griežtai nusistačiusios apginti 
visų pavergtų Europos tautų teises, neišskiriant ir ma
žųjų. Pabaltijo kraštų — Lietuvos, Latvijos i*r Estijdš — 
laisvė Amerikos valdžiai rupi ne mažiau, kaip Norvegi
jos, Danijos arba Holandijos. ,

Taigi šis delegacijos atsilankymas Washingtone bu
vo naudingas žingsnis ir Lietuvos ateities atžvilgiu. (Pla
tesnis aprašymas bus įdėtas “Naujienose” rytoj.)

K . x f

Ideologinis karas

t ;*»*>'.>**

tą (7,606,1)80įtonų) 4 to, ’ĮUV "savo - uŽfc^aylmų l dį 
jįsfcf >gA)L
lią kitą vietų Europoje, ne
kalbant apie tai, kad į jo ran-: 
kas neseniai pateko1 milžiniš- 
koš geležies rudos kasyklos 
prie Krivoi Rog, Ukrainoje.” 
Rašytojas nurodo, kad Hitle

rio kontrolėje dabar yra Fran- 
euzijos, Belgijos,. Luxemburgo, 
Čekoslovakijos Ir Lehkijės gele
žies liejyklos, kiirių gamyba 
kai’tu jgų Vokietijos siekia 42,- 
00O,60O tbųų per MętAš. O A- j ra- .. ir it,., i .f. . > »' ,

R^nktad.;>ugs^o^,;1941' 

įpenimo r partnerio: - amerikie- 
• pasitikėti galima, o Bdlše- 
yikais* ir. vokiečiais ■ negalima.' 
Kaltė primestina grobikams 

‘kšdihynams, ne Lietuvai.
Lietuvos delegacijoj garnizo

nų reikalu Maskvoje dalyvavo 
įvairių pasaulėžiūrų bei pakrai
pų žmonės. Nėra žinoma, kad 
ten butų buvę skirtingų nuomo
nių dėl garnizonų įsileidimo 
principo.

4, Lietuvos okupacija 1.940 
m. birželio mėnesį.

Akivaizdoje alkios agresijos 
ginkluotas pasipriešinimas buvo 
vietoje. Aukos vis tiek buvo ne
išvengiamos. Kodėl nepasiprie
šinta? Visa teisybė turės atei
tyje paaiškėtų Visų asmenų, tu
rėjusių sprendžiamą tuo momen 
tu balsą, liudymai nėra žinomi, 
,todėl, trūkstant pilnų objektin
ių davinių, sunku mesti kalti
nimą. Ateitis tuos davinius at
skleis. Tačiau, bukime teisingi 
patys sau. Pasipriešinimas oku
pacijai vienas dalyka^, pati 
okupacija — kitas dalykas. Nei 
Lietuvos kariuomenė, nei jokia 
Vyriausybė, niekas tuo momen
tu negalėjo išgelbėti vargšes 
Lietuvos nuo klastingo grobuo
niško kaimyno. Didžiausio kal
tininko Lietuvos okupacijos teiy 
ka ieškoti ten kur jis yra; Mas
kvoje ir Berlyne. (Bet tautinin
kų valdžia nepareiškė nė pro
testo! — “N.” Red.).

Lietuvos nelaimė — jos geo
grafinė padėtis. Centralinčs A- 
merikos mažytės, silpnos bet 
taikios valstybės pilniausiai iš
sitenka šalia didžiųjų kaimynų 
ir niekam jos neužkliūva. Tai 
nereiškia, kad ten Vyriausybes 
ar užsienių politikos vairuoto- 

’jai sumanesni ar kad jų ka
riuomenėj garbes jausmas gi
lesnis. Tos valstybėlės turi rei
kalo su garbingais dideliais kai
mynais, kurie respektuoja kitų 
laisvę bei nepriklausomybę ir 
pripažįsta joms teisę gyventi. 
Lietuvos kaimynai, •. deja, yra 
kitoki.

gali^pasigafninti' *47X>66;66o to-* 
rią, Amerika tikisi sayo piįeua 
gamybą, pakelti iki 57,000,000, 
toliau net iki 96,000,000. čia A- 
mėrika turi žymią persvarą. Bet 
iš kitos pusės, Vokietija žymiai 
pralenkia Ameriką aliutnjnijaus 
srityje. Vokiečių kontroliuoja
moje teritorijoje yra dabar 20 
bartų daugiau aiiuminijąus, me
džiagos (bauxite),negu “kad bu
vo prieš karą, ir 5 kartus dau
giau, negu jungtinėse Valstybė
se.

Taigi Vokietija pasidarė pra
monės milžinas, kurį bus labai, 
labai suriku nugalėti. Amerika 
privalo įtempti visas savo pajė
gas.

M

tena ir milžiniškai Sovietų Ru
sijai. Daryti iš to išvadą, kad 
nepriklausomų tautą iš viso ne
galį būti, butų nesąmone.

Kada mes kalbame apie tau
tų hepriklausomybę, tai mes tu
rime galvoje nė ypatingas ka
ro meto sąlygas, d taikos lai
kus.. Pasaulyje visuoriiet buvo 
ir šiandien dar tebėra rienįažas. 
skaičius nepriklausomų vaisty- merikos liejyklos pagamina 43,- 
bių, didelių ir ,riiaŽų, Tokiė, šh-: 090,000 torių “per metus.
kyšime, »iaža valstyKlS, kaip pį,gAį^ laara
šveicarųa, iši>uy6 nepnklaūso- Vokietija pasigaihindaVo

i

.i, .ą;

SPAUDOS BIULETENIS
11..................J,,.............    , \ , .....  ■...

Ni. 1. Redaguojamas tie1 N. Y.
* • - • , ■___________ _________________________ _________________

m a daugiau, kai|) 600 metų.
Ėaltrušaitte, kaip ir dauguma 

komunistišką pasakbriją, 
p ran ta, ką jis šneka. Tų faktą, 
kad tarpe tAųtą, Jaikm Kėgant, 
susidaro Ms .daugiau įvairių ry
šių — ekonominių, socialinių ir 
t.t., jie. maišųJšu klausimu Apie 
tautų teises. Tautos nepriklah.- 
somybės esme yra Ue tiktai jos 
atskirime valstybinėmis sieno
mis nuo kitų tautų, bet ir pri
pažinime jai lygių teisių su ki
tomis tautomis; teMų lygybė 
tikrumoje yra dar gi svarbesn
ius dalykas.

Kodėl gi mažos falito teisės 
negali būt resprtttuojamos taip 
pat, kaiį> ir didelės tautos? Ma
žų tautą teises bus apsaugotos, 
kuomet pasaulis pažebos agre
sorius. Pfez. Robseveltas ir 
premjeras Churchillas kaip tik 
ir siūlo tai padaryti; o bolševi
kų apniulkihtas Baltrušaitis pa
sakoja, kad tai esąs “nerimtas 
žadėjimas”. Tokią pat idėją, 
kaip jisai, skelbia ir- nacią 
“mokslininkai”, kurie taip pat 
nepripažįsta teisių silpnesnėms 
tautoms, imu; 

—-----------
VOKIETIJOS GALYBE

AUGA ,

MAŽŲJŲ TAUTŲ NEPRI
KLAUSOMYBĖ

* _ _ j
Komunistai yra asmens lais

vės priešai; visai logiškai jie ne-; 
pripažįsta laisves ir atskiloms 
tautoms.

štai, vienas lietuviškų Mas
kvos gizelių, Juozas Baltrušai
tis, stengiasi kai]7 drūtas įrody
ti, kad mažųjų tautų nepriklau
somybė esanti “negalima”. Tuo 
tikslu jisai Aet iškreipia hiintis 
kitų žnibAių raštuose. Jisai, 
pa v. pasakoja; kad mažųjų tau
tų laisvę attoeta prez. Roosevel- 
to žmona. Saiko:

“Bet kaiį> Rooseveltas ir 
ChuVchill ne kartą pasakė, 
kad mAžųjį šalių nepriklati- 
net apginama; tai Rooseyel- 
tienė tokį nėrifAlą žąJėjimą 
sumišė. Ji tiesą pasakė. Ma
ža taiita su savo heprjkiauso- 
mybe, nieko neišdaro, vis 
tiek turi klausyki,ar yienos,, 
ar kitds kurios didžiosios ša
lies ir daryti taip, kaip jai 
paliepį 
Bet ‘Ardį 

sakė. JI 
no j e “

Kalbėdamas vienoje diplomatų sueigoje Londone, so
vietų ambasadorius Maiskis aną dieną pasakė:

“Sovietų Sąjungos žmonės kovos iki pAskutiriid 
lašo kraujo prieš nacių filosofiją.”
Kitaip sakant, Rusijos žmonės yrį pasiryžę lieti sa

vo kraują ir aukoti savo gyvastis dėl to, kad jie Uegali 
priimti nacių idėjų. Nes tos idėjos reiškia pavergimą 
tautoms, kurias Hitleris nUgali.

• . ■

Tokiu budu Stalino diplomatas pripažino, kad tąsi 
karas su Vokietija yra ne tiktai kova dėl teritorijos, bet' 
ir ideologinis karas.

O Atsimenate, ką prieš keletą mėiiiėMį ^Ašakojb Apie 
“ideologinį karą” komisaras Molotovas? Jisai sakė, kad 
toks karas tai —didžiausia nesąmonė !

A-ia BnOseveltienė tę ne-j 
J V kalbėjo, (savo, kolUrii- 
‘Riy. Day” birželio 27 d.) 

ne apie tautų }fcptikUtisoWybę 
bendrai; o tiktai apie mažųjų 
Europoj tautų padėtį dabarti
niame ikare.

Kuomet totaittArinial agVeso- 
riai šVaiŠtOši įjaŠAūlyjė, tai ma
žųjų tautiį teisės,.' iš tiesų, yra 
nuolatos tVelnpiamos. Bet. da
bar nėra Apsaugotos ib didŽič- 
sios tarias, Hitleris pavergi Ita
liją ir KVanciiziją, o dabar jau 
gręsfa pavojus patekti po jo le-

-J ’ ' '

. ypa, klaidu, .įsivaizduoti, kad< 
Vokietija, tęsdama karą, eina 
silpnyn. r

Aną dienąj mes padavėme J. 
V. karo sektoriaus padėjėjo 
McCloy nuomonę apie tai, kad 
Hitleris šiandien turi daugiau 
pilnai paruoštų karui divizijų, 
negu metai laiko atgai. Bet ži
novai sako, kad ir pramonės at
žvilgiu Vokietija darosi tolyn 
vis gajingesne.

Labai pamokinančių duome
nų apie (ai pateikia Leopold 
Schwapzchild, buvęs prieš-na- 
ciško laikraščio redaktorius Pa
ryžiuje. Jisai, įspėja Amerikos 
visuomenę, kad Vokietija šian
dien yrą nę tg, kas ji buvo prieš 
keletą metų laiko.

Pavyzdžiui; 1937 m. iš ketu
rių didžiąją pasaulio valstybių 
Vokfetijai turėjo menkjausią ge
ležies gAlbybą, o Jungtinės Val
stybės stiįriausiąi Amėrika tais 
metais pasigamino 37,600,000 
metrišką torių geležies, tuo tar
pu kai Vokietija tesugebėjo pa
sigaminti iš savo rudos tik 2,- 
700,000 t. geležies. Vokietija, ži
noma, turėjo importuoti geležį 
įš Švedijos. Bet dabar padėtis 
jau višai kitokia. Schwaržchild 
rašo: / ..

“Šiandien Hitleris yra 
stambiausias geležies gamin
tojas pasaulyje, Stambesnis 
net už Jungtines Valstybes. 
Didžiausia Amerikos gaihy- 
ba,. kuri buvo pasiekta rekor
diniais 1929 ir 1937 metais, 
buvo,. , kaip minėjome, 37,- 
000,000 tonų. Hitlerio galio
je šiandien y ta 1 pAgamiiiti 
(per metus) 40,000,000 tonų.

“Nes Hitleris dabar valdo 
Francuzijos kasyklas, kurios 
yra riaŠiAąsios Eurbpojb (18,- 
2^)/fW jrekotdiAiąiš
1929 m.). Jisai gali suvartoti 
visą Švedijos geležies garny-

''........ ' ši. A jrit jteiįafr: ji p.i-g ĖEŽriž;;
Pajuokdamas Angluos Alftėrikos vafažiAs, KŪVirfš 

nurodo, kad demokratijos savo kovoje prieš Hitlerį gi-* 
na tam tikrus teisės ir moralybės firincipuš, W SU- 
lind įpAs'Ainid&lfe aiškiho, jojgėi- ešA l&bąį jkVaila kArtiikti 
dėl ideologijų, nes “ideologija tai tik^konio dalykas’?!

per 
šian-

-

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA
Dėl tifefįv’oš užsienio politikos kritikos.

Liepos mėnesio gale keleto j 
Amerikos lietuvių IMkrašČių pa
sirodė strAipsnįs ūzV^dintas: 
“Lietuvių sukilimo reikšmė.” 
Jame trumpai pasisakoma dėl 
svarbiausių įvykių Nepriklauso
mas Liėt’uvos Užsienių politikoj 
ir jie pasmerkiama. Palieka į- 
spudis, kad priešingas Lietuvos 
užsienių politikos vairuotojų 
pasielginias butų buvusi geriau
sioji išeitis susdariusioje padė
tyje ir labiausia Lietuvos inte
resus ir jos garbę pabojantis 
sprendimas.

Tų klausimų dabar iškėlimas 
nieko neduoda, bet nukreipia 
lietuvių kuklių pajėgų dėmesį 
nuo aktualiausių dienos proble
mų į istorines, kad ir netolimos 
praeities, hipotezes. Bet, kartą 
pakeltos, jos reikalingos paaiš- 
kinimtf Iš komp'ėtetirigo šalti
nio. ■ •

Straipsnio autorius tvirtina,1 
kad dėl eilės įvykių Lietuvos 
užsienių politikoje užsienyje iš
sidirbusi “bloga nuomonė apie 
Lietuvos žmones, ypač apie jos 
kariuomenę”. Blogiausia esą, 
kad tie politiniai įvykiai, ku
riuos žemiau paliesime, .pastatę 
lietuvių tautą “į nelabai garbin
gą vietą.” Išeina, kad tariamose 
“politinėse klaidose” didžiau
sias dalykas esąs “negarbė”, o 
tos “negarbės” teisingu teisėju 
esanti “Lietuvos išeivių daugu
ma ir kitataučiai.” Negalima 
nesutikti, kad garbė, ypač ma
žoms tautoms yra didelis daly
kas. Bet, ar autoriaus prikiša
mos politinės paklaidos yra to
kios rųšies, kad visais tais at
vejais reikėję statyti garbę, 
kaip ją autorius suporinta, aukš
čiau už poiitiiiį LleįdVos inte
resą ir ar iš tiesų prikišamos 
“paklaidos” buvusios taip “ne
garbingos” ir taip aiškios, kad 
kiekvienas užsienyje šiek tiek 
nusimanąs galėjęs jomis pasi
bjaurėti ? ‘

«
Pirmiausia, kokią moraline 

teisę turi kitataučiai spręsti a 
piė Lietuvą taip, kaip autoriaus 
tvirtinama? Kas yra tie svetim
taučiai, kurie garbingiausia pa
sielgė: vokiečiai, sovietai, len-j 
kai, austrai, čekai; italai, pran-j 
euzaį, rumunai, vengrai, bulga
rai, latviai, estai ar japonai?’ 
Savo laiku belgų ir olandų ka
pituliavimas taip pat buvo kri- 
tikuojaihas. Danams bei norve
gams irgi . buvo, prikišama 
“Quislingų” išugdymai ir nepa
kankamas budėjimas. Autorius 
mini 1938 m. Bet patys anglai 
ttib iriėtu nebuvo didelės apie. 
$ivd Itariuoblbnę,. išškyhiš lai
vyną, riuom'oiteš. Ta'd, ėkyVaiž- 
dojė įvykių ir tautų reakcijų 
Europoje pastirusiais iriet&iš,, 
foibmdtife iegailfeątingii LietO- 
'vS’s Užšieidų politikos teisėjai. *

Pažvelkime į tariamas Lietu
vos užsienių politikos paklai
das.

1. “Negarbingas, besąlyginis

prieini-Lenkijos ultimatumo 
mas.”

Suminėtas ultimatumas buvo 
priimtas be sąlygų dėl to, kad 
buvo žinoma, jog sąlyginis to 
ultimatumo priėmimas butų bu
vęs Lietuvai pragaištingas. Ul
timatumas buvo pastatytas Lie
tuvai tokia forma, kad sąlygų 
statymas buvė lygu ultimatu
mo atmetimui ir suteikimas 
lenkams preteksto sulikviduoti 
Lietuvos nepriklausomybę dar 
1938 m. kovo mėnesyje. Lietu
vos vyriausybė žinojo, kad iŠ 
jokios valstybės negalima tikė
tis pagalbos. Ar to viso akivaiz
doje galėjo atsakingas valsty
bininkas daryti kitokį sprendi
mą, negu kad Puvo padaryta? 
Ultimatumas blivo didelis ir 
skaudus Lietuvos įžeidimas, ta
čiau negarbė dėl jo tenka len
kams, bet ne lietuviams, i

2. Klaipėdos “atidavimas”. 
Jos “atidavimas” lygu išplėši
mui. Jei Lietuvos kariuomenė 
butų tada kariavusi dėl Klaipė
dos Krašto, tai butų brivusi sa
vižudybe. Pagalbos iš niekur 
nebuvo >r signatarai nesiruošė 
Klaipėdos gelbėti. • Kaltinkime 
Vokietiją, atplėšusią Klaipėdos 
kraštą, kaltinkime politinį mo
mentą, Tautų Sąjungos bejėgiš
kumą, bet rieprikiškinie sau to, 
dėl ko mes mažiausia esame 
kalti.

3. Bolševikų garnizonų Lietu
von įsileidimas. Atsisakymas 
juos įsileisti butų reiškęs karą 
ir pavergimą, Lietuvos padali
nimą tarp Vokietijos h’ Sovietų. 
Jei sutarties partneris butų bu
vęs garbingas, jis nebritų kėsi
nęsis į jos nepriklausomybę, 
Grenlandija su Islandija irgi tu
ri garnizonus. Jįeyra toms sa
loms garantija. Joks laisvas da
nas nesmerks amerikiečių gar
nizonų ten šiuo metu buvimo, 
.Visa priklhusė ne nuo Lietuvos,

Pranešimas Lietuvos piliečiams 
Jungt. Amerikos Valstybėse.

(Amerikos lietuvių laikraščiai 
maloniai prašomi šį pranešimą 
persispausdinti).

Primenama, kad, einant ati
tinkamais Jungtinių Amerikos 
Valstybių įstaigų parėdymais, 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se gyvenantieji svetimšaliai, 
taigi, ir Lietuvos piliečiai, iki 
1941 metų rugsėjo 30 dienos, 
įskaitant ir tą dieną, privalo į- 
registruoti visą savo turtą, esan
tį Jungtinių Amerikos Valsty
bių jurisdikcijoje. Įregistruoti 
reikia bet kokį turtą, judomą 
ar nejudomą, pinigus, brange
nybes, vertybės popierius, gau
tinas ar mokėtinas skolas, bet 
kokius reikalavimus ar įsipa
reigojimus ir 1.1.

Pranešimus reikia įteikti ar
timiausiam Federal Reservc 
Bankui, kur taip pat galima 
gauti pranešimų formų ir smul
kesnių paaiškinimų.

..... .............. , , . ?........-...........į..................■............................... ......... .............................
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Kazys Boruta 
OBELIS IŠ SUVALKIJOS SODO

Rįišti dalis riian nusibodo, 
Širdis rūdyse surūdijo.

. Obelis Ifc ŠUValkijos sodo 
sausa šaka širdy prigijd.
Obelieš žfedai širdies rūdyse 
aršiau; ftegtl piuklak, širdį graužia. 
Obuolftį tds bbelies gal niekad nematysiu 
tačiau širdy nunoks, 
kaip meilė, dainos glaudžios.

Vai dainos, dainos, širdgėloj sužėlę, 
pavasariu sugriaudėfeite jus.
Viii žydėk, žydėk, sausą obelėle, 
tos dainos tau žalius lapus supus.

’ 'TJir,
a.
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| Iš Pietų Amerikos
J. La^daūskas-Tolitišis

URUGVAJUS
MIRĖ ROBERTO PIETRACAPRINA

MONTEVIDEO.-—Viskas kei
čiasi, kiekviena nauja diena at
neša ir savo naują programą, 
ir dažniausia liūdnesnę.

Liepos 4 pasimirė buvęs Lie- 
tuvps Garbės Konsulas, Rober
to Pietracaprina, mirė širdies 
liga. Savažhte aišku, jog tai bu
vo Lietuvai ir lietuviams prie- 
telingas žmogus, sutikęs net bū
ti musų valstybes konsulu, iš 
to neturėdamas sau jokios eko
nomines naudos, o tiktai išlai
das, ir todėl to lietuvių ir Lie
tuvos draugo mirtis mums lie
tuviams prislėgė ūpą.

(šio žymaus urugvajiečio ir 
didelio betėvių (aulos draugo 
biografija ir musų korespon
dento inte’rviety su jtio ytp. til
pę . “Naujienose”, jam sutikus 
būti Lietuvos garoės konsulu.)

Lietuvą okupavus i ūsams, 
Urugvajaus Lietuvių Dr. J. Ba
sanavičiaus vardo ipokykla ne
teko ekonominių galimybių eg
zistavimui, ir kad užbaigus 
mokslo metus, teko rinkti au
kas. Tos mokyklos išlaikymui, 
a. a. Rob. Pietracaprina aukojo 
kas mėnesis po 30 urugvajiškų 
pezų, o tuo tarpu kai kurie lie
tuviai, vietoj rėmus, boikotavo 
tą mokyklą.

Todėl Rob. Pietracaprina as
menyje lietuvių tauta turėjo 
daugiau paramos, negu iš kai 
kurių savųjų, ir jo, kaipo kita
taučio, didesnis įvertinimas lie
tuviškų reikalų, negu mes. pa- 

' ty» juos įvertinam- .yra ryškės 
pėvyždys ‘ tiėfiis nnisįį1 tautie
čiams, kurie, visokių Vėjų su- 
kraipyti, daugiau džiaugiasi

Hitlerio ar Stalino laimėjimais, 
negu $av6 taupos.

Rob. Pietra cap'rina Mirus, 
mes netekome _ta|, ko neturėjo
me pas daugelį lietuvių, ir jo 
mirtis įritinta iie vien Iftidiiumą 
atnešė, bet prįpiena, kad lietu
vis privalo gerbti pirmiausia sa
vo tautos ėgžištėncijOs pagrin
dą — nepriklausėmybę ir lietu
višką švietimo darbą, kur jis be
gyventų ir kokfti bebūtų —* gra
žiai apsirengusiu, ar nuplyšu
siu vargšu, nes tauta žmogui 
yra daug daugiau, negu jo po
litiniai bei religiniai įsitikinimai 
— tai tokia skala, ant kurios 
bestovėdamas žmogus parodo 
savo vertybe^ kaipo asmuo ir 
kaipo tauta. Tie, kurie spjauna 
ant savo tautos, tie dar greičiau 
spjauna ant žmoniškumo ir 
žmonijos, susidedančios iš tau
tų. Ar gi protingas ir kultūrin
gas žmogus galėtų ,tatai daryti?

Prisiriienant Rob. Pictracapri- 
na simpatijas lietuvių tautai, ti
kiu, kad tos tatitos žmonės — 
lietuviai lieka ja'A’i dėkingi 
reiškianti užuojautą visai 
šeimai.

ir 
jo

MIRĖ DU LIETUVIAI
MONTEVIDĖO. — “Artigas” 

skerdyklos darbininkas, Pranas 
Korbutas, 48 metų amžiaus, dėl 
nusivylimo gyvenimu nusinuo- 
dino. Palaidotas Casabo kapuo- 
se. Dideliam varge pasiliko ve- 
lionies ^inoha.

'Liepos li», 1941 džjoVa paplo
vė lietuvį darbininką Vincą 
Norkurtą. Palėidbtes kapuose 
dėl 5/oAe. ' J

Lai bus musų broliams leng
va Urugvajaus kapų žemelė.

SKANDALINGAI SUKLAIDINTOS "NAl JIE 
NU” IR “KELEIVIO” REDAKCIJOS

Dėl “Dr.” P. Šacikausko
Šiam ės Amerikos 

spaudoj pakartotinai 
korespondencijos iš 
jaus, kuriu autorius

Urugva- 
(Pranas 

Šacikauskas) tokiai* savo /‘raš
tais” demokratinei Pietų Ame
rikos visuomenei daugiau blo
go daro, negu gero.

Tasai ‘‘daktaras” Pr. šacikau- 
. * I J

skas, tai antras Liudas Gira, 
kuris Vakar buvęs “tautos va
do” garbintoju, rytoj gali jau 
pavyzdingiausių bolševikų ko
misaru tąpt'i. Iš višų politinių 
partijų, jis labiausia nekenčia 
sočialdėmokratų, todėl’ prisi
dengdamas demokratiškumu ir 
“meile” Lietuvai, rašinėja ko
respondencijas iš Urugvajaus 
demokratinėj šiaurės Amerikos 
lietinių spaudoj, neva pulda
mas komunistus, bet faktinai

tai Socialdemokrąfus 
“komunįiciais”, kad 
jiems pakenkus.

Kad $. Amerikos lietuvių vi
suomenė torėtų tikrą, suprati
mą apie Prano šacikausko 
“vaidmenį”, prašau perskaityti 
žemiau talpinamą rašinį, kuris 
buvo atspausdintas “Argentinos 
Lietuvių Balse”, ir kurį randu 
reikalo pakartoti “Naujienose”:

Trejetą mėtų Urugvajaus lie
tuvių kolonijoj gyveliantis Pra
nas Šacikauskas, ištikrųjų, yrą 
legeiidariškas žmogus, apie ku
rį dau^ kalba ir rašo, bet “ge
ros akyš dui’nų ne’bijo”.

Gyvendamas Bolivijoj tarna
vo sūriojoj policijoj, tenai or- 
ganižavo komunistus ,ir pats 
juos suėfrie, kolei padaliau tapo 
išaiškintas ir išprašytas laukan

vadina
tuomi

• r.y'į ^NĄUJIENO
.i ".si. Lne 4 vienį iš ^‘‘garbingos’,’į tamys- 

tės,V: fcetttaip j pžt£ ir iš *BblHij os

i

Argentinoji
Iš Bolivijos grąžino Argenti

non, tenai iš karto tarnavo lai
vakorčių pardavimo agentūroj, 
paskui banke, bet vienur ir ki
tur gavęs “vilkė . bilietą” susi
draugavo su kunigais Janulio- 
niu ir Buinša, sti kuriais, di
džiausiais tautininkais besireko- 
menduodami, skiifidinėjo polici
jai ir iš darbų nietė lietuvius 
darbininkės, kurie nepritarė 
talitihinkains nei katalikams.

Urugvajuje.
Po nenusisekusios loterijos 

bilietų pardavinėjimo lietuviš
kos bažnyčios pastatymui, Pra
nas šacikauskas slapta atvyko 
Urugvajui!, kur jam pasisekė 
legalizuoti savo įvažiavimų. 
Kun. Janiiionis Argjn\*n6j bu
vo areštuotas už tai, kad neį
vykdęs loterijos negiąžino ka
talikams surinktų pinigų už tos 
loterjjos bilietus. Vėliau ir kun. 
Janilioniui pasisekė pabėgti iš 
Argentinos Brazilijon.

Įvažiavęs, Urugvajumi, PčailBs 
Šacikauskas kurį laiką gyveno 
rainiai ir sakė, kad’jis šeilai- 
siais keliais daugiau nebeisiąs ir 
į “politiką” nebesikišiąs, bet sa
vo pažadą neištesėjo.

“Tiesa”.
..Legalizavęs savo įvažiavimą, 

Pranas Šacikauskas pasijuto 
drąsesnis. Tuojau susidraugavo 
su iš šiaurės Amerikos atvyku
siu kun. Tamuliunu, ir metėsi 
į “katalikišką” akciją. Iš vienos 
turtingos ir giliai tikinčios uru- 
gvajietės gavęs 500 urugvajiš
kų pezų, pradėjo leisti katali
kiškos minties dvisavaitraštį 
“Tiesą”, kuris buvo išvien nu
kreiptas prieš tuo metu su fa
šizmu kovojusią respublikoniš
ką Ispanijos vyriausybę. Vie
nam “Tiesos” numeryje Pranas 
Šaęikauskąs rašė, Jtąd Ispanijos 
socialistai ir bendrai respubli
konai, laiką ispanų tautą ver
gijoje, turėsią karą pralaimėti. 
Ir tuose pačiuose “Tiesos” pus
lapiuose buvo keliamos ovaci
jos Ispanijos budeliui — gene
rolui Frankui ir toms itališ
koms ir vokiškoms gaujoms, 
turios ištikrųjų žudė ispanų 
tautą ir tos tautos balsavimo 
keliu išrinktą vyriausybę.

Kadangi “Tiesa” šitaip rašė, 
tai tiek apie ją, kaip ir apie jos 
redaktorių ir leidėją bus Susi
dariusi logiška nuomonė, kad 
“kirvis atitiko kotą” ,— koks 
redaktorius, toks ir laikraštis. 

(BUS DAUGIAU)

JIE DAR NAUJOKAI

i

nosį kojos1 į' paspyrimu < j išriltl 
’ ir nebūt iį reikalo
J kViešti sprogstamosiom ; medžia- 
į /įįos-įe

| ATSILANKYKIT arba pasiuskit
1 Kuponą Reikalaudami Apskai

čiavimo DYKAI.
į • Nereikią ImdteU-
. • 36 mėnesiai išmokėtu

1 paLo^ėjiė^ k#palių L.

Karšto V atidėtu įrengimai:
• STYMO^FURNASAI~, 
f ALIEJAUS, PEČIAI IR
• “STOKEROLA” 3t6KERIŠ.

NO GEAR$~NQ;OIL (

ARBA AP^ĮJbDYMO REIKALU^

SOUTH CENTER”

SOtlTH CENTER PLUMfelNG AND 
HEATING SUPPLY CO., Inę.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.
Telefonas ATtANTlC 4290.

AŠ esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės):

□ Apšildymu
□ Plumblngu

O Stokeriu j 
□ Sienų Taliu

Vardas ..

Adresas

Telefonas

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 nusinuomųotį 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 iję 
savo* skelbimą.
Nebrangu ir labai praktiška* 

Naudokitės' NAUJIENŲ"
Smulkiais 'Skelbimais!
Tel CANAL 8500

(Nuo “Naujienų” Koresponden
to Kuboje)

Havafta, Cuba, kugp4 24, 1941 
’ / < i

Praeitą pirmadienį Havanos 
miesto gatvėse sprogo 5-kios 
bombos (spėjama, kad tos bom
boj buvo komunistų ^padėtos, 
vedamas tyrinėjimas). Tai bu
vo pirmutinis aliarmas nuo 
1934 met^i. Minėtais metais, Ha
vanoje kas 24 vai. vis po k> 
lioliką bombų sprogdavo, kurių 
skaičius kartais siekdavo iki 40, 
Tada havąniečiai buvo apsipra
tę ir. jiems bombų šproginėji- 
mtis^nieko nereiškė. Bet nuo to 
laiko piabego 7 metai ir jie a- 
pie bombas buvo pamiršę, to
dėl nestebėtina, kad dabar taip 
netikėtai sprogus toms 5-kioiris 
bomboms, visas Havanos mies
tas pasikėlė ant kojų.

Sužeidė 2 žmones.
Havaniečiuš labai suįdomavo 

ir jaudino faktas, kad šie spro
gimas sužeidė du žmones, ap- 
dfėskė keletą namų ir vieną au
tomobilių sulaužė. Jiems taipgi 
buvo įdomu, kad policija greit 
suėmė du vyru, kaipo autorius 
bombų pastatyme. Policija sa
kė, kad bombos buvo “primity
viškos” — ne specialistų .dary
tos, nes tUtejč knatus ir pade
gamos, o iie mekaniškai nusta
tomos.

Karas ir bombos namie
“ \ i- ■

Rytojaus dieną buvo galima 
matyti, kad tas įvykis buvo tik
rai svarbus, nes visi Havanos 
laikraščiai smarkiai linksniavo 
bombas. Kai kurie iš jų pirmu
tiniai puslapiai' buvo pasipuošę 
net po 4 coįių raidžių didžio 
antgalviais, kus parodo didelę 
svarbą priduodamą įvykiui.

Tuo tarpu, ? kai &nglų dviejų 
šimtų bombonešių formacija 
atakavo Berlyną su 500 kilo
gramų boinblį1 ^kiekvienas, tai 
tų pačių laikrdščių antgalviai 
buvo voš dviejų colių didumo, 
kas reiškia per pus mažesnė
mis raidėmis. Mat, nors ir ma
žas dalykėlis, bet jeigu jis 
įvyksta po pačia nosim, jis vi
sada būna įdomesnis už tąjį 
milžiną, kuris siaučia “truputį” 
toliau. .. .

Didžioji dalis kubiečių į tolį 
žiuri be supratimo. Jiems šian
dien Europoje sprogstančios 
bombos tiek reiškia, kiek mu
sę nubaidyti nuo nosies-. Musė 
»< * 1 * V » i H

užlipusi ant nosies daugiau juos 
baugina, negu Hutas draskyda
mas auką, kurios jie nemato. 
Dėt jeigu įvyksta po liose, tai 
tikras aliarmas. Ir dar koks!

Vėl “borhba”!
Praslinkus dienai po tų pen

kių bombų sprogimo, moteris* 
kč eidama gatve pastebėjo prie 
namo paketą..*;“Bomba!” — siu 
šėko, ir pradėjo rėkti, ją ap
spito kiti praeiviai, bet nei vie
nas neišdrįsta paketo paliesti*. 
Štai, Itei bematant pribuvo ir 
policija, bet ir ji neatsivožija 
pragaro mašinos pajudinti; 
Bomba buvo apsupta policijos, 
ir tuo pačiu kartu pašauktas 
sprogstamosios medžiagos eks- 

• pertas.
Smalsuoliai iš arti žiurėjo, 

bailieji iš geros distancijos, o

RED — ITCH Y— SC AL Y 
EtZEIM 

Sėkmingas Gydymas N a m i e
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Zerųo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau'ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 

, nęi, 30 metų! Pirmas bandyąiaš
Žemo įtikina!
Visose vaistl- ŽEMO 
nėse .......... ......

Sprogstamosios medžiagos eks
pertas Išvyniojęs popietį, vie-
toj bombos, rado šiukšles ir 
maisto 
baisusis 
juoku.

likučius, ir tokid budu 
aliarmas virto gardžiu

“Naujokai”
Labai aišku, kad jie dar nau

jokai. šiandien — aš manau,— 
loriddnietė ar bėrlyniėtė radusi 
ant gatvės tokią “bombą”, vie-

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč, 
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-jViolet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Masąage ir 
Movements

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

Sav.

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ. DR-0 Blaszczynskio • (gyduolės gaunamos 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
delio prakaitavimo, prasto kvapsnio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
atleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. BRUNs.7209

Automatiškas

m SUTAISAU SENUSBOILERIUSĮVEDU šilimą

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK 
GERIAUSIĄ IR STIP
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ 

LINK-BELT, Visiškai

SLEGAIliS
STOKER SALES 

6921 So. Western Avė. REPublic 3713

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 

dulkių išimta.-..........................
Perkant 5 tonus ar daugiau.

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 
BLACK B AND LUMP ....... $1Q 25

Sales taksai ekstra. “

Dabar Laikas Malevoti!
Mes parduodame sienų popierą Ir visokią 
malevą senomis kainomis! - Turime pilną 
pasirinkimą malevos, varnišų, šelakų ir 
.Sienoms popierų.
Dykai patarimas dėl dekoracijų 
dykai dastatymas visoj chicagoj

S A M HĖLMAN
SERVICE WlWt A SMILE

1411 So. Halsted St Tel. CANal 5063
-v-v t » ¥ V’.*r

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

ik 1 -

A t ei čiai Už ti kr i n ti!
ii l n i i *Taupykite dabar, kad, bedarbei už

ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINOS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA J 72 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Fedbral Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

į Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry- 
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 VM. Vakaro.

Universal Savimgs
AND LOAN ASSOGIATION

1739 SO. HALSTED STREET

GaršinMtes “N-fttfšė”
1

ei insurahee rlik, pas f 
į.tP.<{Vileiš(. ElK < * 

’ ėR. P. VILEIŠIS
Atstovas

• .1

Prudential .<Ius. <Co. of America
75 W. Jackson ‘ V’! -

Newark, N. J
_ ___ UHAR. 2500

Home Office Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt RėL, Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLJES ALE

4707 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

BRUGEPORT ROOFING AND 
• SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SLVICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
............ — 7 , J

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

Lumber Co.
LUMBER, MILLW0RK 

Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

opkie

juarcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius!

; NAUJIENOS,
! 1739 So. Halsted S L,

I
Chicago, UI.

• Vardas .................... _........................■!
• 'e 4

Adresas ......................................... ;

Miestas ...... .,................ 4........

Valstija ........;................................ ■;
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Žada Rockforde 
Uždaryti Mokyklas

Apdegė Šluotų 
Dirbtuvė

Traukinys Užmušė
Du Žmones '

Trūksta pinigų

BOCKFORD, III. — Vietos 
apšvietus taryba žada uždary
ti visas viešas mokyklas lap
kričio 7. d., aštuonių savaičių 
laikui.

PAXTON, III. — Gaisras su
naikino dalį France Broom 
kompanijos dirbtuvės ir daug 
visokios medžiagos. Nuostoliai 
siekia apie $30,000.

Miestas 
kykloms. 
finansavo

neturi pinigų mo- 
Ikišiol jų operavimų

Miesto Darbininkai 
Reikalauja Pakelti

INDIANA HARBOR, Ind. — 
Prie Washinglon gatvės kryž
kelės Pennsylvania gėlžkelio 
ekspresas užmušė du žmones, 
George Aleksich ir E. Vari- 
chak, abu nuo 10316 Conimer- 
eial avenue, Chicago.

Jie pakliuvo po traukiniu 
užvažiavę ant bėgių automo
bilyje. • '

Išleido Naują 
Draudimą Prieš 
Skerd. Streikierius

Tornado ‘‘Uodega” 
Chicagoje LIETUVIAI

.•.X

Pirmėsnį apeliacinio 
panaikino

Nespėjus lUinojs

termas

Wisconsin Taupys
Laisnių Metalą

A’dermanai tariasi su unijomis
Su Vaisais 
Ir Žydi

Nespėjus liįinojs apeliaci- 
liam teismui panaikihti vienų 
prieš streiki .rųis t ijose Chic > 
gos mėsos įmonėse tuojau bu
vo išdubtas naujus draudimas.

Pi. mųjį buvo išdavęs tėisė- 
as Rush, o naii.įų išdavė teis, 
vi Fpinhprrr

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

‘ Draugijos Nariai. _____

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžIŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPąblic 7868

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tek Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

smarkiai
Vakar

M/ DISON, Wis. — Wiscon- 
sinas jau turi pagaminęs 1912 
automobilių laisnius su gelto
nomis raidėmis juodame dug
ne. Tie laisniai turės tarnauti 
kelis metus. 1943, taipgi turbut 
194-J metams valstija išduos ne 
naujus laisnius, bet mažų me
talo šmotukų su metų skaitli
nėmis, kurias reikės uždėti ant 
1942 laisnių.

Vakar Chicagos miesto tary
bos nariai pradėjo derybas su 
unijų atstovais algų reikalu. 
Pastarieji reikalauja pake! i al
gas apie 4,600 darbininkų, dir
bančių miestui.

Miesto valdyba reikalavimų 
turbut priims.

Apie pusė yra “juodo darbo” 
darbininkai, o kiti — tarnau
tojai raštinėse.

BAERINGTO.N, I I. — W. E 
Webbe,o sode yra nepaprastas 
kriaušių medis, šįmet turi ne
paprastai daug vaisių, ir tik 
šiomis, dienomis vėl pražydo. 
Medis 12 metų senumo.

ŠĮ Sekmadienį - 
“Wm. Popeli. 
Diena”

Žuvo Gimimo 
Dieną

Žuvo American
Can Darbininkas

Sudento Darže

PARK RIDGE, III. — John 
Berend, kilęs iš Vokietijos, va
kar šventė 82-trą gimtadienį. 
Iškritęs iš antro aukšto lango 
savo namuose, prie Dee Tal- 
cott Road, jisai pavojingai su
sižeidė ir netrukus mirė.

Lentoms sugriuvus, nuo tre
čio aukšto.nukrito ir užsimušė 
maliorius, dirbęs American Can 
Company dirbtuvėj, prie 6017 
South Western avenue. Jisai 
buvo 45 metų Charles Jensen, 
6148 Greenvvood avenue.

Turbut visiems yra žinoma, 
kad rugsėjo 28 ta d. yra Wm. 
Popeli diena. Aišku,x kad mes. 
visi dalyvausime jo Piknike Su
dento 
lllth

Bus 
vanos 
Tėm”'< 
se”.

Darže, ties 6600 West 
Street.
gražus programas ir do- 
ir vaišės. Bukite visi.

’te skelbimų ‘Naujieno-
— Steponas.

' Jisai aprubeži toja i in
kų skaičių iki 2 prie kiekvienų 
vartų, ir draudžia naudoti “jė
gą ir grąsinimuš” prieš nestrei 
kuojančius,

Streikuoja dėl 12 pašalintų
Pirmesnis draudimas suvaržė 

pikietas iki vien.'h prie vartų, ir 
kitomis savo sąlygomis buvo 
daug aštresnis už naujį.

Draudimas yra nukreiptas 
prieš streikierius Brennan 
Agar ir Illinois Packing Go. 
įmones, kUr tebėvyksta strei
kas dėl 12 Unijistų prašahnimo

Dar $5,000,000 
Diamond T Co.

Kiti korttraktai

MADOS

J#
i» 'i

DIENĄ Dt NAKTJ

Visi Tek YARDS 1741-1742 
l60S-(n S o. Hermitagc Az?e. 
4447 South Fairfield. A venų* 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
-Lr — 1 KOPLYČIOS VISOSE

JUyA.a 1 CHICAGOS DALYSI

Klausykite musų radiu programa Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vak ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU IALTIMIERU

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARd* 4908

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

r U

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfotjn X (Suimtus!
SENIAUSIA IK DIDtlAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

40 tonų sveriantis pilėno

apie 2,000.

s
S

Karo departamentas paskyrė 
$5,098,570 Diamond T. kompa
nijai pastatyti 4 tonų dydžio 
trokų kariuom^ijž^ gabenti.

Mareinont Automotive Pro 
duets Ine. gavep $13,059 kon 
traktų, Quality JIardwarė and 
Machine Co. $26,693, p Sinith 
Ėradner! and Gof1 — $79,901. 'ą u.

Mirtinai Sutrynė 
Darbininką

B

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
įiemiiimiamiiauiiiiiiMiiiiiimni

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

LACHAWICZ IR SVNUS
2314 West 23rd Place Phone- CANai 2515
SKYRIUS: 42-44 East Ittth Street Tel. Puliman 1276

No. 4879—Moderniška išeiginė 
suknelė. Sukirptos mieros. Nuo 12, 
,14, 16, 18, 20, 30, 32, 34 36, 38 ir 40

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
E rašome iškirpti paduotų blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali* 
te pasiųsti pinigus arpa paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Paltern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. ‘

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street. 710 West 18th St
__ _________________Telefonas YARDS 1418.________ /

L J. ZOLP
1646 Weet 46th Street Phone YARds 0781

Vakar rytų pro Chicago 
praūžė galas-“uodega” dide
les vėtros-tornado, / kuri va
kar ir užvakar siautė Texas 
valstijoje, ir ten padarė dide
lius nuostolius. Chicagon aud
ra užnešė liūtį, kuri užliejo 
visas gelžkelių patiltes' ir ku
riam laikui pakrikdė susisie
kimą automobiliais ir gatve- 
kariais. f

phieagoj, be to, 
nupuldė temperatūrą
po' pietų buvo apie 40.

--------1---------------------------r-

Nauji De Sotos 
Ir Plymouths
Wenzel automoblių agentūroje 

adresu 1143 Diversay
Naujie 1942 m.-De Soto ir 

Plymouth automobiliai jau pa
siekė Chicagų ir yra išstatyti 
parodai . Wenžel Automobile 
Company agentūroje adresu 
1143 Diversey. Tai yra tikrai 
gražiausi automobiliai iš visų, 
kuriuos Chrysler korporacija 
yra kuomet nors padirbusi. Ir 
jie parduodami greitai.

Be to, Wenzel’io agentūra tu
ri didelį pasirinkimų vartotų 
karų, kurie ateina mainai j 
šiuos naujuosius 1942 m. mo
delius. Tenka pasakyti atvirai 

;ir nuoširdžiai, kad čia yrą ne
paprastai platus ir geras rinki
nys .Buick’ų, Pontiac’ų, Olds- 
mob.iles, Nash’ų, Chevrolet’ų, 
Ford’ų. ir Dodges. Faktinai ga
lite pasirinkti tokios išdirbystės 
ir tokį modelį, kurs jums pa
tinka — nuo 1934 iki 1941.

bal
kis1 užmušė 43 mefų darbinin- 
kų°John J. O’Leary, itansel E10- 
bcc’ck - Iron Works dirbtuvėje, 
485 West 24th Place. Kitas 
darbininkas, John Perkovich, 
20 m.a., 1340 W- 18th Place, 
buvo pavojingai sužeistas.

O’Leary gyveno acT. 3817 S. 
Campbell avenue. ’ <.■ .

Continental Can firma už- 
rko 80 akrų žemės prie 

Grand ir 2<f}th avenue, Frank- 
lin~ Parke, visai netoli naujos 
Buick. dirbtuvės Melrose Par
ke. v .

Firma ten žada statyti di
džiule dirbtuvę, kur dirbs

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 
vai. vakaro ir pagal sutartį 
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tek

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Dr. F. Pulsuęki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201

VAL,: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ser. ir Sub. vak. pagal sutartį

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

i

Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643 

Ėmergency; MIDway 0001

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS

P-nas Batiach, k Urs tvark o 
!W.enzel agehtūros vartotu karų 
skyrių, sako, kad agentūrai la- 

•bai trūksta vietos ir kad todėl 
šie karai yra parduodami prak
tiškai “dovanų” kainomis, — 
dabartiniu laiku bus priimtas 
kuone kiekvienas pasiūlymas.

Kai atlankote Wenzel agen
tūrų — kodėl nepasimatyti 
p. Banach. Jis vartoja jūsų
čių kalbų gerai ir yra tikrai ge
ras žmogus bizniui daryti 
jumis.

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

Ofiso Tek: YARDS 4787
Namų Tek PROSPECT 1930 (1

DR. C. Z VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas VARUS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sercdoj pagal sutartį.

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

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

Ofisas ir Laboratorija i į 
1031 W. S t.. Morgan St.

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

Tek CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

SU 
pa-

su
—Sk.

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

55% NUMUŠTA. r 
Naujį 4x6 iki 9x12 iki 12x18—$£—$59 

500 naujų 8x10, 9x12, 
$12. $18. $24 iki $49

DR. BRUNO J.
ZUBRldfe’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMlock 7899 
Namų tek REPublle 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

CHECKER CLEANER 
W A R E H O U S

1301 W. 63rd Street
Mes užmokam, karterį arba gaso bilą

Turtas VlrS$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime O r nn nnn nn

ATSARGUS FONDĄ VirždJUUĮUUU.uU
■ j ‘ Nėra Šatienės Vietos Dėl’ Taupymo Pinigų.

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M.,' Trečiad. 9 A. M. Iki 12 i

S 
z

I ATSARGpS FCJINDA Virš<I>UUV|UUUiUv
l Nėra Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
i Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M.,'Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M. =

I

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
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 

\ —pagal sutarti.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, riervuo- 
tųmo, skaudamą akių ^arštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

• pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Ę 
i

E

LQANASSOciATlONoFOūc^ 
JU8TIN MACKIEVV1CU. Pres 

4192 Archer Avenue i
VIRginia 11'U

NAUJIENOS Pattero Dept
1789 Š. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį Nn

Mieros . ............. .... per krutinę
' ' ’ ■

............. ..... .. . - > ........................ ' ............................- --- - ------------—~"

> ■" .......... J "įl ............ . '■ '■ .................... . ........  A■ i ' ■ . '.;■■■ g
Kviečiame visus- atsilankyti į musų gražiai įrengtą

OAK LEAF TAVERNĄ
8428 So. Halsted Street I

WDWEISER ALUS .(Vardas ir pavardė)

(Adresas) Kepta vištiena ylĮroįęiė sandvičiai. Graži muzika ir mandagus 
patarhdvimaš. Savininkai: .

(Miestas Ir valstija) Agnės Šidlauskas ir Stove Svilainis.
y.---------------- ---------------------- ....... .......................................... ............. y

...... ........    "■ y....... 1 w v " ...U'. 1 '■/ .—7^
•; '• ! *

1 ■ ■’ •
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DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuvė

ADVOKATAS
3133 - SO. HALSTED STREET 

Tek CALnmet 6877.
Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vtk.

134 N. LA SALLE STREET
Room 2014 Tek STAte 7572
— Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
Tek VTCtory U7»

Skplhin'?,’ Naujienose 
luoda nauda dėlto.

..j:.
“N S E”

Ofisas ir
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal .sutartį.

REMKITE TUOS, KURTE 
GARSINASI



PenkfacU rugsėjo 26, IMI

OF ILLINOIS (LIETUVIU: PTOBOS 
’ BUTAS) , 

' z * i • •

(Viršminėtos. organizacijos, 
vardų, J. P. Varkalą, Vice-pre-, 
zįdeųtąs ir Sekretorius, daro 
prąųęšimųs; k>įęk,yieną> ketvirta
dienį kaip 7:45 P. M. per radio 
stotį WHFC 1450 K.c.) .

KĄJ.BĄ DC

SociaĮė Apdrauda nuo Bedarbės

Praęitą kętyirtądięnį bend
rąją, rųožaią. išpasakojau kokią 
nąųdą tųr^s, (įirbąntis. sujaukęs. 
sęn0yjs, ir ^pįią pensiją gaus 
jo žmona ir vaikai.

Šį kętyirtądjenį a$ apibųdin- 
sįų, ąųtrą pusę įąįątymęį sęcja- 
lės apdrąudos (Sočiai Security), 
kurią naudosi? dirbantis ąsmįio 
atsĮtį^iųię kada dąrbdavis /at
statys jį nuo darbo. Šitą, ap
drauda darbininkui nieko ne
kainuoja.

Illinois Valstijoje nuo 1937 
metų dartydavis, kuris turi 8 ir(

P. MOCKUS. 
. Koimar

Persiskyrė su šiuo pasąų- 
. liu rūgs- 25. d. 12:15 . vai. ry- 
: to 1941 m., sulaukęs 77 metų 
1 amžiaus; gimęs Lietuvoje. 
, Paliko,. dideliame imŲudijne. 
“ duktė'ris Amelią Anders ir 

Clarą Gorskį, anūkės ' Pau
line Anders, Carol Gorskį, se- 

t šerią Barborą Dickman, S^e- 
r Ita GfcdrąįJis ir kiĮąs girąines..

Priklausė prie Chicagos Liė- 
/ tuvių ' Draugijos ir Lietuvių 
, Keistučio Pašalpos Klubo.

Kunėš, pašarvotas koplyčioje 
1 adresu 3526 N. Cicero Avė? 
j Laidotuvės įvyks rūgs. 27 
‘ dieną 2:00 vai. popiet. Iš kop

lyčios bus nulydėtas į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Visi a. a. yincentp?P. Moc
kaus gimįnėsr draugai ir -pas-, 
žįstami ’ esat ŠuOsirdŽiai kvie- 
čiatfrtiHi dšfĮyvfiutį* "ItttdotUvėse 
ir šųteikti jUm paskutinį ’ pa
tarnavimą it ' atsisveikinimą?

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Ąnukės, Seserys 

/Ir Giminės 
, Laidotuvėse pątąrnaųja Jae- 

r ger Funeral Home, Ine., Tel. 
j. KHdąre. 1320.

» <. • • • • • • • H t ’• * ’ * * »

rAI Ui » e-r

ANTANINA VĄRKAĮJENĖ 
po, tėvais Bukantaitė 

r ^ ^ * * ' »* *«• • • 4 4 «

Persiskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 23 dieną 1:20 vat 

1 pojūėt, 194Į- m., sulaukus, pu
sės amžiaus; gipnus Lietuvoje, 
Telšių parap., Katino apskh 

, Amerikoj išgyveno 30, metų. 
' Paliko didėliame nuldudhne 

dukterį Kristiną Petreikią, 
» sųnųs Bęnefasą, Vilimą, Ka- 
1 zimierą, Stėnisiovą ir ‘ Myko- 
H'lą, seserį Dellą Rupeikienę; ir. 
/kitus gimines, draugus ir .pa
žįstamus. Kūnas pašarvotas 

' namuose 10564 So. Homan
Ave„

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, rūgs, 27 dieną 9 vai. ryto, 
iš namų į šv. Kjistįnęs pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iŠ tepi bus 
nulydėta į šv. Kazųniero ka
pines.

Visi a. a. Antaninos Var- 
kalienės giminės, draugai ir 

. pažįstąmi esat nuoširdžiai 
kviečiami • dalyvauti laidotų-, 
vėse ir suteikti jai paskutinį 

i patarnavimą ir afsisveikirii- 
» rF^-Nuliūdę liekame

Duktė, Sūnus, Sesuo ir 
kitos Giminės.

- Laidotuvėse patarnauja ląi- 
' dotuvių direktorius Zolp, Tel.
- Yards 0781. ' ?

N i ii A Gėlės* MylintiemsI I II II A Vestuvėms, Ban- I I ii 11 fAkietams, Laidotu- UtlUri vfeUM. R a p ią/iM- 
majpąąųM

M
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c;’G£linink;as
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KVIETKININKAS K

Gė/^p Vestuvėm^, Bankiętaiąs 
ir Pagrahajns.

3316 SO. HALSTED ST.
Tel. YĄRD8 7308
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mokėta 
kams i

daugiau,dą^iflįpįtų, o.nųĄ.lp^ 
metų 6^
moka 3pė
iždan ĘįflĮp, ifl. ĘęsĮ^I^s... 
džių. 3įb ntftkšs iMj
galo 19^,Ąįf.tų)

Prasiflfitfyfl|; su,lg4?i 
mokėjii^ tię<į^|5
priklausys, , tęį taft ,^T

metus. JH<>,^M(į^t<l^į^nkĮS 
firma ąįĮęij. d^įį stfjfcfl?.
tuo daugiau, Stftlft, W 
išmokėję ąJlęiptįc^s.. dųrį»>ffll|- 
kams, pęp-.tnpsĄtaH?.
1942) iy; tpfl 4We.sffli ■fflSŠŠffllŪ 
tas darbdayis, nįętįįSs 1^4Ą;
tais.

N uoštytfi i 194£ į mfij-
tams nųą.Įątyą Stątę, yaUfefl. 
Sulig dąįartįpio įstatymu toks 
mokestis nebus, mažesnis. !/Ž% 
ir ne didesnis 3.6% sumokėtų

! > I, f •• • • t-' r- | ' ............ ,• V

algų.

Išlygos Gavimui Nedarbo 
Pensijos.

1. Ęe^sijąs. dęl) Į^darbęs i^ 
valstijos iždo (La.bor, DęparAr 
ment) gaus. arką
darbininkės, dirbanti tokiuose 
fabrikuose ir ofisuose, kurie* • • • ».* • • • 
samdo šešis arbą <|augįau įąr-

2. Bedarbės pensija gajės nau
dotis tik tokie darbininkai, ar 
darhipinkęsį kurię uždįfbų; pas 
pas^ųtįpį darbdavį,# kūjis jį, at
leido nemažiau kaip $225.0Q.

3. Turi būt atleistas iš darbo 
ne dėl to kad prasikalto, bet 
dėl stflkps dapĮio.

•4. Netekus darbo asniup. turi 
be atidėliojimo užsiregistruoti 
valstijos ofįsę dąrbųi gąų|i 
(Staį;ę Einpjoynięnt( Service 
Office) ir lanįytLtą, ofįsą sų- 
ly'g įsąkymo^ / -l

5. Turį, bųt pąsiryžęs užimti 
jam siūlomą darbą.

6. Turi išlaukti dvi savaites 
nuo dienos užsiregistravimo.

K.o,kį, Aįtlygiipjną Gaus Netekę^ 
Darbo.nm.’t u.

■ Darbininkas, kuris bus užre
gistruotas Stato Ofise gavimui 
darbo ir išlaukęs dvi savaites 
be darbo (Waiting Period)( 
gąu$. inąžiąųsiai $7.Q0) ir. dau- 
giausią, $Į^QQ, į. savaitę. Sumą, 
Jt|ądąrbąs pensijos- pjikląusys. 
nųp. j p uždąrtyp toj firmoj, ku
rį ąįlęido ųųo darbų.

Ji$. g^us 5,^0 į.sayaįtę, jo pa
matinio uždarbio trijų įpėiic^- 
sių bėgyj (calendar qųąjter. of. 
bis. busę yąar)-

Ęensija: ųup( bętĮąrbęs bus.

I 
r

talaitį, vnco te* .

švogęiį,ir jm sfehpyną, 
rę Sępbia^ Stankįe^ę;

AUGUSTAS SHIMKUS 
(gjvąnO; 734; VVęąb 3J St.)
Persiskyrė, su šiuo., pasau

liu ‘ rugsėjo 24 d. 12:00 vai. 
dįęno,s. 1941 m., sulaukęs pu
sės amžiaus; gimęs Lietuvoje, 
Kauno rėdybęję, Mažeikių 
apskr., Kalvarijos mieste. A- 
merikoje išgyveno" 34 metus. 

‘ Paliko didėlj&mę? nubudime 
moterį Pauliną, po * pirmu 
vardu,‘ Matukas, 2, pę.duki'eg, 
Lijlįįri. ii 
se?en 
Mas?., : 
pusseserę 
švogerį Joną ir*^ų?Šeimyną, 
pusseserę Fili.piną Budrik, 

j Quiąęy. Mąss., šybgęrį ir jų, 
kelmyną, svogerį Antaną Pet- 

~ rovich, švogerką Amiliją ir 
jų šeimyną ir daug kitų, gi- \ 

( rfunių, draugų ir įjažįstamų. 
; Lietuvoje palikjo 5, šę^erįs, 2^ 
/ brolius ir gįmines., Kųnas. pa-.
1 šarvotas randasi’P'. J.’ Ridikas 
j ąpjRųrčjęję, 3354 S. Halsted.

Laidotuvės įvyks pirmadlV 
n'į, rugsėjo 29, d. l;30 vaj. p|\ 
piėt. Is koplyčios bus ąuly- 
dėtą? į, Tautiška?, kapįned;

Visi ą. a. Augusto Shim- 
įįaus giminės, dfaųgąi ir pąj 
ŽĮStami'esat nuoširdžiai kvię- 
čiaHii dalyvauti*' įįiiaotuyėse 
ir sutęiktį: jam pąskutįnį ’ pa
tarnavimą. ir, at?isveiftiąįmą.

Nuiiudę liekame,
Moteris, Podukrės, Sesuo, 
švogeriąi, Pusseserės švo^ 

” gėtka. ir Giminės. ( 
, Laįdątųvėse: patarnauja/ lai?, 

dotuvių dirėktoęius P. J, Rį- 
dikasj Tel.Yards 141'9..

niftkąnia. pęr. Ifi savaičių. Pen-. 
Sį& tata P,?M ifr. s»7

tataMSta p?si«lys tatata
t»?ta

f VaMirt: nifllęą, ^aĮį,

ąt- 
pfr w». wii 
h. $-5, jam.

W' !W

rivjifn- j f’’ f’.’ f*'*’’ ‘ Tk’- U . pu-

ta, k taitf
tata tatai vita" 
tata ta, H? tau? k vtaip,ita

Ne labdarybės rfles prpšoirųi' 
!Meą kįvięčiamą vi^ųs, ręitaluį 
lesanb su jais biznį daryti ir jų 
prpfęąiją. ųaų^ųti^ nęs, jie.sąy.p 
duoklėiųis Už šį rądio laiką, už
moka.

Barney R. Pietkiewicž — na
rys. ir direktorius, kuris turi 
biząį Ręal Estąte, Insurance ir 
Generalinis, kontraktorius , na- 
inų(statymųų 2^55 V- St. 

« Anthony Ą. Olis — narys ir 
direktorius. Jis yra advokatas, 
kųrįs. turi: raštiųę 134, H La’ 
Šalie SU,

Ik, Kazys Draugelis — narys
ir., direktorius. Dentįstas, turi1 CALumet 7358

SEKMADIENI TEISĖJO J. T. ZURIS DIENA 
LUiHITY DARŽE
.   ——i—i—I i ■

• Rengėjų, Ątsisąųkimas J Visuomenę
; Šio kręjpįąmeš į tąmstąs, geri 
bianya > lipiuyitj. ^y^uorpene,' s.Įi. 
•Kyįetįmu atsilaikyti į( mjpsų1 
giajną, “Lietuvių r Deny Lyfcps. 
pikniką, kuris užvardintas “Tei
sėjo Jono. Zurio. vardu—“Judge( 
John . J. Zuri£, Ęąy”. Ji^, įyyksĮ 
šį sekmadienį, rugsėjo 28 die
ną I^iberty Dąrže, prie 837čios. 
ir. Wilįow, Springs kelio.

Kaip mes,, taip ir tamstos su
prantate, kad. nežiūrint, kokių' 
■pažiūrų esti, rengiamas koks- 
nors parengimas, viš pageidau
ja. publikos pritarimo. / •

Tą t ir šis mųęų, ręngią;nąs. 
politinis išvažiavimas pasitikti 
tamstų skaiUįngu ątsiją’r^ymu. 
: Lygos., Valdyba, įvairių Wąr- 
dų atstovai, Rengimo Kpmįsjją;

• 1

Marijoj Ją^lipjite’ 
ries paminklo. 
Fondas !

4

Su 1941 m. rūgs. 24 d.
Bųyo .... 1......   $659.39

Salomėja Čerieųę ....... 2į,00

Su. 1941, m- rugsėjo 26 d;
Viso. Fonde, yra $661.39

JULIA* AUGUST, 
Fondo Iždininkei

Klaidos
Ąljtąiąymąs

•»

'Pirmadienio, rūgs. ^2 d., 
“Naujienose0 M. Jurgelionie- 
nės paminklo fondo atskaito
je buvo pasakyta, kad $5.00 
prisiuntė Af J. Viznis, b^ew

Turėjo ,buti pasmyla, kad 
tuos pinigus paaukojo ne vien 
p. A. Ji VizĮiis, bet Mr. & Mrs. 
A. Jj Viznis. Jie dabar, gyvena 
Bridgeporle, Gomr. ’ k

— Rdaų ^arti^anai. prasiver
žė vokiečių užfrontėn prie Le
ningrado ir atė.mū ištiad moto
rizuoto batalijono tankūs. Vo
kiečiai buvo užpulti, kai tan- 

. <

kua aptarnaują haciai ilsėjosi.
♦ • 

Suimta daug nacių karininkų >

affOBĮ otaeągg;:iii.
feąy.o. ofisą. 2403: <- 63rd Stf 

ta- 
'ta’

JL W. Ger-

narys.

i Ifi

Cliambeįr.: qfr ofr ĮI|,

te: 9 ngę w

(T ‘ '' T •ų-JRf’ Ji-T . U i- 
praĄyfe nu 

j Ii šį ą vakarinę Kvie- 
čiame alsi lanlĄy t i visus na ii us 
su žmonomis arba draugais. 
Kas žjngeidąųja veikimų šįųs 
organizacijos, it norį/įųpti, na: 
riais Lietuvių Prekybos ■ Buto.

I J « • y • {" ? t ♦s • ’j t «

gaukite pakvietimą dėl įžangos 
sau . ir . savo žmonai į šį parem 
giihą nuo ųąrio . šios orgaųizą- 
cijos. Visi narjąj buvo sumine- 
ti per šį Faįiįę,(fr,.jų.
ir antrašai tilpo vietiniuose lai
kraščiuose. Tai galite gauti pa- 
kvĮetįųia per rąštiųę Li|t|ųanian 
Čhambėi*/ bf; Ggmmerce o^ tlji7 
nois, 3241 Š; įialsted Št. Phone

ir šiaip V^ikTąnti, aĮpiępy?^ dę- 
da pastangas, kad kiekvįenain 
atsdąnĮŲU^iam,, “paradyti. gerųs: 
laikus”. Tdt, nesididžiuokit^ — 
visiems vartai atdari. ' ■ '

Mums ne tiek'svarbu sutrauk
ti publikos pensiniais- sume
timais, kiek svarbu tamstų mo
ralę paramą gauti, nes mano-, 
me turėti; stambesnių politikų 
it. norime tinkamai ir organi
zuotai. skaitlinėje pasirodyti. 
.Tat, be skirtumo lyties, am
žiaus, biznio,, profesijos, ir už- 

’šiėmimo, visus, kviečiame. Įžan
ga vjąįems vp^tpi., Mps; būdami 
mažiukai pąĮiįiĮcoį, nęrime aug
ti, bet nąuqis.r.eikią fąqi$tų,tįp-
kąipos^pa^ąlĮjĮęs, ko ir prasme. 
Vą^yĮįa’ ip Ifeągįmp tyąr^sįja;VaW^. ta

1

Suėmė Klaidžiojan
čią Motiną, Surui

Bų^ę R<įselaj|<įi^ai.

i Ro policijas-priežiūra yra ne- 
žinpma gražiai pasirodžiusi mo- 
lerišhė ir 13 metų berniukas, 
jos sunūs. Jir klaidžioja po yi- 
durmiestį nųį pereito; penkta
dienio. ^oterjškč- įy sūnūs arba, 
neatsini^ą'. ^o pąyar4fi}į ąy-. 
ba jų nesako^policijai, pa^išeięė 
išgauti, kadV^moteriške- gyveno 
ądr. 100Ž3 Pėrry avenųą, Ęqse- 
įande. Ji tikrino, kad “pavojus, 
gręsja .žmqpėĮh$, kurie (įąbaf 
.((•n, _____

•"b '• r * n ............

į. ■

JUS NlfšTĄTOTE SAVĄi
Kainą -•

1933 Cheviįlet^lSedąn ...........
1933 — ------—
1934

Plymoiith Sėdau
ChevrdjMfr.^ah

1934 Chėvtolęt CoUpe
1935 Pįymoūth Sedąh’ 
1935 Chevrolet 2 Sedan

-1933 Qlds,:CoUpA - 
193$. Plymoutn žSedan 

’193t’ lWd^' 
193?. Oįds/^e.daą/.:.. ..

1150, Kitu. Paąirįnkiąiui

114a.^iveKsey
»Atdara vąįarąls se^maęliepiaįs

/*«?

SPAUSTUVEI
f REIKALINGAS
! DARBININKAS

tą! 
Ui

i SUSIRINKLMAI
į ŽAGAKEČIŲ KLĮŲRO mėnesi
nis. siįsįrmkimas įvyk,s sekmadienį, 

gsėjo Žš'/d., t vai; popiet Holly- 
pbd' syęt.. 2174 W. 4?fd St. Ma- 
ąekitę' atsilankyti, nes., išgirsite 
£6rt4 iš;,prąęĮtp kįUųbo,’, pikniko, 
ipgį yra ‘ daug" kitų svarbių reika^ 
‘ aętaftįį K.etąraĮdŠ; rast.

MARQUETTE PARK Liet. Am. 
Piliečių Klųb.ę mėnesinis susirin
kimas’įvyks sėkmadienį, rugsėjo 28 
d.? 2 vąi4 po .pię.tų vįetįnęs, parapi
jos svetainėj, Washtenaw ir 68. gt. 
Viši nariai ’malūnėkite' atsilankytj 
į susirinkimą. Turėsime keletą 
svarbių dalykų aptarti šaltesniėins 
ląika^ns prasįdedaąt: —Valdyba.

>

Diena Iš Dienos
• !•■■.; 5 ; • ta. ' u '» ’ f ’ ‘ •

Ksiemę bęidĮnuig 
Vedyboms 

(CHIGAG0JĘ), 
Charles Brown, 24, su

garet. Bartkus,. 22

Reikalaują)
Perskirų

Frapk Bartųs nųp Stephany
Startus į 

^A^ūta^Į^akauškis nuo Felix
Ąakąuskič

Mar-

Pragyvenimas Pa
kilo, 17%— Vafetiją 
Susirūpinusi

Bandys kiminų kilimą kovoti

Kalbėdamas Illinois valstijos 
apšąųgoą komitetui gub. Green 
pareiškė, kad pragyvenimas 
yal$tijqj, ypač inięstųųs.e, paki
lų. apie. 17%. Tas reiškią, kąd, 
už rpaįstą, už kurį kelętą mų- 
nesiųj atgal reikėjo mokėti do
lerį, dabar jau. reikią mqkėti; 
$1.17.................................................

Green prižadėjo, kad; valsti
jos įstaigos dės visokias gali
mas pastangas tolimesnį niais-. 
to ir nuomų kainų kainų kili
mą kovoti.

Likviįayo
Walgreen Streiką

Apję, 25O. Wąlgreen vaistinių 
bendrovės darb(inįpkų grįžo į 
darbą po streiko, kuris užtru- 4 * * ' ♦ • ♦,
ko mėnesį laiko. Kompanija 
pyidejo, vienįęrps po $L00 sa
vai teir o Iqtiąną>.. daugiau, Jjp 

(dirbs 54 valandas į sąyaitę.

Mainymui
, (arti 42ąd St, ir. Drexe|;BĮy$Į.)

DVIEj'tr Aukštų'mūra? su 
' beismentu, 4 kambariai l-rųe 
aukite j ir 5 kambariai 2-mė. 
aukite/ J2 vopios, praustis dur 
būgnys l^iėkvienąmę ‘ mieįį- 

i- rūimy; visos- 'ąžudlo'1 grindys, 
arkos, štymu ąpšijdymas, au
tomatinė karšto vandens taą- 
ka,' 10 pėdų aukštumo' cemen
tuotas beismąntars, uždaryti; 
porčįai. Tinka didelei šęįmaį 

: arba roomihg house, arba ga- 
- Įima vartoti kaip du flatus.

$500.00 įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais. Trd- 
bėsįs daįjąr. tuščią? ir vi?i$kai 

'pertaisytas, gatavas užęMimui 
tuojau. DęJ, tolimesnių infor
macijų šaukite Mr. Pal po 

r nųmėjių, ęaną|; 54.65. j

100 VAIKYNŲ IR MERGINŲ 
Amžiaus 17 iki 40. Nėra patyrimo 
ir apšvietos reikalavimų. Išmokite 
ąmatą arba įvairų. dąfbą, Samdy: 
tojai išmokins. Naktinis ar dienos 
darbas. Algos $15 iki $25. Visi dari 
bai 8 valandas 5 dienas. Garantuota

TRIANGLE AGE
25 EAŠT JACKSON 

i Kimball, Bldg., 13-tas Aukštas
LVD

darbui

S. dirti už

• VYRAI IR MOTERYS darbininT 
kai visokių rųšių darbams — vieš
bučiuose, restoranuose, įstaigose. 
Geriausias mokestis. Modern HOtel, 
879 N. State.

“ HELP VVANTED—FEMALE 
'* Darbininkių Reikia* "'

1 REIKALINGA GABI MERGINA 
dirbti už baro gražioj tavernoj, ge
ras rhpkestis. 3428 So. Halsted Str, 
•„...........  t____________

JAUNOS MERGINOS dirbtuvei. 
Geros, pastpvios algos. Chic Form, 
333 S. Market.

MOTERIS BENDRAM valymui. 
Dalį laiko. Eurnišiuotame apart- 
mentiniame name. Mąinais į 2 kam
bariai Reikmenos namui prižiūrė
ti duodamos. 6036 Inglevvopd Avė.

OPERUOTOJOS, single ncedle, 
,power mąšinos. Geriausios šmotų 
darbui ratos. Pastovus darbas die
ną ar naktį. Turi skaityti angliškai. 
Mes laviname jus. Kreipkitės 4-mę 
aukšte 624 W. Adams.

REIKALINGA PATYRUSĮ seam- 
strėss valymo dirbtuvei. Pastovus 
darbas. Careful Cleaners, 3511 So. 
Halsted, Yards 0437.

2 MERGINOS PRIE Raunterio, 
18—25. Patyrimas nereikalingas, 
nedirba, sekmadienį. $12. 2511 Sb 
Miėhigan.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui.' Nereikia skalbti. 25—35. 
Savas. kambarys, vonia, geras mo
kestis. Suaugę. Longbeach- 1490. z

MERGINA MOKINTIS. VEITER- 
• ' KOS DARBO

Arba patyrusi veitę.rka. Gęras 
mokestis, nedirba sekmadienį, nak- 
•tį arba šventadienį. Dykai valgis, 
dykai unifprrrios, smagios darbo są
lygos. Tūri būti švari ir mandagi. 
Kreipkitės 2-mę j, The įįi- 
terštate Co.,, Tf E. Lake St., kas
dien nuo 9 ‘ ryto iki 5 popiet.

BUSINESS CHANCES 
*rogosįznio

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roje vietoje, rendos $30.00 mėnesy. 
Parduosiu už geriausią pasiūlymą.

7121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI MĘĄT MARKET 
kartu su nuosavybe, susidedančia 
iš 2 kitų krautuvių,’ visų parenduo- 
tų. 8240 So. Raeinę Avė., TRIangle 
5664.

TAVERNA AR BARBERNE esan
ti, 1044' W.69th St. 2 aukštu mū
ras, krautuvė ir 4 kambariai, ’2-me 
aųkštę 5 ir 4, štymo šilima, $9,500. 
Matykite savininką 1 aukšte.

PARDAVIMUI MEAT MARKET 
su pajamas duodančiu namu ar be 
namo. Telefonuokite po 6 P. M. 
Grovehill 3292.

PARSIDUODA TAVERNA Brigh- 
ton Parke. Biznis ^ra geras. Priė- 
žąstįs: išeinam į savo namą. Užpa
kaly kambariai, pagyvenimui. Ren
čia pigi. 4414 So. Rockwell St,, tel. 
Lafayette 0792.

PARDAVIMUI: Irving arti -'Aus- 
tin, 6 kambarių medinis namas, 
karšto vahdens šilima. Rockw6od, 
insuliųotas, 2 karam garažas. Pui
kiame stovy. Lengvi išmokėjimai. 
Walter Cording’ 3806 Irving Park 
Roąd. Irving 2915.

TAVERNA — PROGA
1 aukšto namas, krautuvė, taver7 

nos fikčėliai. 5 kambarių flatas už
pakaly, beismentas, karato vandens 
įjįlįma, dįrbtuvės skersaį gatvę ir 
tik viena' taverna ant 51st Si. tarp 
Califorriia ir Kedžiėi 3111 W. 51st 
S.t Norėdąmū informacijų matykite 
Ę. R. Piėikiewięh, 26.08 W. 47th St, 
Lafayette 1083.

PARŲAVIMŲI. TĄ VERNĄ pigiai. 
Biznis išdirbtus per daug metų. 
Prie pat dirbtuvių.

4314 Šio. Ąghland Avė.

GERA TAVERNA greitam parda- 
yirūui. Nebrangiai. Biznis gerai iš
dirbtas. Išvyksta į armiją. 17-26 So. 
Halsted.
J > » t«. \ i •

RENDON TAVERNAS; visi fiks- 
Ceriai, svetainė, 4' kambariai gyVė- 
hitnųi, arba parduosiu visą, praper- 
tį* 4415 S. Woo,d St.
• u!v \ •

I COAL—VVOOD—OIL -------
Ąnglyp-=Ma|ko9 Aliejus

■ ‘ f r ’«• ' • ■ • ' • ■ *■

I GARAŽAMS ^era proga: parsi-? 
duoda' 6 bačkos alyvos dėl aų.tonio- 
bilių numerio 10—20—30—40. Pa<Į šaukite Yards 1236, 830 W. 35th St.j 

r - '■ . ............    (

RENDON STORAS. Tinkamas 
bile kokiam bizniui, bučernei, gro- 
serilei, beauty shop ar tavernai, 
steam heat, kambariai gyvenimui. 
4516, S. Wąshtenaw. Lafayette 3373

ANIMALS^DOGS—BIRDS—PET>

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS gie
dančios kanarkos, papūgos, love 
birds, tropikų žuvys, šunys. Geros 
klėtkos, pritaikytos paukščiams ir 
vaistai.

NEW CITY PET SHOP, 
5120 So. Ashland Avė.

Tel. Hemlock 7673 *

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui >

320 AKRŲ EARMA. 177 akrai 
dirbamos. Nhmas, barnė, tvenkinys. 
$2500. Arti miestelio. Mrs. T. K. 
Frisbee, Rapid City, So. Dakota.

PARDUOSIU 2 lotus ant 25th ir 
Leavitt St.

2 kampiniai lotai ant 124. ir 
Racine Avė. Parduosiu už cash pi
giai.

Taipgi 40 akerių farrna su bizniu, 
prie 2 kelių. 11 kambarių namas, 
garažas ir 2 vištįninkai. 95 mylios 
nuo Chicagos, arti Bass. ir Round 
Lake, Ind.. Atsišaukite:

2245 W. 21st Street 
šeštadienį visą dieną, sekmadienį 

iki pietų

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėx Pardąvimul

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą,, namų 
pirkti.už cash arba mainais. Norinti 
pdrkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAU£ M. SMITH &CO.

RĖAL EŠTATE — LOANS—
’ INSURANCE '

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

MARQUETTE PARKE, iš prie
žasties mirties, parsiduoda 6 kam
barių rrfurinis burigalovv, 2 karų 
garadžius. Teisinga? pasiūlymas ne
bus atmestas. Įmokėti $1,OQO.OO. 
Randasi ant Rockwell St. netoli 
63rd Street.

Turime visokių kitokių bargenų, 
namų ir farmų, galima pigiai pirk
ti arb.a mainyti. C. P. SuromSkis, 
6921 S. Western Ąve., Telefonas 
JtEFdbllČ *37n.1

GERAS BARGENAS
2 flatų muro namas po 5 kamb., 

karštu vandeniu šildomas, 2 karų 
garažas, tarp 6,9 ir 70 So. Maple- 
wood Avė. Klauskit savininkų, ’

2719 W. 66th St., Chicago, III.
G. R. Petrauskas

WHOLESALE FUR^ITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMI CASH— ♦ 
už. rakandus sutaupysite nuo ‘40 
iki 60%. Męs pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rąžykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik naciona|iai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS,' SU^ŲS, 
6343 So. Westem Avė. 

Chicago, IU. Tel.: REPublic 6.051

SCHQOLS AND. INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir 'Pamokos

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 
Dėmesio, Vyrai ir' Berniukai!

Ar ieškote gero darbo, didesnių 
progų, daugiau pinigų, pąstovaCs 
Uarbo? Savam užtikrinimui iŠmĮOkl- 
tė^ welding, kaip amatą. Geras mo-- 
kestis \velderiams, šalis reikalauja 
Nvelderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys' inokinaibaš indivi
dualiai.

Pradekite beįt kuriuo ląijcu. Mes 
tikrai mokiname jus. šią mokyklą 
valdo ij1 operuoja patyręs welderiš. 
Didelis reikalavimą? Nvelderįų. Ute
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dąlimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, telefohuokite ar rašykite 
NATIONAL WBLDInG SCHOGt1

5428 S. Ashland Avė.
Phone Prospe.ct 0056

AKORDIONO PAMOKOS, prp- 
grėšyvus metodas, patyręs moky
tojas, akordionai parenduojami. 
South Wesl, Sįde ir South West 
Side, Vihicehnes 0143.

ĘINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GRĘIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORpiČIŲ i 

Mėnesiniais atmokėjimaU
MUTUAL FEDĘRAL

SAVINGS ‘ '
♦ and LOAN ASSOGIĄTIpN 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. : 
Tųrta$ virš $1,000,000.00. > '

$2,500 REIKALINGA dėl pirmų 
morgiČių ant UhĮicago Heights pra- 
pertes iš privatiškų žmonių. Dėl 
informacijoj šaųkjtę Caiumef 6892,

■- ■■■■ 1 ■■■ ■■ »■■■■ ■ ■ ■ 11 '■ ‘""y

REMKITB TUOS, KURIĘ 
GARSINASI *
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Penktai, rugsėjo 26, 1941

(1891), kada buvo ati- 
Ellis Island imigracijos

pro- 
kad
pra- Iš lėktuvo nufotografuota Whiting, Ind., netoli Chicagos, deganti gazolino ir aliejaus refinerija, pasaulio 

didžiausia. Gaisras prasidėjo po neišaiškihtų sprogimų naftos sandėliuose. Vienas darbininkas žuvo, penki 
sunkiai sužeisti. Gaisrą bėgėsi n ant vienas ugniagesys neteko gyvybės.

3r

•NAUJIENOS, Chicago, III

---------—--------------------
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ATSIMENATE “KASLEGARNĮ!’?—NETRU
KUS JOS JAU NEBEBUS!

Neužilgo Nugriaus Istorinius 19-to Šimt
mečio “Vartus Į Ameriką”

Netrukus nebebus istorinės 
vietos, per kurią j Ameriką įva-r 
žiavo tu kstančiai anksty vų j ų 
lietuvių imigrantų, ir apie ku
rią jie. tebepasakoja jvairiausaiš 
legendas*

Tai garsioji Castle Garden 
įstaiga, kurią lietuviai yra pra
minę “Kaslegarne”.

Ruošia Vietą Tuneliui
Ji bus nugriauta, nes per vie

tą, kuri Castle Garden stovi 
netrukus bus kasamas naujas 
New Yorko “Brooklyno-Bat- 
tery” tunelis.

Per “Kaslegarnę” j Ameriką 
įvažiavo ne vien tūkstančiai 
lietuvių, bet viso virš septyni 
milįonai imigrantų iš visų pa
saulio šalių. Ji veikė per 50 
metų iki 19-to šimtmečio pa
baigos, 
daryta 
stotis.

tų laikų “raketyriai”, kurie vi
sokiais budais išviliodavo pini
gus iš jų. Bagažų agentai pa
vogdavo jų daiktus, tikietų 
agentai paimdavo iš jų pinigus 
ir duodavo beverčius popierga
lius. Jie būdavo pakviesti į vieš
bučius kur taip brangiai už vis
ką turėjo , mokėti, kad . greitu 
laiku visus pinigus praleisdavo 
ir kai kada dar savo bagažą tu
rėdavo palikti. 1876 m. du ap-i- 
gavikai išnaudojo vargšus žino? 
nes pozuodami, kaip kunigai. 
Pagaliau, policijos įsimaisė ka
da skundai t)uvo padaryti pa- 
cįų amerikiečių, ir visoki biz
niai buvo uždrausta. Ęet imi
grantų apiplėšimas taip buvo 
plačiai praktikuojamas, kad tie 
visi biznieriai, per mitingą 
testavo valdžiai skelbdami 
valdžia uždraudė “privatinę 
mogą”.

“Darbo Rinka”

» .........

SPROGIMAS IR UGNI& PASAULIO DIDŽIAUSIOJ REFINERIJOJE VAKAR CHICAGOJE
Susirgusi nepagydoma li

ga, savo verandoje pasikorė 70 
m. Mrs. Lillian Miller, 6938 
Cottage Grove avenue.

• Taipgi nusižudė 65 m. Jo- 
seph Barthley, 1315 West 71 s t 
place. Jisai persikirto gerklę 
skustuvu.

Pastatytas 1807
’ “F.L.I.S.” biuras sako, kad 
Castle Garden buvo pastatytas 
1807 m. kaipo fortas, ir suvai
dino daugelį svarbių rolių. 1824 
m. buvo pavestas publikos ma
lonumas. Lafayette čionai buvo 
priimtas, kada jis atvyko į 
Jungt. Valstijas, 1824 m., ir 
vienas iš priėmimo komiteto 
narių buvo garsusis Amerikos 
rašytojas James Fennimore 
Cooper. Jenny Lind, garsioji 
švedų lakštingala, čionai sudai
navo savo pirmą koncertą Ame
rikoje, po vadovybe P. T. Bar- 
num. Louis Kossuth prašė pa- 
gelbos Vengrijai nuo Castle 
Garden platformos 1851 m. Pa
garsėjusi Lola Montez tenm šo
ko 1852 m.

Nuo 1824 m. ligi 1855 m. 
Castle Garden, buvo scena įvy
kių kaip balonų išbandymų, ben
galinių ugnių (fireworks) paro
dų, arklių rtmgtinių, prekių pa
rodų, ir net operų spektaklių, 
vodevilių, simfoninių koncertų, 
ir koncertų garsių dainininkų 
kaip Adelina Patti. Per vasa
ros karščius žmonės čionai at
eidavo atsivėdinti ir paklausy
ti puikios muzikos.

“Amerikos Vartai”

Darbo rinka, kuri buvo įvesta 
Castle Garden’e, turėjo daug 
pasisekimo. Per 6 mėnesius, 
1868 m. 7,111 vyrų ir 5,840 mo
terų turėjo tarnybas atvykimo 
dieną. Ūkių, gelžkelių ir namų 
darbininkų buvo daugiausia rei
kalinga. Ūkių darbininkai gau
davo nuo 6 ligi 18 dolerių per 
mėnesį. Ponios ieškodavo tar
naičių tenai. 1869 m. apie 12,- 
000 mergaičių, daugiausia ai
rių, rado tarnybas kaip virėjos 
ir skalbėjos. Bet jų neužteko, 
ir Amerikos industrijoms vis 
reikėjo daugiau darbininkų.

VALDŽIA PANAIKINA TAKSŲ IŠIMTIS 
VISŲ DRAUGIJŲ PARENGIMAMS

■ • /■ a :. i .• • . •'

Su Spalių 1 Ims 10% Taksų Nuo Visų Įžan 
gų, Nežiūrint Kas Yra Rengėjai:

Visoms... lietuvių organizaci- sminimo kliubai turi mokėti 
joms — pašalpinėms ii* tikybi-111 % taksų už visas narines duo1 

kleš-, jei jds siekia $10 ar dau
giau' į metus, taipgi už įstojimo 
mokesčius,, jeigu narinės duok
lės siekia $10 ir daugiau į me
tus. 1

“SENSACIJA” APIE PILSUDSKIENĖS 
PALAIKŲ “PAGROBIMU” LIETUVOJ

Nebuvo “Pagrobimo”, 0 “Sensacija” 
Yra “Antis”

Keli prezidentai čia buvo pri
imti, kada jie viešėjo New Yor- 
ke. Per vieną tokį aplankymą, 
tiltas, kuris sujungė Castle Gar-, 
den su New Yorku sugriuvo 
kaip tik delegacija perėjo. Vė
liaus, kanalas buvo užpiltas ir 
sujungtas su sausžemiu.

Castle Garden simbolinė reik
šmė milijonams Amerikoje, ir 
kitur, prasidėjo 1855 m. Jie ta
da paliko “Amerikos Vartais”. 
Tais metais Valstybės Immigra- 
cijos Komisija (State Immigra- 
tion Committee) perėmė į sa
vo rankas Castle Garden. Bu
vo įtaisyti kambariai daktarams, 
policijai, agentams, pašto dar^ 
bininkams, muitininkams, immi- 
gracijos inspektoriams, bagažų 
inspektoriams ir net darbų rin
ka.

“Rojus” Apgavikams
1855 m. rugp. 3 d. pirma gru

pė imigrantų buvo įleista į Ame 
riką per Castle Garden. Nuo 
to laiko ligi 1890 m., 35 m. ir 
8 mėn. laikotarpj, 7,690,606 
imigrantų perėjo per Castle 
Garden duris, apie 3/4 imigran
tų atvykusių tuomi laiku.

Pagal rekordus, prieš 1860 
m. beveik pusė imigrantų bu
vo iš Airijos. Vokiečių imigra* 
cija prasidėjo pabaigoje 1860 
m. Po 1860 m. žmonės iŠ visų 
pasaulio kraštų, kalbėdami daur 
gelį skirtingų kalbų, pradėjo at
vykti..- ‘

Per. Civilį Karą, daugelis imi
grantų įstojo į Unijos Armiją. 
Juos prikalbėdavo tėvynainiai, 
kurie mokėdavo kalbą, prižadė
dami visokitis didelius atlygini
mus. Apie 400,000 svetimšalių 
iš 20 šalių kariavo šiauriųjų pu
sėje. Dąugelis vėliau pagarsė
jo.

Mormonai, “Salaveišiai”
Per Castle Garden duris Mi- 

chael I. Pupin, garsus išradė
jas, atvyko iš provincijos ku
ri dabar vadinasi Jugoslavija. 
Jis tada buvo apie 15 m. Jo 
skrybėlė įkrito į vandenį, tai 
jis atvyko užsidėjęs turkišką 
“fezą”. Kadangi Amerikos vai
kai nebuvo matę tokios keistos 
kepurės, tai jie ėmė iš jo juok
tis, o tada įvyko muštynės ir 
policija turėjo jį išgelbėti. 1880 
m. pirma grupė Salvation Army 
atvyko. 1883 m. apie 2,800 mor
monų atvyko .iš Europos ir nu
vyko į Utah' kur pradėjo Mor
monų • koloniją. Beveik kiekvie
ną dieną pilni laivai žmonių at
vykdavo iš visų pasaulio kra
štų. ' ' i ,

Kada Grover Cleveland tapo 
New Yorko gubernatorium, vie
na iš jo pirmųjų problemų bu
vo sutvarkyti Castle Garden. 
nes tenai buvo daug ko kriti
kuoti. Blogos administracijos 
dėka, imigrantai * vėl buvo iš
naudojami. Pirmame savo pra
nešime kongresui gubernatorius 
reikalavo reformų. Valstybės 
tyrinėjimas buvo padarytas ir 
dalykai laikinai pagerėjo 1887 
m. z

nėmis draugijoms, kliubams, 
chorams, meno grupėms, žodžiu 
visoms oi*ganizącijoms, kokios 
jos nebūtų, yra svarbu žinoti, 
kad su spalių 1 d.:

1. ) Visos turės mokėti tak
sus už bilietus savo parengi
mams, nežiūrint kokie tie. pa
rengimai yrą, Ir

2. ) Taksus turės mokėti už 
visus bilietus, be jokių išimčių.

Su spalių 1 d., visos išimtys 
labdaringoms, kultūrinėms ir 
pašalpinėms organizacijoms ir 
išimtys bilietams kainuojan
tiems 20 centų ar mažiau yra 
panaikinamos. , . '

Taksai —*’ 10%
Dabar visos organizacijos tu

rės, mokėti taksus už visus įžan-; 
gos bilietus visiems savo paren
gimams.

Jeigu bilietas yra nuo 1 cen
to ikr 10, tai taksai bus 1 cen
tas. Jei bilietai nuo 11 iki 20c., 
tai taksai bus 2 centai, jei nuo 
21 iki 30c., — 3 centai, ir taip 
toliau. ;

Jaunas Chicagos 
Lietuvis Tepliau ja 
Alaskoje

Dr. C. Z. Vezelio sūnūs

Ir Už Bilietus Išdalintus
Veltui

reikės mokėti, pagal

Uždarė 1890 Metais
1890 m. imigracijos proble

mos buvo perimtos Jungt. Val
stijų Immigracijos komisijonie- 
riaus. Į aštuonis metus ir Visi 
kiti imigracijos punktai perėjo 
j Valstybės kontrolę prieš aš
tuonis metus. Federalė Valdžia 
pradėjo didinti New Yorko prie
plauką, Castle Garden liko už
daryta^, .ir gruodžio mėn. 1890
m. buvo paverstas akvarijum, 33c.) 
Už metų laiko, visi .imigrantai 
buvo įleidžiami į Ameriką jau

» Taksus 
bilietų kainą, ir už tuos bilie
tus, kurie yra išdalinami vel
tui. •

Taksus betgi nereikės mokė-; 
ti tik už- vaikus mažiau 12 riię< 
tų amžiaus, jei jie įleidžiami! 
veltui; už bilietus išduotus pa-; 
rengimų darbininkams, ir U.S.į 
kareiviams ir jurininkams, jei, 
jie uniformose. , .

■ ■. ’ ■> /».* , . "t

Salės, E te. Turi Raportuoti
Valdžia reikalauja, kad savi

ninkai daržų, salių, balliuniių ir 
kitų panašių įstaigų priduotų 
vardus organizacijų, kurios vie
tas nuomuoja. Spaustuves taip
gi privalo pranešti valdžiai apie 
bilietus kuriuos spausdina.

Ant bilietų rengėjai turi pa- 
dtiotį: *

ii Organizaci j os vardą;'.
2. Parengimo vietą, dieną.
3. Bilieto kainą, taksus ir pil

ną bilieto kainą. Pavyzdys:
^Įžanga 30 centų, Taksai * 

3c., Viso 33c. •
■ (Angliškai': Ėstablished price 

3c., Totai —r

Charles E. Vezėlis, 23 metų 
chicagietis, žinoirio dentisto Dr- 
C; Z. Vezelio suhus, kuris bai
gė aviacijos inžinerijos mokslą' 
prieš keletą menesių, tapo nu- 
skirtąs karo aviacijos tarnybai 
tolimoje Alaskoje.

Dr. Vezęlis, kurio ofisas ran
dasi Town of Lake, 4645 §o. 
Ashland ąve.y jąų gąyo laišką 
nuo 'sūnaus- is Elmendori Field,

4 K ».< J I.

Alaskoje, kur J. V. įsteigė svar
bią oro bazę. .Jaunasis Charles 
yrą Vezelių vienatinis sūnūs 
Prieš įstosiant aviacijon jis bu
vo veiklus akademinio lietuvių 
jaunimo rateliuose. Jis ypač 
pasižymėjo vaidyba.

Dr. Vez.elįs, pildydamas sū
naus pageidavimą, Užraše jam 
“Jauninto” laikraštį, kuris jau
najam a \atoriųi^A^ Chicagos 
lietuvių žiniai iįĄbliiną kraš
tą,! -k., ? ■.'•■■■>Ji?n,/

Vargas, Vargas, 
Nebebusime, 
“Burnikią’Į

Camp Grant stovyklos karei
viams leidžiamas laikraštsi 
“Camp Grant Sentinel” pereitą 
savaitę parašė apie ten esantį 
vieną kareivį, kuris užaugo Eu
ropoje ir keturis metus tarna
vo Lenkijos kariuomenėj. Tas 
kareivis papasakojęs laikraščio 
reporteriui, , kad jis budarpas 
Lenkijos kariuomenėje, 1935 
metais buvo pasiųstas su jo re- 
gimentu Lietuvon “pagrobti” 
Pilsudskio motinos palaikų.

Kaip Pasakoją

“Maršalas Pilsudskis, didysis 
lenkų herojus, mirdamas prašė, 
kad jo širdis butų palaidota ša 
lia motinos palaikų, 
atpasakoja to 
“Jos. palaikai 
bet Lietuvos 
juos atiduoti

“Nelaukiant 
cijos, musų
mums įsakymą žygiuoti Lietu
von. Vieną naktį mes sieną per
žengėme ir sugrįžome su pa
laikais. Kūnas* dabar palaidotas 
Rosa kapinėse, Krakuvoje, ir

laikraštis 
kareivio žodžius, 
radosi Lietuvoje, 
valdžia atsisakė 
^Lenkijai, 
diplomatinės ak- 
pulkininkas davė

Šeštadienį Trauks į 
“Pirmyn” Choro 
Farmerskus Šokius

30c,, Tax

Nors daugelis iš jų buvo be ’p0T Ellir Island, New Yorko 
skatiko, prie jų prisiplakdavo uoste

Taksai Pasilinksmirtimo z 
Kliubams

' :* : . ’/•_'> Ė’i'- -i. 4

Su liepos pirmą visi pasilink'

Aludihihkų Sąjunga,' Retai. 
Liąuor Deaters, skelbia, kad su 
spalių 1 d-, aludes valstijoje su 
stos pardavinėję 10 centų stikr 
liukus dęgtftiės. Tąi dėl nauji; 
taksų, kurie pąkėjė Aę^tines 
kainą.

Įvyks Ryan Miškų Pavilione;
Iš Vyrų Chpro išvažiavimo.
Praeitą sekmadienį Chicagos 

Lietuvių Vyrų Choras turėjo 
draugišką išvažiavimą Jeffer- 
son miškuose. Diena pasitaikė 
labai graži, tad ir žmonių at
važiavo gražus būrys.

Komitetas nesitikėjo turėti 
tiek publikos, todėl kai kurių 
dalykų pritruko, ypač alučio. '

Tai buvo 
ir viskuom 
mas. i

gražus, draugiškas 
pasisekęs parengi-

Padėka
•'..■.r ■, sudarė didžiumoj

“Milionierius” 
Valandai

• ' . I-

SPRINGFJELD, I1L John 
Hodge, Sąngamįįn Apskričio gy-. 
ventojas, Šęringfie^lo

gautLw| Jį 
4^ bet vėliau' apsižiūrėjęs pa
stebėjo, kad čekio suma buvo 
$1,000,200,' o ne $200. Banko 
vedėjai labai apsidžiaugė, kai 
Hcdge čekį sugrąžino. /

•pa

Publiką
Northsidiečiai — tai Vyrų cho
ro patriotai. »

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho- 
irąs yra dicĮžlUi dėkingas 
siems dalyvaviisiefns choro 
rengime. ;

‘Tirmyniečiąi”
*' Taipgi reikia priminti, kad ir 
iš “Pirmyn” Choro gražus Du
rys jaunuomenės buvo atsilan
kę ir daug prisidėjo prie pik
niko linksmumo. ' <

vi 
pa-

m

maršalo širdis ilsisi sidabro 
puode padėtas prie motinos ko
jų-”

Kaip Buvo — Išvežta Viešai
Kad Pilsudskio motina, gi

musi, gyvenusi ir mirusi Lie
tuvoje, buvo palaidota Žemai
tijoje, tai tiesa. Bet apie len
kų pulko įsibrovimą ir kaip to 
kario žodžiai duoda suprasti — 
Pilsudskienės palaikų pavogimą 
— yra prasimanymas.

Po Pilsudskio mirties, Lietu
va davė lenkams leidimą palai
kus išvežti ir jie išvežti ne slap
ta, bet viešai, su atatinkamo
mis ceremonijomis. Iš Lenkijos 
buvo atvykusi grupė karių, ku
rie sudarė garbės sargybą. Jo
kio slapto briovimosi nakčia ir 
“vogimo” nereikėjo.

Tas kareivis reporteriui 
sišką netiesą papasakojo.

“Naujienoms” tą kareivių 
laikraščio numerį prisiuntė 
Camp Grant stovykloje tarnau
jąs chicagietis karys Ben Ju
rėnas.

• Orchestra Hali salėje įvy
ko masinis mitingas, kuriame 
Robert Travis, CIO lyderis, 
Wencil Hetman, nuo komiteto 
To Fight Nazism pasmerkė 
Lindberghą ir kitus izoliacinin- 
kus kaipo “Amerikos Kvislin- 
gus” — parsidavė ius Hitleriui.

• Vakar pasirodė, kad dvi 
seserys, Mrs. Vera McKelvey, 
1322 W. 58th street, ir Mrs. 
Margaret Lilley, 6925 South 
Union, vieną ir tą pačią dieną, 
būtent, rugsėjo 10, pagimdė po 
kūdikį. Pirmai gimė sūnūs, 
antrai duktė.

• Prokuratūra ka’tlna.l 39
metų gydytoją, Dr. Caro’ina 
Gentile, 5368 Crystal street, ne
legalių operacijų darymu........

• John Brill, 24, buvęs Bos
ton Store darbininkas, buvo 
suimtas už tarlantą bandymą 
krautuvę apiplėšti. Jisai gyve
na ad. 1208 N. Halsted.

• Chicagiečiai Charles Bre- 
mer’iai, 3916 Altgeld street, še
štadienį švenčia 57-tas vedybų 
sukaktuves. Sako, per visus me
tus nei karto nesusipyko.

• Prie Hill ir Orleans gat
vių ant “trečios” eleveiterių li
nijos bėgės užkrito 42 metų 
darbininkas Edwin Hilmer, 3741 
Kenmore avenue. Jis buvo nu
trenktas. “Trečiąją bėgė” eina 
elektros srovė.

AUTOMOBILIŲ
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Atsilyginimui Pirmyniečiams 
Vyrų Choro daug narių pasiža
dėjo dalyvauti Pirmyn Choro 
“Farmerskų Šokių” parengime' 
kuris įvyks šeštadienio vakare, 
Beverly Hill miškų pavilione, 
87th ir Western (pakalnėj, ry
tinėj \Vestern Avė. pusėj)

. “Antanėlis”.

Užmušė Gelžkelietį.
Ties 106 State street, Calu

met City, automobilis užmušė 
33 metų gelžkelietį John O’Ray, 
dirbusį Elgin Joliet. and East- 
ern Railwn'y gelžkeliui. Polici
ja suėmė kamantinėjimui 24 
metų šoferį, \Villiam Dvveyer, 
136 E. 62nd street. '

Kitose nelaimėse žuvo:
51 m. Anna Abel, 7455 Ben- 

nett avenue.
77 m. Olaf Anderson. 1716 N. 

Sawyer avenue
Mrs. Mollie Canzolino, 118 S. 

Western avenue, ir
60 m. Wilda North, Rock- 

ford, I1L, advokato žmona, prie 
Rockfordo.

Chi. Pašalpos Adm.
Panaikina Viena
Raštine

Padarė Daug 
Pažangos Plaučių 
Ligų Gydyme
Iš Chi. Universiteto jubiliejaus

Chicagos Universiteto jubi
liejaus iškilmėse keli daktarai 
raportavo apie pažangą, kurią 
medicina ir chirurgija padarė 
plaučių ligų gydyme.

Plaučių uždegimui gydyti yra 
išrasti įvairus nauji vaistai.

Daktarai toliau surado, kad 
žmogui turinčiam plaučių vė
žį dabar galima vieną ligotą 
pusę plaučių išimti be žalos jo 
sveikatai.
! Gerklės vėžis taipgi yra nėr 
pragaištingas, jei laiku suseka
mas ir operacija greitai pada
roma.
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Bridgeportiečių Atydai
Chicagos pašalpos adminis

tracija praneša, kad panaikina 
Distrikto No. 5 raštinę, kuri 
ikišiol veikė ad. 140 W. 54th 
Street. Tas distriktas apėmė ir 
Bridgeportą.

Visi' Šelpiamieji, kurie gyve
na tarp Cermak, Halsted, 46- 
tos ir Michigan ežero dabar pri
valo kreiptis pašalpos reikalais 
į raštinę ad. 2’626 So. Shields 
avenue.

šelpiamiems gyvenantiems 
tarp 46th, Wentworth, 65th ir 
Michigan ežero, reikia kreiptis 
ad. 5125 Calumet avenue.

Atidaro Dirbtuvę
5-to distrikto raštinė panai

kinama todėl, kad toj vietoj ati
daroma dirbtuvė.

REMKTTE TUOS, KURIE 
GARSINASI
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