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KARIUOMENĖ SUPA ARGIROKASTRO
Graikai eina pirmyn visuose frontuose

i

M

NAUJTENŲ-ACME Telėphouj
Binninghain, Anglija, kurį 500 nacių bombonešių smarkiai bombardavo.

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 22 
d. — Graikų vyriausybės karo 
pranešimas šiandien sako, kad 
graikų kariuomenė triumfališ- 
kai šį rytą įžengė į Koricą. Ita
lų kariuomenė buvo priversta 
apleisti miestą.

Graikų kariuomenė seka pa
skui italus ir stumiasi į Pogra- 
dec miestą.

Kitos graikų kariuomenės di
vizijos įsiveržė Albanijos gilu- 
mon ir supa Argirokastro. Grai
kai tikisi išvyti italus ir iŠ šio 
miesto.

Prieš 25 dienas italų kariuo
menės divizijos pradėjo pulti 
Graikiją. Italai buvo sutraukti 
Koricą ir Argirokastro miestup- 
se. Koricoj stovinčios divizijos 
turėjo užimti Salonikų, o Argi- 
rokastroj esančios turėjo stum
tis vakariniais juros pakraš
čiais.

Graikai ne tiktai sumušė ita
lų divizijas, bet jau užėmė vie
ną pagrindinę fašistų karo ba
zę. Sparninis graikų kariuome
nės judėjimas pavojun pastatė 
ir antrąją bazę.

'1
po j, vi8uaVząpėinė nepapfastai 
didelis džiaugsmas. žmonės 
gatvėmis pradėjb demonstruo
ti ir visokiais budais savo pa
sigerėjimą reikšti. Visi yra pa
siryžę tęsti kovą kol italų fa-

VON PAPEN VEIKLA BALKANUOSE
Atvežė turkams Hit 
lerio reikalavimus
STAMBULAS, Turkija, lap

kričio 22 d. — Franz von Pa- 
pen orlaiviu šiandien atvyko į 
Stambulą ir tvirtinama, kad jis 
atvežė Hitlerio reikalavimus 
Turkijai.

Nacių fiureris nori, kad Tur
kija nesimaišytų į karą, jeigu 
Bulgarija pradės pulti Graiki
ja.

Turkų laikraščiai skelbia, 
kad Turkija neina karo ieško
ti, bet jeigu reikės kariauti, tai 
jie tai darys visai nedvejoda
mi. Turkai mano, kad rusai ne
leis vokiečių kariuomenei pulti 
Graikiją.

Rusai siūlo bulga 
rams neklausyti 

Hitlerio
SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 22 

d. — Gerai informuotas diplo
matas pareiškė, kad sovietų vy
riausybė patarė bulgarų vyriau
sybei neklausyti Hitlerio ir ne
prisidėti prie planuojamos 
“ašies” karo sąjungos.

Kairieji bulgarų visuomenės 
sluoksniai nenori, kad vyriau
sybe atsiduotų visiškon fašistų 
įtakon.

Silpnesnieji vyriausybės at
stovai ’ tvirtina, kad Bulgarija 
yra labai silpna, kad galėtų at
sispirti Hitlerio spaudimui.

Bulgarija nemobilizuoja ka
riuomenės ir neturi jokių žinių, 
kad vokiečiai rengtųsi siųsti 
savo kareivius per jų teritori- 

šistai bus visiškai sumušti. Pa
gautus britų kareivius graikai 
ant rankų gatvėse nešioja.

ROMA, Italija, lapkr. 22 d. 
— Italų karo pranešimas sako, 
kad dedamos pastangos vėl už
imti Koricą, kurią italų kariuo
menė buvo priversta apleisti.

Italai buvo priversti pasi
traukti dėl blogo oro ir blogų 
kelių. Dvi italų divizijos buvo 
gynimosi pozicijoj, bet pasku
tiniu metu buvo priverstos pa
sitraukti. Italų nuostoliai buvo 
dideli, bet ir priešas nukentėjo 
tiek arba dar daugiau.

Nežiūrint į blogą orą, italų 
aviacija sudavė graikams dide
lius smūgius. Italų kariuomeriė 
gaus sustiprinimų ir sulaikys 
pirmyn žengiančius graikus.

BITOLI, Jugoslavija, lapkr. 
22 d. — Vienas italų batalijo- 
nas, nesugebėjęs laiku pabėgti 
nuo graikų, perėjo Jugoslavijos 
sieną. Pasienio sargybiniai nu
ginklavo visą fašistų batalijo- 
ną ir uždarė į koncentracijos 
stovyklą.

Graikų kariuomenės batalijo- 
nai triumfališkai ir su muzika 
įžengė į Koricą. Graikams ati
teko labai didelis kąro grobis. »■ ♦ * - ■ ė' ■ ■ n\ r-, yr—• —* 

ŠANCHAJUS, Kinija, lapkr
22 d. Td&o patirti, kad di-

Italai paliko didžiausius kibius traukiamišia paines Ki^
visokių ginklų. Belaisvių italų 
skaičius labai didelis. Graikai 
neduoda italams atsikvėpti, bet 
veja toliau.

Žuvo fašistų partijos 
sekretorius

ROMA, Italija, lapkr. 2’2 d. 
— Karo pranešimas sako, kad 
Graikijoj žuvusių italų skaičius 
yra labai didelis.

Ettore Muti, fašistų partijos 
sekretorius, Mussolini ištiki
miausias žmogus, išskrido į 
frontą ir nesugrįžo. Skaitomas 
žuvusiu.

Gen. Antonescu pas 
Hitlerį

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 22 d. — Rumunijos mi- 
nisteris pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministeris šiandien at
vyko į Berlyną. Fiureris tuojau 
jį priėmė savo kanceliarijoj.

Antonescu atlydėjo keli auk
šti valstybės vyrai. Kalbos ei
na apie Rumunijos įjungimą į 
keturių valstybių karo sąjun
gą.

Manoma, kad Antonescu pa
sirašys panašią sutartį, kaip pa
sirašė Vengrijos ministeriai.

Bulgarų ministeriai 
važiuos Vokietijon
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 22 d. —- Oficialiai pra
nešama, kad sekmadienį Hitle
rį atlankys Slovakijos ministe
riai, kurie pasirašys karo su
tartį. <

Pirmadienį arba antradienį 
Berlyne bus Bulgarijos minis
teriai. Bulgarai sutiks skelbti 
karą toms valstybėms, kurios 
bUsidės su britais arba kinie* 
O

Japonai traukia ka
rius iš Kinijos

nijos. Jiios veža į Formozą ir 
Hainan salas, kurias nesenai 
japonai užėmė.

Kiniečiai seką besitraukian
čią japonų kariuomenę ir daro 
jiems daug, nuostolių. ' Japonai 
atsivežė daug sužeistų savo ka 
reivių. J ,

Manoma, kad japonai rengią
si pulti francuzų , Indokiniją ir 
Saigon uostą.

Pershing atsisakė 
važiuoti Fran

cuzijon
HYDE PARK, N. Y., lapkr. 

22 d. — Prezidentas šiandien 
paskelbė, kad jis norėjo pasių
sti gen. Pershing Francuzijon 
Amerikos ambasadorium, bet 
Pershing atsisakė važiuoti. Jam 
jau suėjo 80 metų ir daktarai 
patarė nevažiuoti.

Jeigu ne sveikatos stoka, tai 
Pershing mielu noru butų su
tikęs atstovauti Ameriką. Per
shing gerai pažįsta Petainą, nes 
kartu mušė Vokiečius 1917 m.

DIES ATIDENGĖ ŠNIPU LIZDUS
Įvelti nacių diplo 

matai
WASHINGTON, D. C., lapk. 

22 d. — Dies komitetas atspau
de vadinamą “baltąją knygą”, 
kurioje duoda labai daug me
džiagos apie nacių šnipinėjimo 
lizdus. '» * '

.Žinios. Vokietijon buvo siun
čiamos per transatlantinę žinių 
agentūrą. Agentūrą palaikė 
aukšti nacįų diplomatai ir kon
sulai. Dies turi įrodomos me
džiagos; f 1

Wiedmanas, vokiečių konsu
las San Francisko, pasakė, kad 
jis nieko bendro neturįs su Zap- 
pu, šnipinėjimo agentūros ve
dėju

=========
GEN. METAKSAS

8 .

Graikų premjeras prižiūri 
karo operacijas, kur graikai 
muša italus.

Slaptai vežė žydus 
Palestinon

JERUZALĖ, Palestina, lapk. 
22 d. — Vyriausybei pavyko 
sulaikyti du keleivinius laivus, 
kurie slaptai gabeno į Palesti
ną 1,771 žydą, žydai bėgow iš 
nacių ir fašistiškų kraštų.

Britai pasižadėjo leisti minė
tiems žydams apsigyventi ki
toje britų kolonijoj, kai tiktai 
bus galimybė saugiai juos per
vežti.

Skelbs dokumentus 
apie italu ir japonų 

šnipus
WASHINGTON, D. C., lapk. 

22 d. — Dies pasakė, kad šio
mis dienomis jis skelbs doku
mentus apie italų ir japonų 
šnipinėjimą.

, Jis turi duomęnų, kurie įro
do, kad šie šnipąi Veikią ben
dromis jėgomis ir stengiasi pa
kenkti Amerikos pastangomis 
apsiginkluoti. ' •

Naciai ir fašistai stengiasi 
vesti propagandą Brazilijoj, Ku
boj, Meksikoj, Argentinoj ir 
kituose kraštuose. Visa lai da
ro iš Suvienytų Amerikos Val
stybių*

No. 277

KORICĄ

Murray išrinktas 
CIO prezidentu

ATLANTIC CITY, N. J„ lap- 
jCIO konvenci- 

.3 j x • v
kriČip 22 d. —j CIO konvenci 
ją šiandien ąavojVpr^id.entu iš
rinko Philįp Murray. John L 
LevvisĮ buvęs CIO prezidentas, 
pasakė kalbą ir pasiūlė išrink
ti Murray. Konvencija jį išrin
ko vieningu plojimu.

Sidney Hillman savo kalboj 
taip pat pasiūlė išrinkti Mur
ray prezidentu,

Murray bendradarbiavo su 
Lewis ilgus metus, bet pasku
tinių rinkimų metu jis nesuti
ko su reakcine Lewis politika. 
Murray yra žinomas darbinin
kų judėjime.

Kitas CIO darbinin 
kų streikas

NEW KENSINGTON, Pa., 
lapkr. 22 d. — Alluminium Co. 
of America darbininkai šian
dien paskelbė streiką. CIO pa
reikalavo, kad bendrovė išmes
tu vieną darbininką, kuris blo
gai pasielgęs su vienu CIO rink
tiniu.

Darbininkas nebuvo užsimo
kėjęs CIO nario mokesčio ir ne
norėjo senų skolų mokėti. CIO 
vadovybė paskelbė streiką ir 
šiandien nedirba 7,500 darbiniu; 
kų.

' Bendrovė gamina virtuves 
kariuomenei. Turi karo depar
tamento užsakymą milijonui 
doleriu. '

Green tikisi susitar 
ti su CIO

NEW ORLEANS, lapkr. 22 
d..— William Green, AFL pret 
zidentas, sužinojęs apie Philip 
Murray išrinkimą į CIO prezi
dentūrą; pareiškė, kad galima 
turėti vilties, jog abiem dar
bininkų organizacijoms pavyks 
įgyvendinti taiką darbininkų 
tarpe, \ j

Lewis, būdamas CIO pryša- 
kyj,; nieko nenorėjo žinoti apie 
abiejų organizacijų bendradar
biavimą. Netolima ateitis paro
dys Murray pajėgumą šiame 
klausime.

7

D. Dubinsky su
muštas

NEW ORLEANS, lapkr. 22 
David Dubinsky, Inteni,d. .

Ladies Garinent VVorkers pre
zidentas, pareikalavo, kad AFL 
valdyba butų įgaliota apvalyti 
kai kurias unijas nuo gangste
riu ir raketieriu. ♦ *.

AFL prižadėjo tai padaryti, 
kai Dubinsky vadovaujama or
ganizacija 
jo į AFL.

Joseph, 
Dubinsky
sudavė kelis smūgius. Dubin
sky su perkirsta lupa ir toliau 
reikalauja, kad konvencija įga- 
iotų valdybą apvalyti gangste
rius.

apleido CIO ir įsto-

Fay, nepatenkintas 
reikalavimais, jam

USA įtaka auga loty 
nų Amerikoj

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
22 d, — Carlos Davila, buvęs 
Silės prezidentas, pareiškę, kad 
3uv. Amerikos Valstybių įtaka 
r simpatijos auga visose lo
tynų Amerikos kraštuose.

Visi noriai bendradarbiauja 
žemyno gynimo programoj. Vi
si laukia, prekybos ryšiai dar^lietaus arba sniego, 
labiatf '.surištų USA su lotynų 
kraštais. MjiMV •», i

BRITU MARŠALAS ITALU NELAISVĖJ
Italų lėktuvai priver 

te nusileisti
ROMA, Italija, lapkr. 22 d. 

— Italams pavyko suimti ne
laisvėn britų oro maršalą Tudor 
Boyd. Britų maršalas iš Gib
raltaro skrido i Maltą.

Pakeliuj jis buvo sulaikytas 
žvalgybinių Italijos lėktuvų, ku
rie privertė dvimotorinį britų 
orlaivį nusileisti.

Kartu su maršalu nelaisvėn 
paimta 4 karininkai ir du avia
cijos mechanikai. TM pirmas 
britu aukštas karininkas italų 
nelaisvėj.

Britu maršalas 
gynėsi

d.ROMA, Italija, lapkr. 22
— Iš neoficialių šaltinių teko 
patirti, kad britų orlaivis pra
džioje gynėsi nuo kelių itališ
kų lėktuvų. Jis dėjo visas pa
stangas pabėgti nuo italų, bet 
italai visą laiką jį sekė.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Kai tiktai von Pąpen įteikė turkams naujus reikalavi

mus, vyriausybė paskelbė karo stovį visoj Europos Turkijoj. 
Turkai nežada klausyti Hitlerio pageidavimų.

— Anglijoj nužudytas Amerikos informacijos agentas Perry. 
Nužudymo priežastys neišaiškintos, viskas labai akyliai tiria
ma.

— Japonų kariuomenė areštavo Amerikos vicekonsulą Ha- 
mieste, Indokinijoj.
— Vokiečių lėktuvai vėl bombardavo Birminghamą.
— Graikai skelbia, kad jie sunaikino 6 italų divizijas, italai 

sako—2.
— Oficiali rusų agentūra paskelbė, kad Vengrijos įtrauki

mas į “ašies0 karo sąjungą įvyko be rusų valdžios pritarimo.
— Sovietų vyriausybė leido Amerikai įsteigti konsulatą 

Vladivostoke.
— žvalgybinis anglų lėktuvas susidūrė su vokiečių bomba- 

nešiu. Užmušti 4 vokiečiai ir vienas anglas.
? — Buvęs Franciui jps premjeras Reynaud iš Chazeron pi

lies perkeltas į kalėjimą. Jam ruošia teismą šiomis dienomis.

noi

Kongresas bijo, kad 
nelužtų stogas

WASHINGTON, D. C., lapk. 
22 d. — Senatas ir kongresas 
nutarė apleisti įstatimdavystes 
rumus, nes bijo, kad nelužtų 
stogas.

Inžinieriai sako, kad geležys, 
kurios laiko stogų, jau pavar
go, reikia jas paspirti. Kongre
sas posėdžiaus Vyriausiojo tei
smo rūmuose.

Albanų partizanai 
padeda graikams
BITOLI, Jugoslavija, lapkr. 

22 d. — Teko patirti, kad ita
lų kariuomenę naikina Albani
jos partizanai.

Albaniečiai įvedė graikų ka
riuomenės burius į tarpukalnes 
ir puola besitraukiančius italus. 
Italai gyvena panikos valan
das.

šeštadienį debesuotas, snigs; 
vakare bus šalta.

Sekmadieni: Debesuotas, bus

Saulė teka 6:49 v. r., leid
žiasi 4:24 v. v.

Sicilijos aero-

Italai pagrasino šaudyti dega
momis kulkomis, jeigu orlaivis 
nenusileis Sicilijos bazėje. Kai 
britai įsitikino, kad jie negalės 
pabėgti, nusileido 
drome.

Maršalas Boyd 
revolverio šūvius 
zervuarą kai tiktai visi britai 
iš jo išlipo. Boyd sugėdino or
laivį.

Italai labai nepatenkinti, nes 
jie manė surasti svarbius do
kumentus. Vėliau italai nugink
lavo britus.

paleido tris 
j benzinos re-

Anglai skaitė Boyd 
žuvusiu

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
22’ d. — Karo pranešimas sakė, 
kad maršalas Boyd reikia skai
tyti žuvusiu. Anglai žinojo, kad 
jis išskrido, bet nurodyton vie
ton neatvyko. Anglai mano, 
kad italų pranešimas apie su
ėmimą nelaisvėn atatinką tik
renybę.
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Dėdė Amerikoji*
11 ' .

(Tęsinys)
—Teisybę sakai, — patvirti

no Aiimnas, — atėjau matote, 
prašyti, kad Tamsta, kaip arti
mas kaimynas, sutiktume! pa
būti mano piršliu, matai tajriš- 
ta esi mimo artimiausias kai
mynas Ir geriausiai dį>ie niHIie 
ir liuisiį ūkį žindi* įiidh rodpši, 
kad nesudarys didelių sunku
mų, r— prašė Antanas.

—Tai kat|į ilirtniiį eiti Į p.rš- 
lybas. — paklausė Morkųitis.

—Alėinahtį ketvirtadienį;
matote, reikia pasiskubinti, nes 
prieš adventus hbriii padalyti 
vesthves.

Morkdllis sutiko. Ateindhtį 
ketvirtadienį šlitdrė nueiti įjas 
Nemėkšus ir tenai sutvarkyti 
vedybų reikalus. Grįžęs namo, 
Ahtdnas pftpašhkdjo tėvams,

_ % * < • r
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SUDRIKO RADIO PROGRAMAI
W. C. F. L. 970 k. nedėlios va

kare, 5:30 iki 6:30 P- M.
W. H. F. C. 1420 k. .ketvergei va

kare, 7 ..-„valandą.
W., Ar, Ą. F. 9?0 ;k,. kaharkos, 

nedėlios rytį, 9:30 A- M.

RADIOS
Po

Rašomos

DibEtĘS, ĖASlkjNKtMAS 
Laikrodėlių po $6 45 ir aukščiau.

50c įmokėti

*9.95 aukku
Išmokėjimais.
Mašinėlės, Elektrikinės

Ledaunės, Skalbyklos, Rakandai, 
Pečiai, Karpetai.

Akių daktaras lietuvis, visados 
randasi krautuvėj dėl priskirimo 

akinių.

JOS. F. BUDR1K,
INCORPORATED . f r 

3409-21 S. Halsted
Dėl jūsų radio ' pataisymo^.^. 

šaukite
YARDS 3088

kad Morkaitis sutikęs būti jo 
piršliu ir kad ateinantį ketvir
tadienį eis pas Neniekšų Barbo-

sumanę įjueiti |)Kš Barborą ir 
pasakyti Jai, kad atėihdntį ket
virtadienį jie iitjbis paš jį į pirš
lybas. NeįnekŠij įdrbbra tilo 
btlvo labdi pateriidiiiii, nes Jlhai 
Naručių Antanų pažinojo seniai 
ir tikėjo, į<ąd jinai tikrai bus 
jo žriioiia; Nėth&kŠdi Llivo dide
li ūkininkai ir $ąyt> dukteriai 
galėjo duoti.,didelę pasogų ir 
kraitį ir galėjo, išleisti už di
delio ūkininko, betjię gerai pa
žinojo Naručių Antanų ir jį 
vertino kąipo protingų vyrų ir 
gerą ūkininką.

Barbora sužinojusi; kad atei
nantį ketvirtadiehį jisai su 
E [orkaičių ateis pas jų į piršly- 

aš, aplb tai pdšišake šayb iho- 
tihai, ir. jb’s čihęši tvarkyti ir 
ruošti piršlių sutikimą. Nemok
ša pasikinkęs savo juoclukų va
žiavo į Šimkaičius parsivežti 
degtines ir vteą tai, ka& relka- 
liiiįa tokiais atvejais, šeiminin
kė paplovę dvi antlš z ir vienų 
žąsį, jas iškepė.

Kctvirtadiėiiį Neiiiekšų na
mai tikrai jau laukė svečių. Al- 
sos kaime buvo jau tokie įpro
čiai, kad nors mergaitės ir ži
nodavo, kad tų vakarų bus pirš
liai, bet jos šventadieniškais rū
bais nesipuošdavo, nes toks' 
puošimasis galėjo išduoti jų ži
nojimų. Netnėkšų Barbora iš 
pat ryto sutvarkė seklyčių, nes 
jinai norėjo pasirodyti Morkai- 
ėiui, kad jinai gera ir švari šei
mininkė. Supratania,' kad Bar
bora visa tai darė- ir tvarkėsi 
ne liek prieš Antanų, kiek prieš 
iyįorkaitį, nes jinai norėjo pa-

tvarkingą šeimininkę. Antanai 
■ Barborai buvo žinomas labai 
gerai, nes jau šešti metai, kaip!

CRANE COAL COMPANY 
5332 S«;„ Lorig, Ayeriiie 
Telefonas PORTSMOUTH 9022. '* 4 ' ■ . < r*

_ _ ___ ______ ___  J geriausių
’7.65

PbCAlIONTAS Mine Ruii iš 
mailių, daug dulkių išimta 
Perkant 5 tonus ar daugikli.

Salės Tak ekstra.
BLACK hAND LUMP *9.50

NELAUKITE- . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rytoj Gali Būti Pėrvdu!

Jei hvriie uisitikrlntA nMO .ugnies hąniuą,. b^lcjus, ąutomčbiliys, ąr 
šiaip ką apdrausti, rąikalaukįte hgęnto. .arba.-brokerio, kad jis pa
mpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaifnei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų. : . .. . . ♦ ,
“Mes esSrtiė pitmaklasiaj nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEV & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kdHik 1548-54

Telefonas CENTRAL 520^

, GENERĄMAi AGENTAI šių Kompanijų: 
AMERICAN INDEMN1TY GQ1V1pX^Y . • •
COLUMBIA F1RE INSURANCE ęOMPANY 
IMFEIUAL.;ASSURANCE C6MPANY , , 
LuMBERrMEN’S iNsUkAblCE COMfrANY i 
MASSACHUSEl'TS TURE tyĄRJN& i INSURANCE jŲG. v 
MlCHpGĄN ,AND BARINE INSURANCE CblvfPANY 
PHOENIN tNDEMNITt COMPAbJY.

NAUJIENOS,' Chicago, Iii.

RYTOJ STATO “PIRATUS Iš PENZANCO

Mrs. A

os 
Sokofų sįiiije štato piighi'šęjušių kbltliškįį 
operd; “Piratdi Iš Pehžaiičd”, kurią parųše 
Angliju^ biriitttdliiai ojiekų rašytojai, Gil- 
bert jį ŠUliiytjn, Veikaiiiš tįiri labŪ^ juokin
gų tuMiij ii' labai ildilg gbažibš muzikos, litis 
nori jjdsijubkil; getoš Sklyl'Bs iŠgii'šli; tRš

^nlčįlnihidš pras.įciŽs 4 vdidiidį įilb- 
tų. ihlįbtdi ji-įi į)£ 75 ebiiliis įHe aiifij;, i 
65 cęlitii^, jeigu cmr šliukšite ji{bš litišlįilF“ 
kti iŠ aiiRsio.

jie drdiiįdujiiši ir liitvo ddžiiiiš 
NemėkŠą šyečidš.

Ketvlrldtličhid vakarį Ąįiįd- 
nas aiislšktitb jjarzdd;. Hįišlvljkb 
švarius prbsyitiš Ėaitiiiliiš, Rlt- 
rie buvo ne tiktai iškrkkniolyli, 
bet buvo su perkeliiie apykak
le ir rankogaliais. Labai puoš
niai Antanas nesipuošdąvo, nes 
jisai save laike ne kokiu nors 
ponu, bet rimtu ūkininku, ir gc* 
ru gaspadoriumi, Morkaitis ir
gi pasipuošė šyehtadiehiškai ir 
laukė ateinančio ^tijtąpo,.* ■

Antanas atsisveikinęs su tė
vais, pasikalbėju' a^iė reikalau
jamų , dalį, išėjo pas savo pirš • 
lį Morkailį. Reikėjo dar pasikal
bėti ir su piršliu dėl reikalauja
mos dalies ir kitais svarbiais 
klausimais.

Atėjęs pas Morkailį rado jį

negaišindami laiko išėjo pas 
Nemėkšus. Važiuotiems važiuo
ti nebuvo jokio reikalo, nes Nc- 
mėkšai gyveno tame pačiame 
kajme. Pas. piršlį , apie pasoga 
nekalbėjo, nes tuo klausimu nu
tarė pasikalbėti eidami.

—Na, Antanai, piršti tai pirš
ti, — pradėjo Morkaitis, — bet 
man svarbiausiai-— pasogoš 
klausimas; turime susikalbėti; 
kad nebūtų nuomonių skirtu
mo; žinai, senis Nemčkša pini
gų turi, bet skųpus.

—-Man rodosi, -—.aiškino An
tanas, — reikia kalbėti apskri
tais, skaičiais, tai geriau busa ir 
prįsimiilti, būtent: lakstantis 
rublių grynais pinigais, juodąjį

Veikale dayyiiuja garsioji dainininkė 
ija Grigoniui^, Angcihc Miscvich; kuri 
jtidhiiie, bet liėirukuš išsivystys j žvai- 

hiitšjį diilniiiihkų terpė; solistas Jack

.tilbžaš Vtilįhtas,
Jondš Vh’biėkas, Aliau, bukis, 

i, valęrlh Ladigiiite, Ethv.ard 
visli olU klįų.

“HfįtaiJŠ l?enždnco’* yra bitinas “Nau
jos Ukayilfe” tjiBi’b įidširbdymas jib vado- 

į HŠiHb, iiįbk^ibjb. itiž. Joiib lįyahsko.
lydš riiužiką, kas melsta gyvus, 

lljikšindš ^bikKibs Jt gerą vaidybų, tas tu-

—bčb dniž'iii dm^iiįš. A AinHl, i 
iitštijdfe sbtlis Šc^kšti. gbtė

rastai h- s^ei^lilį . šGįiidlikč“
e; .-- Hiaib'iiiįii pirite Neiiick-

I •

A

j

jau ir šeštąjį dešimtį baigiu, 
bet esu dar gana stiprus, o An
tanas tai pačiame stiprume vy
ras, ką jam reiškia!

Morkaitis su Antanu pasisvei
kino visus Nemėkšus, o senei 
Nemekšienei, tai net ir į ranką 
pabučiavo, nes to reikalavo y-

ŠeŠtad., lapkričio 23, 1940

DR. STRKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AV& 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 6 

vak. Nedilipj pagal, gus i tarimą 
v Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų TeL PROSPECT 1930

—žinai, tėveli, — tarė Nė- 
nifckšienč, — reikia prašyli sve
čius į seklyčią; Barbutė tai kaip 
r žinodama, kad šiandien susi- 
auks tokių brangių svetelių, 
net ir pečių pakūreno, prašyk 
svečius, tenai daug geriau ir pa
togiau.

(Bus daugiau)

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 yakaro 

Seredoj pagal sutartį

Fcilgti. (iriišciiub sGštis, pavar-
S Iki .'įlejote, Hbis ir nelabai 

Idliniaš kciiliš, Lot ritdlio, šla- 
piii, tai^ti.

—Sllekd, ihbčiūtc, lis nors

laidotuvių direktorius

John F* Eiideikis 
aiiUAljirii rit DIDMAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE, 
IR NAKTĮ.....

•^įį/r’vi■ ■ ■,'r 'y ■
VM TiMMMi YARDS 1741-1742
" 80. Hermltage Avė. i

i

iRi-ii 2 koplyčios visose
JLJžJ JL-5Z 0L. 1 Chicagos dalyse

i-ii t

M PO Vitu tALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

K. JARŪSZ 
physiCAl 
THERAPY 

and MIDW1FE 
6630 S. Westernav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto. iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beyerly S h o r e s, 
Ind. TeL Michigan 
City 2799-R3.

1 ■- ' ■W»'..lf=g?

AKIŲ SPECIALISTAI

bfc. Bituko J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR ČHIRĖĖdAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą •< 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

TęL Heinibck 5849 ,v

Dr. Peler T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A JENKINS
(Lietuvis).

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

ir nuo .Ofiso valandos; nuo 
7—9 vaL vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tek VIRGIN LA 242)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priėžaštimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, . nervuolu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyštę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys at
itaisomos.
VALANbOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedelioj pagal sutartį.
baugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

. Virina.
4712 South ’Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Pilone YARDS 7299

I)R. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yard. 1829
Pritaiko Akinius 

kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

1JETU VIAI
8

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Įlydė Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatonus.

kitataučiai
DR. liERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sfegal 
O F I Š A S 

4729 So. Ashland Avė.
■ 2-roS lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 
4 vai. popiet fr nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diepą.
Phone MIDWAY 2880

>

.4 ..• f •• M

■v

Pilkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ADVOKATAS
7 So. Dėarborri St.

Room 1230
Ofiso tėl. CENTRAL, 1824

Namų tek—-Hyde Park 3395

Dr. F. Pulsuckį Le Vari 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

2400 WEST MADlSON STREET 
Vai. i iki 3 i>b .pietų, 6 iki 8 vak.

. Telefonas Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dabdr prisįrinkįi Kalėdines dbyariaS; laikrodėlius; aiik^ihius
ir (ieirųkniinįūs .žiebus, taipgi, mpzikališlcus Jųstpumentus

LENGVAIS

T«L YARDS 3146 , ,
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 
.t, . 4.ir 7 iki 9
Pirmadięniąis: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12
M V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir Akinius Pritiiko 
3343 S. HALSTED ST.

s. — žjnai kų, Antanai,—; Sęiiiš 
Nemokša; įai dideljs katalikas 
ir tokie moderniški sveikihi- 
maiši jam .ne labai patinka.

■ !. ...U. i ,

r—1-------------

YARds 1419
,L,

į

ADVOKATAI
K. P. (H G1S

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

-‘"ji-g’ ■y.>!Į'f"'v<|ji i.įį i1 > “

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

. - ' ". T. biuLĖVičiuS" ' ~
4348 S. Califdrnia Avenue Phone LAFayette 35/2

Ambulance 
Patarriavi- 
ftikš Dieną 
it Naktį

TUfetM^ 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiinliiiiitiiiiiii

1-------*—•>- - I ■ '

■ ALBERT V; PETKUS 
šo; vVestern Avgttue Phone LAFayette 8024

.—’—

karves, porų kiaulių, naujuo
sius pavieninius ratukus ir ki
tos .smulkmenos.

Morkaitis pakartojo visų tai; 
kų Antanas sakė ir dar kellš 
Įvarius pergalvojo, kad stipriai 
žinotų.. Eidapii dar kalbėjos 
viepu kitu klausiniu ir nė jlistc 
nepajuto, kaip atsidūrė prie Nė-

» ■. ■ \ . t . . . . 
iiBiiiiiiiiiiiiiiiilitiMiiiiiiiipnitii

nariai
Chicagos, ' 
Cicęro 
Lietuvių ’ 
Direktorių 
Asociacijos
• ■ • ■ .TT- -. <
nillllIlklIlIldlIltlIlIlIHHinillllllll

....... —.*■■—* —rjl'-j.11

GYDYTOJAI IR DENTIŠTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________Draugijos Njtfiai
> Phone, CANAL 6122 .
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos nuo. 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Ųalifornia Aveuue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos .Telefonas 

BEVERJLY 8244
Jeiįju neatsiliepia, šaukite

. BOULEVARD. 1040 . ., „
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ię nuo,6—8:30 vai, vakarei 
Nėdėlioj pagal sutartį

iki

Telefonas YARDS 0994
Dr. Matiricė Kahh
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną,, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki ę vai,. Ned. nuo, 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 8200

ąstfumentus
IŠMOKĖJIMAIS

Gašli
ofc

Credit v,»Ą

, p, J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

i. J. žūti’
16ife West 46th Šteeet Phone YARds 0781

Už t 
vaną

dų itG

Pirk Elgin ir Haniiltoft, Amerikos Darbo 
Laikrodžius;

JOHN A. KASŠ
M1JS1C AND JJAVfiLfcY ŠTUftĖ 

421fetAfcLWue 
PRIESACHAMtNTO. 

n.-

kinkimčs katalikiškai, tai bųš 
geriau jr su įašdga suRil^aJbętii 
Tuo ląbląuj kad tave, -- liti jiė 
aiko nelabai dideliu klittfik’.L

Ąnlands tokiems įiltMio pa
geidavimams visai, neptibštai'a^ 
yo; ijbrš jisai pats ii* iiebiivo 
didelis katalikas, bet buvd iltlo*- 
Širdžiai tikintis Žmdgus, Pravė
rus Nciiiekšą sodybos vai’tlls, 
lilojųu sdlujo šūiics; kaip ir prhr 
riešdamį; E'ad piršliai JaH kibfii'c. 
X ; rLGarbe,; KHb'liii; — Įė
ję į trlobų pasaką .svečiui.

... .. u,. . G, S; P. MAŽEIKA m 1138
3319 Litiiahica A^eriue YARds 1139

*1^kFS£W1CZ IR S HonV CANal 2515

42,4i iOšiK fe&et 4eL 12M

330t Avenue YARds 4908

t 
t

VYTAUTAS TARUTIS
- ADVOKATAS -

8133 SO. i JED , (STREET 
A TeL ęj K t 6877, .. .
Vai. 11—2 dieną 4—8 vakaro

184 N. LA SAtLE STREET

314§ SO. HALSTED STREEt 
Tėl VlCtdry 2879

mgjgjUNHbMfe



i

šeštad., lapkričio 23, 1940
— 1 ' '■■■■■— ■ ■ NAUJIENOS, Chicago; ni. -į

Ką Žmonės Mano
SAKĖ, SAKĖ IR NEPASAKĖ

Marijonų mažas laikraštukas 
‘‘Laivas’* buvo pasiryžęs išaiš
kinti didelį dalykų, būtent, kas 
yra “Tikrasis laisvas mąsty
mas“. Autorius savo ilgokame 
rašte pripasakojo įvairių nesą
monių, bet pasistatyto dalyko 
neišaiškino. Todėl ir išėjo pa
gal žmonių posakį: sakė, sakė 
ir nepasakė.

Pradžioje autorius pareiškė: 
“čia tad ir noriu paliesti klau
simą ar išviso gali būti laisva
manių, kas jie yra ir kaip su 
jais elgtis.“

Autorius savo “noro“ neišpil
dė, nes vienu atveju sakė, kad 
laisvamanių nėra, kitu atveju, 
kad jų yra, o kaip su jais elg
tis, tai nė neužsiminė.

Kad laisvo mąstymo negali 
būti, tai parodanti aritmetika, 
nes, girdi, nesą galima sakyti, 
kad 2 ir 2 yra 6.

PASIŪLOS ŽIEMAI 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

Čia Nereikia Cash
Rolė—100 ket. pėdų .......... $1.00
Skystas Stogams Cemen- 350 

tas. (5 gal. ken.) gal.
Wallboard-dideli šmotai, pd. 2c 
Plasterboard, pėda —........... 2c
Maliava, reg. $1.95, spec. $1.25 
2x6, speciali kaina, pėd. 3|4c 
Cedriniai Postai (7 pėdų) ....10c 
Storm Sash, did. mierų, $1.00 

kaip yra, ......... .
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrai 

NEREIKIA CASH 
Apskaitliavimas DYKAI— 
PRISTATYMAS DYKAI

ALBERT LUMBER
& SUPPLY CO. 

3800 S. Western Avė.
Te). LAFAYETTE 2101

Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 
v, v„ nedėliomis 8 v. r. iki 12 

vai. dienos.

Toliau autorius nurodo, kad 
nėra galima sakyti, kad varna 
su plaukais ir ragais, o karvė 
su plunksnomis ir sparnais.

Minėti du argumentai rodę 
ne tą, kad laisvo, o kad palai
do mąstymo negali ir neturi bū
ti. Laisvę ir palaidumas nėra 
tas pat.

Toliau autorius įrodinėja, 
kad laisvamanių negali būti ge
ografijoj. Girdi, negalima lais
vai mąstyti ir sakyti, kad Ber
lynas yra Lietuvos sostinė, kad 
Dunojus teka pro Kauną, kad 
Londonas Kauno priemiestis.

šitaip argumentuojant, žino
ma, kad geografijoj nesurasi 
laisvo mąstymo. Bet pažvelki
me j praeitį. Pažvelkime į lai
kus prieš Kolumbą ir Magelo- 
ną. Tada dar nebuvo įrodyta, 
kad žemė yra apskrita,'nebuvo 
žinoma, kad yra Amerika, kad 
yra Australija, kad yra Pacifi- 
ko vandenynas su tūkstančiais 
visokiausių salų. Tada Europos 
mokytieji apie žemę visaip iš
vedžiojo: vieni sakė, kad žemė 
apvali, kiti tvirtino, kad taip 
negali būti ir sakė, kad žemė 
negali būt kitokia, kaip tik 
plokščia. Taigi tada laisvai bu
tų mąstoma apie žemės pavida
lą, ir tas buvo vietoje. Dabar 
neišmintinga butų tyčiotis iš tų, 
kurie klaidingą nuomonę turėjo 
apie žemę, nes apie žemės ap
skritumą įrodymų nebuvo.

Tai va, kaip stovi laisvas mą
stymas geografijoj. Minėto 
straipsnio autorius lygiai man- 
drapypkiškai kalba apie laitTTą 
mąstymą astronomijoj. Girdi, 
nesą galima sakyti, kad ženn.

daug didesnė už saulę, kad sau* 
lė sukasi aptuk žemę, kad že
mė šildo ir apšviečia saulę, 
kad mėnulis yra dangaus erd
vių centre. .

Bet argi iš tikrųjų astrono
mijoj nėra vietos laisvam mąs- 
timui? Laisvam mąstymui vie
tos nėra ten, kur viskas tikrai 
žinoma. O ar astronomijoj jau 
viskas pilnai žinoma? Astrono
mijoj šimtai dalykų jau žino- 
hni, o m i lionai dalykų tebėra 
nežinomi. Apie tuos nežinomus 
dalykus ir valia laisvai mąstyti, 
valia turėti savotiškas teorijas. 
Sakysime, nėra tikrai žinoma, 
ar yra ant Marso gyvybė. Čia iv 
valia laisvai mąstyti.

Dabar žvilgterėkime į astro
nomijos nelabai tolimą praeitį. 
Kas prieš Kolumbą ir Magelor 
ną dėjos geografijoj, tai tas as
tronomijoj dėjosi prieš Koper
niką ir Galiliejų. Kada nebuvo 
tikrai įrodyta, kad sukasi ne 
saule aplink žemę, o žemė ap
link saulę, tai tame klausime 
buvo laisvai mąstyta. Viešpa
taujanti nuomonė buvo klaidin
ga, tai yra buvo manyta, kad 
saulė sukasi aplink žemę. Tos 
nuomonės buvo ir Romos kata
likų bažnyčia. Kai Galiliejus su
sekė tą dangaus paslaptį ir kai 
ėmė skelbti teisingą mokslą, tai 
visi žinome, kaip pasirodė tada 
Komos katalikų bažnyčia. Ro
mos katalikų bažnyčios Inkvizi
cijos Teismas pasišaukė Gali
liejų, parsiklupde jį ir pareika
lavo atšaukti ir atsižadėti mok
slo apie žemės sukimąsi aplink 
saulę.

Romos katalikų bažnyčia pa
sirodė laisvo mąstymo ir sykiu 
mokslo priešininkė. Tada Bu
rnos bažnyčia labai skaudžiai 
apsiriko. Todėl, vėliau, kai iš
kilo tikybos mokslui nepatinka
mas evoliucijos mokslas, lai

rodė atsargesne ir to mokslo 
neiškeikė.

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $5,500,000.00
Atsargos fondas virš $400,000.00
Dabar Mokame 3^4% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki' 20 m*.

.L.SAVINGS
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

________Xand
LOAN ASSOClATIONoFChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
VaL 9 iki 4. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
. - .. . TeL VIRginla 1141

LABAI GRAŽIAI 
ATRODANTI

PALTAI
Vėliausios mados, nauju 

priekiu, užlenktomis 
rankovėmis ir apsiu

vinėta apačia bei 
rankovės.

$22 50
AUKš.

PASIŪTI UŽSAKYMU
Jei tamstai reikalingas naujas pal
tas, pirk šitą, kuris yra nepaprastai 
geras pirkinys. Mes parduodame 
gatavai pasiutus paltus už

$17-50
AUKŠ.

Mes siūlome ypatingai gerą pasi
rinkimą žieminių ir rudeninių dra
bužių, gražiose ir modemiškose spal
vose ir madose.

sąlygas.Kam reikalinga, pritaikom lengvų išmokėjimų

SLOWIK’S CLOTHES
PREKĖS GARANTUOTOS 

4328 ARCHER AVENUE 
ARTI KEDZIE AVENUE

snio. Girnejimo “Laivo 
dį, jokiame moksle neatsiranda 
laisvamanių ir tai dėl to, kad 
mokslo dalykai liečia tik Įgrotą, 
o nei valios, nei elgesio nevar
žo. Laisvamanių pasitaiko tik 
tikėjime, nes tikėjimas reiką? 
laująs iš mus tam tikro elgesio. 
Girdi, jei tikėjimas* butų tik 
mokslo dalykas, jei pagal jį jie* 
reikėtų tvarkyli musų gyvėni-

tikriausia visi butų tikį, nebūt 
tų nė vieno laisvamanio.

Jau matėme, kad laisvama
nių, tai yra laisvai mąstančių 
gali būti ir yra visuose moks
luose. O kad tikėjime pasitaiko 
laisvamanių ne dėl to, kad tikė
jimas varžo valią ir reikalauja 
tam tikro elgesio, lai tą gali 
įrodyti kiekvienas bučeris. Mu
sų bučeriai savo kostumerių 
tarpe turi ir laisvamanių ir ti
kinčiųjų. Bučeriai, duodantieji 
prekes ant knygučių, gerai ži
no, kad iš laisvamanių yra la
bai teisingų žmonių, o iš tikiu?

■ti-.1     iiiig) ) ui m, v'.'.n. ,. i-1-1 i»m>

butų tas tiesa; ką kunigai sako, 
tai yra, jei žmonės laisvama
niais vadintųsi tik dėl to, kąd 
galėtų ramia sąžine sukčiauti, 
tai laisvamanių tarpę nebūtų 
teisingų ir dorų žmonių, 9 įĮ? 
kinčiųjų tarpe ųcatsirastų suk
čių ir nedorėlių.

Dabar viena citata iš minėto 
straipsnio. Gįydį, “kąd laisvą* 
manių nėra ję. negalį būti, 
rodo ir tai, jog ląisvamuuiai no
ri savo tezes net ir vąęu kh 
tiems įpiršti.”

Tiesiog kliedi tas rašytojai 
Čia tvirtina, ‘ kad laisvamapUi 
nėra ir būti negali, čia vėl tą- 
me pat sakinyje sako, kad lais
vamanių yra ir kad jįę ’ savo 
nuomones nori varu kitiems į- 
piršti! <

Laisvamaniai savo nuomonių 
niekam varu nenori įpiršti. Tą 
darė Romos katalikų bažnyčias 
inkvizitoriai ten/ kur tik buVO 
Romos bažnyčia paėmusi svie
tišką valdžią į savo rankas. Tą 
darė Romos katalikai lenkai if 
kryžiokai ugnimi ir kardu pla? 
tindami katalikybę senovės lie
tuvių tarpe. Tą taipgi daro Bu* 
sijos komunistai, kurie nėrę 
laisvamaniai, o kairiausieji bežr 
božninkai — bedieviai.

“Vadinami laisvamaniai pir
miausia puola ir šmeižia kuni
gus, Bažnyčią ir 1.1., daro įva.i* 
rius priekaištus,“ rašoma ininėį 
tame straipsnyje.

Kur, kada, kas ir kaip kuni
gus šmeižė, tai nepasąkorną. 
Paprastai laisvamaniai nurodo, 
kad Romos katalikų bažnyčios 
kunigai negyvena taip, kaip 
Kristaus mokslas reikalaują; 
kad kunigai; kaip fariziejai,' vie
naip sako, o kitaip daro. Bef 
juk taip iš tikrųjų ir yra ir to
dėl tas nėra štnęįMai. $

Vėl rašoma šitaip: “Vadinaisi 
laisvamaniai labai mėgsta teigr 
Ii, kad mokslas ąjjįe Dievą, sięf 
lą, pomirtinį gyvenimą ir pa
našius dalykus esąs kunigų iš+ 
misiąs bauginti ir sayo pusėje 
palaikyti žmones^
.^yčl^iėrą pasakyta, kada, kur 

ir, koks laįsyamanįs šitaip para
šė ar pasakė; : i /j-."!

Mokslas apie Dievą; sielą, po
mirtinį gyvenimą ii* yrą pą* 
našiame stovyjęįJjūįp lĮud, bu
vo nioksląs apie žemę prįę^ Ko-i 
lumbą,, Mągęloną ir jGąliĮięjųi 
Dabar mokslas' apie žemę yįA 
tikras ir • vi$į - mok^lįrtinjiąiį-iš
tinka, ar tai jie butų Romos 
katalikai, ar protestonai, ar žy-j 
(lai; ar mahometonaiar kokįč 
pagonai. O ką žinome apie teo: 
įogijos dalykus-? žinomeį tą, kad
apie tuos dalykus ir tarp tęolųf 
gų didžiąusiaš nešu tarimas. Bo? 
inos katalikai vienaip tvirtiną; 
protestonai kitaip, žydai vėl ki
taip, mahometonai vėl kitaip, |r 
t.t. — be galo, be krašto. Mok
slas apie teologinius (laiškus 
yra tikra Bąbilionas. Jei teolo
giškas mokslas butų toks tik
ras, kaip geografija ar astrono
mija, tai tie teologiški dalykai

■ • z ; -n.

butų aiškus ne vien visiems te
ologams, o ir šiaip jau žmo
nėms, ir tikybos moksle butų 
toks sutarimas, kaip ir kituose 
moksluose. • ,

Teologiškas mokslas tebelaų* 
kia savo Kolumbų, Magelanų; 
Kopernikų, Galiliejų, Newtonų, 
Tarnų Akviniečių, kaip mato
me, neužteko, kad teologija už
kariautų žmonių protus.

Tai va kodėl atsiranda laisva? 
manių tikėjimo moksle. Taipgi 
matome, kad palaido mąstymo 
jokia moksle nėra, o yra tik la|4 
svas mąstymas. Kuo civiliaiųe 
gyvenime yra laisve, |ūo miiH 
ties gyvenime yra laisvamany- 
bė4 Laisvė cįviliame gyveninio 
nėra palaidumas, laisvamanyje 
minties gyvenime taipgi nereiš
kia palaidumą.

-—Tiesos Ieškotojas

įvairios pasaulinės žinios
• ■' ' **'*uMr  ------------------

USA laivynas jau už* 
ėmė 3 naujas bazes

į WA$HiNGTON, D. C., lapkr.
21 d.—Amerikos laivyno sekre
torius Knox šiandien pranešė, 
ką4 karo laivynas jau užėmė 
tris nąujas karo ba?es, kuria? 
įjritąį perleido Suvienytoms A^ 
inerįkos Valstybėms.

< Ainėrįkos karo laivai jau įk 
įplaukė į Newfoun(,llandą, Ber- 
mp4ą ir St Lucią. Aiperįko? 
jąivyhąs jau patruliuoja MartU 
nikos §alų supančius vandenis. 
Pačioję Nįaętinikūje nėra Ame
rikos karo laivų.

Kuqx tvirtina, kad šią žiemą 
bus įrengtos ir kitos bazės.

pasakė, kad ji gėdytųsi savo vy
ro, jeigu jis nedrįstų ginti savo 
įsitikinimų, Mongiore nesiregisr 
travo dęl religinių įsitikinimų.

Amerikos ginklai 
' Anglijai

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Reikia Palto?
Slowik Turi 
Kuo Vėliausius!

Visi sutinka, kad naujausios 
vyrų drabužių mados yra gra
žiausios per daugelį metų. Ma? 
dos, kurios pas vyrus dažnai 
nesimaino, po kiek laiko pasi
daro nuobodžios.

Nuėjus pas Slowik’s, 4328 Ar
cher arti Kedzie, ju.su reporte
ris rado milžinišką pasirinkimą 
paltų, siutų, visokiose madose 
ir gražiausiose spalvose.

Slowik’o drabužių kokybe 
yra aukščiausios rųšies. Kas 
pažįsta gerą medžiagą, tas tuo
jau tą pasako.

Kokybė aukšta, bet kainos 
žemos, čia galima pirkti gata
vai pasiutą paltą už taip žemai 
kaip $17.50, o už tik $22.50 Slo- 
wik jus numieruos ir pasiųs to
kį kokio dar nesate turėję.

Vertėtų užeiti pas Slowik 
šiandien. (Sk.)

STUDIO TEATRAS
Van Buren prie Michigan 

Nuo 12 dienos iki vidurnakčio 
Visi lietuviai turėtų pamatyti 

Šią filmą.
Pradės Antradieni 

“Are We CMlized” 
taipgi .^captato

i i f)Li j,• ,..,7,,, i

18 mėnesių kalėjimo už 
NES1REGISTRAVIMĄ

: NEW YORK, N. Y., ląpkr. 21 
d.—Teisėjas Leibell nuteisė An
gelo Mongiore kalėti 18 mėne
sių už atsisakymą registruotis. 
Mongiore žmona teismo metu

NEW YORK, N. Y., lapkr. 21 
d.—-Amerikos kariuomenės vir
šininkai atsisako duoti žinių a- 
pie britams perleistų ginklų kie
kį, bet Allen White komitetas 
paskelbė, kad britams perleistų 
ginklų kiekis yra labai didelis.

White tvirtina, kad britai jau 
gavo 80,000 kulkosvaidžių, 700 
lengvų lauko patrankų ir 500,- 
000 šautuvų.

Dalis britams perleistų gink
lų buvo paimta iš Amerikos ka
riuomenės sandėlių. Kai kurie 
ginklai jau buvo vartojami Eu
ropos karo metu, bet jie tinka 
ir dabar. Dalis ginklų yra nau
jai pagaminta Amerikos dirbtu
vėse.

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop.

Svetainę renduojąm susirinki
mams, parėms, vestuvėm? ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, 111.

LIFE SPECIALI

4111a Pasiūla
W I I . V 'JRnMOHn^ACKigiį

>•

Garantuoti arba 
pinigai grąžinami

MASTEI! WIND0W SHADE C0.
JS./X Voridrak Tek Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANROM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

180$ WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
,, -  -  ------ ------ -

• I ■ £ L. . . -J ... ■ .

ANT

Dantinii
PLEITĮJ

10 mėnesių 
užmokėti

VULCANITE PLEITAI $ 
Apribotam Laikui Tik

• Drūti ir Gyvi
• Ružavi Gumai
• Išrodo Natūralus 

Be stogiuko, permatomi
niai pleitai—Ateikite apskaičia

vimui DYKAI.

ną 
dali-

Progress Krautuvėj

Išpardavimas
Už MAŽIAUSIAS KAINAS MIESTE

' ■ .. ■■ . ■»/ ; ;. ,; ( . ■

Pasirinkimas Visų Gerųjų Išdirbysčių
/COLKS, MOORE, MONOGRAM, AMERICAN QUAKER, 

ATHENS, SIEGLER IR KITŲ

• Florence
Cireulating Heater

jjjapjąpsi 1940-41 Alyva Kūrenami šildytuvai. — Naujausi 
|949-4t kombinacijos pečiai ir virtuvėms gesiniai pečiai.

KAINOS STEBĖTINAI SUMAŽINTOS
yėrtės Parlor šildytuvai, po .........

$55.00 vertės Gesiniai Pečiai, po .... .........
$75.00 vertės Alyva Kūrenami šildytuvai .. 
$165i00 vertės, pilnos inięros, Kombinacijos 

į Pečiai, po ......................... ..... ..... .

Didi Nuolaida už Senus Pečius

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

$29.50
$32.50
$39.50

$98.75

3222-24 So. Halsted St., prie 32-ros Gatvės
. JURGIS-NAKROSIS, Vedėjas.

TęL Victory 4226 Chicago, Illinois

^Pasiklausykite musų gražaus RADIO Programo nedėlioję, 11:30 
, valandą prieš piet, iš stoties WGES.

FLEITAI 
TAISOMI 

Taip f f .00 
lemai * 
kaip
PleltaM Kami- 
nąmi nuo 
Įspaudų Kau
tų nuo lale- 
niuotų dan
tistų.

VI8AI RUS. 
Neaunslklna* 

narni po

»12»o
SRft.OO

8PECIAL 
GRAŽUS 

EX€F.UTE 
PLKITA8 po

780
Kiti iki

rAtsIne&kit &| skelbimai 
pis perkant
JVertas “ naujus pleitus.

Excel Dental Lab
32 IV. VVASHINGTON ST. 

Tel. DEArborn 1470
Atdara vakarais—4 aukštas.

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto. .:
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare. .
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

ju.su


NAUJIENOS, Chicagd, III. šeštad., lapkričio 2S, 1940

NAUJIENOŠ
The Lithuanian baily News

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

--------------- r- .... ------ *--- —,----------- - 
Subscription Rates:

$5.00 per year in Canada ( 
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Officę 
of Chicago, Hl.» under the act of 
Marčh 3rd 1879.

4 Kauniškis “Darbinink^ Žo'diš” špilio 9 & pranėšžų 
- žu i>ėftvirkymjp į)i-ofsąĮdh^ų Cėntto Biu-

.75
3c 

18c 
75c

Naujienos, eina kasdien, išski
riant, sekmadienius* Leidžia .Nau
jienų Bendrovė,. 1739 S, Halsied St., 
Chicago, Ilk Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams______________
Pusei metų ---------
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams .........
Vienam mėnesiui ___

Chicagoj per išsiuntinėfojus 
Vįęną kopija ________
Savaitei ........... ....... ........ .
Mėnesiui .............. ................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ______ ."...........  $5.00
Pusei metų .........   2.75
Trims mėnesiams ................... 1.50
Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui ___________ .76

• '*4 . ) ♦ ■ ..4^. u♦

Lietuvoje ir kitur užsieniuose:,

Trims mėnesiams --------------2.50
; *. Pinigus; reikia^ siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

■   -_____________________________——   ———

Petgalė

is j)rotsajungų centro Biu
re “šiomis dienomis atleisti iš Centro Biuro eilę tarnauto- 
jų.” : i;. i , :\

Yra p&rtv&fkdntas taip’ pat ir “Agitpropo” (agitaci- 
jos-prppa^njlos) skyrius, veikęs prie profsąjungų Cen
tro Biuro. “Ryšium su tuo! atleisti iš tarti^boš taip pai 
keletas tarnautojų”.

Pagaliau, yra pertvarkomi ir profšąjūngij Centro 
Biurot teatro reikalai. “Ryšium šu tuo pertvarkymu teko 
atleisti apiei 50 apmokamų dramos artistų ir choristų”.

Tai tik pradžia. Toliau^ Maskva ims “valyti” ir aukš
tesnes įstaigas. Patiems Paleckiui, Gedvilui ir jų drau
gams “liaudieš kdmisaram^” gali fiėteuktta ateiti eilė.

Dear X.

................

-A P ŽVALGA-
’ ' < ' ' . ' ...r... . ■ '

..... . ■■ ■ . ............................ ■■■■ ...............

dą pergalę. Svarbiausioji italų ba- 
yra! paimta. Pati Italijos valdžia 
si šitą skaudų sinugį. Jos oficia- 
ad į>o 11 dienų atkaklių kautyniii 

itehj drihija pabraukė iš Koricds, kuri guli už 10—15 
mylrįf i vakarus’ fltid’ Graikijos siefios.

Tas įrariešimkš, be to, pripažįsta, kad italų nudstė- 
liai šitose kovose Buvo labai dideli. _ ...

Reikia čia! priminti, kad Visai neseniai Mussolini pa- 
sak£ per radio kalbą, kurioje jisai grasino “perlaužti nu
garkaulį” graikams. Jisai pakeitė kariuomenės vadovybę 
Graikijos fronte ir siuntė kiek tik galėjo sustiprinimų 
į tą frontą. Telegramose buvo prieš keletą dienų praneš
ta, kaid vien tiktači Koricos srityje graikus atakuoja 400 
itahj lėktuvų.

Ir visgi juodmarškiiiiį pulkai, nežiūrint visų šitų 
pastangų, tapo sumušti ir tūrėjo atiduoti graikams s&vo 
svarbiausiąjį strategirij pdnktą Albainijojė! (

Datiar yra pavojujė ir kita svarbi italų bazė Albani
joje — Argiroeastro, kuri guli tolokai į pietus nuo Ko
ricos. Graikai prie jos artinasi, beveik nesutikdami pa
sipriešinimo. Jeigu italai neteks ir šitos bazės, tai visas 
jų veikimas Albanijoje bus suparalyžiuotas.

Fašistų įsiveržimas Graikijon, prasidėjęs spalio 28 
d.‘, gali pasibaigti ne tiktai pralaimėjiTnu,’ bet ir katas
trofa Italijai, — negut ją išgelbėtų Hitleris.

Šis italų karas su Graikija iškėlė aikštėn tai, ko pa
saulis iki šiol nežinojo, būtent: kad Italijos fašizmas yra 
Visiškai supuvęs: Nežiūrint kaip vystysis toliaus karo „ 

.. įvykial.Europoje, Mussdlinio diktatūra jau yra pasmerk
ta žlugimui.

Pasmerkė komunistus, nacius ir fašistus
__________ * i

Industrinės Organizacijos KotigreŠo (Clbį kotiVen- 
cija vienbalsiai priėmė rezoliucija, paš'tiiėiklšltičią “naciz
mo, konlūriiztiio ir fašizmo tdtalilarities ^ikiattir^š”; kai-

Graikai ,1a;
zį Miaiitjbje,, n

my

ei ja viehbalsiai priėmė rez
11117, itiruiuniAiuv n Jictoizjiiiv Lviaiiiamivo , nai-

po pragaištingas darbininkų getOvėl ir Amerikos val
džios formai. .

Nė John L. Lewis šitai rezoltiiėijąi tiėdf įso pššipįrie- 
šinti. Ji reiškia fnoralini antausi raMtibtilėsierniš “ėėrikta-sinti. Ji reiškia tiioralinį antausį raiū$< 
Rojams”, kurių nemažai yra privisę C 
kojant Lėwiso politiką!.

Pasmerkimo'rezoliuciją pasiūlė kpnvęiiČij^^Ątiiaiga- 
mated Clothing Workėrs’ unijos pręzid.ėhtas,.Sįdpey Hill- 
man. Tačiau rezoliucijų kotirisija, kurios priešakyje sto
vėjo angliakasiu unijos sekfetorius-iždininkas Thomas 
Kennedy, ją “sušvelnino”, išbraukdamas iš jos p'aragra- 
fą, kuriame sakoma, kad naciai, komunistai ir fašistai 
negali užimti atsakomingų vietų CIO unijose.

Matyt, Lewisas ir toliau nori politikuoti su Stalino 
pastumdėliais. Ir iš tiesų, kai tik konvencija išrinko CIO 
prezidentu buvusi vice-pfezidentą, Philip Murray,’ tuo- 
jaus vienas “penktakojis” įlindo į pasiliuosavusių Mur- 
ray’o vietą, būtent; Joseph Curran, Nacionalinės Jūriniu- ftil Utiljos Ir^įdenk;

ŠHą b'&lse^ikį^aifaKką nominavo kitas te paties 
platiko elėtiifetitdį Mlėtiari utini, iŠ Transporto Darbinin
kė tiiiijtiš. .

iŠ te g^lirrld kad Lewisas dar vis stengsis
btištitliHhdtiscfiįliė .ntįljij sąryšyje. Bet ši CIO konvenci- 
jsl Mštiėk išdari? pH^i1ėšą. Viena, LewisUs btivo privferS- 

tiąsirfaukti įflr drežlaento vietos; antra, konvencija 
oflĮiailjli įižišfeąkė priės hitlerizmį; stelinižtiią ititlššci- 
limzrtią, pdstalydama šitas tris totailitafinėst feak$jdtarip 
šik slp.t vienos ifrttos. t ■:

“Naujienos” gali pažymėti šitą faktą su pasitenki
nimu, ries jos pėr mėtų mei^s alškitio, jėgėl visos dikta
tūros, nežiūrint jįj “špalvlj” skirturflp, $ra Salvė esmėje 
Vienodos. t>db'af .tetai pripažino ir trijų su puse milionų 
or^tilžlidių darbitiirikų suvažiavimas.

Jau “Valo”

PENI
ii

Hitleriu bęrnai, kurie šian
dien valdo Frančuziją, perse
kioja socialistus ir datbininkų 
organizacijas, Prieš keletą die
nų jie uždarė Generalinę Darbo 
Konfederaciją, ©.buvusį socia
listų partijoj vadą, Leoną Blu- 
m’ą, suareštavo ir traukia tie
som .

Tačiau Stalino klapčiukai 
smerkia už tai socialistus, ku
rie, girdi, “ruošė dirvą fašiz
mui”! Kokiu budu? Vienas ko 
munacis aiškina tai šitokiu bu
du :

“Kaip žinia, šią (Ėrancuži- 
jbs). konfetleračiją valdė sd- 
ėiaiištai. Prieš karą socialis
tai su Blumu ir Daladieru 
priešakyje, pašėlusiai puolė 
komunistus, skaldė darbo u- 
nijas, karštai rėmė tuos, ku
rie šiandien Franėuziją val
do.”
Taip per akis meluoji gali 

tiktai komunistai.
Francuzjją šiandien valdo Pe- 

tain, LavąJ ir kiti panašus ąt- 
kurie klauso Hitle

rio įsakymų. Socialistai kaip, tik 
griežčiausiai kovojo prieš tuos 
elementus, kurie Hitleriui nu
silenkė.

Tuo gi tarpu Francuzijos ko
munistai slaptai ir atvirai tal
kininkavo Hitleriui. Kuomet 
prasidėjo kąi’as su Vokietija, 
jie .darė sabėtįzį amunicijos 
dirbtįyėšė ir ągiiavd už “taiką” 
su Hitiėnų. ,

Komunistai patarnavo H i (lė
liu i, kad jisai/ Paryžių, 
leido jiems rėtigtj dėmoiistraci- 
jdš, leisti 1V
virai veikti . ( . ... .

Vienok kdtikunisiiški 
takdjdi” 
itauna ir tiėneralinės , Darbo

U
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AMERIKOS LIETUVIO LAIŠKAS IŠ 
VOKIETIJOS < 2 

■ ■ ' ’ t' ’ ' • z

(Ištraukos išverstos iš angliško)
sau pasi&ik^i pasitikėjimą ta
vimi. Man buvo malonu išgir
sti iŠ fo takį pasiryžimą, ir aš 
įtikiu, kad jis vieriįš iš tų ne- 
tiaiž!užiaiAų (touįK tyįe^, kii- 
rii/ Šiš maras nepalies. Aš pra- 
Šiau, kad jis man parašytų čio- 
tiįiš, bet aš nė kiek nehustėb- 

jęiįū ąš iš jo rieiŠgirs- 
ėteu, neš Rusijoj jie tokios 
“laisvės” nežino... .. •

Aš stengsimos susižinoti su 
risaiš1 tais lietuviais, kurie yra 
'ŽiOnfite atbėgę. Dar priėš ke
ltas dienas nebuvo taip sunku 
ėidnais pakliūti, neš YČiehei su 
'dviem' dukterim pavyko pereiti 
Iž&iiiįjįį sieną. Šiomis dienomis 
štišitikau su V. Raulinaičiu, ku- 
f iš mėgins patekti Amerikon, 

■iteš j iŠ gimęs tenai. Susitikau 
[ir su J. t)eksniu, kuris t.p. Ame
rikoj gimęs. Juodu abu buvo 
Užsienių Reikalų M-jos tarny
boj, Paskutinis lietuvis, kurį 
šdsifikau, buvo Kalvaitis, bu
vęs Lietuvos konsulas Čikagoj. 
Kalvaitis sakėsi mėginsiąs kaip 
ndrš patekti Amerikon taip 
pat...

Paskutinės žinios, kurias gir
dėjau apie tą “didvyrį” Smeto
ną, kad jis planavo vykti Ame-i^ , , ,, . _ » ~
rikori ir jau buvo apleidęs Ber- e”

lyną. Iš tikrųjų labai liūdna, 
jeigu tokiam bailiui butų lei
st^ patekti Amerikon, kada eli- ’ 
delis skaičius tikrai vertų as- 
menų turi tokius sunkumus ir 
turi nemažiau teisių ir nema
žiau verti už tį senį filosofą, 
kuris turėjo savo gyvenime pui
kiausius laikus, kada viskas ge
rai klojosi ir firmas pakratė 
savo kulnus, kai pasidarė fru- 
putj nesaugu. Tuo laiku 
palikau Lietuvį', visi 
baisiai apvilti tokiu jo 

(Bus daugiau)

laišką, kųn tiktai vakar gavau. 
As pokiu bildu nesitikėjau tąiį 
greitai gauti atsakymą, kas įro- 
ido, kad susirąsinejimas is eto
sais su Amerika nėra taip blo- 
i ?a's’j . šė^snis,, »ė?u
su Lietuva. Kaip pats žinai 
cionais atvykau rugsėjo męne- 
syv ir tuojau parašiau laiškus 
savo namiškiams ir draugams. 
Jau daug teiko praėjo ir tiktai 

• šiomis dienomis tėfavau atsa
kymu iš namiškių. Atrodo, kaį 
susirašinėjimas su “rojumi“ 
pradeda nutrukti, nes šiuo tar-l ' 
pu tas , tegalima su giminėmis Į 
ir visi kiti iš baimės jaučia ge-| 
riau tylėti ir ignoruoti susira
šinėjimą šu likusiu pasauliu...

‘ • • I
. Prieš išvažiuojant man Jš 
Uetūvos .aš susitikau su N-, 
kuris prašė perduoti tau .linkė- 
ijifrių, kad&. mes susitiksime 
Amerikoj. Kada aš užklausiau 

■ jo apie jo, ateities planus,, jis 
pasišakė,. .kad jis tikisi kaip 
nors pasidaryti pragyvenimą ir 
jam buvo pasiūlę darbą naujoj 
vietoj, bet jis nebuvo nė kiek 
entuziastiškas dėl ateities. Jo 
supratimu, tiktai paprastieji 
žmoneliai tegali mažiau nugąs
tauti, bet niekas negali džiaug
tis ir visiems patartina vien

as
i

iietuvo, 
! i \ i i K. . , » I Į . t

Paminėtame straipsnyje sa
koma :

“Mąrksizmo' sujunginią su 
darbininkų klasės judėjimu 
Rusijoje įvykdė Leninas, su
kūręs bolševikų partiją.” 
Tai yra iriėįas. Sloksiinio so-

steige 18į)8 pi. t Rusijos Spciąl- 
Demokratų Darbininkų Parti- 
.ją, kuri buvo sąmoningo darbi
ninkų judėjimo pradžia. Į tą 
partiją įstojo ir pati Leninas. 
Apie kokią nors “bolševikų par
tiją” tuomet dir niekas ir ne-

1 . H . i < . r
sapnavo.

Socialdeinokratų partijoj ė
Leninas sudarė 1*903 metais są- 
vo frakciją, kurią jisai pavadi
no “bolševikais”, norėdamas 
tuo parocįyti, kad partijos dau
guma (“bolšinstvd”) pritaria 
jam. Bet šita jo pretenzija bu
vo be pamato. Kai 1905-6 m. 
revoliucija privertė carą įsteigti 
Durną (Rusijos seimą) 
kiekvic

Tai ^ra i

kai aš 
jautėsi 
žygiu.

Š^ečižtvėši „ 
“Naujienose”

Vakar “Naujienų” atremon
tuotą raštinę aplankė nelaukti 
svečiai iš tolimesnių miestų. 
Pirmoji buvo ponia P. Dargie
nė, Piftsbtirgbo veikėjo Povilo 
Dangio žmona. Ji buvo atvykus 

IČhiėagori savo tetą laidoti ir gi
mines aplankyti.

Antras svečias buvo iŠ East 
St. Louis, Mo., haujiėnietis p. 
Buloth. Malonu buvo 'juodu pri
imti.

miestų.
ie-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

KAS, KUR IR KAIP

Konfederacijos vadus (Jouhaux 
ir l<;į ruoštis “dirvą fašizmui”

TAUtlNlNKAi RENGS 
PRAKALBĄS TUBE- 

LIĖNEI

i

Brooklyrio tautininkai, kuriu 
lyderis yra dentistąs Vencius 
(buvęs karštas voldėmarhųri- 
kaš), ketina rengti A. Smeto
nos švogerkai Tubelienci pra
kalbų maršrutą.

Amerikos lietuviai, imfžiniš- 
koje savo daugumoje,’ vargiai 
norės turėti ką nors bendro šu 
ta viešnia. Smetonos viešpatavi
mas buvo visiems įsipykęs. Tie 
laikai ,daugiau Lietuvoje nebe
grįš. Tai kaiti įtaikia tos atgy
venusios politikos atstovams 
l|sti į akis publikai?

i, tai 
kiekvieni tos Durnos rinkimai 
įrodė, kad Lenino frakcija yra 
mažumos* frakcija.

. Pirmosios Durnos rinkimus 
Leninas patarė bęikotuoti, bei 
jSočialdėinok.Vatų Partijos suva
žiavimas bufete rinkimuose da
lyvauti, ir į Durną buvo išrink
ta keliolika sbctaldemokratų, 
kurie buvo bolševikų priešai. Į 
antrąją Diitafį (1906 m.) jau ir 
bolšėvikai štktė savo kandida
tus. Buvo išrinkti 54 socialde
mokratų atstovai, bet tarpe jų 
buvo tik apiė tuzinas bolšėvikų.

i; .j u, ,
Caro t šnjpas — bolševikų 

frakcijos vadas.
Antrąją Durną Stblypinas pa

leido ir pakeitė rinkimų įstaty
mą, žymiai susiaurindamas dar
bininkų teises.

Socialdemokratai statė savo 
kahdidaiuš ir dalyvavd rinki
niuose į trečiąjį Durną. Buvo 
išrinkta 15 socialdemokratų, ir 
tarp jų buvo ' tik 5 bolševikai. 
Savo vadd spciatdemokratų at
stovai Dūmoje išsirinko grtizi- 
ri^ j“mėnšėyikų” pritarėją)* 
čctiėidzė. Bet Leninas nenorė
jo, kad jo škliiiirikai pašidiibtų 
Čcbeidzės vadovybei, todėl jisai 

i įsake sbcialderiibkratų atstovy
bę burnoje suskaldyti. Bolševi
kų grupė tuomet ‘ sųšibrgariiza- 
vo atskirai ir išsirinko savo va- 
dį. Tas vadas buvo Mafinovs- 
kiš, kuris vėliau buvo numas- 
fcubtaš; kaipo čafo valdžios šni-

> ur į, pas.
Taįgi Leninas sujungė Rusi

jos darbininkų jtkiėjitiią ne su 
malksi^mu, bet Su cūro slaptą
jį’ potici j a (“dėbrarik” )!

......Nuo to laiko bolševikai jau’ 
yąyp, kaipo atskira 
i.’ Ret ji dar vis ša- 
dajis Rusijos Sočiai-* i. 1 > H < 2 i t i Y, ; . * a

Kesi esan L^ U. G L ei Demokra

Lietuvos okupantai, kurie pradžioje vartojo lapės 
taktiką su įvairių nuomoriid žmonėmis, norėdami sti 
pagalba sustiprinti savo pozicijas, dabar jau ėmė daryti 
“čistką” įvairiose įstaigoje. .

sijos revoliucija, 1917 m., tai 
Leninui ir vėl nepasisekė paim- 
ti į savo rankas vadovybės dar
bininkų judėjime. įmonės nu
vertė caro valdžią, kuomet Le
ninas ir artimiausieji jo klap
čiukai gyveno Šveicarijoje, o 
Trockis buvo New Yorke. Pe
trogrado ir visos Rusijos darbi
ninkų tarybų pryšakyje atsisto
jo “menševikai” čcheidze ir Ce- 
rętelli ir social-revoliucionienai 
(liaudininkai) Kcrenškis, čer- 
iiovas ir k.

Leninas susitarė su kaizerio 
valdžia.! • ♦ • •

Tuomet Leninas susitarė su 
Vokietijos kaizerio valdžia, ši r it u. m ,parūpino jam ir jo draugams 
specialų traukinį parvažiuoti į 
Rusiją. Parvažiavęs į Rusiją, 
Leninas pamatė, kad Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai tvar
kosi be jo pagalbos. Tuomet ji
sai pradėjo kovoti prieš Laiki
nąją Revoliucinę Vyriausybę ir 

' lb.’ fk»„ Į i.'j t’1, r J _ v • ■' ■ 1 L • 2 • ■
r . i ■. • .*•')

kurie, kaipo tamsesnis elemen
tas, patikėjo jo demagogiškais 
prižadais
“žemė”) ir einė jį remti. Troc
kis /uos apgautus kareivius ir 
j Upninkus suorganizavo, ir jie 
padarę ginkluotą perversmą.

Tifcfei ruošdamasis prie šuo 
5Jučo, Leninas sjavo bolševikišką 
rakciją pa vert,e atskira politi

nė partija. Bet kuomet jisai, 
pagrobęs valdžią į savo rankas, 
paskelbė rinkinius į Steigiamą
jį Seimą, lai milžiniška daugu
ma žmonių balsavo prieš jo 
partiją. Tuomet Leninas atėmė 
žmonėms balsą ir padarė atski
rą taiką su kąizeriška Vokieti
ja, parduodamas Vakarų Euro
pos demokratijas, kurios kovo
jo prieš kaizerį. Su kaizeriškos 
valdžios parama, Leninas išsi
laikė t valdžioj e.

Dabar, tuo pačįu keliu eida- 
lųąs, Lenino diktatūros pavel
dėtojas Stalinas padare taiką su 
Hitleriu, kad pastarasis padėtų 
jaių ^inaugtį Rusijos liąudį.

Tokiu bųdu Lėnjno bolševikų 
partiją pavergė Rusijos darbo 
žmones* pradžioje susijungda
ma su Rusijoj caro, šnipais, pas
kui su Vokietijos kaizerio dęs- 
potiznnų o dabar — šų hitle- 
rizmu. Tokią yra istorinė tiesa! 
apie bolševizmą. O tos pasakos, 
kuriąs skelbia Maskvos propa
ganda Kauno laikraščiuose ir 
kituose panašiuose “komūųiš- 
tų” šlamėtuose, tai — begėdiš
ka istorijos falsifikacija.

organizuoti prieš ją kareivius 

tas,
laisve

PILIETYBĖS PRIVILEGI-Į džią, galėtų tas laisves ir privi- 
JOS IR ATSAKOMYBĖS

Du dalykai, rašo prof. Roger 
W. Holmes The Atlantic 
žurnale, yra butini demokrati
jai: kad kiekvienas žmogus pri
pažintų kitam žmogui tas tei
ses, kurias jis pats savinasi, ir 
kad kiekvienas žmogus prisi
imtų tas atsakomybes, kurias 
jis nori ant kitų užkrauti.

Tokiu budu geras pilietis tu-

legijas iš kitų atimti, tai kiek
vieno sąmoningo piliečio parei
ga yra kovoti su jais, kovoti 
dčl to, kad jie yra niekas dau
giau, kaip tik vilkai avies kai
lyje.

taip pat galvoti apie savo atsa
komybę.

Trumpai suglaudus, visa tai 
reiškia šiai ką: jeigu mes rei
kalaujame sau žodžio. laisves, 
tai turime tą laisvę pripažinti 
ir kitiems.

Gero piliečio pareiga yra ne 
tik budėti, kad konstitucijoje 
nužymėtos laisvės nebūtų var
žomos, bet taip pat stovėti sar
gyboje, kad tam tikra grupė 
žmonių nebandytų tas laisves 
išnaudoti savo nedoriems tiks
lams siekti.

laisves .ąsnienims, ku
rie siekiasi visiškai suvaržyti 
teises tą, kurie planuoja tas tei
ses iš musų atimti.

A iiH'ią's, kitimu rt jji. , . iAsmenys, kurie reikalauja

o kitiems tų teisių ir privilegi
ją iienori btip^žirili, baprąstai 
yrS yiįbt įį sįa'ivį 
gaįfcintojU.

Talį fe 
fašistai, (aij>

nacius 
kad ti

ti
Gii

daro 
štai.

tik į inkšų komii-
L.iJ-ru '

įaisJai verkšlena, 
u laikui . valdžios 
dai btifiriaii žiurė- 
ienktakojų. veiklą, 
nu biiiauš” panai- 

iš kai-
> *. 1 j \ . 1 **• '•lio nerias 

Maskvis I 
baltijo vii 
politinės j 
tos, o lai 
Stalino bs

Amerife 
retų valdyti, iįtip, kad jie

is žygius Pa- 
kur visokios 
iko uždraus- 

tikIbėti gali

imperialistai”! Jie 
nenori 
pripa-

žutbu-

KROKODILO AŠAROS
f ' '

Vietos komunacių organas 
lieja krokodilo ašaras dčl Indi
jos pavergimo.

Dalykas tokis, kad šiomis die
nomis ten liko suimtas Indijos 
nacionalistų vadas Nehru ir ki
ti jo šalininkai.

Komunaciai veidmainingai 
jaudinasi. Girdi, matote, ką da
ro Anglijos
persekioja indusus ir 
jiems nepriklausomybės 
zuiti.

Šiandien Anglija veda
tinę kovą. Ji turi įtempti visas 
jėgas, kad galėtų atsilankyti 
prieš Stalino draugą Hitlerį.

Indija dar tebėra Anglijos 
kolonija. Jeigu nuoširdžiai iri- 
dusai nenori kooperuoti, tai to- . . .. . .ikiu pavojingu momentu jie 
bent nefurėtų kenkti.

O tuo tarpu Nehru ir jo šali
ninkai kaip tik ir yra pasimd- 
ję Anglijai kenkti.

Jei kurie indusai religiniais 
sumetimais nenori stoti į armi
ją, tai jų niekas neima.

Bet Nehru atvirai kursto in
dusus, kad jie ne tik į armiją 
nestotų, bet ir amunicijos dirb
tuvėse nedirbtų.

žodžiu, kursto, kad visiškai 
su Angh’ja nekooperuotų.

Komunaciai, žinoma, stoja už 
tai, kad imperialistinės Anglija 
suteiktų Indijai nepriklausomy
bę. Bet ar tai butų naudinga 
Indijos žmonėms ?

štai ką sako apie tai prof. J. 
B. S. Haldane savo knygoje 
“The Incąuaiity of Man”:

“Demokratija Indijoj šian
dien nėra įmanoma dėl to, 
kati mažiau nei 10 nuošim
čių visų gyventojų gali skai
tyti. Jei Indijai butų suteikta

no- 
tik 

vieni galėtų visokiomis laisvė
mis hauddtis, o visi kiti turėtu 
jų klausytis.

Atvirai, kad jie to sieįdasi, 
žinoitia; nepės^ko. Jie dekla
muoją tik; a'pic visokias laisves, 
kurių, atsistoję prie valdžios 
vairo, jie kiliems nepripažįsta.

O jeigu jie reikalauja sau vi
sokių laisvių ir privilegijų tik 
tam, kad vėliau, įsigavę į val-

cija laikėsi ne Rusijos darbinin
ku ) jįmtarimii, bet pmigais; gali* 
namais iš “ėkspropriacijų” (plė
šimų), Svarbiausias šitų pinigų! 
pathpitiibjąs bbvd Judzas Džu- 
gašvili-Sta’liiias, kuris organį- 

Kaiikažė įlffrktįų, gėle- 
zinkeiio transportų ir bankų 

' 1 ? \’ i
Eefoniu,'

1883 m. įkūrė Ženevoje G. V.
Pfecbatior^š. Tai buvo pirmuų- 
nė organizacija, kuri skleidė 
tarpe rusij inbjčšlitiib sočialti- 
mo idėjas. Su Rusijos darbinin
kų judėjimu ta grupė dar, zi-

rietffiėjo iyiiii — dėl tftf plėšimas ir “į)eli<’ siųsdavo 
l j&lfraštoš ftaiėžasties, kad tokfez Leniniii.^ .

judėjimo Rusijoje tuomet dai’ , Tį’čtetb jšIuTb antroji Rų-

nė organizacija,

valdoma mažumos, ir grei
čiausiais tas valdymas butų 
daug blogesnis, negu anglų”.
Taip sako pro/. Haldane, ku

ri vargu ir musų komunaciai 
“imperializmu” įtars. Juk jis 
yra jų žmogus ir prisideda prie 
Anglijos komunistų laikraščio < 
leidimo! —Auguras
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Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

Visuotinė Amerikos Meno Paroda Art Institute.
Paroda idbai įbairi. t nėra. I šių parb’^į nepntėfeo 

Lapkričio 14 d. Ari Institute nė vadinamieji “natūralistai”, 
bifvo atidaryta 51-ma visubti- kurie per metų.metus įuoŠda- 
nė Amerikos dailės-meno pa- vo parodas didingais savo ku^ 
rodą, susidedanti iš aliejinės riniais. Jie čia nepatekto dėt 
tapybos ir skulptūros kurinių, to, kaip p. iJich sako, jog “...pei- 
Tapybos eksponatu paroda tu- zažas jau nebeseka atostogų 
ri 237, o skulptūros —95. Pa- išėjusios genikdrtes”. P-as dį- 

** Rektorius pašiepiančiai išsi
taria,’ jog Amerikos meninin
kai jau “išsigydę” iš pabai
goj 19-to šimtmečio siautu- 
sios akademiškos anemijos. 
Toks išsireiškimas apsilenkia 
su tiesa. Jie yra tokie pat na
tūralistai, kaip buvę, tik, deja, 
p. Rich’o džiurė jų darbų ne
priėmė. Jų dailė, girdi, ser
ganti “mažakraujystės” liga... 
Modernistams' būtinai reikia 
“sveiko”, raudono kraujo...

Dailėje, kaip ir politikoje,’ 
atsiranda tam tikri vadai, ku
rie stengiasi kuo 
palenkti žmonių 
vienos arba antros ideologijos 
pusėn. Vadai visuomet turi

jaiitfvfš; Sfeifinfittite' 
ekonominė būklė kartais labai 
žiauriai jį aplamdo, gšl kiek 
pė£ filiai, pera^triai jšsirįįš- 
kia, negu mes savo Amerikų 
delnų plojimais pasitinkame 
ekrane, arba diena po dienos 
sekame novelių puslakščiuš 
žurnaluose.”

“Individualistai”, ypačiai 
jaunosios kartos, . linkstanti U a 1T1 j įu nk u ±ur-n, du u 2J a usi a j

f? fe’} o; Thoiiiaš Gavfl 103H4
Bžilšiis Valstijoj

Valc^- būvo paskelbtos pilnos 
ir ofi^iales lapkričio 5 d.,’ rib* 
kifnį skaitlinei visai vaišijai.

vietose parodos, įvyks. T. M. S. Panda”,
fe Paveikslas tefi p&(^8 sek^-parodose dalyvauja ir lietuviai 

d^ĮJim^k^i. .
Del informacijų apie parodas 

reikia . kreiptis į Mary Ware, 
pimihJn^,' Adresu Ž20 Šou t h1 
Michigan aye., kamb,. 430 (Or
chestra Hali Bldg.). Tel. Harri- 
son 8446.

Art.. Instituto . muziejaus' di-

sako:
j

rinys buvo išstatytas Art Iif 
šiltuti paftdfiS.’ Parodai pžsi- 

! baigus,, buvo parinkta keletas 
geresnių paveikslų ir pasiųsta' 
į sWtų iciiižiyiį pipodai. Pa
veikslui poza'vo dailininko sJ- 
nuž Paiifė P-as .Skupas yra dar

BR1DGEP

rynas,

OFING AND

siąnų apmušimus.
Taisome bet ką-Atnaujiname bet 

ką. Darbas., tas. Pilnai

, ._____ . u i a
ri 237, o skulptūros —1 
roda truks ligi sAusio 5 (i., 
1941 m.

Technikos požiūriu paroda 
atrodo lyg butų vienos mo
kyklos stiliaus charakterizavi- 
rnas, dėl to ryškiai matosi kai 
kurių, dailininkų sekimas vie
nas kito. Daugumoje jie lai
kosi “modernizmo,” tik šiais 
metais džiure atsižvelgė į siu
žetų įvairumų ir gudriai juos 
parinko, tokiu budu ši paroda 
nėra monotoniška. Išskyrus 
yienų-kitą eksponatų, jau ne
besimato Kraštutinio “hyjeter- 
nizmo”, kaip biidavp kitose 
šios rūšies pafobbsė. į parodų 
šį karta nepateko riit tokie 
“modernistai”, kr

tendencingai, nes jie mSBo 
jog ias iseis d&įbininK^ns!. j 
gerų, šitos JrįŠies “indiviouųiis- 
tai” ypačiai stipriai akcentuos 
ja pietiniu valstijų kai kuriuos 
iižkainįins, kur gyvena bieį

ir bendri gyvenimo įvykiai, bu- 
jteht potvynių t ištiktos sritys, 
viesulų išgriauti namai ir tt. 
l’as viskas yra gerai. Tačiau 
kai menininkai mato vien 
skurdų ir baisybes,' ir visa 
bando atvaizduoti mene, tai 

IV’ < . i t •

tik 
tai 
su

sidaro įspūdis, jog jie patys s&-
vo gyvenimų išreiškia, bet to
li gražu ne plačios visuomenes 
gyvenimą. Iš tokio vaizdo gau
nasi mintis, kad Amerikos zmo- » .i.i ( i n. ip . -•
nes daug prasčiau gyvena, ne
gu diktatorių nusiaubtoje Eu- 
ropoję. Bet taip juk nėra. Ame-daugiausia

nnnmnnMlrupuJ’^, bi:Up J tuv ucrH- ^nie-
.loAlnoiinŪ žmončs palyginti daug

urie pirmiau
nuolat premijas gaudavo nėva k°kį nors tikslą arba “linijų,” 
iiž “basižymejinniš sąmonini- 1 kurios privalo laikytis tie, ku- 
me mdfenizmb idėjos.” Iš rie vadams arba susidariusiaim e
to atrodytų, jog paroda yra 
labai “naturališka”, bet' taip

KLINIKAS 
PATRUKUSIEMS

Parodo, kad- patrukusieji išgydomi 
be operacijos-

MEDŽIAGOS KAINA VISOS
v. išlaidos u
šimtai išgydyti.—Prifaikom raistus. 
Ateikite INFORMACIJŲ DYKAI

100% RUPTURE & TRUSS
j SERVICE.............
1869 N. .Damen Avė. Tel. Arm. 8200 
Vai. j Kasdien 11—8. .Sekm. iki 1- 
Kliniko vai.—Treč. ir Ketvirt.3—8. 
įėjimas per krautuvę į 2-rą aukštą.

OlTORlUM
RESTAURANT

3131 Šo. tiatsted Si.
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Šu Geriausiu Skoniu

£ KBO^WSS^.

ta • W »«k v «
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“vadų” grupei nori būti geri, 
apie kurių., turi suktis visas 
“meno kutiurbs darbas”. Jei
gu visįškšii nebūtų “vadų” ir 
tam tikj*b nusistatymo, tai nei 
p. direktoriui nereikėtų savo 
ranka išsirinkti favoritus pa
rodoj balyvab/i., Juk tam bu- 

Lohu.sjj i ,vo dziuri komisija, kuri galėjo 
išsirinkti visus tinkamus eks
ponatus be direktoriaus pa
kvietimo.

šioj parodoj didžiumų su
daro taip vadinamieji “indivi
dualistai,” su picassizino bei 
surrealizinp nežymia priemai
ša. Individualistai dėmesį krei
pia ne į gariiių, bet i aktbalų- 
jį gyvenimą. Pasek, b. Riįi[;. vvriU’s lueujzlai’j savo siužetams medžiagų jie 
semia iš gyvenimo^ Netetai net 
perdaug suerzindami nuogo 
gyvenimo žaizdas.

Apie šios įjaroilpŠ jyairiiinį 
bei gerumų, fiarodos. kaiaiogd 
įvade milziėjatK. , direKlbriMŠ 
Daniel Cauori Ričii; tarį) ki/a 
ko sako:

r i. i ' i .v-geriau gyvena. Daugelis menr- 
: «I JAI ..r.. . v AHIU >■; l>

ninku, kaip ir kitų žmonių, gau 
na iš valdžios paramų iš \VPA. 
projekto darbų. Kita vertus 
musų menininkai, kurie šian
dien dažnai pasirodo parodose1, 
perdaug domisi įohlika ir ma-

‘ > - V V- * A 1. / —. —*

terializmu. Atrodo, kad jie, ne- [treJu baroda. 
bemato gamtos grožio, kai šo- iįkinasiŽ' Leoi
dai žyfti, taip sAule švie$&.‘ 
Jiems vis vien ta pati pilku
ma, kaip ir jų kuriniuose ko
loritas pilkas ir niūrūs. Btet 
bendrai imant, paroda visgi fe- 
ra ir įdomi.

♦

Skulptūros skyrius šįmet eks
ponatais skaiilingėsnis ir taip 
pat įdomus.. Skulptoriai irgi 
traukiasi toliau nuo realizmo- 
Jie ieško masyvių formų, lini
jų ir kitų meniskų vertybių 
skų}^iuroje. .

emijos tuvo paskirtos už 
nįįūs adtb'usj ^uri^Ž g^,vb 
iiH m £ n*iur i lu j

iri uetiš) 
lemvaiž-

Po^t-

:kml m^ibJbk^: 
Lrnęst , Fiėnb’ Jhe^^o:

c

■V INI N KAI

AtlEJAl
» Pirkit Datmri} Taupykit!. , 
KAINOS DABAR GILIUO^A

Pečiams Aliejus "7 Č“
Ne mažiau 100. gal. • ■. 
d'urnasams Aliejus Q '/i: Č 
Ne mažiau 400 gaU -O

FELDMAN
gal-

SkelfcMi

kad į'ačidš Nhtijteiic/š 
yra naiidihgds'. 

« 1 ■ II ii ■ «. «■»,«. «...

UT v ■ < f .7 » r M f «J J 1- •Is parodos kiekybes matosi, 
kad yra pakankamai įrodymų, 
jog 1940 metaas menininkas 
yra dalis musų pačių suteiku
sio pasaulio. Dėl gero ar dėl 
blogo (priklauso nuo to, kiek 
jus meglumėt menų ir tuo pa
čiu^ kartu užmirštumėt kas ap
link jus darosi, arba jus pasi
ryžt iimct sekti aštrių paakini 
menininkas, išėjęs iš savo stu- 
(tijos, paskendo bendrame gy- \ t lipiu*. v ; r • mm.l veninio. Jo žvalios akys mato 
mieštų griuvėsius, mato mirš
tančių zęmę; iiiato kuru šiiKli- 

iai atjausdainas ši- 
jis stipriai juos

ecl F’igure.” ...
Ann Brockman gavo $500 ir 

sidabro medali už didelę reli
ginio tūrinio kompozicijų, pa
vadintų “Ėviėfčd”. 
vaizduoja pasakiškų 
Adpmų sų Ieva.

Raphacl Soyer ga'vo $300 ir 
Įbrorįzo medalį, už kompoziciją 
varau Paššėngers”.

Hermabn Dyer ^vo $250

Kūrinys 
rojų ir

rus.
J H> ’S <
f UOS 4iia ' ai> d iT< >.pavaizduoja.

“kadangi menininkai yra

NlttRALIA

ir 
arba

DĄKOMJ) .DANTIS, TIK lalsnluotam ir 
r«-gfatry«tar* (Icntlstui užsoklu^ arba 

receptu K»v«
DfcVEKITE PĖR 60 DIENŲ 
JH nebusite 100% patenkinti, UŽTIK- 
H ĮNAME, .KAD ATGAUSITE KIEK
VIENA "-CENTĄ. DYKAI APSKAtC.! 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS

, .*bb
♦ DALI-

pasibaigs1,’ 
ųkaitmeningi amerikiečių namai 
bus skaistesni ir labiau įdopų.s, 
neš menaŠ .bus atėjus prie pat 
jų namų $ųrų. Ir atsiminkite, 
fcad praturtindami, ir pagražin
dami. š^vb gyvenimų, Jus. pa- 
Selbesite savo kaimynui, Ame
rikos dailininkui. Apvaikščioki
te Taukinio Meno Savaitę, da-

‘ j iA II. !' . . . 'Lili/ v;

lyvaukite pyograme ir neužmirš
kite PlllKTI.”

Lapkričio .29 d. įvyks Artists 
and Modefs balius Chicago Tow- 
ei’š salėje.

klTbŠE GALERIJOSE

Stėvėns viešbučio koridoriuje 
3 aukšte kų tik atsidarė mė
tinė .pieno paroda, surengta/fiie 
Albniinois Society bf the Fine 
Arts, Ine. Paroda lėb&i įvąiri 
ir .įdomi. Verta pamatyti. Joje 
dalyvauja ir vienas lietuvis dai
lininkas. Paroda įbruks ilgi sau
sio 20 d.

L1

O O
'> Į ' ' . ...

Carson Pirk Scott galerijo- 
3;"' * B H ; r - v »

sė (o aukštas) labai graži por- 
I F P f 11 i j1 V b ' * 1

Dailininkas yra 
jaūnašiš’ Lepjpold Seyffert.

- O O G
Fm^tay meno galerija, 424 S. 

Michigan. avė,, rodo Roliert 
Philimj ir Mįllard Sheets kii-
IllU 
nni

paškaitoŠ
• I . ‘ .

Kiekvieną ketvirtadienio ya- 
kar^ę (6 :30)Ątt inšiitbto Fūil- 
ertbn Hali salėje įvykšta hėrūo- 
kanios „paskaitos.' Skaito p-Iė 
Helen Parker. Nė vienas žmo
gus, tuririiiš laiko, neturėtų 
praleisti šii^ paskaitų, nes ga
lima daug, ko pasimokyti ir pM4- 
tobulint skonį mene.

Illinois State Museum 
Ntipirkd Skupo Kurinį
IllinoiS Sl^te Mųseum, Spring- 

fielh, 111. paskutinėmis dieno
mis nupirko chicagiecio dailihih- 
,ko Antano Skupo aliejinį pa-

hukšo rnedafįj Uz figūras “mo- 
thęr and Child”.' 
. Sarh O.sirovvįiky ...ilpį
“Jjmbn Šfjvlafb, Slew Š^otk” (O-

va-

Rboseveltįąs gavo .2,.149,934 hal
sus, ^illkie 2,04F/,2Š4, socialią-* 
tas. Thornas — 1.0,914, ir Bab- 
son,. prohibicininkų kandidatas 
— 9,190.

$mxxxzx&jįxxxxxxxxxxxxxxiixxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxzrxr<

VACU U M 
FOtt

CLEANERSI
THAN THE i

FTho
l I iii finą, Vacuum J 

| Cleane^| that /į
\ | Royal has evėr 

offered.

A new andjąiproved model of J
tM. famous Royal De Luxe, Au|j 
with headllght. Madt to »•!! for I ■ 
The Royal Revoįyjng Bfush

L\ Hand Cteąner. lašt wor.ęt a\ M - 
effidienoy and ąuality. $1C95

Mado to soll for , I U~“

5g|90
BOTH, DURING TiHŠ į\Jfl| 

ŠALF, FdR onLyJ

$44.95 Vertės Į,ROY4L elekinkims dulkių 
vtttyiijj&s ir mažiukas rankinis, vertės $16.95 
—Abtttfu Special dei dviėjų šdviiičiii tiktai

RbYAL yra vieni iš geriau
sių, kur turi ŠfeįiŽtj,’ ti§Hs dulkes pakelia 
ir taipogi ttifl dirfdšni dulkių traukinių, negu 

kiid kbkia ftidsina.

ROOSEVELr FURNITŲRECO.
2310 ROOSEVEL,' ,ndAD-;?/y «*:l-^r-5ĘELEY;8760

H 
>4

f f 111 rAihrfiB xHxxx x xxxxxxxxixix x x x x xmx8

1940

. ttemkite. Lietuviška 
Žyduką

Nąthan Kanter 
MUTUALŲIŲŲOB 
CO. — Whdlesale

4707 S. Halsted St
Tel Bųulevard 0014

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdąjni iš- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

; gali .suteikti,. ,
A1ETAI PATYRIMO j. , 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
j , visą , akių.- įtempimą
Dr. Johti J. Smetana
Dr. J. J; Smetaina, Jr.

OpTOM^TRISTAJ , t 
1801 So. Ąslilan^ Ąvenue

y .Kampas iš-toę . ....
Telefonas. ČANAL (M>23—Cfiicago 

...OFISO VALANDOS . .
Kasdien 9:00 a. m ,jki,.8:3£i p.zm.

Treč. ir seŠt. 9:00 a. m. iki

< iį.^i..yiyt hhiįii »■ imi >ii i. 1

JAU IŠLEISTA KNYGUTE

“PILIETYBES
PAMOKOS”

PARAŠYTA ADVOKATO

Duoda atsakymus į Klausimus 
dėl gavimp pilnų Amerikęniškų 

popiet u arba pilitybę
Jjr 

Kaina 35c

Jošepti j. Grish
4631 S. Ashland Avė.

Chicago, Illinois

Phone: YARDS 1001 r.

Visi Lietuviai
Reikalailjį

PLĖlTil
Ateikite j Phillip’s Dental Labo- 

ratory kol kainos žemos
TRU-FIT
PLEITAI

Lab. kaina
$9.50
ir aukšč.

MEDŽIAGAGARANTUOTA
Taisome ir Aatnaujiname senus 
pleitus viena .... J 4 .00 ..
diena . . .-*!.■> įrauks.

PHILLIP’S DENTAL
LABORATORY

2458 WEST 63rd STREET
Prospect 2174. ..v ..

Lietuvis Laboratorijos Technikas
D. MASKALA . .. t>.

Valandos nuo 10 iki 9, šeredomis 
pagal sutartį Fleitai gaminami 
tik gavus orderius ir įspaudas 

nuo laisniuotų dentistų.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & , LONG. HISTAnCE 

MOVĮNG ... .
Perkraųstopi fomĮčius,, pianus ,ir 
visokius rakandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies- 
|us.^Žema, kaina,.. Mijsų,,darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom ap
gijo j tVįsąs, mieąto dalis. , . ,.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY O0(W..

.  ............. ..................... .. ...................

• ĖOtOGkAt’AS

C0NRAD
, FOTOGRAFAS

Studija įrengtą pįf- 
mos rųŠies su mo
derniškomis ,,. užlai
domis „ir Hollyw,ood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas. - - • 
-420rWr 63rd St. -: 
Tel. 8NO; 5883-5S4S 

t —« ---------♦— ••

Proga įsigyii ifieno įiįiai.
. Pradedant lapkričio 25 d. ir 

baigiant gruodžio 1-ma, Cfiica- 
gbje prasideda Tautinio Meno 
Savaitė (National Art VZcek). 
Ši savaite yra skirta supažin
dinimui platesnes publikos sd 
menu .t. ,y. tapyba, ir skulptūra.’ 
šimtai eksponatų bus išskirstyt 
ta po visas Chicagos meno ga- 
lėlijdš Ir kradtuyęš.

Parodų, rengėjai y^ 
Įijidiiės, kurie atėjo į talkų įk- 
dėti meįjdiįkam^,' kad Jie ga- 
l&d ^vb kiiHmds. k«- 
ffliiu W^,.yr^ ^priįotaf nuo

... 213.50 
_____ _ *50.00 
BAUDONGYSUę 9/2S 00 HOmtaMS tr Mron. ’c*«**' 

.... >2.00
raįr $i -ūo

TONSDLU&

Kalėdoms.,. J ų& .Repą.-, 
pasėkoj, jausitės, kad 

;e vėl Kalėdoms pre-Galima mukė- 
AUPYK putię ar 
laboratorijų, Pa- 

Dantim rieltu DIM 
ATEIKIT ŠIANDIE,!

A.A.A. Dental Laboratories
.. > (INCORPORATED)

MA1N OFFICE; Phone ARMitage 5550
1S55 MILWaUKEE AVJLm,

LOOP OFFtČfc: Phone IIARrison, 9559

202 SO; STATE STREET
Northwest Office: 4831 IRVlNG PK. BLVD. 
„ „Phone Ąvenue , r r r ntiii

♦♦PERMATOMOS 
STOGELIŲ. TR 
NOS FLEITOS,
G. P. Johnson, Pres

ŠIOKIOMS
DIENOMS:

Tolimesni ofisai

Vidunpieąčiio ofisas 
iki 6 v. v., o ante 
rad. ir ketyirtaa. 
iki 7 vai. vakaro.

1 donos patarnavl 
tla intėnosials. 81 
DAUGIAU musij 
šauly Dldžlaunln 
bėJu darbo pleitij.

kada prai
sąskaitą šiandien

TOCKlATIdNAL BANK HO

ti kalėdinės dovanas., turės pro- 
gą įsigyti geros dailės uz ma
žai pinigų. >

ulance Corįoralioi
Skelbimai Naujienose



šeštad., lapkričio 23, 1940

r

šiandien,

Mary

Daly

Rep. A. Z.

J. F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, 3409-11 South Hal- 
sted Street. A. B.

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente)

KRISTINAI', James, 1313 N. 
Wood Street, gimė lapkričio 11,

Roger, 5640 South 
Street, gimė lapkri-

Petronell, 
Oakley Avenue, gi- 
8, tėvai: Peter ir

Reikalauja 
Perskirti•v

Ona Daly nuo VVi.iiam

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Victor Wallen, 25, su

Baumann, 23
Edvvard Beutler, 23, su Ca 

therine Barisas, 21

Rymo popiežiui 
sekmadieni visose 
talikų bažnyčiose 
dos dėl taikos ir
veteranų. Per vieną 
bus išstatytas Sakramentas.

• Nežinomi berniukai, ttir- 
bųt mokiniai, padegė Kozmin- 
ski pradinę mokyklą, adresu 
936 East 54th Street. Išdegė 
kęli rūmų kambariai.

: 4*

YYXYXXXYY

M 
H 
4

A. Shiplap. pCtlu 
f ■

Rišlių ilgio,

• 10

už pė

Riklu ilgio,. .

ir 10 pėdų ilgio 
pėdą .....
ir 10 pėdų ilfįo

14 
ketvirtainę 

12, 14
Pildą ..... . .................

14 ir 10 pikių, už

14 ir 10 pėdų,‘“už

iena Iš Dienos
Antanas Mažutis 
Paliestas Ligo's

TOWN OF LAKE. — Biz- 
nierių Antano ir Sofijos Mažu
čių, *4625 So. Marshfield avė., 
sūnūs Antanas buvo sunkiai 
susirgęs ir net iš kelių sykių 
prisiėjo šauktis gydytojo pagal
bos. Sako, dabar sūnūs laips
niškai einąs sveikyn.

Frentas.

Šiandien Jai 
Svarbi Diena

BRIDGEPORT.
lapkričio 23-čią, solistė Jadvy
ga Gricaitė, 3433 S. Emerald 
avė., mini savo gimimo dieną. 
Ji yra koloraturo sopranas.

P-lė Gricaitė dainos ir vaidy
bos meno karjerą pradėjo vys
tyti Šv. Jurgio parapijos chore. 
Vėliau savo balsą lavino pas 
vieną garsų mokytoją.

Dabar jos balsas yra švelnus, 
lankstus ir techniškai apdirb
tas, taip kelias jai į operos so
listes yra aiškus ir tiesus.

Jos Draugė.

Gavo
Perskiras

Bernice Abraitis nuo Vytau
tas Abraitis

Alice Zegas nuo Cas’.mir Ze- 
gas

Alhert Kreven nuo Anna Kre- 
ven.

Gimimai
Chicagoj

YUŠKA, John R., 5715 West 
64th Place, gimė spalių 18, tė
vai: John ir Loretta.

JAGMAN, Frances, 121 Ken- 
sington Avenue, gimė rugsėjo 
16, tėvai: Frank ir Mary.

MALAKAUSKAS, 
2302 South 
mė rugsėjo 
Ann.

BUTKUS,
Aberdeen
čio 3, tėvai: Anthony ir Doro* 
thea.

BALODIMAS, Stanley, 1524 
North Kedzie Avenue, gimė 
lapkričio 7, tėvai: James ir 
Bertha.

WARNES, Jane, 4552 North 
Leavitt Street, gimė spalių 31, 
tėvai: Ford ir Josephiner

SIMONS, Beverly, 3220 Li- 
tuanica Avenue, gimė spalių 10,

tėvai: George ir Hazel.
YUCtJS, Rosemarie, 4419 S. 

Fairfield avenue, gimė lapkri* 
čių 9, tėvai; John ir Rosina.

PROKOP, Michael, 4107 So. 
Maplewood avenue, gimė spa
lių 19, tėvai: Michael ir Marv.

KOSEVICH, Rięhard, 6344 
South Kolin Avenue, gimė lap
kričio 10, tėvai: Steven ir He- 
len.

Mabio=
Choras, Simfonija Bud
rike Programe Ir, 
Žinoma, Bus Makalai

Budriko radio programo 
klausytojai rytoj vakare iš
girs garsų “Birutes” Chorą, dai
nuojantį po inž. Jono ByanskcĮ 
vadovybe. Programe taipgi 
dalyvaus, dainoms akompa
nuos ir pats išpildys vainiką 
gražių numerių, ir Budriko 
Simfonijos orkestras.

Reikia neužmiršti ir Makalų* 
kurie kas sekmadienis atvaiz
duoja programe savo šeimyni
nius vargus ir vargelius.

Programas yra transliuoja
mas iš stoties WCFL, 970 kc., 
per visą valandą, nuo 5:30 iki 
6:30, kiekvieną sekmadienio

Gražios daino's, smagi 
muzika, įdomybės 
linksmins klausytojus

Rytoj, sekmadienį, 11 vai. 
prieš piet, radio klausytojai tu
rės malonumo praleisti smagią 
valandėlę. Tuo laiku bus trans
liuojama Progress Furniture 
kompanijos reguliaris sekma
dienio programas iš stoties 
WGES.

Programo išpildyme daly
vaus geri talentai, kurie padai
nuos gražių dainelių. Patarė
jas adv. K. Gugis patieks nau
dingų patarimų, o iš Progress 
Krautuvės eis geros žinios apie 
pirkimą tinkamiausių kalėdinių 
dovanų ir kitokių namams 
reikmenų ateinančioms šven
tėms. Nepamirškite pasiklausy
ti.

Pamaldos Dėl Taikos 
Sekmadieni

reikalaujant, 
Chicagos ka- 
įvyks pamat
ini rusių karo 

valanda •>

Pasirodys Pirmu 
Kartu Su “Naujos 
Gadynės” Choru

Inž. Jonas Byanskas rytoj 
chieagiečiams pirmą kartą pa
sirodys savo naujoj—“Naujos 
Gadynės” Choro vedėjo—rolėje. 
Jis perėmė chorą vadovauti bu
vusiam 'vedėjui, p. Jurgiui Ste
ponavičiui, išvykus j Floridą 
apsigyventi.

Ipž. Byanskas taipgi veda 
“Birutės” Chorą ir yra pasižy- 
piėjęs pianistas.

?S^^IENOS, Chicago, III.

NieRas Nedirba Dėl Czerwiec 
bet mes turim 
bininkai jr tro 

su greitu užsakymų

Žiemai Apsaugoki! Namus Garažius ir Porčius
YYXYXTXXYYYXYYYYYXYYYYXXXYXXTXXXrXXYYYYYYYYyXXXXXXXXXXXXXYYXYYXYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYY

e 50 “Partneriu- v • '
ų > Kurie dirba su mumis. Tas žodis “su” daro didelį skirtumą. Kiekvienas musų “partnerių”, pardavėjai, furmonai ir dar- 

°jui didžiuojasi savo darbu ir yra juo patenkinti. Todėl musų kostumeriai čia gauna tokį geresnį patarnavimą — mandaguma 
šildymu.

H

H

M

DYKAI!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
žieminiai

šiltą temperatūrą name

H 
H

padarys 
mą ant 

remontui 
Statymui

Jums paprašius, mu
sų ekspertas ateis ir 

apskaitliavi- 
medžiagos 

arba namo

“ 3 M. UŽMOKĖTI

užlaikyti
žiemos laiku. Kaina už 16 col. plo
čio, 36 col. ilgio, tik

Galima Pirkti Jas

Mokėkite 
sipetoykite » iec. Galite Pas>- 
kurias siute C „roduktei yra
tikėti, kad C“™,e^\UIiais attte- 

getiausios rųsies, * Kur,e
tomas g«“~ uisVmoka. Galite 
per * U Limo! Cze™‘ec , 
pirkti anų.H. A- B"a“ ± ar daugiau gali- 

i prekių to mėnesiniais
d ma užmokėti lengv 

išmokėsimais- _

PORCHBS

Miera: 30 colių pločio, 80 col. ilgio.
~^^^XXXXgXX™^rrYYXXXXXXXXXXžXXXXXXXJ[XZXXXXŽXXXXXXXXXXXXXXžXXXXXXXXXXXXXXYYYXYYXXXXXXYYYXXXYrXXYXXXXYXXXXXXXXXXYrY

NAUJOS LENTOS
ivB / i vifike p<"‘’a ..........

0 ontos KrindhnH beimnoniame 
lxbr*™ ..........

( audų gi-iuu-iins. Pėda

1x0 noi-C-ių sidings. p^la

1x12 W. p.

2x4—7, 8. R

2x4—1042
’iž nc-dą

2x0—10, 12,
už l.„

2x0—10, 12,
už ketvirtainę

2x10—10. 12 '
• penių, UZ

ketvirtainę p&la
2x12—10. 12, u ir io' pfdų, uj......

ketvirtainę pCdų ........
/ix W. P. Siėing, geriausios rųšięš'

už ketvirtainę pikių .............
Genausios rųfiieH Red Oak Flooring,

ųžuolo grindinis lentos. Už 100 pd
Geriausi^ rųfiieB Maplo Ploorį^ ...........  JJ

klevinio medžio. Už 100 pėdų ..................

Ątnaujinkit Namą Su Pagalba ^^5ar kam

M

& H

K
W

H 
H

Lengvai atnaujinsite, savo namą arba verandas 
su Brick Roti Siding. Geros kokybės, uždengti 
100 ketv. pėdų

A NEW GARAGE DOO

Reik tik pirštą pridėt, ir Craw-Fir- 
Dor atsidaro. Drūtos, tinka visiems 
garažams. Didis pagerinimas.
SU VISKUO SPYNA, tftt A A 
RĖMAIS IR < <
STIKLAIS U

M

M
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BRICK ROLL SIDING
'A

INSULIUOKIT NAMĄ 
su ROCK W00L BATTS“Wool batts” lengvai pritaikomi, is specialios vandenį atlaikančios lengvi vartoti ir yra .puikus visiems insuliacijos darbams. 

15”x48” batts, 2 colių storumo. 
60 ketv. pėdų kartone, už kar
toną tik

visur tinka, gaminti medžiagos. Batts yra

STOGAMS POPIERIUS 
90 sv. rolis, žalio popieriaus, geriausios 
kokybės, ne antraeilės vertės $2.20.

—

Ro,as ..... .......$ 'l 60
Šios kainos galioja 
perkant 5 Rolus 

ar daugiau.

1

i’.
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PILNU ĮRENGIMU 
LAGAI

Susideda iš išlaukinių vitrinų, rėmų, stik
lo, virvės su sunkiasvoriu, raktais, pakė
limui. Paruošti malevojimui. Paklauskite 
apie musų žemas kainas.

EXTESI0N ILADDER
Nepaprastai tvirtos kopėčios, pėda tik 

Sic iki 32 aukščio.

M
M

BU MBER
3700 S. WE3TERN AVĖ

PITR# RIOKO I ŠIAURE NUO ARCHER AVĖ.PUSE BLOKO l sKASDYEN ATDARA NUO 8 VAL. RYTO IKI 6 VA^. VAKARO.
TEL VIRGINIA 0456

DYKAI 
Apškaitliavimas

Nauji Pagerinti Žieminiai Langai ir Durys
Sutaupykite 30 nuošimčių nuo kuro bi
lų. Mes ateisime į jūsų namus ir pada
rysime apskaitliavimą be jokių prievo
lių. Bukite tikri, kad dubeltavų durų rė
mai yra biskį didesni negu reikalaujami 
(“oversize”) Idant geriau {tilptų- Bukit 
tikri, kad jie yra “sųuare butt” apačioj 
dėl drūtumo, ir kad jie turi “Tite locks” 
geriau prilaikyti putę. Bukit tikri, kad 
jie chemikališkai apsaugoti nuo vandens, 
puvimo ir termitų.

Žieminės durys turėtų būti 
kiekvienam name, nes šilu
ma išeina lauk per durų 
plyšius. Kainos žemos iki

DAUG NEKAINUOJA 
Namo Vidų Pagražinti

M 
H

H
M 
H

H

M

LENGVA VARTOTI CZERWIEC 
plaster' board

Tinkamas vartojimui dėl 
insuliąci jos- * Vartokite ji 
bet vietoj Wall Board f 
pagražinti attiką arba pa
daryti kambarį. ■
4 pėdų pločio, nuo 6ikl|0 
pėdų ilgio. ketv. pėda



šfeštad., lapkričio 2% 1940

18-toji Apylinkė 
Vis Dar Puošiasi

fVįs nauji biznieriai gražina 
savo namus

18 APYLINKE
rtų” apylinkėje biznieriai vienas 
su kitu vis dar lenktyniuoja 
savo namų . gražinime. Pradėjo 
“Naujienos” ir tada kiti suju
do: Černauskai, Paul Ambrose, 
vaistininkas J. P. Rakštis, po 
to ir J. Petrauskas pastatė sa
vo namui naują mūrinį frontį. 
Dabar viąa jo įstaiga daug ge
riau išrodo.

Tdlso namą ir Norkus
į . k K 'i' * ’ » • V • . • %

Bet ne vien biznieriai grąži
na sayo namus, bet ir kiti. Pa- 
yyzdžiui, pp. Norkai, 1617 S<>. 
Union avenue, periuodejiuoja 
savo ‘ bangaliuką”. Viską daro 
naujai viduj, senas sienas iš
griovė ir įdėjo naujas.

Darbą athbka gerdi žinomas 
horthsidiėtiš K. čepukas, o Jo
nas Valiilis jo pagelbihinkas. 
K. čepukas yra senas naujienie- 
tis ir veikėjas draugijose. Da
bartiniu laiku yra pirmininkas 
SLA 226 kuopos.

Remontuoja grožio salioną
18-tbjė dĮjylihkėje pamatiniai 

rembntuojanias ir dar vienai 
biznio htihias, prie 18-tos ir 
Halsted, kuriarhe randasi gro
žio saliohas (trečios durys nuo 
“Naujieniį”). — kaimynas.

NAUJIENOS) Chičaįft III

ŠIANDIEN DAINUOJA KRIAUCIAMS

HELP 
DarblHlnklų Reikia

KRIAUČIUS REIKALINGAS, pa
tyręs vesti visą biznį, arba kas 
turi kriaučiaus įrengimus ant par
davimo. 4436 So. Fairfield.

4 KAMBARIŲ, 1 Meto senumo 
namas, reikia biskį darbo viduj, 
įmokėti $100, likusią dalį mažais 
mėnesiniais mokėjimais. Box 2437, 
1739 So. Halsted St.

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TĖRKA dirbti restorane. Atsišauki
te 2407 W. 47th Street.

3 FLATŲ NAMAS PARDAVI
MUI, po 5 kambarius, su štoru. 
Eikčeriai priguli namui. Arba mai 
nysnn ant farmos netoli Chicagos. 
4213 S. Campbell.
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REIKALINGA PATYRUSI VI
RĖJA, .prie ^ęrių žmonitį, .

Taipgi ( patvtdąį. męrgįha abel- 
nkm nfiihų darbui, .ant vietos gy
venti, nuolatinis darbas.

7218 So. Harvard Avfcnue.
~ reikia Moteries sortuoti se- 
nas popieras. Turi būti . patyrusi. 
Kreipkitės, Tfrbmas Paper Stock 
Co.. 860 W. Evergreen, arti Hals
ted ir Division.

REIKALINGA PRIAUGUS mer
gina ar moteris abelnam ruiming- 
auzčs darbut- $6rbas ;%,pesunkuš, 
vietoj gyventi, nėra Šeimynos. Valr 
gyt dviem pasidaryti, Užmokestis 
pagal sutartį.. Jacdb . Lapenas, 
15233 Center Avė., HarVey, III-

Chicagos Lietuvių Vyrų chbras šįvakar dainuoju lietuviams Griaučiams Amal^ama- 
ted salėje, 333 South Ashland A ve. Choro nariai valdybos prašomi susirinkti ne vėliau

Atsilankę galės pasišokti 
smagioj, apšildytoj salėj, prie* 
užkandžių ir visokių linksmy
bių. Andrius Poška atvažiuoja 
su dideliu treku paukščių. Ne
užmirškite atvažiuoti į Simset 
Parką rytoj! Gal gausite ark
lį! ' Drg.

Genibtis ir kūn. E. R. Maska- 
liunas. T minėjimą užprašo vi
sus lietuvius.

REIKALINGA JAUNA MERGI
NA ar moteris prie namų darbo. 
Atsišaukite šeštadienį, 9:30 ryto. 
2419 West 69th St.

HELP VVANTED—MALĖ

REIKALINGAS SENYVAS vyras 
4įrbti.ąrit farmos pastoviai. Kreip
kitės po 5 vai. vak. M. S,, 5946 So. 
Justine St., HEMlock 8506.

t GERIAUSI DARBAI VYRAMS 
ir moterims visokiuose departamen
tuose, viešbučiuose, testoranuose ir 
institupijose. Kreipkitės:

MODERN HOTEL BUREAU, 
879 N. State St.

RĖIKIA patyrusio liųuor sėlsma- 
np, pardavinėti garsinamas ir pri
vatines rųšis. Mes turime visokių 
išditbysčių. Geriausia propozicija. 
Cornell Distributing Co., 5648 So. 
Kedzie, HEMlock 2320.

REIKALING A S ŠEN YVAS 
žmogus prie taverno, pragyvenimas 
ir mokestis. Atsišaukite 605 West 
18th Street.

KEAJL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

PARDUOSIU 6 LOTUS ant West 
33rd Place ir So. Wood St. ir 3 
lotai ant 34 ir Wood st. Gatves, 
taksai ir assesmentai užmokėti. Par
duosiu už $500.

Rašykite į Naujienas, 1739 South 
Halsted St., Box 1.

Nepaptaštas Įvykis 
Sutiset Parke

Rytbj, sekmadieni, lapkričio 
24 d., Vincas Kiibaiti.s rengia 
nepaprastų dovanų dieną navo 
darže. Dovkhų tarpt yra 3-jų 
metų arklys, du paršukai, lie
tuviškas suris ir paukščiai.

POVILAS MASIUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkr. 19 d., 1940 m., sulaukęs 
pusės amž., įpmęs Troškūnų 
parap., Panevėžio apskrity.

Ištiko nelaimė, užmuštas au
tomobilio ant 13 ir S. Cicero 
avė. Amerikoj išgyveno 30 m-

Paliko dideliame nubudime 
dhug draugų Troškūniečių.

Kūnas pašarvotas ‘ Antano 
Petkaus kopk. 1410 Šo. 49th 
Ct., Cicero. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, lapkr. 25 d., 8 
vai. ryto iš kopi.. į šv- Anta
no parap. bažnyčią, kurioje 
ątsibųs gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Povilo Masjuko 
giminės, draugai ir pąžįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikt; 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Laidotuvėmis rūpinasi Ado
mas Bernadišius.

Laid. Direkt- Antanas Pet
kus, Tel. CICERO 2109.

Šįvakar Šokių ir
Pasilinksminimo

Netrukus Būtinai 
Pasimatykite Su 
P-le Ona Macaite

Vakaras
Pagerbi Daukantų

/akar, Joiiistų salėje, 
J3rd S t., įvyks smagus šo- 
ir pasilinksminimo vaka
rai bUs vienas iš iškil

mingiausių, nes dalyvaus kla
siški šokėjai, juokdariai, o su
sirinkusi publika galės šokt ir 
linksmintise iki vėlumos. Vi- 
susf'dalyvius širdingai'užprašo 
atsilankyti, Viešųjų, programų

W.
814

Minėti Daukanto Sukaktį

ryte, Š-to .Jono Koplyčioje, 814 
W. 33rd St. bus minima žemai
čių istoriko, Simano Daukan
to 76 ni. mirties sukaktis. Mi
nėjime dalyvaus arkivyskupas

I Siunčiam GėlesI liutlK IV Telegramų i LU f LllilU Visas Pasaulio
. Dalis

, , KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, BankietlmS

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street
.JfAJRDS 7308

lin H £ Gėlės Mylintiems 11 U U fl Vestuvėms, Ban- 
iMkietams, Laidotu- w a ■ v ■ ■ vėms, Papuoši- 

geliNinkas mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800 •

Ji žino kaip tas kalėdines b las 
lengvai apmokėti

Prie pat Bridgeporto koioiiįt 
jbs, kurioj gyvena dėsętkųi 
tūkstančių lietuvių, randasi žy
mi finansinė įstaiga — The 
Live Stock National Bank, 4150 
S. Halsted strect. šis bankas 
lietuvianiš yra. labai gėlai žinb- 
talis, ir jo skelbimai labai daž- 
irai telpa “Naujienose”.

Šis^ bankąę, £uri įiĮtyigęs Ka
lėdinį KliulSą. ir šią savaitę bus 
išsiuntinėti čekiai yišiSipš^ as
menims, kurie taupė per melus 
laiko, kad turėti užtektinai pi
nigų
Kelio liką tūkstančių 
bus išsiuntinėta čekiais 
lietuviams Bridgeporte.

Koks bus malommiaš 
žmoiiėms, kurie gaus čekius. 
Beveik taip, kaip gauti, pinigai 
už dyką. Užtai jie savo gimi
nėms ir draugams maloniai 
pirks Kalėdų dovanas.

TAVERNAS IR FLATAS vendai, 
su visais fikčeriais. Tai.pgi flatas 
rendai ant 2-ro aukšto. 650 W- 81st 
Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

TAVERNAS SU FIKČERIĄIS 
rendai. Pigi renda. 12048 S. Halsted 
St. Savininkas, 12051 S. Halsted St.

ANT RENDOS KAMBARYS, 
Marųuette Parko apylinkėj, vaiki
nui arba žeųotai porai. šaukite 
HEMlock 1655.

ANT RENDOS BATŲ TAISYMO 
storas. 3934 So. California Avė. 
Atsišaukite 4352 So. Talman Avė.

RENDAI KAMBARIAI, 932 W- 
19th St., gera transportacija, pe
čiais apšildomi, .prieinama renda. 
Šaukite savininką Berwyn 1681 J-

PATYRUSI MERGINA abelnam 
namų darbui. Yra kūdikių. Gyveni
mas vietoj. Paprastas virimas. $8. 
Koch, 156 W. feurton PI.

REIKALINGA PORA KAR- 
PENTERIŲ PRIE NAUJŲ NAMŲ. 

BRUNO ŠŪKIS, 
4131 S. FRANCISCO AVĖ. 

Tel. LAFAYETTE 5824.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNAS IR NAMAS parda
vimui. Seniai įsteigtas. Pigiai. 1926 
Canalport Avenue.

PARDAVIMUI DRABUŽIŲ valy
mo įstaiga, gyvenimui kambariai, 
renda $25.00. 37P/z E. 75th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 711 
W. 34th St. Atdara sekmadienį pa
matymui, nuo 1 iki 4 popiet, arba 
Šaukite Mr. Taylor, HEMlock 4584 
po 6 vak. $1,600 greitam .pardavi
mui.

TAVERNAS PARSIDUODA la
bai pigiai- Renda $30. Atsišaukite. 
Priežastis—savininkas turi
biznį. ABErdeen 9370.

kitą

SOUTHSIDĖJ.
6 flatų 2 .po 4 ir 4 po 3 Vi kam

barius kampinis. Kaina .... $12,500 
Ant 61 ir Carpenter 12 flatų po 

5 ir 4 kambarius. Rendos $420 me
nesyje. Kaina ...................... $15,500

4 flatų, 2 po 5 ir 2 po 4 kamba
rius, naujas, kaina ........... $11,200

5749 So. Carpenter, 2 flatų, 5 
ir 6 kambariai, 2 furnisai, 1 flatas 
tuščias- Parduosime pigiai.

BRIGHTON PARKE
2 flatai po 6 kambarius, pirmas 

flatas karstu vandeniu šildomas, 
Bungalow stogas, kaina .... $7,750

6 kambarių cottage, ant 35th ir 
Mozart st., Furnisu apšildomas, kai
na ..........     $2,700

BR1DGEPORTE
2 flatų, po 5 kambarius pečiais 

šildomas, naujas, kaina ....... $5,400
2 flatų, 6 ir 6 kambariai, pirmas 

aukštas karštu vandeniu apšildo
mas, 2 karų garažas, kaina $5,800 

flatai po 4 kambarius; maudy- 
ir moderniškos sinkos. Kaina 
................................. $8,400 

NORTH WEST SIDE
storai, 18 flatų, rendos me- 

.... $33,000 
kambarius,

B 
nčs

Kalėdų dovanoms pirkti, 
dolerių 

vien

• N AU/lEN V-ACME Telephoto

h D. Barnes, Ncw
1 a i kfttsči o ko resp ofi- 

(fentas, kuris žuvo Jugosla
vijoje, kai nukrito ir sudužo' 
anglu bombonešis, kuriuoO u r '

Barneš skrido.

Prie Kalėdinio Kliubo 
prigulėti kas tik nori. Tik 
kia nuvykti į Live Stock 
tional Bank of Chicago ir 
eiti prie langelio No. 11 ir 
simdtyti su p-le Ona M 
maloniai išaiškins, kaip

Na- 
nu- 
pa-

*" 1 ................r................  —--------

Vestuvių Varpai 
Suskambęs 
Baltimorėj

BB1DGEPORT. —- Leo ir Ali
uli Radauskai ir Agota Pliillips 
gavo užkvietimą atvykti į ves
tuves net Ballinioreje, Md. Ten 
ei iki i stoiią moterystes Leo Ra
dausko ir Agotos Pliillips se
sers duktė, Nellie Julia Palian-

SUSIRINKIMAI
MARQUETTE. PARK LIET. A- 

MERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS 
Idikys^ • mėn. susirrnkimą^s,elcmaU., 
lapkričio 24 d., 2 vąf. 'į»bpre:iy para
pijos svęt. Susirinkimai ; bu$ .svąr- 
buę, visi nariaį-ės" ir visi apylin
kes lietuviai esate kviečiami atsi
lankyti ir. dirbt apylinkės gerovei- 
Dar nepriklausanti prie šio kliubo 
esate kviečiaini ateiti ir .prisirašyti. 
Išgirsite daug naudingų raportų iš 
komisijų ir žinosite ką klubas nu
veikė ir ką veikia. Klubas nesi
kiša į jokias partijas ar politikas, 
bet veikia dėl apylinkės . ir visų 
gerovės. —John D. Simans, K.

ŽĄGARIEČIŲ KLIUBO rąėn. su
sirinkimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 24 d-, 1 vai. popiet, Holly- 
wobd svet., 2417 W. 43rd st. Malo
nėkite visi atsilankyti, nes turime 
aptarti apie klitibo metinį parengi
mą, taipgi daug kitų svarbių rei
kalų. —Jos. Keturakis, rast.

PARENGIMAI

cento Thbmaš Kanc. Vestuves

ŠTORAS
NUI su 
kitokiam 
2212 So. 
šaukite:
Lakevicvv 0592.

TINKAMAS TAVER- 
fikčeriais arba ’ tinkamas 
bizniui. Nebrangi renda- 
Leavitt St. Informacijų 
Mr. Myron, vakarais —

VISUR PATYRĘ OPERATORĖS 
įsiuvinėti rankoves, kišenes, pamu
šalus vyrų paltuose. Gera mokestis; 
Bruno Brothers, 517 N. Wells St. 
Atsišaukite tuojaus.

PARDAVIMUI TA VERNO fikče- 
riai. Kas norės gali renduoti ir 
vietą. Viskas gerai įtaisyta, kamba
riai gyvenimui, renda pigi, parduo
siu pigiai iš priežasties mirties.

2301 So. Leavitt St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

16 KARVIŲ PIENINĖ farma, 
juoda žemė, gera apylinkė. Kaina 
gera. Halverson, 119% So. Frede- 
rick, Oelvvein, Iowa-

kla- 
der- 
ke- 
tik-

3
tams $10,000. Kaina ..

12 llatų po 5 ir 6 
rendos metams $6,000. Kaina $18,500

CICEROJ
2 flatai, 6 ir 6 kambariai, pirmas 

aukštas karštu vandeniu apšildo
mas, bungalow stogas, lotas 50x125. 
Kama ..................................... $7,800

MARQUETTE PARKE
10 fk<ų, 2 po 5 ir 8 .po 4 kam

barius, rendos $387.50 mėnesiui. 
Kaina ................................. $21,500
,išrąšorųc visokias apdraudas 
į geriausias kompanijas. , .

BRIDGEPORT REALTY CO." ' 
953 Wcst 31st Street

Tel. YARDS 0311.
A. Shimkus ir J. Costello. 

Atdara sekmadieniais.

PARDAVIMUI 6 PAGYVENIMŲ 
namas su maudynėmis ir beismentų. 
Pirmos klasės stovy. Galite paimti 
už klek turit Iš kišenės dauginus 
nereikės pridėti. Rendos neša $1400 
į metus. 4612 So. Wood St

SPECIALI
Parsiduoda 3 pagyvenimų namas 

po 4 kambarius tik už $4800.
4550 Wcstern Avė.,

S. Markūnas.

PARSIDUODA KETURFLATIS 
naujas mūrinis namas, apšildomas, 
2 flatai po 5 kambarius, neša ren
dos $52.50 ii' $50.00, du flatai po 
4 kambarius, rendos neša po $42.50 
kiekvienas. Mūrinis garažas, graži 
vieta. Kaina $11,500, mažai įnešti.

6 flatai, 2 flatai furnisu apšildo
mi, atskiri boileriai, ir 4 flatai pe
čiais. Gražus kampas, aštuonkam
pis frontas. $13,500.

Keturflatis mūrinis, pečiais ap- 
šaldomas, $4,000.

Marųuette Parke dviflatis po 6 
kambarius, pirmas aukštas karštu 
vąndeniu apšildomas, mūrinis, 2 
karų garažas, $7,250.

CHARLES URNICH, 
2500 W. 63rd St. Prospect 6025.

PAGERINTA FARMA, biskį ma
žiau 5 akrus, geras 6 kamb. namas, 
galima lengvai padėti į pirmos 
sės stovį, arti mokyklos, labai 
linga žemė, tinkama vištoms, 
lias grįstas, elektra- Ypatingai
tų Westsidės arba vidurmiesčio 
darbininkui. Galima .pasiekti Wash- 
ington bulvaru, Roosevelt gat., 
Buttęrficjd gat. arba 22 gat. Biskį 
už jau apstatytos Elmhurst apylin
kės sekcijos. Kaina $2500. Įmokėti 
$375, ir $28 kas mėnesį. Box K91, 
1739 So. Halsted St.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ LOKALO 
269 A. C. of A. balius įvyksta šeš
tadienį, lapkričio 23 d., 7:30 vai. 
vak., Amalgamated Centro Audito
rijoj, 333 So, Ashland Blvd. Taipgi 
dalyvauja Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras išpildyme progrdmo. Bus 
gera orkestrą šokiams.. Kviečia vi
sus atsilankyti Lokalo valdyba ir 
komisija.

33-JŲ METŲ SUKAKTUVIŲ 
PROGRAMAS IR ŠOKIAI 

Rengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apšyjejta, nedėlioj, lapkričio 24 ęL 
Programe dalyvauja Brighton Par
ko Moterų Kliubo grupė; Brighton 
Parko Jaunuolių Draugijėlės paąi- 
žymęjusios dainininkės vadovaujant 
mokytojos A. Zabukienės; Balalai
kų Orkestrą vadovaujant Budrevi- 
čiaus, solo A. Zabukienė ir M. 
Sęhultz. Kalbės apie Lietuvą, iš 
Lietuvos sugrįžusi p-lė S. Aleksiu- 
riaite. Dainuos rusė dainininkė, 
Programas bus labai įvairus. Narės 
išbuvusios draugijoj 10 metų gaus 
dovanas ir bus brimamos naujos 
narės į draugiją tame vakare. Va
karas įvyks Marųuette Salėje, 6908 
šo. Wėstern Avė- Pradžia 5 vąlj 
vakaro. Įžanga iš anksto 30c. prie 
durų—35c. Kviečia visus skaitlin
gai atsilankyti, RENGIMO KO-JA.

A. Z.

VBA

ąs, mėnesįĮnešti

‘Naujienų” skaity-

3 AKRŲ FAkMA, ant grįsto ke
lio, su elektra, biskį į šiaurę nuo 
Dovvncrs Grove. $750. įmokėti $150. 
Box 397, 1739 So- Halsted St.

LA ’GRANGĘ ROAD ŪKIS, ke
letas minučių į Šiaurę nuo West- 
cbestęr. Kaina $500, įmokėti $100. 
$5 kas mėnesį. Box T20, 1739 South 
Halsted St. z

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

AR TURITE FISTULAS A& he- 
jnmorhoidus? Pasakysiu. t kaip aš 
buvau išgydytas. Pasiųskite štam
puotą vpką A- Bergman, P. O. Box 
641, Chicago.

R1Ž

KIRŠCHOF AVĖ. FARM A.. Apie 
240 .pėdos greta grįsto kelįo. Kele
tas miųučiiĮ nuo Grand ir Harlem 
Avė. Yta elektra. Kaina $375. $75

nimo.

įvyks 
8:30 v.

PADEKAVONĖ

KOŠE MARCINAUSKIENE
kuri mirė 14 dieną lapkričio ir palaidota tapo lapkričio 18 

(Į., o dabar ilsis Tautiškose kapinėse, , airižinai nutilusi ir., negalė
dama atsidėkavoti tiems, kurie .suteikė jai paskutinį, patarnavi
mą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami . ir apgailėdami jos prąsišalinimą. iš musų 
tarpo.. reiškiame gĮlįąusią padėką dalyvavusiems Įaidoluyėse 
žmonėms.ir suteikusiems vainikus ((raugams; (Jekąyęjame gj;ą- 
boriuį John F. Eudelkiui, kuris savu geru ir ,mandagiu jpatar- 
nayimu gdfbingai nulydėję ją. į amžinąjį, o r 
perįcęsti nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojame CnĮcagęs 
Draugijai už grabnešiua, J. F. Eudeikio ėnsemble uz 
koplyčioje ir kapinėse, Povilui šaltimierui už prakalbi 
Čioje ir .kapinėse; dėkavojame gėlių auk; 
dėkavojame visiems. dalyvayu$iėms laidotuvėse žmonėn 
musų mylima motiiifele sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudę lieka;
Sūnūs William, marti Stanislava; diiktė Valentina, žentas Evald 
Geschwindt, brolis Petras žalumskis, švogerka Qną ir jų ^ęima; 
pusbroliai: Petras ir. Jonas žalumskiai, pusseserė Pranciška 
Karktienė ir Giminės.

indagįii jiatar- 
ms paleęgvtop 

Ui stlfVių 
pro jr^mą 

tol fcopty- 
kapinėse; dėkavojame gėlių aukautojams ir pagalius 

me visiems. dalyvayusiėms laidotuvėse žmonėms; o tau

Kalėdoms pirkti 
tokių pirkinių. - noriu palinkėti jų 

busimam že'ntui

JONAS ŽENSITIS 
gyv. 4435 Š. tVood Ši.

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
lapkr. 21 d., 11:30 v. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž-, 
gimęs. Liet., Tenanių parap., 
Kvėdarnos apskr. Amerikoj 
išgyveno 26. m.

Paliko dideliame, nuliudime 
4 pusseseres: Paulinį ir švo- 
gerį John Jackson, Barborą ir 
švogerį Kazimierą jYaku$, 
Chicagoje; Agotą ir Švogerį 
Irwin Zi-egler, Katriną ir švo
gerį Elmer Kahlbow She- 
boygan. du piisbrblitfs: 
Stanley Morris iš Jefferson, 
Wis. ir Stanislovą Sautilas iš 
Virginia ir daug kitų gimi
nių ir Lietuvoje daug 
minių.

Kūnas pašarvotas J. 
deikip. kopi., 460,5 So, .Hęr- 
mitage avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., lapkr. 25 d 
pyto, iš kopi. į šv. Kryžiaus 
pąrap- bažnyčią, kurioje atli
pus gedulingos pamaldos -ta 
velionio., siblą, o . iš ten; bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines. . ,

Visi a. a. Jbnb Žensltis gi- 
tnipės,, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse įr suteik
ti jam paskutinį paUthaVithą ■ 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie
ką: Pusseserės, švogejiąi, Pus
broliai ir Gttniiies.

Laid. Direkt. J. F. Ėudeikis, 
YARt)S 1741.

gimi- 
fr*Eu-

CHICAGO OPERA
COMPANY

MANON — Sėfit., Diena, Inpkr. J83, 
3 v. p|>. JepHon — CrookH — Czap- 
lickl — Kothicr. Abranuvel.

THE I,OVE OF TIIHEE KINGS—Sošt., 
Vakare, lapkr. 8 v. v, Moorc — 
Lazzari — Morelll — Ktillman. Mon- 
(<‘mezzi. ■ j

RIGOLKTTO — Virpi., lapkr. 30, 8 v. 
v. l’ons — Kulhnan — Bvcd — L,azr 
zari — Sten — • Beattie — Cavadoro. 
Breinaeli. ,

DON GIDVANM—Antrini., lapkr! 30, 8 
vai. v a Ji.-—, Plnzai—-Bainp.tpn—• WUwer—- 
Bokor—-Schipa-^-Liizzari—Degtai — Al- 
vary. Breisach. BALLET TEATRAS. •

CARMĘN—Treč., l»ipkr. 37, 8 vai. vak. 
■»—•Lnwr<‘iicft---Kiepu^i-—• Czapliekl—-Wlt- 
wer. Breinach. BAU,ET TEATRAS.

BALLET TEATRAS—Ketv., lapkr. 38, 
8:15 v. vak.—SWAN EAKE-GREĄT 
AMERICAN'.; GODk—4UDG«MKN'T Oif 
PARIS—VOlCKSV OF SPR1NG, Sinal- 
1O>*.
Kainoj: l.OO, 1.00, 3.00, 3.00, 3.50, 

4..0O, O.0O
♦Chh-agos Operoj Debiutas

CIVIC OPERĄ HOUSE
30 N. rWACKER >

SftDYNEH Jau pkrsiduoda Ran. 0330
; Taipgi pus Marihi^Il Go., Lyon

& Heuly ir ' Vištukė Hestern Unlbn 
OHsųatto.

į'Į »"■

pirkinių reikalais ežtf 
tat krautup^ 
tkeVbitul NaujienM^.

Ėazaras Karo PabS- 
gėliams Šelpti

šbštadiėriio iį sblcmšcllėriįo 
Vakarą JLąbor Lycėuin salėje 
prie Kedžįe ii* OgoĮen gaivių 
Šoci&lisių žydų draugija (WŠr«- 
męn Girele Br. 65 ir Free So- 
čiety). ruošia bazarą ir šolęi^š. 
Dalyvaus daug lietuviškų -^ydų. 
Kviečiami yisi _ žųiones ateiti, 
hašilmksrtiininio metu surinka 
ta,S pelitas eis karo pabėgėliams

GERAS NAMAS, VIŠTINYČIOS, 
arti 30,000 ketv .pėdų ant geros, 
aukštos žemės, grįstas kelias (ga
lima padaryti 6 kambarius), netoli 
95th St-, keletas minučių nuo West- 
ern Avė. distrįkto. Kaina $1875. 
Jmokėti $250, ir $20 kas mėnesį. 
Box C42, 1739 St. Halsted. St.

ĮRENGTI Vištų AUGINIMUI, 
daržovių farmos, dydis labai tinka 
vyrams su uždarbiu, arti River 
Road ir Devon Avę., grįstas kelias, 
elektra, arti mokyklos. Kaina $345, 
įmokėti $75, $5 kas mėnesį. Box 
46, 1739 So. Halsted St.

PASKOLOS 1-MIES MORGIČIAMS 
Greitai suteikiamos 

Lengvais išmokėjimais.
GEDIMINAS BUILDING AND 

LOAN ASSOCIATION 
4425 So. Fairfield Avenue, 

Tel. LAFayette 8248.

VVŲOLESALE FURNITŲRE 
R^kanc^iirĮtaisaiPardavimui
MOKĖDAMAS CAŠH Už rakant 

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristątome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau .informacijų. 
Vien tik naciohaliai žinomi daiktai 
randąsi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sųnuš. 13343 S. Weętern Ava.. Chi- 
cago. III. Phbne Repbblic 6051

ŠĖJMYNINIS DARŽOVIŲ ūkis, 
nępaprastąs, namas, vištinyčios, ar
tistiškai ištaisyta bu tvora, grįs
tas kelias, gapas, elektra, 1 blokas 
nuų busų, arti dideles viešos mo
kyklos, aprubėžiuotoj apylinkės. I 
Šiaurę nuo North Avė., arti La 
Grange jĮoatf- Kaina $1875, leng
vai? išmokėjimais. Box 523, 1739 
Halsted St.



I

;-8
-v

Dėl amerikiečių 
turtų Lietuvoje

Lietuvos Konsulato Chicagoje Pranešimas 
Visuomenei

Sovietų Rusijos Lietuvon įsi
veržimas ir privatinių ' turtų 
konfiskavimas bei nacionaliza
vimas skaudžiai palietė ne tik 
Lietuvos lietuvius, bet taip |at 
ir Amerikos lietuvius. Daugelis 
Amerikos lietuvių turėjo Lie
tuvoje ir tėvų paliktus ir pačių 
įsigytus turtus. Tie turtai j ienų 
buvo labai brangus, 
laikė lyg ir dalimi 
apie jų

Jie juos 
savęs — 

pardavimą ar sveti
miems perleidimą ir kalbėti ne
norėjo, bet štai a.ėjo komunis
tai, tuos turtus (žemes, namus 
ir t. t.) nacionalizavo ir jų sa
vininkus nunuogino. Tie savi' 
mukai (tikri darbo žmones) 
dabar rauna nuo galvų plau
kus ir ieško užtarimo Jungti
nių Amerikos Valstybių įstai
gose ir Lietuvos konsulatuose 
Amerikoje.

Į Lietuvos konsulatą Chica- 
ateina kasdien ryšuliai 

kyšo žmonių 
ir įvairus 

okupantų ad-

goję 
laiškų, kuriuose 
skundai, ašaros

resu.
Ašaros ir keiksmai reikalų 

nesutvarkys
Konsulatas žmonių jausmus 

ir skriaudas įvertina ir supran
ta, tačiau yr^. priverstas kon
statuoti, kad ašaromis ir pra
keikimais reikalų išaiškinti nė
ra galima — tam yra reikalin
gi faktai. Tad turtus turintieji 
Lietuvoje, kreipdamiesi jų rei
kalu į Lietuvos konsulatą, esa
te maloniai prašomi suteikti, 
be kitko, sekančias žinias:

L Kur, kiek, kokios vertės 
ir kokios rųšies turtas yra fže- 
tnė, pinigai, šėrai, Bonai, pasko
los aktai, vekseliai ir t. t.).

2. Kaip turtas yra įgytas 
(pirktas, paveldėtas ar kaip 
nors kitaip gautas).

3. Kokie yra dokumentai tur
to nuosavybės arba pretenzijų 
įrodymui. Jeigu yra liudininkai, 
tai pridėtini .jų vardai, pavar
dės ir adresai.

4. Jeigu turtas yra nekilno
jamas, tai kas, kur gyvenantis, 
ir kokiomis teisėmis jį valdė 
prieš š. m. birželio mėn. 15 d. 
ir kas valdo dabar,

5. Jeigu turtas, yra kilnoja
mas (pinigai, šėrai ir t. t.), tai 
kieno globoje jis randasi, arba 
iš ko ir kur gyvenančio jis yra 
reikalaujamas.

6. Kur prašytojas gyvena ir 
kurios šalies yra pilietis.

Gavęs aukščiau sužymėtas ži
nias, konsulatas galės duoti 
tikslius atsakymus ir nurodyti 
budus dėl tolimesnių veiksmų.

Kadangi Lietuvos 
suvereninės Lietuvos 
lietuvių darbininkų 
tai visi interesantai, 
miesi į Lietuvos konsulatą by 
kokiais reikalais, esate prašomi 
nepamiršti padengti išlaidas, 
kurios yra reikalingos vedant 
susirašinėjimą.

Kur konsulatas randasi

okupantai 
įstaigų ir 
neužlaiko, 

kreipda-

Turto ir įvairiais kitais rei
kalais Chicagos lietuviai gali 
kieiptis į Lietuvos konsulatą 
Chicagoje asmeniškai arba te
lefonu. Konsulatas dabar yra 
vidurmiestyje ir visiems priei
namoje vietoje: 30 North La visoje Chicagoje.

Šalie Street. Priėmimo valan
dos: nuo 10 valandos ryto iki 
3 valandos po pietų. Telefonas: 
STAte 9833.

Lietuvos Konsulat s, 
30 North La Šalie St., 

Chicago, Ilk

Septyni Žmonės 
Mirė Automobilių 
Nelaimėse

Labai Daug Sužeistų
Vakar ir Thanksgiving dieną 

dėl automobilių Chicagoje mi
rė septyni žmonės, o sužeistų 
buvo iki šimto. X

Prie įvykių prisidėjo alkoho
liniai gėrimai, kurių ne vienas 
gerai ištraukė per šventes, lie
tus, 
kus 
kar

slidžios gatvės, ir smar- 
vėjas užvakar naktį ir va
rytą.

žuvo šie žmonės:
2^2 metų kūdikis, Donahl 

Dalhke, 8550 S. Carpentėr (Jo 
motina ir kitas brolis buvo kri
tiškai sužeisti. Nelaimė įvyko 
prie 85th ir Morgan);

58 metų John Kotaska, 2552 
Millard avenue;

33 metų Bernice Prusak, 
12051 Wentworth avenue;

47 metų Axel Boye, 5938 
Lowe avenue;

Akla moteriškė, Carrie Hana- 
han, 74, gyvenusi ad. 1451 Cly- 
bourn avenue;

Richard E. Morris, G4, nuo 
9859 Avenue H, ir
'3 metų John fespey Jr., 1209 
S. Washtcnaw avenue.

Kas Bridgeporte 
Rado Pamestą 
Filmą?

•t.

apieKetvirtadienio vakare, 
penktą 'valandą, Bridgeporto ko
lonijoj apie 3200 So. Emerald 

filmą įvy- 
ir apsukta

žinantieji

Avė., buvo pamesta 
niota dideliame rate 
ružava drobe.

Suradusieji a;rba
kas rado filmą, prašome pra
nešti šiuo adresu:

M. Motuzas, 3232 So. 
rald Avė., telef. Victory 
Bus atlyginta.

Trokas Sunkiai 
Sužeidė Joną 
Seibuti

Erne-
5530.

Cruli Joliet Ligoninėje

NAUJIENOS,- Chicago, UI

VAKAR CHICAGOJE

I*{<>!■ t!'-

NAUJIENU-ACME Tolepboto
COVEN3RY, Anglija. — Anglai ląidoja 172 nacių bombonešių aukas.

Rytoj SLA 6-to 
Apskričio 
Koncerencija

SLA šešto Apskričio kuopų 
delegatų konferencija įvyksią 
šį sekmadienį, lapkričio 24 d., 
2 vai. po piet, Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St.

Delegatąi-tės visi 'dalyvaukiĮ 
šiame suvažiavime, atveždami 
gerų sumanymų musų SLA or
ganizacijos gerovei.

K. J. Semaška, 
Apskr. sekr., 

2438 W. 45th St.

Naujas Viršininkas 
Cicero Vandens 
Dept. •

Nedtvėd Vietoj Broz
CICERO —- šio miesto gar

susis Vandenį Departamentas 
susilaukė naujo viršininko.

Wdtcr DepartmeTrt’ Superin- 
tendent Mr. Broz, Kuris tą vie
tą turėjo užėmęs per ilgą lai
ką, buvo prašalintas, ir jo į- 
pėdiniu buvo paskirtas 
Nedwed.

Vandens Departamente 
misionierium tarnauja ir
'nas jaunas Cicero lietuvių po
litikas, p. Ė. V/. Mikutis, šek-

Homc

Mr.

viė-

retorius? Lithuanian 
Owners Club., / .

Tame departamente 
ir lietuvis advokatas 
Kay. ..

randasi
F rarik

• įsisukęs j patalinę savo 
lopšelyje nutroško 5 savaičių 
kūdikis, Richard Gouwens, sū
nūs chicagiečių Gouwens, gyve
nančių adresu 12027 Union avė.

• Vakar vidurmiesčio gat
vėse jau pasirodė tie raudon- 
švarkiai, baltabarzdžiai seneliai 
.— Kalėdų diedukai. Jie renka 
aukas neturtingų žmonių Kalė
doms.

šestad., lapkričio 23, 1940

Iš Šalies Žiūrint
Kaip iš pradžios taip ir vL .vykę, be didesnio išsimokslini

mo, nemoką reikiamai anglų 
old fash-

sados...
Tėvams yra gerai pažįsta- kalbos, tikrai yra 

mas vaikų užmetimas, kad 
girdi “yoū’re old fashioned.” 
Lietuviai tėvai tuos žodžius 
ypač jautriai priimdavo. Ma
nė, kad jie, iš kitos šalies ab

ioned.”
Bet aną dieną pasiskundė 

pati anks
čiau savo tėvams primesdavo 
atsilikimą, jog girdi jų vai
kas, kokių aštuonių metų, 
jiems į akis jau išporino, kad 
“You’rc old fashioned.” Ir da
ryk ką nedaręs!

CICERIECIAI GALVOJA, SPĖLIOJA KAS 
BUS JU NAUJAS KLEBONAS?

Minimi Trys Kandidatai; Laikinas 
Adm. Kun. Klioris

- Kitos Žinutės iš Cicero Apylinkės —
CICERO. — A, a. kunigas 

Jeronimas Vaičiūnas, pavyzdin
gas klebonas, ramiai ilsisi šv. 
Kazimiero kupinose. Vietos ir 
apylinkės gyventojai ilgai, ilgai 
jį prisimins ir yra ko prisimin
ti, nes buvo apsuktus ir tvar-

kaip išmanė. Buvo girdėti
kiai už medžiotojų
Valio, valio! Jie pilnai’ paten
kinti, kad kiti įvertina jų triu-

šu- 
sveikatą:

Dabar visi suka galvas kas 
užims jo vietą. Tarp kandidatų 
yrą minimi kunigai Albavičius, 
Linkus iš West Pulhnąn, ir 
Baltutis.

Laikinai paskirtas administ
ratorium’ kumga'S Jonas Klio
ris. Pabaigoj gruodžio Įnėnesio 
švęs savo kunigavimo sidabri
nį jubiliejų. . C .

Serga kun. Grinius
V. ■ r I i • , '

Jduiths ktiiligdlls JuHum Gri
nius jau kuris laikas randasi 
ligoninėje. Gailą, kad jaunam, 
o reikia sirgti, kankintis. Kuni
gas Grinius linksnio 
draugiškas. Jt/Mėvai 
Marųuettę Bark, j g

Iškilmingos vestuvės
' -. r •' x ; v. •

■ t , ' ■ .A .į | i :

Baužaitės ir- Zinkaus1 vestu
vės < įvyko, praeitą sekmadienį, 
šliubas buvo šv. Antano para
pijos bažnyčioj, o puota Liuo
sybės svetainėj? Vestuvininkų 
Štisįrinko; nemažas skaičius. 
l>aike vakarienės p. Gudienė 
perstatė vieną kitą pąkalbčH.

Vietos gyventojai Baužai tu
ri nuosavą namą, vienintelę 
dukterį išleido. Brie tėvų liko 
sūnūs Frank. . * •

Paukščių puota
Praeitą šeštadienį p. šameto 

svetainė ir tavernas ūžte uže. 
Visi valgė paukštieną, gere, 
šoko, žodžiu, linksminosi kas

budo, 
gyvena

Optimįstai kruti
Optimistų Kliubo nariai tik

rai nesnaudžia. Neseniai turėjo 
seriją parengimų-šokių. Dabar 
vėl užėmė svetainę, supranta
ma, Liuosybės, išpuošė gražiai 
savo metiniam pai engimui šį
vakar. Po to dar turės keletą 
parengimų.

Rengia Kalėdų vakarą
Raudonos Rožes Kliubas, 

kaip paprastai, turės savo Ka
lėdų pareligiprą Liuosybės sve
tainėj. Komisija jau darbuoja
si. Priešakyje stovi Frante J riš
tis, kliubo prezidentas. 

• . . . . I
Cicero spulka jungiasi su 

Universal
Vielinė sena spulka, pirmuti

nė finansinė įstaiga, kuri pagel
bėjo iškelti daug gražių namų, 
ypatingai Liuosybės namą, jau 
eina prie užbaigos. 27 dieną šio 
mėnesio šaukia dalininkų susi
rinkimą.. Turės nubalsuoti pla
ną susijungimo su Universal 
Savlngs and Loan Association 
of Chicago. Kitos išeities neliko 
ir gal bųt viena iš sveikiausių 
susijungti, panešti mažus nuo
stolius, o už likusią dalį gauti 
atsakančią apsaugą. Universal 
Savings and Loan Association 
savo dalininkams garantuoja 
3Į/£% ir apdraudą iki $5,000 
per federalinį banką.

Viršminėtos bendrovės dali
ninkai dalyvaukite kiekvienas 
ir tarkitės savo labui, tik viską 
imkit Šaltai, rimtai. —D.

• Jau pamažu sveiksta pen
ki Chicagos ugniagesiai, kuiie 
buvo sužeisti užvakar, begesi- 
nant didelį gaisrą Jonųuil apar- 
tamentiniame viešbutyje, ties 
1600 Jonąuil Terrace. Nuosto
liai triobėsiui siekia apie $20,- 
000. Sužeistieji yra: lėit. Wal- 
ter Carlson, iš 5-tos komandos, 
ir Raymond Pieroth, Bernaro 
Izban, John Campion ir John 
Markwart iš 70-tos komandos.

• Vakar Washinglon bulva
ro ligoninėje mirė 46 metų gelž- 
kelietis, John Stokos, nuo 1631 
North Monitor avenue. Pereitą 
ketvirtadienį jis buvo labai 
sunkiai sužeistas, kaip pakliuvo 
tarp dviejų vagonų Milwaukee 
gclžkelio jarde, Bensenville, III.

• Bevalgydamas Thanksgiv
ing dienos pietus pas draugus 
adresu 2017 School street, šir
dies ataką gatvęs mirė 68 me
tų chicągietis, Henry Meyer, 
2449 W. Ainslie avenue. 
gatvekarių motormanas.

• Degančio . gasolino
mis nusinuodijo automobilyj už
sirakinęs 23 metų jaunuolis 
John Sajatovich, nuo 5310 S. 
Kilbourn avenue. Kūnas buvo 
atrastas netoli jo tėvo namų, 
adresu 5555 S. Kolmar avenue.

Iš Kauno laikraščių matau, 
kad jau pradėjo rusų kalbą 
populiarinti Lietuvoje. Pir
miausia pradėjo su abėcėlė. 
Toliau pradėjo spausdinti žo
dyną. Vėliau paskelbs, kad 
lietuvių kalba yra niekam ne
reikalinga, kad visos “darbi
ninkų tėvynes” piliečiams už
tenka rusu kalbos.

Man krito į akį tas, kad 
tuose laikraščiuose spausdina
mo rusų-lietuvių žodyno pir
mos dalies pirmas žodis yra: 
AGONIJA. Gerai daro, kad 
pradeda su žodžiais, kurie Lie
tuvos žmonėms yra šiandien 
geriausiai pažįstami.

Buvo

dujo-

Rytoj Operos 
Žvaigždžių 
Koncertas

Jean Tennyson, Chicagoj gi
musi dainininkė, daugelio va
dinama gražiausiu sopranu 
Amerikos operoje, ir Alexander 
Sved, jaunas Hungarų barito
nas, rytoj vakare, 8 vai., Civic 
teatro patalpose, išpildys ben
drą koncertą. Abu yra Chica- 
gos operos nariai. Sved perei
tą savaitę puikiai pasirodė “Ri- 
goletto” ir “Traviatos” pasta
tymuose. Jean Tennyson savo 
karjerą pradėjo San Carlo ope
ros kompanijoj.

Sudegė Katalikų Se
nelių Prieglaudos 
Ūkio Pavilijonas

Joliet, III., St. Joseph’s ligo
ninėje guli sunkiai sužeistas 
garsus 18-tos Apylinkės biznie
rius, Jonas Seibutis. . j

Netoli to miesto jį suvaži
nėjo didelis trokas. Seibutis 
buvo išlipęs iš savo automobi
lio jį pataisyti, pasitaikė mi
nėtas trokas, ir jį suvažinėjo. >

Sužeistasis yra savininkas“ 
didelio maisto ir gėrimų biz
nio, adresu 1840 South Halsted: 
street, ir yra plačiai žinomas

I i
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Rytoj NAUJIENŲ
Radio Programas

Dainuoja “NAUJOS GADYNES” TRIO su soliste ANGELINE 
MISEVICH.

Vėliausių Pasaulio Žinių Apžvalga—Pranešimai iš Chicagos Lietuvių Veikimo.

Iš Stoties W. G. E .S. 1360 Kilocyclęs • n valąjsdą t

Maloniai kviečiam visus šio gražaus programa pasiklausyti!
. . .'/.'.U i * A,',.

Atvykę į Iškilmes Rado Smilk
stančius Likučius

Vakar tebebuvo aiškinama 
priežastys dėl kurių ketvirta
dienio rytą lietuvių katalikų 
prieglaudos ūky kilo gaisras per 
kurį visiškai sudegė pavilijono 
namas, šiam pavilijone per pik
nikus buvo šokama ir 
valgykla.

Sekmadienį kaip tik 
vo rengiamos iškilmės
ria.s turėjo būti padėtas ir pa
šventintas kertinis prieglaudos 
namo akmuo. Atvykę svečiai 
atrado pavilijono tik sugedusius 
likučius. Planuotos iškilmės vie
nok įvyko.
• Ūkis randasi prie 123rd ir 
McCarthy Road.

laikoma

uky bu- 
per ku-

e ■ -
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Lietuvoj panaikinta tradi
cinės šventės. Nebus Kalėdų, 
Nebus Velvku, nebus Joniniu 
ir Jurginių.

Maskvos lėlių valdžia atro
do, kad “švenčių dėka šimtai 
tūkstančių, o gal ir daugiau, 
darbo dienų nueidavo nie
kais.” Tai citata iš valdiškos 
“Tarvbu Lietuvos.”

Bet visai be švenčių neapsi
eis. Vieton panaikintųjų įvesta 
šešios raudonos šventės. Kai 
kurios tęsis po dvi dienas. Bet 
tai šventės kuriomis gyvento
jai turės minėti visokias Le
nino ir Stalino sukaktuves.

Štai kaip liepos 1 ir 2 d. 
šventė užvadinta: ‘''Tarptauti
nio proletariato solidarumo 
diena ir tarptautinio proleta
riato kovotojų revoliucinių jė
gų peržvalgos diena.”

SAVAITE TRUMPAI:
Jonas Jasinskas, buvęs Lie

tuvos Konsulato attaše, perėjo 
į biznio pasaulį ir šiomis die
nomis pristojo prie Kuraičio 
Milda Aulo Sales... Petras Vi
leišis, pabėgęs nuo ruskių Lie
tuvoje, daugeliui pažįstamas iš 
radio kalbų, sakoma, tarnau
jąs vienoj apdraudos firmoj... 
Victor Sholis, sakoma, greit 
apleis savo poziciją komerci
jos ,departamentc Washing- 
tone ir pereis į tarnybą dide
lėj viešbučių firmoj... Cicero 
lietuviai spėlioja kas bus jų 
naujas klebonas... Daugelis 
reiškia pageidavimą, kad kun. 
Ignas Albavičius butų atkel
tas... Rytoj “Naujos Gadynės” 
choras stato operetę Sokol 
salėj “Penzanco Piratai”... Tai 
gera vieta maloniai praleisti 
sekmadienįo vakarą... 
čią savaitę Chicagą 
SLA sekretorius M. J.
,..Radio
Rimkus dabar pardavinėja 
baldus
Co. krautuvėj... Alex Alešaus- 
kas, jaunas Marųuette Parko 
rakandų pirklys kels savo au
gančią krautuvę į didesnes 
patalpas... Ar pastebėjote, kad 
visi Chicagos lietuviai dakta
rai, kurie gavo drafto tarybų 
paskyrimus, yra Čia-gimę-au- 
gę?

dainininkas

Sekan- 
lankys 

Vinikas 
Stasys

Roosevelt Furniture

PENZANCO PIRATAI” nov, 2
Stato SOKOL<j:SV£TAlNE^

NAUJOS GADYNES U
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2347 South Kedzie Avenue
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