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Peticija su 20,000 parašu Įteikta' P. Žadeikių!

1918 Meili Vasario 16
Dienos Aktas

WASHINGTON, D. C., vasario 15 d.
jienoms”) Amerikos Lietuvių Kongreso dėl Demokratijos ;At- į. 
steigimo Lietuvoje delegacija — p-lė Eufrosina Mikužiutė iš 
Chicagos, Juozas Baltrušaitis ir Edvardas Baltrušaitis iš 
burgho ir Jonas Ormanas iš Btėoklyno, N. Y. — šiandie 
Lietuvos pasiuntinybei Washirigtone peticiją su 20,000 
šų. i

Delegaciją priėmė ministeris PoVylas žadeikis, kuris 
kė, kad amnestijos klausimas yra svarstomas (Lietuvoje) ir 
kad musų peticija nepasiliks be įtakos į Smetonos valdžią. Ji
sai prižadėjo kabeliu pranešti Lietuvai apie delegacijos priėmi
mą ir persiųsti parašus.

Pirmesnieji pranešimai spaudoje apie amnestijos suteiki
mą, matyt, buvo neparemti.

— Amerikos Lietuvių Kongreso Delegacija.

— (Telegrama “NaU- HITLERIS KONCENTRUOJA KARIU). .... . A]I:xl. AUSTRIJOS pasienyje
1 - ' ■, k' • .’ > .'v';’.■■ ' ’ )— —’

zuojama, kdd suteikti ministe- 
Katalikų kunigų rateliai rių kabinete vietų Austrijos 
1 • • • - V r . i *1 • • •

Nepriklausomybės Deklaracija
---- 4— —.... .

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vie
nu balsu nutarė kreiptis: į ttusijos, Vokietijos ir kitų valstybių 
vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovy
bė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietu
vių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18 — 23 d. 
1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos vdlstybę su sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra bu
vę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius SU kitomis valstybėmis privalo galu
tinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis sei
mas, demokratiniu budu visų jos gyventojų išrinktas. 

J
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Dr. Lee E. Travis, įžy
mus mokslininkas, kuris 
nutraukė ryšius su Iowa 
universitetu, kur jis ėjo de
kano pareigas.

Pittš- 
įteikė 
para-~

Austrijoje pranešė antradienio naciams. ■ 
vakare, kad Vatikanas įspėjo 7 
juos, jogei Vokietijos karino- jos, premjerui SchUschniggui 
mene yra koncentruojama priesaikas išsibaigia trečiadienio 
Austrijos šiaurės vakarų rų-'vakare. Taigi gal būt, kad tre- 
bežiaus, o italų kariuomene čiadięnį Austrijos gyventojai 
prie pietų rubežiaus. susilauks paškęibimo, jogei viė-

Tuo pačiu laiku iš artimų šosios apsaugos nlinisteriu 4a- 
Austrijos valdžiai šaltinių gąu-. po paskirtas Dr. Arthur Seyss- 
ta informacijų, jogei, kad Au- Inąuart. O tai reikš, kad Au
strijos valdžia, didžiausiu V.o- strijos policijos kontrolė 
kietijos spaudimu, perorgani-' ėjo į nacių rahkas.

-------- - 1
ETIOPAI SUKILO PRIEŠ ITALUS

VIENA, Austrija, vasario 15.

pasa- Hitlerio ultimatumo Austri-

LENKIJA ATIMS
IŠ DVARININKŲ.

ŽEME

per-

DELEGACIJOS KABLEGRAMA SMETONAI.
WASHINGTON,. D. C., vasario 15 d. — (“Naujienoms”) — 

Amerikos ’ Lietuvių Kongreso delegacija, kuri atvyko į Washing- 
toną įteikti Lietuvos, pasiuntiniui amnestijos peticiją, vakar, va
sario m. 14 fLAipafliunta į^Kauną tokio turinio kablegramą: 

' I / • '
Antanui SmetoųaH^r
Lietuvos prežidentui
Kaunas, Lithuania

______________ :......... ......... f
ADEtf, Arabija, vasario 15..maž 100 mylių atstumo j e nuo 
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Mes, žemiau pasirašę lietuviai, šiaurinei Amerikos Jung
tinių Valstybių gyventojai, reikalaujame, kad Lietuvos nepri
klausomybes 20 metų sukaktuvių proga butų suteikta AMNES
TIJA visiems kaliniams, kurie yra laikomi kalėjimuose už tai, 
kad jie kovojo dėl ekonominės žmonių būklės pagerinimo arba 
dėl demokratinių liaudies teisių garantuotų Lietuvos konstitu
cijoj. • ■ •• ..... . ' • e • Ą

Amnestijos peticiją jau pasirašė dvidešimt tūkstančių lie
tuvių ir pasirašyt nemažiau šimto tūkstančių, šiandien para
šus įteikėme Lietuvos Pasfuntinybei Washingtone perdavimui 
Lietuvos vyriausybei.

Euphrosine Mikužiutė,
* Amerikos Lietuvių Kongreso vardu.

—Antradienio pranešimai skel-’ Addis Abab^. Ir j susisiekti sii 
bė, kad "prieš italusfArddis’ os' ‘šbšti-
apėmė Etiopijos 'vakarų ir-ne, italai/tegali įtik lėktuvais, 
šiaurės vakarų dalis. Ypatingo] Antra vertus, Italijos vy- 
pasisekimo sukilėliai turi Goj- riausybč < Romoje , pirmadienį 
jam provincijoje. ' ’ oficialiai / paneigė pranešimus,

Nepatvirtinti pranešimai sa-]jogei didelės italų jėgos pasitf- 
.ko, kad italai pajėgia išlaiky-^sta iš Addis Ababa į Etiopir 
ti savo rankose tik Debramar- jos vakarų dalį sukilimui sto
kos, Gojjam provincijoje, daug pinti. : r ■

------ ?------—
Dar trys plieno įmo
nės pripažino C.I.O.

VARŠUVA, Lenkija,. vasario 
15. —- Lenkijos ministerių ka
binetas praėjusį pirmadienį nu
tarė atimti, iš stambių dvari
ninkų 38,788 hektarus žemės 
ir išparceliuoti tą žemę dar 
šiemet, 1938 m.

Daugiausia, nužiūrėtos atim
ti iš dvarininkų žėfnėš randasi 
b^Y^iti^ę įtyj ę Vokietijos 
provincijose, kaip Poznanėje ir 
Pomorzcje, kur dauguma stam
bių dvarininkų yra vokiečiai.

30,000 Francužijos 
darbininkų nubalsa

vo streikuoti

Dr. J. Basanavičius
K. Bizauskas
M. Biržiška
S. Banaitis
P. Dovydaitis
St. Kairys 

z 1’. Klimas
D. Malinauskas

Mironas
St. Narutavičius-

A. Petrulis
Dr. J. šaulys
K. šaulys
J. šernas
A. Stulginskis
A. Smetona

. §xuil^evįėius 
J. Staugaitis

J. VileiSfe

VOLDEMARUI DUOTA AMNESTIJA
Paleisti iš kalėjimų Klaipėdos vokiečiai 

ir Suvalkijos ūkininkai
KAUNAS, 

Dvidešimties 
nepriklausomybės sukaktuvių 
proga, pirmadienį, vasario 14 
d., prez. Antanas Smetona su
teikė • amnestiją Augustinui 
Voldemarui.

Voldemarui buvo paskirta 
bausmė 12 metų kalėti dėl to, 
kad jis rengė 1934 metais put- 
čą Smetonos valdžiai nuversti. 
Išbuvęs ketverius metus kalė
jime , Voldemaras tapo paleis
tas. Voldemaras organizavo ir j Suvalkijos ūkininkų

jai demokratinei Lietuvos val-
iii iii .,1WH

vasario • 15. —j džiai nuversti ir Smetonos re- 
metų Lietuvos (žimui Lietuvoje įgyvendinti.

1 1 i Ji w ■

Amnestija praėjusį pirma
dienį taipgi gavo tūlas skai
čius Klaipėdos vokiečių, jų tar
pe baronas Roppas ir Dr-as 
Neumannas. Iš . 84 Klaipėdos 
gyventojų, kurie buvo įkalinti 
dėl pastangų atskirti- Klaipėdą 
nuo Lietuvos, tik šeši, kalti
nami galvažudystė, pasilieka 

įkalėti.
Į Paleisti iš kalėjimo ir dvy- 

, j, ku- 
1926 metais sąmokslą teisėta-[ne buvo įkalinti ryšium su

O R H Sfe
Chicagai ir apielinkėi fedė- 

falio oro biuras šiai dienai pra
našauja: J

Sniegas; nebus žymios pa
kaitos temperatūroje;
nio stiprumo
vėjai; saulė teka 
si 5:23 valandą.

šiaurės
6:46,

viduti- 
vakarų 
leidžia-

Japonai priešingi 
karo diktatūrai

TOKIO, Japonija, vasario 
15. — Japonijos vyriausybė 
įnešė parlamentan nacionalios 
mobilizacijos bilių. Rilius rfei- 
k alau ja, kad vyriausybei butų 
duota galia karo metu4 kontro
liuoti žmonių pajėgas ir šalies 
turtus. Kitaip sakant, jis reiš
kia karo diktatūrą.

Japonijos'-, parlamento dau
gumos narių partijos vadai .iš
ėjo prieš mobilizacijos bilių.

PITTSBURGH, Pa., vasario 
15. \-— Philip Murray, plieno 
darbininkams organizuoti komi
teto pirmininkas, antradienį 
pareiškė, kad dar trys plieno 
dirbtuvės pripažino darbininkų 
komitetus. Samdytojai paneigė 
jo pareiškimą.

PARYŽIUS,? Francuzija, va- 
sario 1,5. -— Antradienį 30000 
Francužijos plieno darbininkų 
nubalsavo paskelbti streiką at
einantį .ketvirtadienį, jei; jų 
reikalavimai nebus išpildyti. 
Jie reiftalauja pakelti algas 
11.5 nuošimčių.

O parlamente 
Chautemps turėjo 
tradienį dėl darbo
vadovaujama vyriausybė pa
ruošė kodeksą, kuris yra tai
komas darbininkų ir samdyto
jų .ginčams pramonėje likvi
duoti. Chautemps grūmojo re
zignuoti, jeigu parlamentas ne
priims pagrindimų kodekso da
lių. Kodeksui priešinasi komu
nistai ir dešinieji parlamento 
nariai.

premjeras 
f vargo an- 
kodekso. Jo

Kalifornijos oras 
giedrėja

SAN. FRANCISCO, Gal., 
sario 15. — Po 19 dienų 
taus, sniego ir viesulų šiauri
nėje ir centralinėje Kaliforni
joje antradienį ėmė giedrėti. 
Dėl potvynių atrodo skaudžiau
sia nukentėjusi San Joaųuin 
upės apielinkes ties Stocktonu,. 
kur vanduo apsėmė ■ 18,000 
akerių derlingos žemės.

va 
lie

Japonai tik 10 my- 
lių nuo Lunghai ge

ležinkelio

Užgyrė $250,000,000 
paskyrimą pašalpos 

darbams
WASHINGTON, - D. C., va

sario 14. — Kongreso atstovų 
buto komitetas, kurio žinioje 
yra paskirstymas valstybės* iš
laidų, antradienį užgyrė prez. 
Roosevelto reikalavimą asig
nuoti dar $250,000,000 WPA 
pašalpos darbams. Atstovų bu
to pilnaties posėdis paims pa

svarstyti 
vasario

šalpos reikalavimą 
tur būt trečiadienį, 
16.

Lenkai išleis $1,000, 
000 parodai New 

Yorke
WASHINGTON, D. C., va

sario 15. — Lenkų ambasado
rius Jungt. Valstijoms, grafas 

' Jerzy Potocki, pareiškė antra
dienį, kad, jo žiniomis, Lenki
jos vyriausybė mano
$1,000,000 savo paviliono- įren
gimui New Yorko pasaulinėje 
parodoje.

išleisti

ūkininkų neramumais 1935 
metais.

Pirmadienį Kaunas ip kiti 
Lietuvos miestai ir miesteliai 
buvo papuošti vėliavomis dvi
dešimties metų Lietuvos ne
priklausomybės sukakties mi
nėjimui. Lietuvos ministeriai 
ir .kiti aukšti valdininkai savo' 
kalbose akcentavo, kad nete
kimas Vilniaus ir Vilniaus kra
što labai apsunkino Lietuvos, 
kaipo nepriklausomos valsty
bės, gyvenimą. Kalbėtojai sa
kė, kad Lietuva niekuomet ne
išsižadės reikalavimo Vilniau^.

Pasninkavęs kuni-
. , •. - Į . ,

gas išėjo iš ligo- 
ninės

SHANGHAI, Kinija, vasario 
15. Japonų armijoj avan
gardas, antradienio praneši
mais, jai? buvo prie, Geltono
sios upės šiaurės kranto ties 
mieštu Kaiferig. Tai reiškia, 
kad japonai pasiekė ruožą der 
šimties mylių atstumo j e nuo 
gyvybinio kinams geležinkelio 
Lunghai. Jei japonai paims 
Kaifengą, tai jie padarys Šią 
vietą baze ofensyvui prieš lai
kinąją kinų sostihę Hankową, 
kuris randasi 390 mylių toliau 
į pietus nuo čia.

■„ i.,*..,

Didėlis streikas Min- 
neapolise ir St.

Paul’e '
' .   ................ '

Japonų armijoj avan-

Mirė Grayson, trijų 
prezidentų daktaras

Paskendo italų lėk 
tuvas; dešimt žmo

nių žuvo

Grand Rapids ruo 
šiasi potvyniui

GRAND RAPIDS, Mich., va
sario 15. -—800 darbinirikų kro
vė maišus smėlio Grand River 
pakrančiais antradienį Grand 
Rapids mieste. Vanduo Grand 
upėje buvo pakilęs iki išsilie
jimo iš krantų ir gręsą užlie
ti kai kurias miesto dalis. Pot
vynio viršūnes čia laukiama 
trečiadienį ar ketvirtadienį. 
Pirkliai ištuštino skiepus; de
šimtys šeimynų išsikraustė į 
aukštesnes apielinkes.

WASHINGTON, D. C., va
sario 15. — Anksti antradienio 
rytą mirė Amerikos Raudono
jo Kryžiaus pirmininkes,1 ad
mirolas Cary T. Grayson, 59 
metų amžiaus.

Jis buvo draugas ir dakta
ras trijų Jungt. Valstijų pre
zidentų, būtent, Theodore Roo
sevelto, William Howard Tafto 
ir Woodrow Wilson.

ROMA, Italija, vasario 15. 
— Italų pasažierinis lėktuvas, 
gabenęs dešimtį pasažierių ir 
keturis žmones įgulos, audroje 
sekmadienio rytą nukrito į Vi
duržemio jurą ir pražuvo. Ita
lijos pranešimais antradienį, 
jau nebebuvo vilties, kad kas 
nbrs iš lėkusių butų išsigel- 
bėjęs.

Lėktuvo kelionė buvo iš mie
sto Cadiz, kurį kontroliuoja 
Ispanijos sukilėliai, į Romą, 
Italijoje.

šeši Jungt. Valstijų 
lėktuvai išlėkė į 

Buenos Aires

' MEMPHIS, > Tenn., vasario MINNEAPOLIS, Minn., ya- 
15. Plačiai išgarsintas dėl sario 15. — Antradienį sustrei- 
pasninkavimo 22 dienas kuni-^kavo Minneapolis ir 'St, Paul 
gas Israel Harding Noe antra- miestų busų ir gatvekarių dar- 
dienį išėjo iš Memphis ligohk bininkai. Unijos Atstovas, tą pa
neš ir vyksta į.Baltimore, kur čįą dieną popiet pareiškė, kad 
ketina gydytis John Hopkins tikimasi streiką greitai likvi- 
ligoninėje.

tylEMPHIS, > Tenn., vasario

LANGLEY FIELD, Va., va
sario 15. —- šeši didžiausi it 
galingiausi Jungt. Valstijų

. 'Šaltesnis paskutinių poros mijos lėktuvai .antradienį 
dienų oras sulaikė kilimą van-'ke 6>OO0 mylių kelionėn — 
dens daugely j kitų upių, tačiau Buenos Aires, 
padarė daugiau vargo'šimtams Jungt. Valstijų

. . . • . _ •___ _________i _

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937

duoti.

Argentinoje 
lėktuvai pir 

žmonių, kuriem teko dėl pot-'miausia sustos Miami, 
vyrtių apleisti savo namus (Ve^doj-e. Be to, jie tur būt 
liausios žinios sako, kad slug- mįėste Lima, Peru* 
sta ir Grand River).- j e.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.

Raštinė Atdara Kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 v. v.

Sekmadieniais nuo 9 iki 
1 vai. popiet.
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NAUJIENOS, Chicagę,Tll Trečiadienis, vas. 16, 1938

KORESPONDENCIJOS' < w «

KAS DEDASI BROOKLYNE?
• ’

Dabartiniu laikų Brooklyne, 
N. Y., daug pasitaiko visokių 
įvykių. Kai kurie jų yra juokin
gi ir liūdni. Pora metų tam at
gal musų vietos komunistai su 
strioku Iikstė pas socialistui 
kaip sudaryti bendrą frontą ko7 
vai prieš fašistus už atsteigimą 
Lietuvoj demokratinės valdžios. 
Klausimas rimtas ir' geras. Bet 
žinant komunistus, pažįstant jų 
vadus ir taktiką, kilo abejonė, 
ar t psimoka terliotis su tais 
žmonėmis. Nes jiems duos įsa
kymų, 1

tuvos nepriklausomybę.
A. L.’ Kongreso komitetas tuo 4 , •
surengimu pradeda rūpintis. 
Kviesta kalbėtojas iš Bostono 
F. Bagočius, bet atsisakė, Ko
munistai pastato už kalbėtoją 
buvusį chicagietį Gasiunuką ir 
Kęstutį Michelsonuką. Jie pe tys 
sako, kad abudu kalbėtojai, silp
ni, reiktų geresnių. Draugas 
Viznis pasiima pasiteirauti, ar 
nebus galima gauti nors vieną 
geresnį kalbėtoją. Komunistai 
A. D. Kongreso komitete su tuo 

kad skaldyti bendrą'sutinka. Trs gavęs už kalbėto- 
frontą, kad ardyti tą, ką su-f-ją, J. Stilsoną praneša sek. J.

Nalivaikai laiškeliu, kad jis tu
ri neblogą kalbėtoją ir lai jam 
būna vieta 20 metų paminėji
mo nepriklausomybės Lietuvos 
prakalbose.

Komunistei įpuolė į despera
ciją, pradėjo purtytis, kad Sztil- 
sonas. negali kalbėti prieš fašiz
mą, nes jis neturi iš komunis
tų' leidimo. Tiesiog iš rimto dar
bo virto komedija. Centro Biu
ras sU savo draugučlais pasišau
kia socialistų 19 kuopos valdy
bą'ir tą pet pareiškia: “Jeigu 
jus socialistai statote J. Stilso
ną kalbėti Lietuvos 20 metų mi
nėjimo nepriklausomybes pra
kalbose, mes su jumis nieko 
bendra neturime ir turėdami 
komitete daugumą, .tos teisės 
neduodame ir J, Stilsbnas 
kalbės?’ [Tai A. Bimbos 
reikšti žodžiai].

Tai jums ir dygios teises! 
jums ir bendras susitarimas ko
vai prieš fašistus. Tai jums už-t 
Jkrinimas lygių teisių. Aš čia 
nekalbu, tiesa, į pašalinius, bet 
š noriu atkreipti dėmesį tų so- 

jialistųj kurie mestą lietuvių 
iau.grie- 

i j našiau d|ęn už- 
"rie

tenų' su tais žmonėmis, su ku
riais niekad 
buvo 
kada pavyks bet 
Nes jie nu.no, kad jie 
kad jie skirti tik vieni kovoti 
prieš fašizmą, prieš reakciją, 
prieš kapitalizmą. Kada, jie /to
kio tikybinio nusistatymo žmo
nės, tad plačiau mąstančiam 
žmogui tiesiog yra neįmanoma 
’j^nt koks visuomeninis darbas 
lirbti. * i
. Tiest, dar derybos, nenutrū

ko, dar jos eina, bet nemanau, 
kad frent prie koz bus prieitos. 
Nes 19 kuopa mano, kad Ame- 
’ikos Lietuvių Kongresas nėra 
Lietuvių Centro Biuro nuosavy- 
)ė ir kad pati Lietuvių Socialis- 

’.ų 19 kuopa dar nėra'kontro- 
iūojama to paties komunistų 
leritro Biuro, kad turėtų klau
syti, ką statyt kalbėtojais, o ką 
aestatyt. Mes nesame komunis
tinių-davatkų būrys, kad turė- 

- ‘.Ūme duotis A. Bimbai save už 
nosies vadžioti: jau gana jis tu
ri saviškių, tegul j uos. vadžioj a, 
o ne. mumis. Jeigu mums nebus 
lygių, teisių A. L. Kongrese, tai 
mes nedalyvausime jam r. Tno'u' 
Lai žino ardytojai komunistai, 
kurie savo užsispyrimu ir dik
tatūra mus privers A. L. K. ap- 
’eisti. Burdingierių gadynė din
go ir mes nematome reikalo jos 
atnaujinti, .kad butume A. L. 
Kongrese ant burdo.

Komunistij tarpe peštynės
Kai pasklido gandas, kad 

jau iš. A. L. Kongreso socialis
tai ' pasitrauks, nes A.y Bimba 
vėl pradėjo Šumyti, tai tarpe 
komunistų irgi pasidalino dvi 

• nuomonės. Tie, kurie dar moka 
kiek blaiviau protauti, tai tie 
smerkia A. Bimbos kišimą no
sies, kur jam nepriklauso. Mat, 
jie supranta, kad A. L. Kongre-^ 
sas nėra nei komunistų nei šo^ 
cialistų nuosavybė, o masinis 
veikimas visų Amerikos lietu
vių. v Be t yra ir karštuolių,/ku
rie spiauna tiesiog

Iš Pietų Amerikos
Cr f * .................■..■■■■■■■, , I H I -............    ■ ■ R —1„,.,, ■

B. K. Algimantas v

IŠ PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU 
GYVENIMO\.'

1 (Specialio “Naujienų6)^ korespondento Argentinoje)
' ' • • iv ■ ' ’

&
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Marijantpdlietė Pagini 
dė 3 Berniukus

budavojo, jie tai darys. Mes 
jiems tai pastebėjome ir pasi- 
tarJYnuosc, kad sunku, broliai, 
jumis pasitikėti. O kaip jie už
pyko! A. Bimba kertą'net lie
tuvių socialistų 19 kuopos susi
rinkime mušdamasis į krutinę 
pareiškė: “Draugai socialistai! 
Taip, mes turime skirtumų, mes 
nenorime, kad jus atsižadėtu
mėte savo principo, bet mes no
rime, kad jus eitumėte bendrai 
sutartinai kovoti prieš fršizmą! 
Mes, kad ir nesutiksime kitais 
klausimais, tai mums nekenks 
nors vienu klausimu susitarti!’’
i . .Kai kurie musų kuopos nariai 

tuo žmogų patikėjo, pyko ant 
tų, kurie metė abejonių, kad 
komunistams lengva prisiegru- 
ti, lengva muštis į krutinę ir, 
daryti susitarimus. Bet musų 
luti draugai pamiršta, kad 
jiems taip pat lengva ir jas su
laužyti, tų sutarčių nesilaikyti, 
jeigu tik tu pareikalauji sau 
lygios teisės su komunistu.

Na, tiek to. Daugumas musų 
draugų entuziastiškai priėmė 
Amerikos ‘ Lietuvių Kongreso 
sumanymą ir jį paruošė Šaukti 
Iškart jau pasirodę J^vir

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
NEW YORK. — James J. 

Walker, buvusio New Yor- 
ko miesto mūro žmona, ati
darė gėlių krautuvę.

ne-
pa-

Tai

, ė J<omunfetų meškerę tuoj
' atj i .prasti įj^siąn^n

kažin kodėl kornumsfai Af-Krm- *f<irtivo i? turi hešmaguhtb,'’
^ą.jpraęyt

bą pastūmėjo į šalį, padėjo ki
tus žmones į prieše kį, susitari
mas liko padarytas. Amerikos 
Lietuvių Kongresas buvo su
šauktas. Bet komunistai nebūtų 
komunistai, jei jie nepanorėtų 
padiktuoti visoms progresy- 
vėms srovėms, kaip tbs orga
nizacijos turi save tvarkyti, ką 
jos turi nariais priimti, ką jos 
turi savo vardu statyti už kal
bėtojus ir tam panašiai. Mat, 
Amerikos Lietuvių Komunistų 
Centro Biuras mano, kad dabai 
Amerikos Lietuvių Kongresas 
tai jo padaras, ir kas prikk tiso 
prie to Kongreso, tai jų koman
dos turi klausyti. O jeigu ne
klauso, tai per galvą ir lauk iš 
A. L. Kongreso! Visi susite ri-

l

mai į gurbą ir A. Bimba Kon
greso bosas, kaip jis liko bosi 
“Laisvės” ir visų lietuvių ko 
munistų.

Štei Brooklyne norima pami
nėti su prakalbom 20 metų. Lie-

rimto darbo ne
galima dirbti ir vargiai 

ką nudirbti, 
viskas,

INSURANCE
. (APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

namų nuo

rakandų 
nuo vagių 
langų .

raštinėje
Apdraudą gyvasties 

gausite

NAUJIENŲ
per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštine atdara kas vaka- 
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vaL 

po pietų. x
“opartunis

tams” į akis ir stoja už A. Bim
bos griežtumą. ,

A, L. Piliečių Kliubas tai vie
ta visokių kivirčų. Mat, ten yra 
barrsj kame prie gėrimėlio ir 
principus vieni kitų suranda, 
kad negeri, kad netikę. Kelios 
dienos atgal J. Kairys susikibo 
su “opartunistu” J. Buivydu. 
Kairys sako, kad Antanas žino, 
ką daro; o Buivydas ^tvirtina, 
jis niekada; nežinojo ką daro ir 
dabar nežino. Jo supralimu, 'A. 
Bimba lietuvių komunistų judė
jime tai yra viena toji nelaimė, 
.kurii su savo demagogija nevie
ną aktyvų ir gerų komunistą iš
gujo iš judėjimo ir išniekino, 
apspjaudė. Tiesa, sako J. Buivy
das, jis nulaižė L.’ Pruseiką, jis 
nulaižytų ir J. Stilsoną su 
Strazdu, kad tik tie pasakytų, 
kad tu, Antanai, teisingas,, o mes 
klydome. Ir tuojau butu P*> 
šventinti komunistai, — nuodė
mės 'atleistos -ir aįisk&lbth mąslių 
vąšais. Ji(k dabarr> vPrtiseika 
ir! '<kmasių” vądąs, nes atsiklau
pė-prieš Antaną ir pasakė: “Mia^ 
no kaltybė, mano didžiausia 
kaltybė!” Tik religijoj taip da
roma! Gali griešyti, gali ką' no
ri daryti per visą amžių, tik 
prieš mirdamas sutraukei sum- 
nenės rokundus prieš kunigą ir 
eik krip kulka į dangaus kara
lystę, — pareiškė J. Buivydas.-

Kairys tiesiog > pradėjo dūkti 
ir keikti J. Buivydą, kad tasai 
pasimetęs su pačiai, kad..jis vi
sur niekinąs “vadą”, kad jis 
šioks, kad jis toks. Klausome, 
kas čir, bus. Nagi uš tiesų, J. 
Buivydas, “nekoks” komunis
tas. “Ah,” sako J . Buivydas,. 
“Bimba r ūkauja,'.,jog genai, kad 
šaudo visokius vagis ir žulikus 
Sovietų Rusijoj, o kodėl j iŠ ne
sako, jog ir Amerikoj tarpe ko
munistų kai kas turėtų būti su
šaudytas. O kas yra Bimba? 
1930 metais po skilimo su sklo- 
ka jis su B. Fultoniute važinė
jo po Ameriką su maršrutu, su-, 
rinko už “Laisvės” prenumera
tas #70 dolerių ir . . . su admi
nistracija neatsiskaitė. Tas 
klausimas pasiekė Centro Biurą. 
Ner o ką A. Bimba pasakė? 
Girdi, aš atmokėsiu po 50 cen
tų kas savaitę. Praėjo- jau sep
tyni “Laisvės” suvažiavimai, 
bet ar buvo tas pranešta? Ne! 
Tai kodėl jįs neturėtų, būt čiai, 
prie “sienos pastatytas?”

Kiek teisybės yra • tame pa
reiškime, sunku patirti. Bet. jūk 
be reikalo du komunistai nesi- 
piauę prie baro A. L. P. Klube, 
visgi kas ten tokio kvepia ne
gražaus, nes kartą apie tą $70 
dolerių teko ir “Keleivyje” skai
tyti. Gal būt, kad- kaip tarp 
draugų ir yra viskas glostoma, 
viskas dailinama, kad tik' vado 
darbų neparodžius ir jo veic|o 
neišterliojus. Bet tas A. L. P, 
Klubas, tie maenieji gėrimėliai/ 
krrtais<ir iš frentų ištraukia 
paslapčių, .kurios 'vertos visuo
menei žinoti, nes jos parodo? 
ką musų tavorščiai daro.

Ch. Knitas

(Tęsinys)

Vytautas Sąveiką su šeimy
na nuogi atsidūrė Buenos 
Aires gatvėje. Sudegė ir jų 
gerųjų giminių, gyvenančių

U. S. A., adresai
Bitejios Aires miesto rajone 

La Boca, kur tirštokai gyve
nama lietuvių darbininkų, gat
vėje Irala 1648,. iŠ švieno ispa
no' virtuvės to medinio namo 
trečiame aukšte, kilo gaisras 
pusiau trečią valandą ryto, 16. 
X.37, Tąi buvo pats žmonių 
sumigimas. Bet Vytautas, su
lytas darbe," buvo kamuojamas 
peršalimo ir nemiegojo, kaip 
staiga ? .pamatė. įsiveržiančią 
kambarin liepsiu. Išdžiuvusios 
medinės sienos suliepsnojo, 
kaip popiera. Vytautas griebė 
glėbin savo 2 metų amžiaus 
šunelį Robertą, , 5 metų am
žiais dukterį Anastaziją ir 
miegančią žmoną Martą Saka
lauskaitę — $av.ęikienę ir vi
si basi ir vienmarškiniai per 
durnus ir liepsną išsiveržė pro 
duris, paskui per degančius 
laiptus apačion. Nespėjo pasi-

imti nei sapatyžių, nei vieno 
rūbo nei daiktelio. Paskutinius 
marškinius žarijos pradegimo!

žuvo visas lietuvių darbinin
kų šeimos turtas. Namų savi
ninkas gauna y apdraudą, bet 
materialiai gaisro sunaikintas 
musų tautietis, kuris' paeina ii 
Seiminiškių kaimo, Simno vals
čiaus, , negauna jokios kompen
sacijos. Gaisre sūplęškėjo net 
ir dokumentai ir jų gerųjų gi-1 
minių, gyvenančių šiaurinėje 
Amerikoje adresai.

Kadangi gaisrininkai pribu
vo po dešimties minučių gais
rui kilus, tat dalį namo pavy
ko išgelbėti'. Tokiu budu tapo 
apsaugoti nuo gaisro tame pa
čiame name gyveną lietuviai: 
Juozas Prapiestis su žmona ir 
4 vaikučiais, Kazys Ordinskas 
su žmona ir sunumi, Grauži
nis, Kakenis ir Kuoselis. *

Nei pastogės, nei maisto, nei 
pinigųv nei rūbų Vytauto. Są
veikos šeima neturi. Gastrolie
rių eksperimentams mėtomos 
pašalpinės lėšos ne tokiems tik
slams naudojamos...

(Bus daugiau)

MARIJAMPOLĖ — Neseniai 
marijampolieti Alb. žitinskie- 
nė 'apskr. ligoninėj pagimdė 3 
berniukus. Visi berniukai svei
ki ir auga, Laiminga motina vis 
tik bijo skurdo, kadangi gyve
na neturtingai, o šeima iš syk 
padidėjo net trim burom.

Prieš kelerius rfretus mari- 
jampolietė Juraitienė pagimdė 
4 kūdikius, bet iki šiol dėl var
go ir skurdo jau pasimirė 3 
kūdikiai ir motina.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvi® Daktaru

Phonė CANAL 6122

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 Ir 7—8 
Seredomis ir nedil. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Tp|pfona« Renuhlir 7X66

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAAMBULANCE 

a 'DIENĄ IR NAKTĮ-1 
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

• .V ui . • • f .Iv . . y

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

t a z 1 ~ I koplyčios visose 
1—' 2Y <1 1 Chicagos dalyse

Klausykite musą Lietuvių radio programų Pirmfedienio vakarais, 
10:00 vak vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.
'4

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių: 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

>1.

rti*

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

- A. PETKUS
6834 So. Westeth Avė. Phone Grovehill 0142
1410 ŠoUth 4941$ Gourt Cicero Phone Cicero 2109

1 P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

' I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
, 1646 WchI 46th Street ' Boulevard 5566
: 7 . .į-■ ------- t ..........—' .. ......- ' * .

S.M.SKUDAS
718 West 18th Street 1 .... ■ < ... ,,.■■■ — ■

! ■ S. P.. MAŽEIKA . Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

Phone Monroe 3377

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS! 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So, Wcstern Avė. Phone Virginia 0883

; . A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

i>ni nrn,‘ii »i i 1    ............. i*   ........ ... .... .. . ............... .......... ...................................................................... ............................ ............ i „„ii

j J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Ofiso Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 

NedSliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TaL Kenwnnd 6107 
.  ............... ’.........—_—    ..........— .

Ofiso Tel. Virgnua 0036 
Residenęe Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

| 4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

4 ir Uuo 6—8 vaL vakare
Rezidencija:

nuo , i

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A* M. 
Nedelioj pagal sutartį.Mrs. Anelia K. Jarusz

• and Midwife I A. Montvid, M. D 
6630 So. Westero ... , „ • .
Avp 2nH flnnr West Town State Bank Bldg.

‘ Hentlock 9252 2400 WE^T MAD1SON STREET
Patarnauju prie Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak ..

gimdymo namuo- Tel. Seeiey 7330
se ar ligoninėse, Namų telefonas Brunswidk 0597 
duodu massage | * 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir rt. 
Moterims Ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

P. G U G 1 S DR. STRIKOLTS
advokatas Gydytojas ir Chirurgas 

ofisas—127 N. Dearborn St Ofisą. 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
1431-1434 Tel. Central 4411-2 ofiS0 vai,; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
ofisas—3323 So. Halsted St. | Vak. NedSlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930 

- -- -- i - ' -r-.-H-- ~ J -i-i- . -■

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645<Šo. Ashland Avė. <
artik*47th^Streety*6 ’

■ Valandos nuo' 9 iki 8 vakaro 
■Seredoj pagal sutarti.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS. ADVOKATAS 

7’elephone: Boulevard- 2800 
1632 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

f

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lovrc Avė. Tel. Yards 251D

Kiti Lietuviai Daktarai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 8395

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westėrn Avė.
VALANDOS: 

Panedčlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuos2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7883 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs*
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:80 popiet 

išskyrus sekmadienį if trečiadienį.
Tel. Office ^Ventvvorth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
v. :■ . '■

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

, Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
. Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, ajdą aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be. akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland. A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis pagal sutartį.
8

81

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodui X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan Sl

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 ’ 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILU 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MTDWAY 2880

Telefonas Yarde 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nėd^l. uuo 10 Ik! 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400
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Trečiadienis, vas. 16, 1938 X NAUJIENOS, CMcagofm.
T. Steponaitis.

16-tą vasario minint
LIETUVAITĖ: (dainuoja “Gai 

iš operet. “Lietu

Lietuvos senelis Kanklininkas 
susitinka Lietuvoj su Amerikos 
lietuvaite. Jauna, graži Ameri
kos lietuavite, apdovanota ga
bumais, pasiekus aukštesnį 
mokslą, nutaria giliau sužinoti 
apie savo tėvų žemelę Lietuvą, 
apie jos praeitį, nuvyksta į 
Lietuvą, sutikus Kanklininką 
kalbasi su juo ir klausinėja. 

' Kanklininkas, daug matęs, daug 
vargęs, daug perk en tėjęs,— 
džiaugiasi matydamas tos gra
žuolės prakilnumą ir nuoširdžiai 
su ja kalbasi.

Uždangai kylant pusbalsiai 
girdisi piano solo, choras arba 
orkestras: “Kur Nemunas ir 
Dauguva.”

KANKLININKAS sėdi pasi
dėjęs ant kelių kankles. Ką tai 
mąsto. LIETUVAITĖ įeina ir 
žiuri į Kanklininką. Muzika nu
tyla.
KANKLININKAS: (pakelia gal
vą ir pamatęs Lietuvaitę stoja
si.)—Sveika, gražioji!
LIETUVAITĖ:—Nesikelk, sene
li, sėdėk; tegul būna ant tavo 
kelių tos kanklės ... Gal dar 
jos suskambės ...
KANKLININKAS: (vėl sėdasi) 
—Mieloji dukrele!... Virgdinau 
šias kankles visą savo gyveni
mą, visą savo amželį... Matai 
... jau pirštai sukumpo... 
LIETUVAITĖ:—Daug girdėjau 
apie Lietuvos Kanklininką ... 
Mano mamytė daug man pasa-

PA I N-E X P E L L E R

■I

8

J.i.'.’.i.ę.iJ.i.i.l.Ų.U'.'.UJ1 Mg.IT.U’; ..H .IJ..U.I.Ų.ŲJU...I.I.
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JŪSŲ KAINA

!7875
(Kiek daugiau už

i?

Parduodamoji €0*7
Kaina r...

(Sales Tax I'riedlniaf)

Mažiau 10% už 7c
JUsų seną pečių

Pasakyk, kaip yra garbinga bū
ti lietuvaitė. - Tegtrl jos supran
tu, kad jos yra garbingos tau
tos, garbingos šąlelės dukterys. 
Kai jos tą supras, tai nesusi
dės su kitataučiais, neis į vedy
binį gyvenimą su kokiais ten 
neaiškiais, nepažįstamais, įtar
tinais, pusjuodžiais vyrais, ku
rie tik tykoja lietu VaiČįų gra
žumą, jaunystę išnaudoti, tar
si gėlę nuskinti. Jos rinksis 
tik lietuvius, nes supras, kad 
lietuviai yra ištikimi, nuošir
dus, rūpestingi ir mokės mylė
ti ir nelaimėj atjausti!...
LIETUVAITĖ: —Tikrai sakai, 
Kanklininkę!.. .Jei ir kitos lie
tuvaitės girdėtų tavo žodžius, 
matytų, ką aš dabar matau, 
tai tikrai didžiuotųsi savo tau
tybe ir džiaugtųsi, kad musų 
tėveliai turi tokią gražią savo 
tėvynę!...
KANKLININKAS: ' —Saulutė 

jau leidžiasi... .Girdi žemės 
dudesį? Matai prieš saul^, kiek 
tenai žingsnių, tarsi žirklėmis 
karpd? ... Tai Lietuvos' karei
vėliai ’ žygiuoja!.. Tai f tavo 
broleliai, tėvynės gynėjai!... 
Girdi jų dainą? ... Matai prieš 
'saulę mirgant, tarsi kokios mil
žiniškos šukos?. ..Tai Lietuvos 
kareivėlių šautuvai ant pečių 
taip tiesiai nešami!...
LIETUVAITĖ: —Matau, ma
tau ... Kaip mane tas viskas 
jaudina...
KANKLININKAS: —Vai, kad 
tie kalnai, tie upeliai šiandien 
prašnektų!... Jie pasakytų, 
kaip penki šimtai metų atgal 
čia Vytauto vedami kareivėliai

KAI SKAUDA NUO

Šalčio
GerKle

Išpardavimas
šį mėnesį tiktai

la, gaila” 
vaite).
KANKLININKAS: —Gražiai 

dainuoji, dukrele! Gražų turi 
balselį!... ’
LIETUVAITĖ:.
girsti Kanklininką dainuojant. 
Juk moki tūkstančius dainų! 
KANKLININKAS: —Tiesa, tūk
stančius dainų esu išdainavęs, 
pehskambinęs. Buvau ir aš jau
nas, kaip tu dabar, dukrelę ... 
Buvau aistringas, mokėjau my
lėti ...dabar ...
LIETUVAITE: —Taigi, aš no
rėčiau išgirsti- iš tamstos jau
nystės dienų,, ką tokio džiaugs
mingo,—gražią dainelę! 
KANKLININKAS: —Taigi, tai
gi... Tau patinka meilės, džiau'g 
smo dainos, nes pati esi jau
na, gražutė ... Tai tavo džiaug
smas, tavo laimė! .. .

(Girdis introdukcija į “Lai
me man, kad aš graži.”) 
LIETUVAITĖ: (dainuoja “Lai
mė man”,—iš operet. “Lietu
vaitė.”)
KANKLININKAS: —Linksmin
kis, džiaukis, tai tavo dienos!
LIETUVAITĖ 

man, seneli, apie Lietuvos pra
eitį, nors iš savo atsiminimo 
laikų.
KANKLININKAS: —Gerai, mie 
loji. Dabar susikaupk, susikon
centruok ir matyk tą visą, ką 
aš tau pasakosiu.
LIETUVAITĖ: —Gerai, gerai 
. .. Prašau pasakoti.
(Sėdasi ant žemės greta kan
klininko ir pasirėmus ant jo 
kelių klaidos.
KANKLININKAS: —Tu gimus 
ir augus svetimoj šaly ir pirmu
kart atvykai Lietuvos žemelę 
matyt, štai dabar tavo tėvų 
žemė. Matai tenai ant kalnelio. 
išsidriekę trobesiai, tai tavo tė
velio ūkis ... šimtai metų at
gal čia buvo dideli mūšiai, čia 
Lietuvos karžygiai m'lž’nai 
grūmėsi su/labai stipriais prie
šais:. su kryžuočiais, sė rusais, 
su lenkais net su totoriais:., 
žemelė drebėjo nito mūšių, pas
kui vėl miškai, laukai Skam
bėjo nuo pergalės džiaugsmų. 
Taip tai, kur dabar matai ra
miai niuksančius trobesius, tai 
senovėje Lietuvos sūnus did
vyriai ten vaikščiojo, džiaugėsi, 
dainavo, kovojo ... O aplinkui 
šlamėjo didelės girios. Ten pa
kliuvę priešai kartais paklys
davo ir lietuviai juos be mūšių 
paimdavo. Tų miškų jaU nėra, 
bet tebėra dar upeliai. Matai, 
kaip gražiai tie upeliai vingiuo
ja? .... Matai, % kaip merginos 
tenai eina į paupį? O žiūrėk, 
kaip garnys, ant stogo stovė
damas, į jas žiuri! Kartais sa
vo snapu kalena, 'žiūrėk, ką tos 
merginos ten veikia!... Tai dro
bę jos traukia ... Jos ir jų ma
mytės audžia drobes ir paskui 
tiesia ant pievų, kad lytus jas 
išplautų, kad saulutė jas išbal
tintų. Dabar štai jos atėjo dro- 
bes ant nakties sutraukti, o ryte 
vėl išties ... Įsivaizduok, miela 

L dukrele, kur po karžygių kojų 
žemė drebėjo, kur kardai švyt
ravo, dabar vęl ramu, lietuvai
tės audeklus tiesia... '
LIETUVAITĖ: —Matau? ma
tau ! ... Pasakok, seneli, * pasa
kok ! .. .
KANKLININKAS: —Tai lietu- 

Į vaitės tenai, mieloji! ... Matai, 
po šimtmečių vergovės Lietuva 
vėl kėlės, tarsi iš numirusių!... 

I Kilo kovos, pasigirdo šūviai, su- 
I žibo Lietuvos 
I “Lietuva 
I perkūno 
I pasaulį 
I Lietuvos

viai tvarko, patys valdo.
I mergelės, ką tenai matai, tai 
I tavo seselės! ... Tikrai, tavo se

sutės, lietuvaitės!... žiūrėk, 
kokios jos gražios! skruostai,

I tarsi jurginai, raudonuoja .,. 
I žiūrėk,'kaip gražus jų veidai...

Kaklas, tarsi gulbės, ištolo bal
tuoja, išdidžiai tai į vieną, tai 

I į kitą pusę kryptelėja... Kaip 
I tik tavo!... O jų akys, tai ly- 

J giai, kaip tavo! Tik įsižiūrėk,

,kojo, daug man dainavo apie 
Lietuvą...
KANKLININKAS: 
šaly gyvendama savo dukrelei 
dainavo
Lietuvos ilgėjosi.. 
LIETUVAITĖ: — 
mokė!
KANKLININKAS: —Kokia 
laiminga, dukrele!... (Po trum
pos pauzos).—Ką ji tave išmo
kė? .Padainuok man!

(Girdisi introdukcija į “Kur 
Banguoja Nemunėlis.”) 
LIETUVAITĖ: —Mamytei ge
riausiai patikdavo ši daina: 
(Dainuoja).
“Kur Banguoja Nemunėlis,” 
muz. M. Petrausko.
KANKLININKAS: —Taip, taip 
... Tai kiekvieno lietuvio šir
džiai maloni dainelė ... Tai ksa- 
vero Vanagėlio žodžiai. .. Tai 
tėvynės išsiilgusios širdies gie
smė ...
LIETUVAITĖ: —KodėJ tokie, 
kaip Ksaveras Venegėlis ir dau
gybė kitų taip naudingų 
tuvos vaikų turi gyventi sve 
tur?
KANKLININKAS: —Tai 
labai ilga istorija, kad viską 
apsakyti. Matai, dukrele, geriau
sius Lietuvos sūnūs šaudė, 
blaškė vokiečiai, šaudė, blaškė 
ir Sibiro sniegynuose žudė ru
sai; melavo klastavo ir intriga
vo lenkai... Už tai išvyti,, iš
bėgę svetur Lietuvos sūnus ir 
dukros, išsiilgę tėvynės, daina
vo, pasakojo rašė apie Lietuvą. 
Taip lygiai ir tavo mamytė. Į- 
vairiais sumetimais gyvena sve- 
timose šalyse dar ir šiandien. 
Ir tenai jie dar tebedainuoja, 
tebebudina vienas kitą. Vis 
naujų dainų parašo!... 
LIETUVAITĖ: —O taip, taip! 
Aš moku vieną dainą iš vėles
niųjų—neseniai parašyta. Jos
dar mano mamytė nespėjo iš
mokti !
KANKLININKAS: —Gerai, du
krele, padainuok!...

Svetimoj

apie Lietuvą!.
’ ’ A 
Ir mane • v
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Lie-

butų

•Norėčiau iš-

—Papasakok

■ ,.f ,

Įeina į kūną 
per skilvį ir 
žarnas skau- 

. \ / - ,. • ' ■ ■ . • .

smą mažint.

Pašaliną 
Gerk’ės 
Skausmą 
nešvankumą

Tas greitis sų kokių veikia . Bayer 
tabletės pągelbaį nuo gerklės skaus-/ 
mų yra tikrai nuostabus gydymas, 
paprastas ir maloiįųs. Visk s k$s 
reikia padaryti, tai sutrinti ir ištir
pinti tris tikras Bayer Aspirin table
tes vienanl trečd Ty vapdrns stikli
nėj, gi su tuo mišiniu išgargaliuoti 
du kartu, gilvą užlaužąs. '

Šis 'medikalis* gargaliavimas veiks 
veik kaip 'lokąlė .anestetiką skau
džiuose, įerzintuose gėrimės audiniuo
se., Skausmas palengvės ūmai, Užki
mimasatsitUisys.'

Jus pasakysite, kad tai nuostabu, 
o ir tie keli jų kainos centai palie
čia didėles “gerklės gargaliavimų? 
išlaidas ir stiprius vaistus. Beto, ]ka-‘ 
da pirksit, žiūrėkit, • kad gautumėte 
tikra BAYER ASPIRIN.

tikrumoje 1 centas tablet

15cuž 12M TABLETŲ
2 Pilni Tuzinai 25c<

■
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• Nėra nieko naujesnio kepime kaip Ai, 
1938 metų A-B Arlutocrat. Visai enamę- 
lluotas baltu, lengvai nuvAloinu, porcele- 
nu su juodu apsiaustu pagrindu. Turi 
pilnų 17 col. kepiniui vietą su aufoma- 
tifika karščio kontrole, šen ir ten trau
kiamą broilerio 'skyrių su east ahiminutn 
broilerio patarnavimo staleliu. Erdvus pa- 
sidėjimui Ir šildymo pečius] Keturi Duel 
sirnmer-save burnerlai ir automatiškas 
viršutinis žibintuvas..

A u tomatiškas 
pečius kainuoja 
mažiau perkant 
mažiau vartojant

PIRK DABAR IR TAUPYK!

*
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Trys rentkartis UbandS Ir 
ui tyri <| aeną linlment* kaipo 

■ patikim* vaistą. i.
t b«

Skaudėjimas muskulų b. n t kurtoj 
dalyje kūno greitai paleng-

AMin Mokykla
Lekcijos—Kursai nupiginti. Akordionai stu
dentams išrendavojami. Galima pirkti ir mo

kintis tiktai po $1.25 j savaitę.
Studentų modelis pradinis Akordionas 10 b. už $16.50 
28 basų Akordionas ................................. .......  už *59-50
80 basų Akordionas ..................................... už $89°°
120 basų Akordionas ................. ...................  už J99-oo
Gitaros mokiniams po ...........     $4-95
Profesionalų Akordionai po $250®® ir aukščiau

Jos.F.Budrik,"-
3409 ir 3417 SO. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 8167
CHICAGO, ILLINOIS

Budrijco Radio Makalai Nedėliomis WCFL, 970 kil. 7:30 iki 8 
vai. vakaro.

Budriko Akordionistai per radio WAAF, 920 kil. Nedėliomis ir 
Pėtnyčiomis kaip 4 v. po pietų.

WHFC, 1420 kil. Ketvertais nuo 7 iki 8 v. vakaro.

padangė. 
kėlės” aidas, 
griausmas per 
nuaidėjo!... Ir 
šalelę vėl patys

kokios tyros akys,—tarsi kar
velio ... Žiūrėk, kokios jos žva
lios, kokios miklios, laisvos,— 
tarsi aukso žuvytės!. Matai\,|taip žygiavo!... Girdi, kaip 
kaip gražiai jos bėgioja, tarsi 
drugiai marguoja!...
LIETUVAITĖ: —Iš tiesų!... 
Kaip aiškiai aš - jąxs matau!.,. 
Jos, tarytum į ijiane vis pasi
žiūri !. 
kia! ...
KANKLlNINjKĄSf —Tai tavęs 
jos laukią 1,4 .ilgihi^ jos savo, 
už jūrio • sesutes J u. . Ar gedytu- 
meis būti jų tarpe,.?, Ąr gėdy- 
tumeis jas pripažinti savo se
sutėm?. ■ ■ i.■ ''■•7' :' 
IJETUVAITĖ:' . Ne, ne! . . .
Jos mailirri. turėtų gėdytis!,.. 
Jostaip pidkios,' tyros, kifuioš. 
KANKUNINKAS: Ne, ne!...
Jos tau ne pėrpuikibs! Tu esi 
prakilni. J lietuvaitė ir gražutė, 
kaip- ir" jp^H. ... . J- . ? • * * 
LIETUVAITĖKaip butų’ma
lonu, Jei; tarpe jų galėčiau būti! 
.. Aš pradedu - ilgėtis / \ 
KANKLININKAS: —Kai : su
grįši pasakyk ir kitom užjūrio 
lietuvaitėm,; kad rięsišarmaty- 
tų Iprisipažinti ' lietuvaitėmiš.

Tarytai
įhe vis paši
lto’ tai . lau

graži daįnelė skamba per miš
kus? . .. 

.............................. r • •

Girdisi choro arba orkestro 
balsas “Ei, prie ginklo, kareivė
liai”, iš “Už Vilnių!”) 
Kanklininkas savo kalbą tęsia: 
—Tai tavo broliukų daina!... 
Dainuok su jais mieloji!...

1 (Daina^pasigirsta balsiau?, už 
kulisų. Lietuvaite atsistoja, gu
si jaudinus tą pačiąz dainą dai
nuoja. Kanklininkas vęl sėdi su
simąstęs). ' , , ' L-

; : 0 uždanga ■ :

IŠ LIETUVOS i;

ir 
tarsi 
visą 
štai, 

lietu-
O

* iACJMM-JNAUJajs.NU Foto’
Magometppų v i r š i 1 o s. 

Viršuj: Egipto karalius Fa- 
rouk (po kąiyei), kuris yra 
peršamas į kalifus. Jį re
mia Aga Khan (po deši
nei), Indijos 30,000,000
musulmonų vadas.

Žemai iš kairės Ibn Saud, 
Hedjaz karalius, ir Amir 
Abdullah, kr i e priešinasi 
tam, kad karalius Farouk 
butų paskelbtas islamo ka
lifu:

KIEK LIETUVOJE 
PRADŽIOS MOKYKLŲ 

■ \ j * ’ 1 ’ ’ ” * , . i ;

| Statistika paduoda įdomius 
skaičius apie Lietuvos pradžios 
mokyklas.- Pradžios mokyklų 
mokytojų ir Į nuosavų pradžios 
mokyklų namų Lietuvoje (be 
Klaipėdos krešto) buvo 1913 
m; mokyklų —. 875, mokytojų 
■— 1022> s mokinių — 51,221. 
Nuosavų napių neturėjo. 1919 
nepriklausomybės kūrimosi me
tais, mokyklų buvo — 10$6, 
mokytojų — 1232, mokinių — 
45,540. Nuosavų namų dar ne
turėta. i

1920 m. mokyklų buvo 
1173, mokytojų — 1483; moki
nių — 71,648 ir nuosavų na
mų jau įsigyta 367. Toliau jau 
kasmet mokyklų skaičius augo 
po 200-^-300, mokytojų— 300— 
400, mokinių po 20,000-30,- 
000 ir mokyklų po 20-—40, Pav. 
1925 m. mokyklų buvo ~ 
2064, tnokytojų — 2875, mo
kinių — 123,785 ir savų namų 
— 530. Toliau, nuo 1927 m. 
mokyklų, mokytojų, mokinių ir 
saVų namų skaičius pradėjo 
augti smarkiu tempu. 1930 m. 
mokytojų buvo — 4008, moki- 
o -
639. Per penkerius tnetus pri
augo — 1935 m. buvo: mokyk
lų— 2301, mokytojų i— 4498, 
mokinių — 249,665 ir savų na
mų — 824, o 1937 m. buvo — 
mokyklų 2308, mokytojų — 
5000, mokinių — 269,950 ir sa
vų namų 930. Kaip matyti iš 
patiektų skaitlinių, mokyklų, 
mokytųjų, mokinių ir savų na
mų skaičius kasmet auga, sa- 

Ivų namų kasmet mokykloms 
pastatoma opie 30—40. —-Tsb.

mų 
1 l t

200,960, savų \ namų -

L?" ■■' sfct.

.. SILENT REFRIOEUATION ,,GAS HEATING
_____________________________

Ji THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY 
PHQNEWABA$H 6000 ._________—.£

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDA.. ..t

GRIPSHOLM
• 23,000 tonų įtalpos

$106.50
$206.00

$152.00
$289.00

Gegužės 28 d., 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

Trečia Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą ........ .......
Į abi puses .............................

Turistinė Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėda ............
Į abi puses .......... .............. ............

' Taksai $5.00 atskirai.
Ši ekskursija jau yra labai populiariška, nes 
kas metai vis daugiau ir daugiau važiuoja.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių
Sąjungos.

Dėl dokumentų ir visų informacijų kreipki
tės j patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

. Chicago, Illinois.
a

Pabrango Algos
----— — —- * vi • ♦ 1 •. — Ūkininkai sa- 

vo samdiniams šiemet moka 20- 
30 litų. brangesnes algas, negu 
pernai, žemes mokesčiai padi
dinti, geležis pabrangusi, oda ir 
inanufakturos gaminiai taip

RASEINIAI

pat, miško kaina—pakelta. Tie
sa, už kviečius ir pašarų bran
giau mokama,bet jų nėra— 
mažai užaugo. /

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse
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Publlshe<| Daily Ęrcapt Sundąy by 
The Lithuanian Neita Pub. Co., Ine.

1739 South Halsied Stręet
Telephone CANAL 8500

Subsęripfion Ra t esi
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8,00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 3c 
13c 
75c
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“PATAISĖ” NEPRIKLAUSO
MYBES DEKLAMACIJĄ.

Entered as Second Class Matter 
Maręh Tth 1914 at tha Post Office 
of Chieago, Ilk uąder the aęt of 
March 3rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadienių®. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 3. Halsted Chicago, 
111, Telefonus Ganai 8500.
=5

Ufeakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metamą •••r-r-**^**^**-—”**-........
Pusei metų .....
Trims jnSnesiąpiti --------
Dviem rąSpesiams... ....
Vienam mėnesiui ............

Chicagoie per išnešiotojus: 
Vieną kopija ______ _

Savaitei ------------ ---------
Menesiui .....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagąj,

Metama •*a,|*i)H*«^0**-!M**^*«vr*A*a******fa**** $5.Q0
Pusei metų ............... v___  2.J5
Trims mėnesiams ..........,,  1.50
Dviems menesiams .........  1.00

♦Vienam menesiui ...___ ___ ... .75
IJetųvoJe ir kitur užsieniuose" 

(Atpiginta)
Mętains ...... — —•••••••• $8.()0
Pusei matų ——r— .... 4.00
Trims hjąnesiama w--- ------ 2.50
Pinigu® reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartu SU uŽRfikvinu.
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Sveikiname Lietuvos žmones
Šiandie sukanka 20 metų nuo tos dienos, kaį Lietu

va pasiskelbė nepriklausoma, . . ■ ' .
Tas Vasario šešioliktos dienos aktas parodė atgi

musį Lietuvos žmonyse pasiryžimu gyventi, nepriklau
sant nuo jokių svetimų valdžių, ir sukurti savo valsty
bę su savo valdžia ir savo įstatymais,

Tas Lietuvos žmonių pasijtyžimas, išreikštas Ne* 
priklausomybės Deklaracijoje^ buvo įvykintas. Lietuvos 
valstybė buvo sukurta, ir Steigiamasis Seimas, visų 
Lietuvos žmonių išrinktas demokratiniu budu, pateikė 
jai konstituciją,, pagrįstą demokratiniais pamatais, kaip 
kad Deklaracijoje buvo numatyta.

Visiems lietuviams šiandie yra džiaugsmas, kad 
nepriklausoma Lietuva gyvuoja, kad ji atsilaikė prieš 
visas pokarinių laikų audras ir atsigynė nuo priešų, ku
rie ją norėjo sunaikinti. Mes, išeivijoje gyvenantieji lie
tuviai, sveikiname Lietuvos žmones, sulaukusius 20 me
tų savo nepriklausomybės sukaktį — sveikiname ir lin
kime, kad nepriklausoma Lietuva gyvuotų amžinai, 
kaipo pilnateisis pasaulio tautų šeimos narys! '

’ ' Į,,.., ........ .....Į.... . „......... i............................—

Turi būt atsteigta Lietuvės demokratija
Mes džiaugiamės, kad Lietuva yra nepriklausoma, 

bet mes liūdime, kad yra skaudžiai pažeista jos demo
kratinė santvarka.

Dar nesuspėjus Lietuvos demokratinei santvarkai 
sustiprėti, kuomet Lietuvai gręsė pavojus iš Lenkijos 
bajorų, jos teisėtai išrinktą, žmonių valdžią užpuolė 
naktiės metu grupė ginkluotų smurtininkų,, jėga pri« 
vertė ją atsistatydinti ir užrioglino ant sprando žmo
nėms “tautos vadą”, kuris su policijos ir žvalgybos pa- 
gelbą valdo kraštą iki šiol.

Tas uzurpatorius ir kai kurie artimesnieji jo pa
kalikai buvo tarpe asmenų, padėjusių savo parašus po 
Lietuvos Nepriklausomybės Deklaracija. Jie paniekino 
iškilmingus Deklaracijos žodžius apie demokratybę ir 
sulaužė savo priesaiką Lietuvos konstitucijai. Todėl tas 
jų smurto žygis bus minimas Lietuvos istorijoje su pa
sibjaurėjimu.

Lietuvoje turi būt atstęigta demokratinė santvar
ka —tik tuomet Lietuva bus tvirta, laisva ir laiminga. 
Amerikos lietuviai, kurie visomis išgalėmis rėmė 
vą jos kovose dėl išsivadavimo iš svetimo jungo, 
kuo galėdami Lietuvos žmonėms, kad jie kaip 
greičiau nusikratytų dabartinių savo despotų.

Amerikos lietuviai reikalauja amnestijos
niems kaliniams, kurie nukentėjo, kovodąmi dėl žmo
nių laisvės ir ekonominės jų būklės pagerinimo, Jie reL 
kalauja, kad Lietuvos žmonėms butų grąžinta žodžiu, 
spaudos, susirinkimų ir organizacijų laisvė ir užtikrin
ta sąžines laisvė. Jie ręikaląuja, kad Lietuvoje butų 
panaikinta mirties bausmė ip visoks teroras prieš as
menis, kurie nepritaria valdžios politikai,

Amerikos lietuviai reikalauja, kad, valdžia Lietuve* 
je butų perduota į rankas liaudies išrinktų atstovų. '

Lietu- 
pades 
galint

politi

Lįet? R.-Kat, Susivienijimo 
organas “Garsas”, vasario 10 
d. įdėjo pirmame , puslapyje 
Lietuvos Nepriklausomybės De- 
klaraciją su “pataišyrriu”; pit- 
mame deklaracijos paragrafe, 
kur sakoma , “Lietuvos Taryba 
.... skelbia atstatanti .nepri
klausomą demokratiniais pama
tais sutvarkytą Lietuvos val
stybę” tas laikraštis praleido 
žodžius “demokratiniais pama
tais sutvarkytą”, taip kad j p 
paduotas tekstas skamba: °Lię- 
tuvos Taryba .. . skelbia atsta
tanti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę”.

Demokratinius pamatus “Gar* 
sas”ziš deklaracijos išėmė. Dp- 
mokratybė klerikalams, iš tie
sų, ir nerupi. z

O fašistuojančipji “Dirva” 
nepriklausomybės deklaracijos 
visai neįdėjo, nes tepai kalba
ma' apie Lietuvos valstybės su
tvarkymą demokratįniaįs pąT 
matais ir apie “demokratiniu 
budu visų gyventojų išrinktą” 
Steigiamąjį’ seimą, Fašistai to
kių dalykų neinėgsta.

KLERIKALIŠKAS EGOIZ-
MAS. >

nių įr pavertė visą kraštą kon 
oentr arijos stovykla, — apie 
šituos dalykus tas arkivyskir- 
pas tylį, Jąm širdį skauda tik
tai dėl to, kad naciai ėmė var
žytį kūnijos teises.

Tas kardinolas, kaip ir visi 
kiti klerikalai, gina tiktai sa
vo luomo reikalus, o visuome
nės gerove nesirūpina.

Dėl šitokio siauro luominio 
egoizmo klerikalai visose šaly
se tolyn vis labiau netenka įta
kos. ' '

DR, LIUDAS VAINEIKIS
W V w;.Į ■ - g, .J. ■ T-

KAIP LIETUVA SKYNĖ KELIA SAVO 
NEPRIKLAUSOMYBEI

į '......

SMETONA DOVANOJĘS
BAUSMĘ VOLPEMARI- 
NJNKAMS IR VOKIE

ČIAMS.

Popiežiaus 16 metų karūna
vimo paminėjime Muencheųo 
(Vokietijos) arkivyskupas,' kar
dinolas Faulhaber, savo pamok
sle pareiškė:

“Bojševjkų ir nacių ideolo
gija viename dalyke yra ben
dra abeji kovoja prieš 
bažnyčią ii’ abeji siekiai su
griauti krikščionybę.” 
šitais žodžiais kardinolas, 

be1 abejones, skaudžiai įžeidė 
Vokietijos hitlerininkus, f nds 
jįe skelbia, kad svarbiausias 
jų pašaukimas gyvenime esąs 
išgelbėti pasaulio civilizaciją 
nuo komunizmo — o čia arki
vyskupas Faulhaber stato na
cius ant vienos lentos su ko-, 
mupistais! ■ .

Bet kad ir buvo drąsus tię 
kardinolo žodžiai, vistiėk jo -ign 
reikštoji mintis yra menkos 
vertės. Visą, ką jisai turi prięš 
barbarišką Hitlerio diktatūrą, 
tai kad ji “kovoja prieš 
bažnyčią”. Kad Hitleris su są- 
vo rudaisiais -] vandalais su
trempė demokratinę krašto 
konsiitucįją, kad jisai uždrau
dė visas lajsvas darbininkų oi’” 
ganizacijas ir jas apiplėšė, u^« 
grobdamas jų iždus; kad Jisąi
išžudė tūkstančius nekaltų žmo- didesnis. ’

DR. LIUDAS VAINEIKIS - DIDYSIS UE- 
TUVIŲ SPAUDOS DRAUDIMO LAIKU 

KOVOTOJAS
tiškąjį darbą pradėjo dirbti 
kartu su pirmaisiais “Audros ’ 
spindyliaie, 1^89 pabėgęs 
Mintaujos gimnazijų, jis įstojo 
į Maskvos upiversitetą studij uo- 
ti medicinos, $a jis taip pat 
veikliai dalyvavo lietuvių stu-* 
dentų draugijoje, bendradarbią-: 
vo lietuvių Prūsuos leidžiam 
muose laikraščiuose, organizavo 
tiems laikraščiams leisti lėšas. 
Studentaudamas Liudas Vainei
kis jau tiek plačiai buvo pasi
reiškę savu tautiškais darbais* 
jog rusų valdžia jį buvo ištrėk 
muši iš Maskvos iv uždraudusi 
jam gyventi Lietuvoje. Valsty
binius gydytojo egzaminus jis 
išlaikė 1896 m. Charkovo uni
versitete.

Į Spmrtr-rrr

Palangoje, bet vėliau sutiko, nes 
Liudą Vaineikį įsileisti į dides
nį miestą rusams atrodė dar pa- 

Chicagos "Tribūne korespon- vojingfiau. Įsikūręs Palangoje, 
' 'netoli anuometinės rusų-vokie

čių sienos, Liudas Vaineikis 
pradėjo iš Prūsų į Lietuvą ga
benti lietuviškas knygas ir laik- 
naščius. Jis tas knygas ir laik- 

Į raščius iš Prūsų gabendavo ve- 
žimais ir iš Palangos jas toliau 
skleisdavo po visą Lietuvą ir 
riet po užsienį, kur kiek daugiau 
gyvendavo lietuvių. Be to, 1899 
m. vasarą suorganizavo Palan* 
goję pirmąjį lietuvišką spektak* 
lį, kuriame buvo suvaidinta 
lietuviška komedija “America 
pirtyje”. Spektaklio afišos buvo 
išspausdintos lietuvių kalba įr

i plačiai po Palangą ir kitas Lie
tuvos vietas išplatintos. Pirma
jame lietuviškajame spektakly
je, kuris įvyko prie pat juros 
kranto grafo Tiškevičiaus dar
žinėje, dalyvavo labai daug pu
blikos, kurios tarpe buvo kimi- 
gaikštis Oginskis, grafas Tiške
vičius ir daug kitos ano meto 

'Lietuvos diduomenes ir šviesuo- 
I menės. Liudas Vaineikių pirma
sis panaudojo teatrą lietuvių 

I tautiškajai propagandai.

“Žemes reforma” Lenkijoje?
T.i» ■■■■T||ir-||«r r-i! - r|r J. ,1 "ii ,

Iš Varšuvos pranešarna, kad Lęnkijos miwterių 
kabinetas nutarė nusavinti ir išparceliuoti 38,778 hpk« 
tarų žemės, priklausančios stambiems dvarininkams. 
Tie dvarai yra daugiausia buvusiose Vokietijos pro
vincijose — 22,540 hektarų Poznanėje ir 13,652 hekta
rai Pamaryje, /

Tai, matyt, Lenkijos valdžia jau nebegali ignoruo
ti valstiečių reikalavimu. Bet ta ministerių kabineto 
sumanytoji neva žemės reforma busJtik lašas juroje. 
Lenkijoje yra jnilional bežemių ir mažažemių valstie
čių ir šu kelioms dešimtims tūkstančių hektarų paten
kinti jų negalima.

Lenkiją šiandie valdo generolai, ir pulkininkai, ki
lę iš dvarininkų luomo, taigi tikrumoje ta valdžia yra 
dvarininkų valdžia. Bet ūkininkai tolyn vis labiau ne
rimsta, ir jų judėjimą valdžia pestengią nuslopinti. Su 
ūkininkais kooperuoja miestų ^darbininkai, y

Anksčiau ar valiau šitos dvi* jėgos tu^s paimti vir
šų. Tuomet Lenkijoje bus pravesta ne tokia žemes re
forma, kokią dabar: projektuoja Varšuva.

22,540 hektarų Poznanėje ir 13,652 hękta-

Lietuvai, siekiančiai nepri« 
klausomybčs, teko praeiti tris 
etapus: pirmasis etapas buvo 
tos nepriklausomybės idėjos 
skleidimas tautoje. Tai buvo 
maždaug nuo “Aušros’ laikų li
gi vokiečių okupacijos, Antrasis 
etapas—tai buvo tos nepriklau
somybės siekimas įvairių dip- 
oipatinii| derybų keliu, šis lai
kotarpis tęsėsi maždaug nuo vo
kiečių okupacijos ligi Lietuvos 
nepriklausomybes paskelbimo 
1918 metais vasario 16 d. Pa
skelbtąją Lietuvos neprįklaųsę- 
mybę musų kariams teko ginti 
su ginklu rankoje. Tai trečias 
ir paskutinis musų tautos etapas 
į visišką nepriklausomybę.

Skinant kelią Lietuvos nepri
klausomybei, labai daug nuopel
nų tenka 1917 metų Vilniaus 
konferencijos išrinktajai Lietu
vos Tarybai. Tos tarybos pa
grindinis tikslas buvo siekti 
Lietuvos nepriklausomybės. Ta
čiau vokiečių karo okupacinė 
valdžia tai tarybai tenorėjo pri
pažinti siaurą ūkio reikalų tvar
kymo kompetenciją ir į ją žiu
rėjo ne kaip į savarankišką, 
bet tik kaip į patariamąjį kraš
to valdymo organą. Kad taryba 
butų kompetentingesnė spręsti 
įvairius krašto reikalus, tai į 
ją reikėjo kooptuoti ir mažu
mų atstovus, Tad, dėl jų koop- 
tavimo ir pradėjo tartis taryr 
bos prezidiumas, Tačiau tie pa
sitarimai jokių vaisių nedavė, 
nes vienos mažumos labiau kry
po į rusus, 
gudus.

Pradėjus 
pirmiausia 
sunkią krašto būklę, Taryba sa
vo rašte Vokietijos kancleriui 
ir vyriausiam rytų karo vadui 
plačiai nušvietė sunkią Lietu
vos kultūrinę ir ekonominę būk
lę. Ji reikalavo, kad butų su
mažintos vokiečių okupacijos 
valdžios * rekvizicijos ir įvairus 
mokesčiai, kad butų leidžiama 
lietuviams steigti savo rąpkyk- 
las ir dirbti kitokį švietimo ir 
kultūros darbą, kad butų ener
gingiau kovojama su krašte iš
plitusiu banditizmu ir įvairiomis 
kitomis okupuotojo krašto ne
gerovėmis. t

Valstybės Taryba taip pat rū
pinosi užmegzti kuo glaudžiaus- 
siu santykius su įvairiomis už
sienio lietuvių organizacijomis, 
kurios taip pat dirbo ir kovo
jo dėl Lietuvos laisvės. Tam 
reikalui buvo išrūpintas leidi
mas išvažiuoti į Lietuvių Kon
ferenciją Šveicarijoje ir Stock- 
holme. Į StockhoĮmą tarybos de
legacija pasiuntę savo įgalioti
nį Dr. Jurgį šaulj, kuris 1917 
metais spalių 18-30 d. referavo 
Rusijos lietuvių atstovams apie 
Vilniaus ’ konfereniją ir 
bendrąją Lietuvos padėtį, 
rezoliucijose Stockholmo 
ferencija priėmė Vilniaus 
ferencijos nutarimus ir pripa
žino Lietuvos Tarybą Vyriau
siuoju Lietuvių Tautos organu 
kraštui ir valstybei atstovauti. 
Tokį pat pripažinimą ir para
mą Lietuvos Tarybai pareiškė 
1917 m. lapkričio 6 d. Šveicari
jos ir kitų kraštų Lietuvių Kon
ferencija. Gavę visų kraštų lie
tuvių paramos Lietuvos Tary
bos delegatai, prezidiumo na
riai Antanas Smetona, Dr. Jur
gis šaulys ir inž/Steponas Kai
rys, Berlyne kreipėsi tiesiog į 
vokiečių vyriausybę, ieškodami 
joje paramos prieš vokiečių ka-» 
ro okupacinę valdžią, Nors vo
kiečių civilinė valdžia ir nesuti
ko su karę valdžios varoma po
litika Lietuvoje, tačiau ji nė 
kiek nebandė ją keisti ir net 
Reichstagui pašalinus Lietuvos 
okupacinės karo valdžios šefą 
kunigaikštį Izenburgą Birštei- 
ną, paliko ta patį valdymo sis
tema. Bendrais politikos klau? 
simais dėl Lietuvos ateities Lie
tuvos Tarybos delegaciją sūdą*

rė kontaktą su Reichstago at
stovų dauguma, kuri pasižadėjo 
remtį savarankiškos Lietuvos 
sudarymą tik tada, jei jis su
eitų į tam tikrus santykius ap- 
draudžiančius vokiečių intere
sus įvairiomis konvencijomis.

Nors vokiečių vyriausybė ir 
neprieštaravo nepriklausomos 
Lietuvos sudarymui, tačiau ji 
visokiais budais stengėsi, kad 
toji sudarytoji Lietuvos valsty
bė kuo labiausiai priklausytų 
nuo Vokietijos. Kuršo baronai, 
kurję jau iš seno buvo didelėje 
vokiečių kultūros įtakoje, steri-' 
gėsi, kad Kuršas atitektų vokie
čiams, Todėl ir vokiečių karo 
atstovai Berlyne stengėsi lietu
vių delegaciją pakreipti į tą pu
sę, kur ėjo Kuršo baronai, Už
sienio Reikalų Ministerijos bute, 
prieš pat audienciją, lietuvių 
delegatai gavo iš Izenburgo te
legramą, kad Kuršas norįs susi
jungti su Vokietija, ir jei lietu
viai to pat nepadarysią, tai vo
kiečiai žiūrėsią į Lietuvos te
ritoriją tik Grenzberichtigung 
(sienos išlyginimo) atžvilgiu. 
Suprantamas dalykas, kad Liet
uvos Tarybos delegatai su to
kiais vokiečių pasiūlymais ir 
spaudimais jokiu budu nenorėjo 
sutikti. Kadangi vyriausia karo 
būstinė tada faktįnai kreipė 
vokiečių politiką arba joje tu
rėjo lemiamos įtakos,* tai Lie
tuvos Tarybos delegatai ieško
jo, audiencijos ir pas vokiečių 
Vyriausiojo Štabo viršininką ge
nerolą Ludendorfą. Jie įteike 
jam tam tikrą pro memoria, 
kurioje vokiečių karo valdžiai iš
dėstė lietuvių tautos siekimus, 
Audiencijai pasibaigus, Vyriau
sia Karo Valdžia pateikė tai į: 
pat savo pasiūlymą, kuris ta 
čiau delegacijos negalėjo pa 
tenkinti jau vien dėl to, kac 
jame Lietuvos valstybės nepri
klausomybė nebuvo alkiai pri
pažįstama. Be to, jame Lietu 
vos Tarybos vaidmuo buvo su
vedamas ligi paprasto vokiečiu 
okupacinės valdžios padėjėjo.

Naujasis vokiečių kanclęrh 
grafas Hertlingas Lietuvos at 
žvilgiu šiek tiek pakeitė atmos 
ferą. Reichstago daugumos pri 
tariamas, jis savo programine 
j e kalboje deklaravo, kad vo 
kiečių vyriausybė pripažįsta LĮe 
tuvai, Kuršui ir lenkams teisę 
apsispręsti ir sudaryti tokią .sa 
vo kraštui ateitį, kuri atitikti 
jų kultūros kryptį. Į tą dek
laraciją lietuvių delegacija atsa 
kė grafui Hertlingui tam tikr< 
telegrama ir prašė audiencijos 
Po palankių kanclerio grąfi 
Ęertlingo pareiškimų audienci 
joje Lietuvos Tarybos delegaęij, 
1917 metais gruodžio 1 d. su 
darė protokolo forma pirmą pre 
liminarinę Lietuvos sutartį. si 
vokiečių Užsienių Reikalų Mi 
nisterija. Pagrindinė tos preli 
minarinės sutarties prasmė bu 
vo ta, kad Lietuva pati, pasi 
rėmusi Vilniaus konferencijoj 
nutarimais ir tautų apsispren 
dimo tęise, skelbė savo nepri 
klausomybę ir visų valstybinu 
ryšių sutraukimą su kitais kraš 
tais. Tiek karo, tiek civilinė vo 
kiečių vyriausybė darė stipri 
spaudimą, ir amžinos, tvirtos są 
jungos su vokiečiais ryšį jos 
statė kaip conditio sine qua non 
Tik atskiri Reichstago daugu 
mos atstovai numatė, kad tok; 
klausimo statymas sudaro pa 
vojingą vokiečių reikalams po 
litįką, kuri Santarvėje ir neu 
tralėse šalyse turės keltį įąpu 
džio, kad vokiečiai kėsinasi a 
neksuoti užimtuosius kraštus 
Tačiau* iškovoti lietuvių delega
cijai geresnių sąlygų jie vis de 
to neįstengė.

(Bus daugiau)

dęntas Donald pay praneša iš I 
Kauno, kadį prisiartinus Lietu
vos nepriklausomybės 20 metų 
sukaktuvėms Lietuvos valdžįa 
davusi amnestiją buvusiam šar
vo sėbrui Augustinui Voldema
rui, daugeliui Klaipėdos vokię- 
tinįpkų, kurie sukilimą] 
prieš Lįętuvą, įr taip pat dvy
likai ūkininkų, nuteistų už da
lyvavimą 1935 m. judėjime.

šita žinia dalįnąi patvirtiną 
United Press pranešimą, kuris 
buvo vakar pakartotas “Naur 
jienose”.

Tačiau Lietuvos pasiuntinys 
Washjngtone, p, žadeikis, per
sakė Amerikos Lietuvių Kon
greso delegacijai, kuri vakar 
jam įteikė amnestijos peticiją 
su 20,000 parašų, Sako, kąd 
Lietuvos valdžia “amnestijos 
klausimą svarsto’^

Tąigi, gąl .būt, kad įki vakar 
dienos am^ątijos reikalas dar|* 
nebuvo galutinai išspręstas —- r 
Smetona jau buvo nutaręs pa- 
liiiosuoti, Voldemarą, Klaipėdos I 
nacius įr 12 Suvalkijos/yąlsįie-L;vLių0ąiJX^įpję.ikį rusų žandarai. 
Čių, bet kitų . politinių kąlinįų sekė nuo pat studentavimo lai- 
likimą įąr svarstė. kų, Todėl jam dirbti lietuvių

Ar Kaunas tuoja^ išpildys buvo labai pa-
AmerikosnJietu-vių reikalavirna, P!°J1"ga- ^aClaU J‘S> bllda™as 
ar dar kunį Jaika “sperečysis”, <ildel?s. ld^lsTas- ,t0 Pav°Jaus 
Vistiek tas' judėjimas už tie. nepa.se.,_19_00 m. Ji rųsų zan. 
tuvos politinių kalinių išvada- ^™,¥>ir-P°rr? met1 ’^a' 
Vima nepasiliks be vaisių, _ >mę Mintaujos ir Liepojos Ralė- 
juo labiau, kad toks pat juąę. Jmuųae penkerienis metais 
jimas eina ir Lietuvoje. trėmė j Sibiro gilumą, į vadįna-

Jei pasirodys, kad Lietuvos |mi» ,'JakutU kraštą. Liudų Vai- 
valdžia paliuosavo sąmokslinin- |ne'ki suėmus, jo darbą toliau 
ką Voldemarų' ir Klaipėdos hit- Sėkmingai tęsė žmona,.kurių jis 
lerininkus, kurie darė sumok- puvo vedęs 1900 m. Liudą Vai
sią atplėšti tą kraštą nuo Lie, neiki įrėmus į • Sibirą, drąug 
tuvos, bet nepaleidžia iš kalė- su Juo; ižyažiavo ir žmoną. ,1904 
jimų tų Lietuvos žmonių, ku- «• Liudas Vaineikis, pasinaųdo. 
rie kovojo dėl laisvės, tai Ame- dam<'s Politiniams kaliniams 
rikes lietuvių pasipiktinimas teikiama amnestija, sugrįžo į 
tautininkų, diktatūra bus . dar Jjletyv? \r su mažomis pertrau- 

komis iki pat savo mirties gy- 
_|veno savo pamiltajame Palam 

| gos miestelyje. Liudo Vaineikių 
žmona yra gabi literatė ir savo 
veikaluose “Palangos atsimini
mai” ir “Iš praeities kovų” plar 
čiai ir vaizdžiai aprašų savo 
daug 'Lietuvai nusipelniusio yy^ 
ro darbus jr vargus. Be to, ji 
praėjusių metų pabaigoje išlei
do romaną “Grafas įr žmonės”. 
Liudas Vaineikist pildant jo va
lią l^uvo sudegintas kremato
riume. Tsb.

. - . . . ' • ■ ■ * . 
šių ipetų gausio 17 d. 7 vąl.

15 min. ryto Kaune Dr. Jono 
Basanavičiaus vardo kąyo ligo
ninė ję šįrdies liga mirė Dr, Įrie
dąs Vaineikis, jis buvo vienas 
iš didžiąją lietuvių ■ spaudos 
draudimo laikų kovotojų, už sa
vo tąutinį darbą smamiąi nu
kentėjęs nuo rusų valdžipš. Liu
das Vaineikis buvo gimęs 1869 
m- rugpiųčio 19 d. Svirplių kąi- 
me, Joniškio valsčiuje/ Šiaulių 
apskrityje. Kiek pasimokęs na
muose, Joniškio pradžios mp- 
kykloje ir privatiškai Mintau
joje, jis įstpjo J Mintaujos gim
naziją. Mintaujos gįmriazijųje 
jis jau buvo susipratęs lietuvis' 
ir veikliai dalyvavo slaptoje Jel
gavos lietuvių draugystėj e ir

r'i'Lf ' ueA-UJ i b ii < '!■ +*

KORESPONDENCIJA
•i i.fcm.mręs

Pittsburgh, Pa

kitos į lenkus ar į

savo darbą, taryba 
stengėsi pagerinti

apie 
Savo 
kon- 
Kon-

kurį laiką buvo još pirmininkų. Kadarigi Liudui Vaineikių! 
Pirmieji didieji Liudo Vaineik|o 
lietuvių' tautiškojo veikimo mo
kytojai buvo aušrininkas Dr. 
Jonas šliupas ir musų rašomp- 
sįos kalbos tevag Jonas Jablon
skis. Tad Liudas Vaineikis taų-

buvo uždrausta apsigyventi Lie
tuvoje, tai jis nutarė apsigy
venti Kuršo gubernijoje^ kuriai 
tuomet priklausė ir - Palangos 
miestelis. Iš pradžių rusų vąL 
džia jo nenorėjo7 leisti gyventi

Pittsburgho Liet. NeprikJ, 
Apvaik. praėjo sėkmingai., žmo-’ ’ '/ ' ■ " 1 . ■ 1 •
nes nesutilpo svetainėj. Vaidy-. 
la neatvyko, Politiniams kąlL 
niams surinkta $63,90. Pitts
burgho Universiteto Kamb. — 
14 dolerių su centais, Vilniaus

» y

mokykloms 8 dol. su centais.
E, Mikužiutė.

Remkįte tuos, kurie 
garsinasi

. “NAUJIENOSE”
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EKSTRA!!!
Komunistai išardė Lietuvos 

nepriklausomybės 
, minėjimą

Dvidešimties metų Lietuvos 
NeprikUuaomybės minėjimas 
Toronte, kurį ruošė Kom. Liet. 
Demokratijai Atąteigti vąsarįo 
13 d., komunistinių chuliganų 
lįk’O sugriautas! Į tą minėjimą 
buvo pakviestas SLA 236 kp. 
moterų choras, bet komunistai 
įžiūrėjo, kad tame chore yra 
jiems nepakenčiamas asmuo. 
Kai kurie minėto komiteto na
riai pradėjo reikalauti, kad ta 
dainininke butų pašalinta, bet 
choro narė pasakė: “einam vi
sos ar nė vieną!” Jau publikai 
susirinkus, komitetas dar apie 
valandą posėdžiavo, galų gale 
nubalsavo, kad leist dainuoti. 
Kuomet choras pasirodė sceno
je, susiorganizavusi komunistų 
goveda pradėjo baubt. Pianistė 
G. Yokubynaitė.. pareiškė, kąd 
choras sutinka palaukti penkias 
minutes, kol baubliai išsibaubs. 
Vienok gauja nesiliovė. Tuompt 
choro atstovė St. Batkienė pa
dėkojo už baubimą ir pareiškė, 
kąd musų narė mums brangi ir 
dėl jos visas choras atsisako 
dainuoti. Publikoje kilo baisus 
pasipiktinimas komunistų pasi
elgimu. Visi pakilo iš savo vie
tų ir pareiškė apleidžiu salę pro
gramai dar neužsibaigus, šis ko
munistų žygis numaskavo juos 
galutinai. Jeigu kai kurie musų 
draugai dar manė, kad su ko
munistais galimas koks nors 
bendras darbas, tai dabar jie 
pamatė, kad tai neįmanoma. 
Taip, tas istorinis Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas, bai
gėsi liūdnai ...

—Frances

DAR APIE BENDRĄ 
FRONTĄ

Jau S^rg apie .Toronto Hben
drą frontą” buvo rašyta. Rašė 
apie jį komunistai, rašė socia
listai, rašė ir dar kiti, bet yra 
dar daug ir tokių, kurie dar, ir 
nerašė. Vienas iš jų ir aš, todėl 

• tegul bus leisita ir man savo 
“dvįlekį” kur nors įsprausti, 

* Kaip jau visiems torontie- 
Čiąms yra žinoma, prieš pusan
trų metų su viršum čia susitvė
rė Komitetas Demokratijai Lie
tuvoj atsteigti. Šis sumanymas 
kilo S. V. lietuvių tarpe ir net 
kongresą tam tikslui buvo su
šaukę Clevelande, kuriame ir 
Kanados lietuvių pažangiųjų or
ganizacijų atstovai dalyvavo.

Iš to kilo sumanymas tą ko
mitetą suorganizuoti Toronte ir 
jį ėmė organizuoti komunistai.

Prieš tai komunistai atvejų 
atvejais socialistams piršdavo 
bendrą frontą, bet socialistai 
atsakydavo jiems, kad bendras 
frontas su komunistais yra neį
manomas tol, kol socialistai ne-< 
turi laisvės Sov. Rusijoj, todėl 
jo steigimas visuomet atpulda- 
vo.

Atsirado gera proga sudaryti 
bendrą komitetą Lietuvoj de
mokratijai atsteigti.

Tikslaąjtilnuą ir daugelis jam 
pritarė, tik kai kurie socialistai 
abejojo komunistų širdingumu 
tai demokratijai ir neskubėjo 
prie to viso prisidėti.

Organizuodami šį komitetą 
komunistai nuolatos kartodavo, 
kad dirbsime savo organizaci? 
jose atskirai kaip patinka ir de
ra ir vieni kitiems jų įsitikini
mus nevaržysime.

Praėjo beveik dū metai. Dirb
ta visai gerai ir ramiai. Pada
ryta pusėtinai daug nė tik Lie
tuvos, bet ir Ispanijos demokra
tijos labui.

Tik Štai vieną gražią dieną 
Liaudies Balso editoriale pama-

socialistams* ultimatumą. Jo tu
rinio nematau' reikalo čia žymė
ti, nes tai jau tilpo pirmesnio- 
§ę korespondencijose.

Kogi jie iš socialistų 
reikalauja?

Nugi reikalauja, kad socialis
tai išsižadėtų visų socialistinių 
principų, o darytų taip, kfcip 
“batka” Stalinas liepia ir nori, 
žodžiu sakant, kad taptų Mas
kvoj davatkomis, nes kitaip jie 
negalėsią sų' socialistais bendru, 
dirbti.

Turiu pabrėžti, kad tokiu pa
sielgimu komunistai no vieno 
socialisto neapkrikštys komu
nistiška vieną, bet juo labiau 
sukels juose pasipiktinimą.

Negražu iš jų pusės taip da
ryti. Juo labiau, kad patys bu
vo laidavę socialistams jų įsiti
kinimų nevaržymą, o dabar jie 
jau ryžtasi diktuoti, ką socialia- 
tai turi daryti,

šis įvykis dar kartą parodė, 
kad komunistais negalima pasi
tikėti, kuomet jie rodo tau nuo
širdumą, nes po to nuoširdumo 
visuomet slepiasi klastą.

Iš pradžių šį komitetą tik ko
mitetu ir tevadino, bet dabar 
jau tiek įsidrąsino, kad jį tik 
bendru frontu ir teeįtuoja.

Atšaukė simpatiją
Liaudies Balse vasario 2 die

nos laidoje komunistų partija 
atšaukė simpatiją vietos SLA 
kuopai ir socialdemokratų par
tijai.

Kai dėl vietos SLA kuopos, 
tai nematau, kodėl komunis-> 
tams ji butų nekošer. SLA kuo
poje ir jos susirinkimuose nie
kas nepolitikuoja ir ji jokio ka.- 
ro Sov. Rusijai nepaskelbė, kaip 
kad komunistai rašo. Atstovas 
tame komitete dalyvauja dėl to, 
kad tas komitetas yra suorgar 
nizuotag gynimui demokratijos^ 
o SLA yra demokratiška orga
nizacija.

O dėl socialdemokratų, tai nė
ra ko stebėtis, kad jie simpati
ją atšaukė, nes abejoju, ar jie 
kada nors socialistams simpati
zavo. Nokomupistas

Iš Toronto lietui" 
veiklos

Toronto lietuviu komiteto 
Lietuvoj demokratiją at* 
steigti parengimai.

Vasario 11 d. mėn. įvyko 
lietuvių kalbos mokyklėlės vai
kučių parengimas, kurį pildė 
vien mokyklėlės auklėtiniai ir 
jų draugai — simpatikal. Pro
gramai susidėjo iš 2 veikąliukų, 
“žiema” ir komed, “Vienas iš 
mudviejų tyri apsivesti“1, Žie- 
mos dalyviai geriausiai pasirodė 
Mingiliukas, Ragauskiukas ir 
Vilkeliutė, kiti visi nors mažes
nes roles turėjo, bet vistiek sa* 
vq drąsumu kuopiiikiausiai su
vaidino. Antrosios komedijos 
“aktoriai” B, Jpkųbynęa, G. 
Frenzelytč ir Kukliukai atliko 
nepaprastai gerai, galima saky
ti, kad šiuose jaunuoliuose sle
piasi dideli gabumai, kuriais 
vertėtų susidomėti. Ypačiai juo
kino žiūrovus gabiu vaidinimu 
Frenzelytė, Jokubynas ir Kuk-« 
liukas, nes jų rolės buvo juo
kingos. Kukliutė kaipo drovios 
mergaitės rolėj labai tiko. To
liau sekė trijų mergaičių dialo
gas -r- ginčas, kurs baigėsi “tai
ka”; jį atliko Bęiįkiųtč ir sesur 
tės Požeraltės. Antra dalis pro- 
gramo buvo koncertinė. Labai 
gražiai atliko pora dueto nume
rių vargonėliais ir pianu G. ir 
B. Jokubynai. E. žarskaitė ga
biai naudodama piano paskam
bino gražų dalykėlį, “Grįežk 
smuiką griežk“, žodžiu, visi da
lyviai — vaikučiai taip gražiai 
pasirodė, kad tik džiaugtis rei-

tėme, kad komunistai pastatė kia jų gabumais. Aš linkiu, kad

šis parengimas paakstintų dau
gumą jaunuolių prisidėti prie 
mokyklėlės įr lieta veikimo, tuo
met turėsime dažniau panašių 
parengimų ir vaikučiams bus 
progos lavintis lietuviškume, 
pup kurio jie dar nevisai nuto
lę. Programas' baigėsi liaudies 
dainelėmis, kurios labai pątiko 
klausytojams. Po programos 
moterys paruošę .waktorfąmsv 
skanių karštų “šunyčių”, ku
riuos jie užsigerdami “papsu” 
„valgė su didžiausiu apetitu. Kol 
tęsėsi jų vakarienė, tėvą! ir sye* 
$ąj smągiąi pasišoko. Nemoka
mą! mušiką teikė Jokubynaitį, 
Šimonis ir Tąurinskas, tuo pa
aukodami mokyklėlės naudai 
keletą dolerių. Viso šio parengi
mo prirengimui tenka nuopelnas 
mok- Butkui ir jo žmonai už 
pagelbėjimą veikalus priruošti 
ir Jokubynaitęi už choro su mo
kinimą. Jiems komitetas reiškia 
didelį “ačiū”. Beje, beveik ne
pamiršau pranešti visuomenei, 
kad mokyklėles, palaikymui at
siliepė su aukomis sekanti as
menys: po 'vieną dpi. aukojo A. 
Ėrenzelis, M. Jpkubynienė, J. 
Menkus, Kulienė, Vilkelis, Ru- 
šinskas ir mažytė Mikšiute, po 
50 d. M. Šimonienė ir 'Snieškąi- 
t*5 smulkiais suaukota $2.25 ot. 
Iš viso $10.25. Visiems aukavu
siems, ųž parėmimą mokyklėlės 
palaikymo taipgi didelis “ačiū”. 
Dėkoja komitetas ir tiems, ku
rie atsilankymu parėmė, kas su
darė irgi šiek tiek pelno. Už iš
platinimą daugiausia įžangos bi
lietų vaikučiai gavo, dovanaą, 
kurių pirma teko G. Frenzelytęp 
antra Daukantukui ir trečia 
Kuklytei. Kitą kartą kiti vaiku
čiai pasiryžę šiuos laimėtojus 
“sumušti” išplatindami dar .dau
giau bilietų. Taigi lauksime kito 
panašaus parengimo.

Kitas parengimas to pat ko
miteto paštangpims ’ suruoštas, 
tai, Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų paminėjimas, įvykęs 
vasario 1$ d. šio parengimo 
programa sudaryti buvo deda
mos pastangos, kąd įvyktų kuo- 
puikiausias. Atidarius progra
mą Lietuvos himnu, sekė J, Jo- 
kubyno kąjbą, kuriai jis nupie
šė gana vaizdžiai Lietuvos vi
dujinę padėtį. Kad'jo kalba pu
blikai patiko, tai tvirtina ramus 
išklausymas ir “katutės”. To
liau sekė įvairus numeriai, suąi- 
dedą iš įvairių dalykų, k. t. vy
rų oktetas ir moterų, kuriąs 
mokę T, Merkis ir Kuncienė, 
vįeni ir tepti sudainavo labai 
gražiai ir gražias liaudies dai
neles., Kadangi visus programo 
dalyvius suminėti užimtų daug 
vietas, todėl manau neužsigau- 
site, gerbiamieji, kad visiems 
bendrai tarsiu komiteto vardu 
nuoširdų ašių už dalyvavimą 
šio paminėjimo programe. Iš vi
są dalyvių skyrėsi jaunutė ir 
gabi Ilda Pauliutė, kuriai dau
ginusią priklauso nuopelno ir aš 
drįstu ją pavadinti šio progra
mo “žvaigžde”, Ji kaipo vikri 
ir “talentinga” džiugino žiūro
vus net 5 įvairiais numeriais. 
Reik tiesa pasakyti, kad Ildų- 
tė bus ateityje “didelis” žmo
gus, — to linkiu! Tikiu, kad jį 
nekartą mus linksmins savo ga
bumais. Už tokį gausų prisidėji
mą pagelbėti mums šio vakaro* 
program® nesigailime jai ir tė
veliams d^ug, daug padėkos Jr 
šviesios ateities. Antrą dali prp- 
graino pradėjo dr. Z. Janauskas 
savo kalboje, apįbudih.namap iš
eivių lietuvių ' nuopelnus link 
Lietuvos “liaudies”, ?0 jb kal
bos sekė dar keletą numerių, jų 
dar ir daugiau buvo, bet pąąi- 
rodžlus scenoj ŠLA kuop. mote
rų chorui, kurios pareng. kom. 
kviečiamos: sutiko /dalyvauti ir 
pasiruošė sudainuoti keletą gra
žių. dainelių, tik dėl įkilusio pu
blikos tarpe “baubimo” įr 
triukšmo, neįmanomą buvo su
dainuoti. Nors šis “neramumo” 
sukėlimas buvo

t ACMB-NAUJIENV P 
'GĖLĖS, calANGELES

Foto]

LOS
P-ia Wagner, aktorė, kuri 
reikalauja perskyrų. Vyrą 
kaltina, žiaurumu.

vienam asmeniui (kaip publika 
išsireiškė) ir buvo iaismeniškd 
pobūdžio, vienok visos moterys 
numatydi rhos, kad tokiame pa
minėjime turi teisę dalyvauti 
kiekvienas asmuo, jaučiąs save 
lietuviu ir manydamas, kad to
kiam viešam ir -^reikšmingam” 
parengime — ųc vieta reikšti 
bilė kokius asmeniškus kerštus 
Savo dainavimą neprądėjo nors 
ir buvo prašomos tęsti progra
mą. Del kilusio nemalonaus in
cidento nebaigtą dalis progra
mos prisėjo nutraukti. Dėl šio 
įvykio nesijaučiu turinti teisės 
komiteto vardu kalbėti, todėl 
manau komitetas pats imsis jį 
išrišti. Nuo savęs labai apgai
lestauju, kad taip įvyko. Nors 
įžanginėj kąlboj buvo prašoma, 
kad jei ir nepatiktų kas hors iš 
programoš Numerių bei jų pil
dyto jų, vįetfėk prašoma, buvo 
turėti ant tiek kantrybės ir 
nedrumsti Šios šventės neramu
mais, bet kantriai prisilaikant 
kritikūAti jei bus reikalas ve- 
liau. Gaila, kad tą širdingą no
rą palaikyti ramumą “včjigs” iš
sklaidė irriižnešė tokią audrą, 
kurios pasekmes gali atnešti ne
maloniu s1ginčus “bendrame vei
kime”. Baigdama aprašymą iš 
komiteto parengimų širdingai 
prašau komiteto narius ir vi
suomenę vengti panašių įvykių, 
ardančių musų bendrą veikimą, 
tais visiems “skaudžiais” klau
simais !

, Komiteto k'Oresp

Toronto, Ont.
Politinis analfabetas moka 

kitus politikuoti
Torontiškio “Liaudies Balso” 

naujasis administratorius Z. J,, 
neseniai nusiėmė nuo kaklo sa
vo. škaplierius • ir jau suspėjo 
pabuvoti net kelių skirtingų po
litinių grupių nariu. Dar nėra 
metų kaip jįs organizavo' Mon- 
tręale U D. D., kurią jis dabar 
pi avardžiuoja net trockininkąis. 
“Liaudies Balse” 210 nr. pasta
bose sako: “Yra žmonių, kurie 
save 'vadina progresyviais ir an
tifašistais, kartais net ir sociar■ « z . listais, bet nepajėgia atskirti 
proletariato diktatūros nuo fa
šistinės diktatūros. Sąmoningai, 
ar nesąmoningai jie vis bando 
įkalbėti žmonėms, kad jeigu esi 
demokratijos šalininkas^ tai tu
ri kovoti ir prieš Sovietų Są
jungą, nes ir (tenai esanti dik
tatūrą.” ; . x

“Gudrusis” Z. Jana.uskas sa
ko, “kad socialistai nęmoka. at- 
skirti proletariato diktatūros 
nuo fašistų diktatūros. Bet pa
sirodo, kad Z. Janauskas neži
no net to, žodžio proletariato, 
reikšmės- Nes proletariato dik
tatūra reiškia, kad diktuoją ne 
vien komunistų partija, arba J. 
Stalinas, bet visą dirbančioji vi
suomenė, kurią K, Marksas ir 
pavadino pręletariatu. Na, o So
vietų Sąjungoje ar turi teisių, 
visa dirbančioji visuomene dą- 

taikomas tįk l^vauti vyriausybėje, kuri dik-

tuoją visuomėnei, ką pastaroji 
turi duryti ir ko ji neturi dary- 
tiL■'ja-; . \

Kam gi šiandien yra nežino
mą, kad Sovietų Sąjungoje esa
moji diktatūra yra tik komunis
tų diktatūra arto J v Stalino, Ne-' 
bent tik nežinoma tokiem^ D°ii- 
tikajma kaip Danauskui Ir pa
našiems, Nes jie laike Rusijos 

i* du to ilgoka lai
ką “ščyrai“ tikėjo į R, K, skel
biamos teziusA Na, o k* s liečia 
bendrą komunistų melą “buk 
.sociaŲstai mėgina įkalbėti žmo
nėms, kad jei esi demokratijos 
šalininkas, tai turi kovoti, ir 
prieš Sovietų Sąjungą.“ Visas 
blogumas ; gludi tame, kad ko
munistai Sovietų Sąjungą skai
to gryna sa^o nuosavybe, taip 
kaip savo kelines,: kurias jie nu- 
siperka, Bet kad Ir kelinės skai
tosi tik tuomet nuosavos, jeigu 
jas įslgyji teisėtu keliu, tai yra 
nusiperki. Bet nuėjus į kito, na
mus sų. ginklo pagalba atėmus 
Jš kito, tas kelnes ir jas akdtyti 
savo nuosavybe yra neteisinga. 
Taip lygiai ir Sovietų Rusijos 
valdžią komunistai yra įsigiję 
tik ginklo pagalba, nuversdami 
teisėtai susidariusią revoliucinę 
darbininkų ir valstiečių tarybų 
valdžią. Lygiai taip kaip A. 
Smetona su A. Voldemaru įko
pė į valdžią ir paskiau po ke
lių metų dėl užsienio akių pa
darę neva rinkimų komediją ir 
tuo save legalizavo. Bet ar Lie
tuvos liaudis gali ir iar pripa
žįsta tokius rinkimus? Aišku, 
kąd nė. Tąip lygiai negali pripa
žinti ir Sovietų Rusijos darbi
ninkai ir valstiečiai, lygiai ir 
kitų šąlių klasiniai- susipratę 
darbininkai negali to pripažinti. 
Socialdemokratai kovoja ne 
prieš Sovietų Rusiją, bet tik 
prieš komunistišką reakcinę dik- 
tatųrą, kurį yra pamynusi 168 
mJjŲOpųįi Rusijos darbininkų 
ir valstiečių teises. Nes komu
nistai savo partijoje negali pa
kilti narių skaičiumi per mi
lijonus, Ir tik dėl to jiems rei
kalinga nuoiątinč diktatūra, nes 
,jaj demokratiniu keliu butų at
liekami parlamentiniai rinkimai, 
kaip kad praeitais metais ten 

.įvyko, tai komunistai neturėtų 
progos byti išrinktais.

0 jei Damauskas tikriną 
busią socialistai kovoju prieš S. 
Rusiją, kaipo Pfičš valstybę, tai 
jis yra tikras ‘žmonių suvedžio
tojas, o kadangi, suvedžiotojai 
dirba prie laikraščiOi tai ir tas 
Laikraštis sayaime/tampa tokiu 
pąt. Jeigu Jcnauskas neprlparo- 
dys visuomenei, kur ir kada .so
cialistai įkalbinėjo žmonėms, 
kad - reikalinga kovoti prieš S. 
Rusiją, tol jįs bus skaitomas 
žmonių suvedžiotoju.

Kadangi panąšlęms į Janaus- 
ką žmonėms joks fckfų priro
dymas nieko negelbsti, todėl aš 
iš savo pusės patarčiau visam 
dabartiniam “L, Balso“ štabui 
kaipo ištikimiems S, Rusijos ko
munistų partijos gynėjams pa- 
sirihktl aukų kelionei į S, Rusi
ją kas, tikiu, labai lengvai pa
vyktų, nes ir aš pats neatsisa
kyčiau paaukoti tam tikslui, tai 
yra “L, H,“ štabo nariams nu
važiuoti j komuhistiška rojų 
penkinę, tik su .ta sąlyga, kad 
jie turi ten išgyventi nemažiau 
vienų metų,, o jei grįžimui pri
truks * pinigų, tai lai vėl muša 
“trivogą“, tai mos sukeikime au
kų ir sugrįžimui, Tuomet, įįkiu, 
mes jau busime vienminčiai ir 
nereikės mums ginčytis dėl 'to, 
kodėl mos ginčijamės šiandien, 
Aš tikiu, kad mąno pasiūlymas 
OL B,“ štabui bus priimtinas, 
čiumpa, jei jie nuoširdžiai tiki 
tuo, ką jie skelbė apie S, Rusi
jos gyvenimą. /

Gi jiems atsakius pasinaudoti 
Šiuo mano, pasiūlymų, bus žen
klas, kad jie ir patys tuo neti
ki, ką jįe kiliems gyrė.

—Marksistas
V" ' /. «

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Liet. Mokyklėlės paren

gimas
TORONTO, ONT. — Vasario 

11 d., 8 v. v. 6 Denison St. įvy
ko bendros Liet kalbos Mokyk
lėlės parengimas, kuris visapu
sišku pavyko, Publikos buvo vi
dutiniškai, Vaikučiai dalyvavu
sieji programoje, dėjo visas pa
stangas, l^ad pasirodytų geriau. 
Ypač keturi didesnieji, kuriems 
buvo pavestu suvaidinti suau
gusiems skirtą veikalą “Vienas 
iš mudviejų turi apsivesti”, kai 
kuriais atvejais ir suaugusius 
sumušė. Galima butų daug dau
giau iš vaikų susilaukti, jeigu 
butų žmogus, kuris vien tik vai
kučių auklėjimų lietuviškoj dva
sioj rūpintųsi Ir tuo reiktų pa
sirūpinti, nes vaikučių prieaug
lis nemažas. Metai po metų su
sidarys gražus būrys jaunimo, 
kurio dabar, lietuviu 
atokuoja. Vakaro parengimu 
daugiausia rūpinosi St, Katkie
nė. Tėvų komiteto nerys A. 
Frenzells kaipo to vakaro ve
dėjas atsišaukė į susirinkusius 
dėl aukų mokyklėlės išlaikymui. 
Buvo suaukota per dešimt do
lerių. Nors vakaro vedėjas bu
vo labai dėkingas ir už tai, bet 
reikia kbąi nusistebėti, kad lie
tuvių mokyklos išlaikymui ne
surenkama net 10-tos dalies tos 
sumos, kurią lietuviai sudeda 
kasmet svetimai spaudai!

Lietuviai skursta be savo sa
lės parengimams, be patalpos 
mokyklėlei, knygynams ir drau
gijų susirinkimams ir tai tik to
dėl, kad mes lietuviai pirmoje 
vietoję statom kitų reikalus. Ki
tiems mes atiduodam dolerius, o 
Sau pasiliekam centus. Kitiems 
išlaikom laikraščius, pastatam 
sąjes, o. patys einam klupščiub-, 
ti, kad tie kitataučiai * duotų 
mums kokį purviną kampelį, ir 
mums jie duoda tik tada, kai. 
nuo jų atlieka . . .

Atbuskit Toronto lietuviai 
nors-kartą! Ne sru trupmius 
pasilikim, bet atbulai. Ar daug 
mes lietuviai gavom aukų iš ki
tataučių? Nesakau, kąd nerei
kia matyti kitų, bet ne taip,

kąd savę nuęktęs skriausti, o 
matyti tik kitus.

Kuriasi Lietuvių Jaunime
Kliubas

Teko girdėti, kad keletas 1U-. 
tuvių moksleivių imasi iniciaty
vos įsteigti Toronto liet jauni
mo kliubą. Nors jau anksčiau 
yra buvęs panašus klubas, bęt 
dėl komunistinės politikos jis 
turėjo išnykti. Dabar, kaip gir
dis, žr.dama su politiką nieko 
bendro neturėti. Butų gerai, 
kad nors kartą musų politikie
riai susiprastų ir nekištų savo 
nosies į jaunimo kultūrinį vei
kimą. Nuo savęs linkiu, kad 
jaunimas ne tik susiburtų, bęt 
sėkmingai lietuviškoje dvasioje 
veiktų.

Pripažino
“N-nų” skaitytojams jau te

ko pastebėti Kam Lietuvių ži
niose, jog t; m tikra dalis To
ronto lietuvių nustojo komunis
tų simpatijos... Komunistų Fra
kcija teikėsi tą pareiškimą pa
daryti per spaudą; vadinasi, 
viešai. Bet pirm, negu komunis
tai priėjo prie to punkto, kur 
jie savo simpatiją atsiima — 
jie taip supliekė patys save, ked 
net nu! Paimkim kad ir šį jų 
pareiškimą: “Kadangi tūla to- 
rontietė per Naujienas paskelbė, 
jog Susivienjiimo Lietuvių A- 
merikoje, Toronto kuona nuta^ 
re kovoti prieš Stalino ‘skerdi
mo aparėtą’, kitaip sakant, prieš 
Sovietų Sąjungos valdžią”.

Vadinasi, ta “tūla torontietė” 
priminė tik apie kovojimą prieš 
Stalino “skerdimo aparatą”, o 
komunistai patys papildė, jog 
tas “skerdimo aparėtas” tai na 
'kas kitas, kaip tik Sovietų Są
junga Valdžia!

Na, - gerbiamieji, jeigu kas 
nors dar vis manė, kad ant ko
munistų be reikalo užsipuola
ma, t: i štai virš pareišti žo
džiai iš pačių komunistų lupų. Ir 
ko ilgiau' žmonės pateisins to
kias žudynes Rusijoje, juo dau- 

'giau žmonių bus išžudyta.
—Frances

Bendrai vartojamas telefonas yra lyginamas sii jūsų 
automobiliu, kurį dalinatės su šeima, gyvenančia sker
sai gitves. Nieko netrųkatą karui,. . išskiriant to, kad 
tuosyk kada jus norėsite jį vartoti, vartoja kiti.

Bendras telefonas duoda jums tą patį patarnavimą 
kaip ir atskiras telefonas, išskiriant atsitikimus, kada 
negalite vartoti . . < ar kada (teaugai negali jūsų prisi
šaukti . . . dėlto, kad tuosyk kiti žmonės vartoja. Daug 
kąs keičia bendrai vartojamus telefonus j atskirus, nes 
patogumas yra taip didelis ir priekinės išlaktas taip ma
žos, Ar nepanorėtumėt jus pakeisti? Tik pašaukit musų 
raštinę. Illinois Bell Telephone Company. ‘

Chicagoj šaukit OFF'icial 9100

..............   ................... 'H   ........... ...... į»'f ■"» —jhno
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Night
Promote a Healthy Condition 

i grraBftU1 11 1 ■
DSl Akių suerzintu nuo Saidas, Vijo, . 
arba Puikių, vartokite keist* tetų Ma
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Safc for Inlant or Adui t. At ąll Druggists. ■
Murinę Company, Dept. II. S., Chicago IWrit4 fer Frea Eye took
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’ Diena Iš Dienos

Darys Operaciją 
B. Navickui

Šįryt, 9 valandą, Mercy ligo
ninėje bus padaryta operacija 
žinomam 18-tos aphelinkės biz
nieriui Boleslavui Navickui, 666 
West 14th Street. Jam bus nu
plauta viena koja.

Ligonis gulės kambaryje 
149. Draugai ir giminės malo
nėkite už kelių dienų 
kyti.

Šiemet jie vėl nusipirko na
mą po antrašu 550 W. 43rd St. 
kuriame p. Sipavičius ir su- 
nuęi užlaiko taverno biznį. Da
bar jie rengiasi prie “grand 
opening” parengimo, kurį 
mano surengti šio mėnesio 
pabaigoje. Apie tą mano pa
garsinti “Naujienose” vėliaus.

Gero pasisekimo naujiems 
biznieriams. —J. A. S.

Jonui Laudanskui
Sekasi Biznis

. KAUJESNOg, Čhhgo, fll.
Atrasta Naujienų |įvkofitn<k.

* koncerte 'Jį3;1-! £

Trečiadienis, vas.

Sesers

jį aplau-

Duktė.

sunkiai

Serga
P. Bakutienė

Tūlas laikas, kaip
serga P. Bakutienė, 3447 So.
Morgan St. Ji apie mėnesį lai
ko išgulėjus lovoj, bet šiomis 
dienomis jau pradėjus sveik
ti ir šiek tiek vaikščioti.

• Jonas Laudanskas (Lau- 
dont) užlaiko gerų Midwest 
Food Store, 3441 So. Morgan 
St., nuosavam name. Jo biz
nis švarus ir tvarkingai veda
mas, duoda geras įplaukas.

šiemet Jonas Laudont nu
sipirko naujų Dodge automo
bilį. Sakosi manus vykti ato
stogų, kad bent kiek atsilsėti 
Jo buce ris esąs patikimas ir 
galėsiąs laikinai vesti biznio 
dalykus. —J.A. S.

l ACME-jN aUJUjIN Ų Fotu]

Ligonė vis dar esanti gydy
tojų priežiūroje, bet Mr. Ba
kutis tikisi, kad jo žmona ne
trukus. visai pasveiks.

Budriko
Programas

Ma-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Edward Zickus, 26, su
rie Ascilla, 24

Frank Elevicz, 25, su Kathe-
rine Klein, 21

Tony Subotas, 31, su Gamet 
Burgman, 24

Diana Napier, kino* akto
rė ir Richard Tauber (aus
trų dainininko žmona), ku
ri guli Londono ligoninnėje. 
Ji susižeidė Šveicarijoj. ;

PAMESTA
t ■ • . ‘

Pamesta ar kas per 
paėmė vyrišką skrybėlę,

Tamsiai mėlyna vyrišką, 
skrybėlė; size 7’4,.

Juoda vyriška skrybėlė; di
dumas nepažymėtas.

Tamsiai pilka, beveik juoda 
vyriška skrybėlė. <.

Vyriški kaliošai 11 sizo.
Balta scarf su jut>da/W rai

de.
Marga kvietkuota scarf.
Vyriškos juodos skurinės pir

štinės.
Juodos moteriškos pirštinės.
Viena balta mergaitės pirš- 

tinukė.
Viena ruda . šilkine pirštinė.
Juodas nuo dresėš diržas.
Automobiliaus laisnio kvitą 

Mildred Gregel iš Coopersville, 
Michigan su keletą kitų doku
mentų. > •

Kreipkitės į Naujienas, 1739 
L Halsted St. TeL’Canal 8500

5 kg cukraus, šiemet cukraus 
gavo tik sezoniniai darbininkai. 
Didelis ekonomiškumas jaučia
mas ir kt. srityse. Atrodo, kad 
cukraus fabriko administracija 
jau nesitenkina tuo milžinišku 
pelnu, kurį atnešė jai šie me- ir tesėjo.

tai (darbas ėjo sklandžiai, 
runkelių čukringumas nepapras
tas), o' stengiasi pelnų didinti, 
begraibydami nuo tarnautojų, 
ir darbininkų tuos menkus tru
piniui, kuriuos anksčiau pasiūlė

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Šmotų

SPEGIAL
OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

EXTRA

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Mr. Sipavičius ir Sūnūs 
Tavernų Biznyje

Pp. Sipavičiai per daug me
tų gyveno Bridgeporte prie 32 
St. ir Lituanica kur jie turėjo, 
nuosavų namų, bet 1935 me
tais pardavė.

Servizks 
Vienam 
žmogui

INTER-NATIONAL 
_Wine & Liąuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

iš WAAF radio stoties, 
iki 4:30 vai. po pietų ir 
gėrėjomės gražiu akor- 
grojimu Lauksime šn;

kas sekmrfclien.i ii

Pereitą sekmadienį teko gė
rėtis dviejais lietuvių radio pro- 
gramais, kuriuos pateikė žino
mas radio pionierius Jucvas 
Budrikas. Pirmą programą ga
vome 
nuo 4 
tikrai 
dienų
programų 
penkiadienį.

Antras puikus programas 
buvo iš stoties WCFL nuo 7:30 
iki 8 vai. vakaro. Gražiai dai
navo baritonas-dainininkas; 
grojo šaunioji Budriko radio 
orkestrą ir su žingeidumu 
klausėmės Makalų lošimo. ' Dė
kojame p. Budrikųi už jo gra
žiausius lietuviškus radio pro
gramos kaip viršminėtus, taip 
ir leidžiamus kas ketvergą iš 
WHFC stoties.

Kauniškis.

NEW YORK. — Shepard 
Traųbe reikalauja iš Fran
cas Farmer, kino aktorės, 
$75,000. Savo reikalavimą 
jis remia tuo, kad jo pas
tangomis ji įsigavo į Holly- 
woodą.

MOTERŲ SKYRIUS
šią savaitę MOTERŲ SKYRIAUS raštai dang au 

šia yra skiriami Lietuvos nepriklausomybei atžymėti 
Kalbamas skyrius turėjo pasirodyti šiandien, tačiau d ė; 
vietos stokos jis atidedamas rytojaus dienai. Vad’nas, 
kaip ir paprastai, tam skyriui paskirtą d eną.

SUSIRINKIMAI
_____________ ll____l__l_________ ___ _________________________ ________________________________ U-J_____ I... ------------ •

Humboldt Park Lietuvių Politikos KliuLo susirinkimas įvyks 
vasario 17 d. 8 v. vak. 3600 W. North Avė.t Įėjimas iš 
Central Park Avė., 2 lubos. Nepamirškite lankytis į mi
tingus. Sekr. A. Lungevicz.

L ACAlC.-lNAUJlibW Ų

TAWAS, MICH. — Ed 
Anderson, vietos medžioto
jas, yra tiek atsargus, zkad 
šautuvo nevartoja. Tačiau 
ir su saidoku jis laimi, kaip 
šis paveikslas parodo, dau
giau nei kiti su moderniš
kais šautuvais. \

KAS PENKTADIENĮ YRA LAIMES DIENA

DAMF WASH

UŽ 10 SVARŲ 
4c už kas svarą virš to

AIR-FREED DAMP 
WASH

Grąžinama Drėgni—Ne šlapi 
Ne Supainioti, Tinka 

Prosyti.

* MARŠKINIAI 
su ryšuliu

ARCHER
> BAIGIMAS
!*y' P°

LAUNDRY
PltM Yoit Alway»

VISI TELEFONAI — LAFAYETTE 9211

klaidą 
juodą 

bedver, taipgi rusvą slatson 'vy
rišką skrybėlę.

Prašome sugrąžinti arba at
eiti atsimainyti Naujienose. 
Pašaukite Canal 8500.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

TeL Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Srreened) .................  tonas •
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Lietuvių Dem. 
Lyga Eina Su 
Kelly ir Nash
Nutarė prisidėti prie tos gru

pės rink mų kampanijos \ * ' '
Praeito ketvirtadienio vaka

re Marųuette Parko field 
house, prie 67 ir So. Kedzie 
Avė., Lietuvių Demokratę 
League of Cook .g^nty laikė 
savo mėnesinį susirinkimą.

Skaitlingai atsilenkiiiš valdy- 
b. i ir ckzekutyvi^įn komitetui, 
apsvarsty ta daug /svarbių k au
šimu apie ateinančius balan- 
•džio menesio rinkmus ir fpie 
lygos labą.

Svarbiausias
buvo tas, k; d Ly^/t pasiųs re
zoliuciją trims.
tent majorui E. Kelly, Natio
nal Committeeman P. Nash ir 
kengresmanui A. Sabath, kad 
Lyga nutarė prisidėti pris Na.- 
tional Headąuarters, Morriscn 
Hotel dėl atein nčių rinkimų.

Toliau tapo nutarta laikyti 
Lygos susirinkimus naujoj vie
toj, būtent Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43 street.

Taipgi liko nutarta surengti 
šokių vakarą Lygos labui, šiam 
dalykui apsvarstyti t: po iš
rinkta komisija, susidedanti iš 
sekamų asmenų: J. Stanko- 
wicz, J. Yuška ir S. Cibulskio.

Lygrs Koresp.

nutarimų

asmenims, bu-

LIETUVOS ŽINIOS
Cukraus Fabrike Dar
bininkai ir Tarnautojai 
Arbatą Geria Su Savo 

Cukrum
MARPJAMPOLĖ — Cukraus 

fabrike ilgą laiką- kiekvienas 
kontoros tarnautojas gaudavo 
po 1.5 kg. cukraus kas mėnuo, 
kuri suvartodavo gerdamas ar
batų pertraukos tarp' darbo me
tu. šita norma prieš keletą mė
nesių buvo sumažinta iki 1.5 
kg kas du mėnesiai, o dabar
jau visai nubraukta. Bet to, 
anksčiau Kalėdų šventėms kiek
vienas darbininkas gaudavo po

“Faun”
Design
Gražus

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
, iš 6 Šmotų

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima.

• Norint gauti vieną «etą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus i musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tei. YARDS 3408

TIKTAI Už

Su 6 Kuponais

Setas

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
Puikus 3-jų ir 2-jų ■■

šmotų ROGERS <
Sidabro Setai ;

Tiktai po 99^ už \
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Aukštą Kraujo 
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina

Moksliški bandymai parodo, kad 
Aukšto Kraujo Spaudimą galima 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu 
nalaikyti ir iš to einančius galvom 
gėlos ir svaigulių reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir reguliariai 
vartojant ALLIMIN, česnakų ir Pet- 
’-ušku esencijos tabletes. Tai grynas 
Česnakų ir Petruškų junginys aptai
sytose tabletėse be škoųio—-be kvą- 
no—užtikrinta nuo b:le kokių vais
tu pavojaus. Klauskit būtinai tik tu 
tablečių šiuo vardu—ALLIMIN—ir 
stengkitės gauti tikrąsias. Visose 
vaistinėse vidutinis nakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau
ti žymaus gydytojo knygelės, rašyk 
VAN PATTEN CO.. 54 W. Illinois 

Street, Cnicago.

SMsarSpiHNi

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $£.75 

su 6 kuponais

Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl 6 ir 8 setų, sutau- 
pydąmi tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. * ■> v

Kelvin Butler, Aukščiau
siojo teisino teisėjo Butler 
sunūs, kuris kritiškai susi
žeidė iškritęs iš traukinio 
netoli Greensburg, Pa. Jis 
pasimirė vietos ligoninėje.

Income Tai
RAPORTUS PRIRENGIA

. P. J. VARKALA ;
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro. "

DAILY
BUSINESS.
DIRECTOR Y

1 t

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti jvairių pap
rastų ir nepaprastu daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvrood šviesomis, 

’arbas garantuotas 
420 W. 63rd ST

RNG 

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dęžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu  .......  kuponus. Taipgi pinigais .......-...........7..............
- -

Atsiųskit man .......................... .................. ................. ..... ...................

Vardks ............ ............. ................................. ................... ......................

Adresas ..................................................... . ................ ...... . .................

Miestas .........................     Valstija ........... ...............

Kupono No. 54 Vasario 16 d.v

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už ............... —......
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ......
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ........
FKZAMINAVIMAS

OFISE ......... .........
nOUGLAS PARK HOSPTTAI

1900 So. Kedzie Avenue
TeL Lavvndale 5727.

• RĘSTA URANTA1
Universal restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA , 

750 Weat 31»t Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL Vlctory M7«
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NAŪJ1EK0S, Chfago, IĮ

LIŪDNA ISTORIJA APIE PETRĄ
. “PĖDLIORIŲ”

-■"■*■■■■ .. .. „     ....- ■

Naujas Klubas 18-toje Apielinkėje
Šiomis dienomis pas mus įlinkėti ilgo ir sutartino darbo

sūsitvėrė moterų klųibas* ku
ris pasivadino: “Rožių ir Le
lijų Kliubas”. Tikslas — Lab
darybė ir draugiškumas. Na
rių skaitlių nutarta kol kas 
dprubežiuoti iki penkiolikos 
narių. Pirmas susirinkimas 
jvyko pas p. p. žičkus; 1928 
Canalport Avė. Valdybon iš
rinkta sekamos: Pinnininkė-^- 
Ona Yucevičienė; vice-pirm. 
—Marijona Skudienė, nutari
mų rašt.—Teklė Žičkiutė; glo
bėja kasos — T. Paprockienė; 
maršalka — Ona Lukošienė, 
—iždininkė — Frances Iva
nauskas.

Narinės mokestics nutarta 
mokėti po 60 centų metams.

tarpe lietuviškos išeivijos. Jau 
įleistos šakose o medis pats 
išaugs; o to medžio Šakutės 
apkarpius pasirodys medis į- 
pilnai atsakantį — Rožių-Le- 
lijų Kliubą. Valio! musų mo
terys ! . .

Musų Petras, bebūdamas 
“ant Relief” sumanė, kad pa
didinus savo įplaukas, pasi
pirkti anglių prisipilti jų į ve
žimų, pakinkytų į tų vežimų 
pasamdytų už $2-50 dienai 
“urklį”-žirgą ir važiuoti gatvė
mis šaukdamas “coal ‘coal’ ” 
—“anglys! anglys“ ir parduo
ti žmonėms po 35 centus bu
šelį, o tris bušelius už $1.00.

pridėjo slaviškai — “ughli”. 
Bet niekas nieko nesako, tik 
tos slavų moterėles žiuri į jį 
ir susiraukia. O tas musų Pet
rui nepatinka, jis dar smar
kiau, kad riktels “kol! ughllli”. 
O čia tuoj nei iš šen ar ten,

Pirmai pažinčiai tarpe savęs 
nutarta surengti Bunco Party, 
kuri turi įvykti šio mėnesio 
26 dienų pp. Žičkų patalpose. 
Kiek girdėti, lai jau šios “lei- 
dės“ turi surinkę •' ganėtinai 
dovanų ir jos sako, kad kiek
vienam atsilankiusiam į šių 
Bunco Party bus suteikta po 
dovanų.

Malonu yra pa temyli tas 
faktas, kad musų žmonės jau 
vietoj stovi, o vis ko nors įie
ško, reikalauja ir neužsiganė
dina tuo, kų dabar turi, o tas 
duoda daugiau progos jauni
mui prieiti - prie lietuviškos 
darbuotės. Pradžiai nieko ki
to negalima pasakyti, tik pa-

Ir taip musų Petras sėdėda
mas aukštai ant vežimo šau
kia: “kol! kol! kooool”. Išva
žinėjo žmogus 18-tų, Union, 
“Canalpetelnę“ ir kitus “stry- 
tus“... Veja mažas biznis', kų 
daryti? O biznio,.kad tu... rei
kia ir gana? Jam atėjo galvon 
mintis... kodėl nepamėginti 
ten važiuoti, kur nėra tiek 
daug “pcdliorių”. >•

Apgalvota, nutarta ir pada
ryta. Musų Pętras sėdi vėl ant 
vežimo aukštai — nelyginant 
kokiame karališkame soste, 
važiuoja į vakarus skersai 
Halsted gatve ir šaukia, “ka
karinę patempęs’’ “kol! kol!

JUOZAPAS KASPUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 12 dieną, 10:00 vai, 
vakaro, 1938 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Tauragės aps
kričio, * Gaurės parap,, Sarapį- 
.niškią kaime. . . , f, 

, ’ P^o rtd^lįamę nubudime., 
moterį Agotą, po 'tėvais Ėei- 
npraįtę, 2 sūnūs: Juozapą ir 
Antaną, seserį Oną Steigvilie- 
nę, švogerką ir švogerį Petro
nėlę ir Kazimierą Dauterius, 
švogerį ir švogerką, Marijoną 
ir Antaną Teresevičius ir daug 
kitų giminių, Lietuvoj broli, 
dvi seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6725 So. 
Artesian Avė. Laidotuvės 
įvyks Ketvirtad., Vasario 17 
d.. 8:00 vai. ryto iš namų į 
Gimimo Pan. Šv. parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos Damaldos už velionio siel
ių, o ■ iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kaspučio 
giminės, draugai ir pažįs- 
tami esatį nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotiivėse ir su
teikti jam paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame. 
Moteris, Sunai, Sesuo, švoger- 

kos, švogeriai ir Giminės 
Laid. Direktorius S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138

kooooOllIlir’, o spykęs dar

PETRAS 
PETRUŠKEVIČIUS

šmakšt ir “ahiuolas sdrgas”— 
mėlynais rūbais pasirėdęs su 
moterišku kočėlu rankoje- Mo
ja Petrui, šaukia savo link. 
Petras nežino, kas atsitiko, jog 
jo anglys geros, už grynus pi
nigus nupirkta ir tikrais gil
berto pinigais užmokėta.

•Privažiuoja Petras prie to 
Šaukiančio policijaiito, o tas 
rodo ant kampinio stulpo pri
kaltų “sainę”—iškaba kur aiš- 
kiai anglų' kalba pasakyta, 
kad negalima jokiam tpedlio- 
riui važinėti, pdrdaVinėti, šū
kauti tose gatvėse, kurios ran
dasi tarpe Halsted iki Racinc 
ir 16-toš gatvės iki 22-ros -— 
Gcrmak rd.

' V ' • . V ■
v . *m V .'****'Čia Petras mėgina pasitei

sinti, kad jis, nesupranta’ to
kių patvarkymų ir kad jis ne
norėjo tokių patvarkymų lau
žyti, bet tas “Jė d ė”—poli ei j au
tas visai nenori nei girdėti, tik 
“koman fdaun-kom an tQ‘ de 
šteisidn” ir musų Petras nu
lipo nuo aukštos sėdynės ne
lyginant imperatorius nuo so
sto ir nutraukę kartu .su “dė
de’.’ į Maxwcll nuovadų.

Ten jam sustatytas (kaip 
Lietuvoje) protokolas. , Ryto
jaus dienų musų Petras stoja 
prieš jo majestotiškų'■esybę ir 
daug gerbiamų teisėjų. Jo dyT 
dybė, išklausęs policijos ir Pe
tro kalbos, nuteisia musų Pet
rų sumokėti $50.00 pabaudos 
ir dar turi musų Petras už
mokėti grynais pinigais “ame* 
rikanckais”. Bet kur jis gani 
tiek pinigų, juk tiek pinigų, 
tai jau musų Petrąs seniai ne
bematė. Aiškinasi, prašosi tei-
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CLASSIFIED ADS

For Rent

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI MODERNĄ BATŲ 
taisymo ŠAPA — gera vieta. Krei
ptis. 3948 So. Drake Avė. 1-mos lu- 
>os.

PARDAVIMUI TAVERNAS —da
ro gerą biznį — pereinamas kam
pas, arti didžiųjų Stockyardų vartų 
—Pardavimo priežastis — ligA.

4143 So. Halsted Street.

PRAPUOLĘS didelis paukštinis 
ŠUO raudono plauko; kas praneš 
gaus atlyginimą. 4358 So. Maple- 
wood Avė., Tel. Lafayette 2649

KRAUTUVĖ RENDON, 2146 West 
22nd Street, prie kampo bizniavus 
kryžkelis; gegužės 1 užimti.

A. C. ERICKSON, 
State 3800.

TAVERNAS ir LUNCHROOM da
ro gerą biznį, pereinamas kampas, 
Stockyardų pačioj širdyje — mai
nys i budinką ar ką turite. 

YARDS 2454.

LACA1E-NAUJ1ENŲ Foto]

YOKOHOMA, JAPONIJA,: 
—Japonai sukomponavo ki
niečiams tautinę vėliavą ir 
iškėlė ją prie kiniečių mo
kyklos. Vadinasi, japonai 
nori padiktuoti net tai, ko
kią vėliavą kiniečiai turi? 
vartoti. į.'

Gražų Sidabrinį 
Setą

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as- 
sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
me, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink
si t gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.
; •

Kruopiškiai Gausiai 
Remia Savuosius 

’y. ;
■A- ‘ .. r

Lietuvoje

Miscellaneous
(vairus

Teb Victory 4965 . 
STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataisome Visek’os 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

_______. ________ ’I

WHOLESALE FURRIER parduos 
neatsiimtą Northern Seal furkautą 
tiktai $10; gražus naujas Silver Fox 
urmu $49.50. HERMANO GANGEL, 
Room 843, 190'North State St.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU DARBO ant ūkio— 
Esu patyręs atsakomi n gas darbinin
kas. Kam reikalinga prašau atsi- 
šatikti. William Waicekowski, 3634 
So. Damen Avenue.

Keal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, - PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, teo
ri uo t, apdraus t.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 33rd St., Tel. YARds 2790 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

PARDUOTI AR MAINYTI mo
derną kampinį 4 flaty plytinį — 
garu šildomą — 5 kambarių flatas— 
dideli kambariai ąžuolo trimai — 
arti 64-tos fr California. Bargenas.

MANOR REALTY, 
2532 West 63rd St. Hemlock 8300.

Sėjo susimylėti... ir čia / teisė
jas pagalyiųo... nusi^pspję, 
lyg nekaltas mėnulis ir parei
škė, kad Petras nevįžiuotų į 
tą pusę per 60 dienų, su; kuo 
Petras sutiko ir čia ji teisėjas 
paliuosavo. Petras nė neatsi
grįžęs dūmė lauk iš 
bučio. Nuo to laiko 
taip išsigando “probeišino”, 
kad nei savo kolionijoje, ne
važiuoja. Sako: . “No r morę, 
moh’kcy biznis!” '

Kultūriniams Reikalams 
siuntė $500

Nu-

2436
5 d.,

įelp Wanted— Female
Darbininkių Reikia

teisma- 
Petras 

“probeišino

Mirė Vasario 12, 1938, 8:45 v. 
vak., sulaukęs pusės’ amžiaus.

Kilo iš Marijampolės apskr., 
Česnavos parap., Pakeliškio 
kaimo. Amerikoj išgyveno 30 _ 
metų. . ... . ?,s,

Paliko dideliame nuliųdime 
moterį Ievą, po tėvais Žepkai
tė, 3 dukteris:1 Marijoną, Oną 
ir Adelę, 2 brolius: Joną ir ' 
Vincentą ir pusbrolį Antaną 
Yuodviršių ir kitus gimines, o 
Lietuvoje seserį Elžbietą ir gi 
minės. '

Kūnas pašarvotas 1832 So. 
50th Avė., Cicero, III. Telefo
nas Cicero 3655J.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie 
nj. Vasario 17, iš nartų 8:00 
vai. ryto btls atlydėtas i Šv. 
Antano parap. bažnyčią, kurioj 
ivyks gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visųę 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę Moteris, Dukterys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas Petkus Tel. Cicero 2109.

PAVEIKSLAS ARBA PADUŠKAITĖ

JONAS:"KAMINSKAS ’
i- ’ ' . '■ y. f'- l. ' •

Persiskyrč su šiuo pasauliu 
Vasario 14 d., 3:00 valandą po 
pietų 1938 m., sulaukęs 48 m. 
amž., gimęs Tauragės apskr., 
Žygaičių kaime. ’ , ,

Paliko di^eliaipe nubudime 
moterį Suzaiią po tėvais Ja- 
kavičaitę, sūnų Joną, dukterį 
Stellą, 2 pusbrolius Antaną 
Jankauską ii* Jurgi Latirinską 
ir girtines, o Lietuvoj tėve
lius, brolį, seserį ir giminės.

'Kurtas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituaniča Avė.

Laidotuvės įvyks, Pėtnyčioj, 
Vas. 18 d., 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į $v. Jurgio parap. 
bažriyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtais į 
Šv. Kazimiero 'kapines.

Visi a. a. Jono Kaminsko 
gimilhes, 5 draugai ir pažįistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 

( atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė ir 

kįtbs Giminės.
Laid. Direktorius S; P. Ma^ 
žeika, Tel. YARDS 1138.

No. 1667 — Išsiuvinėtas paveikslas arba paduškaitc. Di
dis 8y»x8’/£, a kitas 616x8*4.
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I ' ’ 1
NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No- 1667 ,

•1739 So. Halsted St, Chfcago, 111. ’ _
I . . . . „ '■ 1

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. --------- -— i
I 1
■ Vardas ir pavardė it*, iru nu mKtirTiintnii ti o TTrififmHfni------- "t

(Adresą, ----------------------- -----------

I Miestas ir valstija ..—..... ....... . .....
«MM M* MM* MM MM* . MM* M* M*M MM*

a. i a.
AUGUSTINAS MIKUTIS , 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 14 d., 1:00 valandą 
popiet, 1938 m., sulaukęs 29 
metus amž., gimęs Chicągo, 
III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Antoniną, po tėvais 
Miknis, tėvą Augustiną, brolį 
Kazimierą, 2 seseris Adolfiną, . 
Bronę, švogerį , John jų vaikus 
Raymond, Richard ir Bronis- 
lavą Bučęk, t švogerį Albert jų 
vaikus Williart ir GenevieVę, 
dėdę Kazimierą .' Mikni ir jo 
šeimyną, tetą Agptą Miknienę 
ir jęs šeimyrią, tetą Adolfiną 
Juzamiėnę, jos Šeimyną ir ki
tas gimines,.o Lietuvoj 2 dėdes 
Steponą Vanagą - ir Juozapą 

’ Mikutį ir tetą Čečiliją Kau- 
įleckiėnę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1626 Sb. 
49th Avė., Cicėno. Laidotuvės 
įvyks Periktadiėriį, Vasario 18 
d., Š:00 ryto iš namų į 
šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos Už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Augustino Mikučio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam. paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai; brolis, seserys ir kitos 

• giminės.
Laid. Direktorius Antanas Pet
kus. Tel. CICERO 2109.

—Bijnsds

D. ’ Millerio namuose,
N. Marmora Avė1., . vas. 
įvyko Kruopiškių .Progresyvio 
Kliubo susirinkimas. Narių su
sirinko apie 30.

Priėmus valdybos ir rengimo 
komisijos raportus, buvo skai
tytas laiškas nuo Kruopių lais
vamanių skyriaus Lietuvoje. 
Laiške prašo finansinės para
mos.

Ątjausdami.sunkią savo drau<- 
gų būklę Lietuvoje nariai nu
tarė paskirti jiems pelną nuo 
ateinančio parengimo. Jis įvyks 
vasari^ 26 'd., W. Neffo salėje,

REIKIA MERGINOS bendram 
mų darbui; nėra mažų vaikų 
skalbimo; geras mokestis, . būti 
eiti namon. Tel. po 3 valandos 
cero 8380 Mrs. B. Sohns

na- 
nė 
ar

Ci-

BARGENAI: Trijų flatų namas 
pardavimui prie 6936 So. Talman 
avenue. Pašaukti Hemlock 3646.

MĘRGINA 25-40 lengvam narni: 
darbui, prižiūrėti vaiką, būti, mėgti 
vaikus. Buckingham 0480.

PARDAVIMUI: 747 Moptrose 
Avenue, 50x136, 8 kambarių plyti
nis namas, $10,000, 1/4 pinigais. S. 
YONDORF and CO., Ine., 134 North 
La Šalie St.

Furniture & Fixtures '
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coi 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu 'pirkai
te

3535 WEST arti 23rd STREET: 
6 kambarių rezidencija karštu van
deniu šildoma, 2 karų garažas, vie
nas blokas iki gatvėkario linės, du 
iki eleveitoriaus, arti 3 mokyklų, 
bažnyčios ir parkai. Tel. Rockwell 
8187.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

BARBORA y NtPRTKlENĖ 
u i) (po t tėvaib t Ižu raustau tė) 1
Gyvenu ppgĮįn. 4451 So’t.Haį-

< ‘ . ‘ ted Streęt. • ’ •
Persiskyrė su šiuo pasaiiliu _■ 

Vakario 13iid., 12:00 vak/die- 
ilą, 1938 m., sulaukus 38 /metų 
amžiaus, 'praus jAmeriĮrtje.

Paliko i a dideliame nuliūdime 
vyrą Pranciškų^ 2 sūnys Kaži7 

“ rtibrą ir Jurgį,’ dukterį Ceci- 
lia, motiną r Heleną <žurąuskie- 
nę, brolį Joną ' žurąuską_ įr0.2 
seseris, Heleną Sl)ėrpetauškie- 
nę,< švogerį Antaną ir jų šėi-i. 
myną ir Francišką Barąnaus-, 
kienę, švogerį Juozą ir /jų šie^ 
myną, 2 Švogerkas, H0ėn Si- 
mariavičienę ir Marijdhą Vit
kienę ir jų šeimynas/ir^j2 švo- - 
gėrius, Juozą Niprįka /ir /An
taną Nipriką ir jų Šęimyną 
ir daug daugiau’/ giminių ir Y 
draugu. ■ y ‘ •

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioje, 710 W- 18th St. 
Del platesnių.-' infofrpacijų te- 
Jefonuokitę ; Boulevąrd /29£0.

Laidotuvės įvyks f Ketvirta
dienį, Vasario 17 d., 8:00 .vai. 

' ryto iš kopi. į šy. Gabrieliaus 
45 ir Wallacė St., parap. baž-> 
nyčią, kurioje atsibus gedulin7t 
gos pamaldos už velidhės się£ 
lą, p iš ten bus nulydėta i Šri 
Kazimiero kapines. •

Visi a. a. Barboros .Nįpri- 
kienės giminės, , draugai1 ir*' 
pažįstami1 esat“ nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotiuve- ? 
sę ir suteikti ./jai paskutinį< 
patarnavimą iir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame, / 
Vyrąs, Šimtai, Dūkt^, Btojls, 
Seserys,, švogerkos, Švogėriai 
' ir Giihiirięs

Laid. /Direktorius ' Dųtkus 
Undertaking Corhpany,,.? Tel. 
CANAL 3161. 'i . '•

< ;Pagrąžino, Kapines
.• ' į/ - ’ \

Turiu priminti, kad Kruopiš
kių Kliubas gyvuoja vos 4 me
tus’ laiko, bet jau, pasiuntė 
Kruopių laisvamaniams apie 
$500. Už tuos pinigus bu4vo ap
tvertos ir pagražintos laisvos 
kapinės ir atlikta, daug kitų 
kultūringų darbų.

Kliubas neužmiršta savo na
rių7 nelaimei ištikus. Juos sten
giasi sušelpti kiek aplinkybės 
leidžia, štai pavyzdys. Klubo 
narys Vincas Dijokas serga 2 
m., laiko, vienok kliubo pasiir
ti nariai nuolat jį lanko ir tei
kia pinigišką paramą.

Chicagoje yra dar daug kruo
piškių; kurie'prie kliubo nepri
klauso, 
lankyti
Lauksime.

kitur.
S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269., .

PARDUODA 8 kambarių f namo 
RAKANDUS:’ G. E. refrigeratorii, 
walnut ir mahogany miegkambario 
setas, ąžuolinis pietų setas, knygi
nės stalas, krėslai, strereopticon 
gims, 2316 West UOth Street.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

351 AKRŲ VIŠTŲ, pienininkystės 
farma; modemas, geras stovis; 100 
akrų geros smėlio molio dirvos, ge
ra melonams, visiems įvairiems ja
vams; labui} gera ganykla; miškas. 
Ateikit ar Tašyki!.

R. K. JĄ Y, Bagley, Wisconsin.
..... —____________U— --------------------------—  -■  --------

FARMA 80 AKRŲ, budinkai Wis- 
consin; 30 akrų miško; parduosiu 
išmokėjimais ar mainysiu į budinką 
su krautuve. Savininkas S. K. 1437 
So. 49th Avenue, Cicero, III. Barber 
Shop.

LOVEIKIS
'' ' ' /Dalie.. / • .

KVIETKININKAS f
Gėles Vestuvėms, Banldetamg 

ir Ragrabams. f
3316 So. Halsted- Street

Tel. BOULEVĄRD 7314
-....»' i. į„ ;------ £_

Urba Flpwer Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms . 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimoms > / 
4180 Archer Avenue i

Phone LAFAYETTE 5800 j

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir įkaityto j ai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti Į ta* 
krautuve*, kurio* *keibiaai 
Naujienose.

kurios skelbiasi

Kviečiame visus atsi- 
baliuj ir prisirašyti.

M.

Viena, Mergaitė
Užkrėtė 32
Žmones Sifiliu

Chicagoje ir kituose mies
tuose eina atkakli kova prieš 
sifilį, baisia liga, kuria Chica
goje serga du žmonės iš šimto- 

Miesto sveikatos deparla- 
mėhtei parodo kaip liga ple
čiasi'štai kokiu pavyzdžiu:

Sifiliu serganti 15 metų 
mergaitė Chicagoje užkrėtė 
liga tris vyrus: vieną 21 kitą 
31 itztrečią 35 metų amžiaus. 
Tie ttys vyrai užkrėtė šešias 
moteriškes; jos užkrėtė 12 vy
rų ,.i’r vieifą 12 metų berniuką- 
TąYp užkrėstųjų, buvo ir 70 
nletų ' sčnelis.

Užkrėstieji vyra'i ligą per
davė /(Šešioms moteriškėms, o 
vienai iš jų užkrėtė dar ketu
ris yyrus.. Viso mergaitė tie
sioginiai ir netiesioginei už
krėtė 32 žmones.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

ATIDARAU TREČIĄ TA
VERNĄ — NEW DEAL INN 
—po antrašu 673 W. Madison 
St. ir 117 So. Halsted Street, 
taipgi 6826' So. Racine Avė-

Mano užeigoje gausite ge
riausias arielkas ir visokio' 
alaus, cigarų ir cigaretų. Man
dagus patarnavimas. Kviečiu 
visus draugus ir pažįstamus.

BILE DUDORO and 
GENE PITRO.

Financial
Finansai-Paskolos

z KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ. , , ,. • ,

1739 SO. HALSTED STREET

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų -Spulkų, 1739 So. Halsted

ir gro- 

liga.
3401 So. Lituaniča Avė.

PARDAVIMUI bučerne 
šerne už pirmą pasiūlymą arba pa- 
renduosiu Priežastis — liga.

CLASSIFIED

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA 
KASDIEN NUO 8 V. RYTO

7:30 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
»1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Teh CANAL 8500

.  . I I     ...........................~  ................................... ...

IŠ LIETUVOS
Sumanyta Siaurąjį Ge
ležinkelį Statyti Nilo' Jo
niškėlio Ligi Joniškio
JONIŠKIS — 1937 m. buvo 

pastatytas siaur. gefež. nuo Pa
nevėžio ligi Joniškėlio, 40 klm. 
ilgio. Dabar tyrinėjamos sųlj^ 
gos ir artimiausioj ateity nu
matoma tų geležinkeliuko lini
jų pratęsti nuo Joniškėlio per 
Vaškus, Žeimeli ligi Joniškio, 
apie 70 klm.

Tomis linijomis kursuotų' ąu- 
tbmotrisos.

Šiauliuose numatoma pasta
tyti dideles ir moderniškas ge
ležinkelių dirbtuves.

COAL
Anglys

Kainos Numažintos
MINE RUN .......................... $5.75
BIG LUMP . ................  $6.00

• EGG      $6.00
NUT     $6.00
SCREENINGS ___     $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
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JEI TURIT
KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENU

SKAITYKIT
NAUJIENAS

J___ , ..

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. UŽ pakartoji 
mus gausit nuolaidų.
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Linksmi

organizacijos, susispietusios į Ameri

A. Mont

solistė Nora

A. Andrulis, Vilnies redaktorius

gatvėje
South-

Stewart-Warner 
Dirbtuvė Didina 
Samda

$1,250,000 Daugiau 
į Metus Chicagos 
Janitoriams

Vienas Užmuštas
Trys Sužeisti 
Auto Nelaimėse

Truputis Įspūdžių 
Iš “Naujienų” 
Metinio Vakaro

nepaveiu-o- 
pilniausįa 

štai prasi- 
Sklandžiai 
slenka. Si- 

tikrai nau- 
solistąi, 

chorį i

Sklandus programas, 
ūpas.

Nuo 71-mos iki Fulton avenue

Kalba
NauiCG Gadynės choras....... y
Brighton Park Jaunuolių choras
Kalba
Laisvės Kanklių choras.
Draugijų atstovų žodis.
Chicagos Vyrų choras.
Rezoliucijos.
Benas “Lietuva” ir solistė Nora Gugienė

— Geras 
svečiai

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
MINĖJIMO PROGRAMAS

VISI DALYVAUKIM IŠKILMĖSE CHICAGOS 
LIETUVIU AUDITORIJOJE

ir programo vedėjas 
pirmininkas.
— benas “Lietuva’

Išrinktieji delegatai 
Springfieldą, Ilk, ir ten įteiks 
peticijas Illinois Commerce Co- 
mmissipn tarybai, kuri tvarko 
visuomenės aptarnavimo įmo
nes Illinois valstijoje.

Federacija, prie kurios p:i-Mykolai, einame į apač’ą po 
bakalą gero alaus įsimesti, pro
gramas jau užsiba’gė. Ak, šv. 
Jackau, kiek daug žmonių, ne
galima nei prisigrūsti. Bet pą-, 
žįslamų irgi labai daug, -

šiandien, Vasario 16-tą dieną, Chicagos lietuviai iškilmin
gai švęs 20-tas Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuves.

Chicagos Lietuvių Auditorijoje įvyks puikus iškilmių va
karas, kuriame dalyvaus visos Chicagos lietuvių pažangiosios 
visuomenės atstovai ir veikėjai. Iškilmes rengia Amerikos Lie
tuvių jtcngreso Chicagos Skyrius, prie kurio priklauso apie 80 
vietos organizacijų. ...

Programe dalyvaus tų organizacijų atstovai, keli chorai, 
benas, solistai ir kalbėtojai. Vienas iš jų bus “Naujienų” re
daktorius Pius Grigaitis.

Įžanga tiktai 15 centą asmeniui išlaidų padengimui. (Va
kar klaidingai paskelbta, kad įžanga 10c. Smulkmenos apie pa
minėjimą ir kiti raštai apie sukaktuves pirmam, paskutiniam 
ir kituose puslapiuose.)

. Priims (larbįninkiĮ.
Stewart-\Varnėr radio ir ki

tų clcldriškų produktų firma 
Chieago je skelbia, kad pasam- 
dys automobilių pečiukų ga
mybai 300*’ darbininkų. Nuo 
sausio 8 d.; grąžino darban 
apie 1,000 atleistųjų darbinin
kų ir samdą .didins ir toliau.

’• 1 ,> • y ' • . . i ACMpJ-A AUJLEN Ų JS'uVu ,

■•f Paryžiuje gyveną egiptiečiai įteikė savo karaliui Fairouk šiame paveiksle vaiz 
dtiojamą auksini “setą” kain vedybinę dovana.

Lietuvių Auditorijoj, šįvakar, vasario 16 d., 7:30 valandą 
vakare.

Rengia 91 Chicagc-s 
kes Lietuvių Kongresą.

Įžanga 15 centų.
1. Atidarymo ka ba

vidas, Chicagos Skyriaus
2. Lietuvos himnas 

Gugienė.

valgyti ir gerti, bet muzika- 
liams dalykąrps.■ trūksta, ramu' 
mo ir tylos.' . . . .• . :

Gruzdžiu Grinorius.

1 Vakar vakere Gage. Park sa
lėje, prie 55th ir Westėrn avė., 
įvyko Southsidės pilietinių or
ganizacijų konferencija, kuri 
išrinko delegatus išreikalavimui 
autobusų California 
Konferenciją sušaukė 
west Civic Federatlon.

* •* ‘ ■ š* . '- ’j ' 1 /VOiUij-nn V 4* Ovu j

SPRINGFIELD, ILL., —- Paveiksle parodoma ta vieta, kur susidūrė tre
kas su St- Louis-Chicago traukiniu. Nelaimėj vienas žmogus žuvo, o dešimt 
liko sužeisti.

Šiandien Švęsime Lietuvos Nepriklausomybės 20tas Sukaktuves

Po penkis metus ir $3,000 
pabaudos gavo: Joseph Digi- 
rolamo, Beloit; Philip Canne- 
11a, Roękforu; Sam Digaetano, 
Chieago; Joseph Capriola, 
Rockford; Mike Anzaldo, 
Frank Brown, John Sardo ir 
George Stasiu, Beloit.

Po pusantrų metų ir $1,6(10 
pabaudos: Angelo , Balconi, 
Rockford; 'Pony Laudįcina, St. 
Lems, • Mo.; Geimo Andonna, 
Beloit;

Metus ir $600 pabaudos ga
vo Albert Kanzenbach, AVau- 
puių Wis.

L ACMii-MAtiJluJM U jj'uio j .

RYTŲ KARALIAUS MUZIKAI. — Kai Egipto karalius neseniai susituokė su Farida Zulfičar, tai vestuvėms 
grojo aukščiau atvaizduotas orkestras. 1

Skubinuos’, kad 
čiau. Svetainė jau 
netinginės publikos, 
deda ir programas, 
numeris po numerio 
stema labai gera, 
jienietiška. Chorai, 
smuikininkai. Ypač 
skaitlingi dainininkais. Kas tai 
sakė, kad Birutės choras su
mažėjęs dainininkais. Tai ne
tiesa. Teko nugirsti slaptingos 
jėgos lyg iš kur tęi atskridu- 
sios pas Birutę ir lyg magne
tizmo lazduke kas tai mojuojąs 
ir choras žadąs augti vis di
dyn ir didyn!

Busiančių Lietuvos Svečių 
Pirmyn choro mergipų sekcija 
nepaprastą įspūdį daro, kai su- 
sieiliuoja estradoj. Toks pasi
puošimas Ižbai gražus. Kaž'n 
ar taip puikiai pasirėdęs Pir
myn choras ir į Lietuvą va
žiuos? - •

Piliečiai Nori 
Autobusų 
California Gatvėj

Gaus ir* atostogas. > ‘
Vakar Chieago Fiat Janitors 

Unija oficialiai paskell),ė žinią 
apie naują kontraktą sų-.Čhi- 
cago Real .Estate Board, ku
riuo pakeliama, algos. < . . į'

Kontraktas ; paliečia 8,000 
organizuotų .janilorių. ■ Algos 
pakeliamos nuo 7 iki 1Ž jiuojį. 
(tas priklauso nuo. nanip .rū
šies). Be to, janjlorį.ai ga.ųs 
savaitę atostogų, jei . išdirbs 
metus laiko 1 vienaip darbda
viui. Naujas ‘ kontraktas įeis 
galion kovo i d.

Automobilis ir mot oreiklis 
įvažiavo į t rokus

Vienas vyras žuvo, .trys kiti 
buvo sunkiai sužeisti dviejose 
nelaimėse su trekais. Pirmoje 
nelaimėje, kuri įvyko netoli 
Nortbbrook, vienas keleivis kiaušo ir kelios lietuvių orgi ni- 
žųivo, kitas buvo sunkiai su-Į žarijos, reikalauja, kad Taryba 
žalotas, kai jų automobilis į- paleistų apyvarton autobusus 
važiavo į. stovintį troką. Kito- California avenue, nuo 71-mos 
je <lu? susižeidė, įvažiavę į iki Fulton avenue.

troką motorcikliu.
Žuvo Howard Carpcntcr, 36 

metų amž., nuo 1853 Grčcn- 
leaf avenue. Sužeistas Kari 
Petėrson, 32 m. a.» tas pats 

. Federalis teisėjas Wood- adresas.
ward nuteisė 12 žmonių į ka- Motorcikliu važiavo Alek- 
Jėjimą už butlegerystę. Jie sas Markus, 15 metų amž., nuo 
operavo slaptą bravorą netoli 5Q15 LaVvreilce avenue, mato- 
Woodstock, Wis, mai lietuvis, ir Joseph Maty-

zaski, 15 m., nuo 4840 Hutchi- 
son avenue. Jie įvažiavo į tro
ką prie Nagle ir Higgins avė.

’ ’ ' ■ ‘ . [AČMę-NAbjIENŲ Foto). . x -. y ! . , A' • ' • •

Kaip jums patiktų paragauti? Tai . 1 . ' 

keptas vyšnių pajus. \

Tarp keiiashieč^ų
Papuoliau į kėnoshiečlų tar

pą. Tur būt, draugiškesne 
žmogaus vargiai kur bus, kaip 
K. Brazevičius, kuris nuolatos 
r. šo visokias žineles iš savo 
padanges ir iš kitur: Susit’nku 
pusseseres Liudą Baltušįutę ir 
Bernice Urliutę-Klemkienę. Tai 
Savo 'laiku žiedo draugijė ės 
buvusios dainininkės ir vald n- 
tojos.

Bernice, supažindina su savo 
jaunu vyru p. Klemka. Kaip pa
sipasakojo, gimęs Amerikoj, 
užaugęs Lietuvėj. 1928 metais 
atvyko į Chieago. Dar jaunas 
buvo, kai 1926 metais tautinin
kai pasigrobė teisėtą buvusią 
vhldžią į savo n nkas.

Kalbuosi su Jurgiu įr Vikto
rija Petručiais. Labai seni ir 
geri draugai. ; Drg. Petručiai 
neseniai atšventė 25 metų si
dabrines vestuves, kai jų sū
nūs Jonas, kuris yra siisituoksę 
su Ona šimkiute, su rošel/n- 
diėčiais Požarskais padalė, siur
prizą ir nežlnąn.t atkvietė iš 
PiittsburgO' jos sesutę' su vyru 
ir kitus artimus žmones..

Mums besikalbant, jaunos 
panelės Viliutė ir Rimkaite pa
prašė paremti Pirmyn choro 
fondą Lietuvon.. Kurie aukavo, 
tiems prisegė gražų ženklelį, 
ęiceriefis A,( Stoškus džiaugias, 
kad daug atsilankė vilniečių į 
Naujienų koncertą. Žagariečiai 
Rudąuskai ir John Bulaw ba- 
liąybja ir giria* kad alus labaį 
gęrąB ir patikus 'koncertinė dąįi 
lisf^Šokolų salė; patogi šokti,^

/ T 7 •> ■ } | V Foto j

NEW YORK — Pirma gražumo klinika ir tos klinikos pirmas posėdis. ' "
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