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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ PA
SKELBTA VAS. 16 D. 1918 M.

Lietuvos Taryboje, kuri paskelbė nepri
klausomybę, kova ėjo tarp demokratinių 

ir anti-demokratinių srovių
Vasario 16 d. 1918 metų 

Lietuvos Taryba paskelbė Lie • 
tuvos nepriklausomybę.

Taryba susidėjo iš 20 žmo
nių. Posėdį, kuriame Lietuvos 
nepriklausomybė buvo paskelb
ta, Taryba laikė tuo metu, kai 
vokiečiai buvo okupavę Lietu
vą. Posėdis laikytas okupacijos 
valdžios leidimu.

Vokiečiai norėjo, kad Lietu
va pasiskelbtų atsiskyrusi nuo 
Rusijos ir kooperuojanti su 
Vokietija.

Lietuvos Tarybos dalis šitam 
vokiečių norui pritarė, tačiau 
mažuma, vadovaujama social
demokrato St. Kairio, griežtai 
kovojo siūlomą Vokietijos pro
tektoratą. Ji reikalavo pilnos 
Lietuvos nepriklausomybes.

Po ilgų ginčų, galų gale, Ta
ryba nutarė įdėti pareiškimą, 
kad ji “skelbia atstatanti Ne
priklausomą demok/ratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos 
Valstybę su sostine Vilniuje.” 
Be to, Taryba pareiškė, “kad 
Lietuvos Valstybės pamatus 
ir jos santykius su kitomis 
valstybėmis privalo galutinai 
nustatyti kiek galima greičiau 
sušauktas Steigiamasis Seimas, 
demokratiniu budu visų jos gy
ventojų išrinktas.”

Lietuvos Taryboje kova ėjo 
tarp demokratinių ir anti-de
mokratinių srovių. Demokrati
jos pusėje kovojo socialdemo
kratai Kairys ir Biržiška. Jiems 
taipgi pritarė Jonas Vileišis.
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Tai plakdtai iš tų laikų, kai Lietuvos žmones galėjo laisvai statyti kandidatus į sei
mą ir laisvai už juos agituoti.

■Uev

M®
7 *■

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES DEKLARACIJA

Demokratų vadai 
nori sulaikyti kivir
čus saviškių tarpe

Priėmė bilių skirian
ti ginklavimosi rei
kalams $376,000,000

Lietuvos Taryba savo posėdy vasa
rio 16 dieną, 1918 m., vienbalsiai nutarė

tuvos Valstybę su sostine Vilniuje ir tą 
valstybę atskirianti nuo visų valstybinių

WASHINGTON.. P. G., vas. 
15. — Pereitą antradienį Jungt. 
Valstijų rūmų nariai demokra
tai turėjo susitarimo, “harmo
nijos” mitingą. Mitingo tiks
las buvo sulaikyti vis didėjan
čius progresyviųjų ir konser
vatyviųjų kongresmanų tarpe 
kivirčus.

Trečiadieni atstovų rūmų va
dai nutarė nesvarstyti, bent 
keletą savaičių, tokių įstatymų 
projektų, kurie gali sukelti Rie
tenas. J žadančius ginčų įsta
tymų projektus pa v. įeina pa
siūlymas pataisyti Wagnerio 
Darbo Santykių Aktą. .Atstovų 
rūmų daugumos — būtent de
mokratų partijos — vadai leis 
svarstyti per tas keletą savai
čių tik priprasta tvarka einan
čius klausimus, kaip asignavi
mą reguliarių fondų, sustipri
nimą oro laivyno, etc.

Miego liga numato
ma Illinois valstijoje

DETROIT, Mich., vas. 15. 
— J. Lyell Clarke, Desplaines 
Valley uodams kovoti tarybos 
pirmininkas, padarė pranešimą 
North American Wildlife kon
ferencijai. Jis įrodinėjo, kad 
Illinois valstija gali laukti mie
go ligos epidemijos. Jis nužiū
ri, kad tą ligą užkrečia uodai. 
6,000-čių arklių Illinois valsti
joj ' apsirgimas miego liga pe
reitais metais, pasak Clarke, 
yra žmonių miego ligos pirm- 
takunas.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; šalta; vidutinio 
stiprumo ir smarkesni vėjai; 
saulė teka 6:46 v. r., leidžiasi 
5:23 v. v.

WASHINGTON, D. C., vaą.
15. — Jungt. Valstijų atsto
vų rūmai trečiadienį priėmė 
bilių, kurs asignuoja $376,- 
000,000 kariškajam oro laivy
nui padidinti. Bilius pasiųstas 
į senatą. Atstovų rūmų demo
kratų vadas Rayburn, kalbėda
mas apie asignavimą prašomų* 
pinigų pareiškė, kad šiandie 
Europoje padėtis atrodo rūs
tesnė, negu 1914 metais ir ji 
blogėja kasdien.

Sukilėliai teisia še
šis lojalistus

BARCELONA, Ispanija, va
sario 15. — Trečiadienį prasi
dėjo teismas lojalistų vadų, ku
riuos Ispanijos sukilėliai su
ėmė, kai Barcelona pateko į 
jų rankas.

Antradienio gi vakare gen. 
Franco karo teismas rado kal
tą ir nuteisė mirti advokatą 
Eduardo Barriobero, kurs bu
vo pirmas lojalistų liaudies tei
smo prezidentas. Sukilėliai su
šaudys jį, kai militaris Barče- 
lonos apygardos kapitonas pa
sirašys mirties nuosprendį.

Barriobero teisme paaiškino, 
kad jis galėjo išvažiuoti iš 
Barcelonos, sukilėliams besiar
tinant, bet nusitarė pasilikti 
mieste.

Naciai įspėja busin- 
tį popiežių

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
15. — “Das Schwarze Korps” 
— Adolfo Hitlerio parinktos 
sargybos leidinys — trečiadie
nį įspėjo busintį popiežių, kad 
naciai reikalauja atskirti poli
tiką nuo bažnyčios tikybinių 
reikalų.

“Das Schwarze Korps” sa
ko, kad naciai kovos tikybos 
pavartojimą politikos tikslams, 
nežiūrėdami ar tai daro pa
prastas kaimo kunigas, ar 
“Kristaus atstovas” popiežiaus 
krėsle.

kreiptis: i Rusiją, Vokietiją ir kitų 
valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu :

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė 
lietuviu tautos atstovybė, remdamos 
pripažintąja ' tautų apsisprendimo tefe ?. 
V lietuvių Vilniaus konferėncijos^nuta-^,

ryšių, kurie yra buvę su kitomis tauto
mis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, 
kad Lietuvos Valstybės pamatus ir jcs 
Santykius su kitomis valstybėmis priva
lo galutinai nustatyti kiek galima grei-'

’imu rugsėjo mėn. 18-23 d., 1917 metais, 
skelbia atstatanti Nepriklausomą de
mokratiniais pamatais sutvarkytą Liet

L IE T V V O S T AR

čiau sušauktas Steigiamasis Seimas, dc 
mokratiniu budu visų jos gyventojų iš 
rinktas.

Dr. J. Basanavičius, 
K, Bizauskas
M. Biržiška

, S. Banaitis
‘ P. Dovydaitis

Sif Kairys
P. Klimas
Dr Malinauskas
V. Mironas
St. Narutavičius
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A. Petrulis
Dr. Ė Šaulys
K. Šaulys
J. Šernas
A. Stulginskis

A. Smetona
J. Smilgevičius
J. Staugaitis
.1. Vailokaitis
J. Vileišis

Argentina sumažins 
pirkimus Jungt.

Valstijose
BUENOS AIRES, Argenti

na, vas. 15. — Argentinos vy 
riausybė trečiadienį paliepė sa
vo šalies vertelgoms griežtai 
sumažinti pirkimą produktų 
Jungt. Valstijose. Argentinos 
užsienių reikalų ministerio Pe- 
dro Groppo pareiškimu, pasta
raisiais metais Argentina pir
ko reikmenų Jungt. Valstijose 
kur kas daugiau, ne kad Jungt. 
Valstijos pirko Argentinoje. 
Numatoma, kad dėl šitokio Ar
gentinos vyriausybės nusista
tymo argentiniečių pirkimai 
Anglijoje ir Vokietijoje ir Vo
kietijoje padaugės.

Gali bet kurį vokie
ti mobilizuoti darbui 

v- • ' ■ -
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BERLYNAS, Vokietija, vąs. 
15. — . Feldmaršalas Herman 
Wilhelm Goering trečiadienį 
įgaliojo Vokietijos federalį dar
bo biurą ir to biuro skyrius 
paimti darbui (mobilizuoti) bet 
kurį vokietį arba vokiečius, kai 
skaitys, kad jų darbas yra rei
kalingas valstybei. Įsakymas 
liečia taip vyrus, kaip ir mo
teris. Jeigu mobilizuojami as
menys tarnauja privačioj tar
nyboj, tai samdytojai tuojau 
privalo paleisti juos iš darbo.' 
Išimtis daroma tik svetimša- 
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liams.

Apšaudo Madridą 
trečią dieną

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 15. — Ispanijos sukilėliai 
vis smarkiau bombarduoja Ma
dridą. Respublikos valdžios 
pranešimas antradienio vakare 
sakė, kad apšaudymas Madrido 
tęsėsi jau trečią dieną. Dėl 
apšaudymo sekmadienį ir pir
madienį viso užmuštų buvo 28, 
o sužeistų 106, Kiek žmonių 
žuvo dėl atakos antradienį, dar 
nepranešta.

Antisemitas surado, 
kad pats yra žydų 

kilmės • • <
BUDAPĘST, Vengrija, yas. 

15. — Trečiadienį rezignavo 
Vengrijos premjeras Belą Im- 
redi. Jo rezignavimo priežas
tis tai parlamento opozicija 
valdžios projektuotiems įstaty
mams tikslu suvaržyti žyęįų 
teises.

Belą Imredi tarp kita ko 
reikalavo apkarpyti žydą, kai
po balsuotojų, * teises it leisti 
žydams užsiimti bizniu ne di- 

| dėsniu; kaip 12 nuošimčių vi
sų šalies biznierių skaičium.

Belą Imredi prieš rezignuo
siant prisipažino, kad r vienas 
jo protėvių buvo žydas, pri
ėmęs krikščionybę. Tas jo pro
tėvis persikrikštijo 1814 m.

Francuzija užsakė 
padirbti daugiau 

lėktuvu
WASHINGTON, D. C., vas. 

15. — Francuzijos vyriausybė 
paliko užsakymus Jungt. Vai 
stijų lėktuvų statybos įmo
nėms padirbti dar 415 karo 
lėktuvų. Su šiais vėlesniaisiais 
užsakymais per aštuonis pas
kutinius mėnesius Francuzija 
ir Didžioji Britanija užsakė 
Jungt. Valstijose pastatyti vi
so 1,200 karo lėktuvų.

Ragina buvusi pre
zidentą sugrįžti 

Į Madridą
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

15. — čia atvyko Ispanijos 
respublikos užsienių reikalų 
ministeris Julio Alvarėz dėl 
Vayo. Jis ragina prez. Azaną, 
kurs dabar yra Paryžiuje, 
grįžti į Madridą.

Dalina žemę Meksi
kos ūkininkams

TAPACHULA, Meksika, va
sario 15. — Valdžios inžinie
riai pradėjo dalinti šios apy
linkės ūkininkams žemę, kuri 
buvo atimta iš vokiečių, fran- 
cuzų . ir britų kavos plantaci
jų savininkų. Viso numatyta 
išdalinti 125,000 akrų.

Britanija pripažins 
Franco režimą 

principe
LONDONAS, Anglija, vas. 

15. — Gerai painformuotose 
rateliuose kalbama, kad Brita
nijos ministerių kabinetas .tre
čiadienį nutarė pripažinti Ispa
nijos sukilėlių režimą principe. 
Aktualus pripažinimas atidėta 
tolesniam laikui, kadangi bri
tai nori dar pasitarti tuo rei
kalu su Francuzijos vyriausy
be.

Britai ieško taikos 
su Vokietija

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
15. — Britanijos ambasadorius 
Vokietijai, Sir Neville Ilender- 
son, kalbėdamas Vokiečių-An- 
glų draugijai trečiadienio va
kare, pareiškė, kad Vokietijos 
ir Britanijos draugingumas yra 
vienintelė priemonė ramumui 
Europoje atsteigti. Britanija 
esanti galingiausia jurose, Vo
kietija — galingiausia sausu 
noje. Tos pajėgos galinčios 
būti abiejų šalių kooperavimo 
pagrindu vietoj grumtynių.

Manoma, kad Henderson pa
sakė šitokią kalbą patariamas 
-į^ndono .vyriausybės ir kad 
calba reiškia, jogei Britanija 
eško taikos su Hitleriu.

Popiežiaus rinkimas 
paskirtas kovo 1 d.

VATIKANO MIESTAS, vas. 
15. — Trečiadienį čia pasklido 
kalbos, kad kardinolų kolegijos 
naujam popiežiui rinkti posė
džiai prasidės kovo 1 dieną. 
Žinia neoficiali. Suvažiavę Rc- 
mon kardinolai laukia ameri
kiečių atvykstant. Nors Ame
rikos kardinolu viso esama tik 
trijų, bet numatoma, kad jų 
balsas rinkime rcikšiąs daug.

Išdaužė italų konsu
lato langus

AJACCIO, Corsica, vas. 15. 
— Korsikos gyventojai čia su
rengė demonstraciją antradie
nio vakare. Minia išdaužė Ita
lijos konsulato langus. Musso- 
linio fašistai reikalauja, kad 
franeuzai atiduotų Korsiką ita
lams.

Du laivai susidaužė 
Pacifike

SAN FRANCISCO, Cal., vas. 
15. — Juroje, 12 mylių atstu- 
moje nuo San Francisco, dėl 
ūkanoto oro susidaužė prekių 
laivas Virginia ir tankas lai
vas Solanna. Laivas Virginia 
gan sunkiai sužalotas.

I

Nori deportuoti sve
timšalius

f . . I

WASHINGTON, D. C., vas. 
15. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų narys Randolph (demo
kratas xiš Virginia valstijos) 
trečiadięhį įteikė kongresui bi
lių, kurą^ reikalauja deportuoti 
visus svetimšalius, nenorinčius 
išsiimti Jungt. Valstijų pilie
tybės popieras.

Naciai nepajėgia iš- 
kolektuoti pinigų 

is žydų
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

15. — Dėl to, kad Paryžiuje 
jaunas žydas Grynszpan nušo
vė vokiečių ambasados trečią 
sekretorių von Rathą, naciai 
uždėjo Vokietijos žydams 1,- 
000,006,000 markių bausmės 
sumokėti. Pirmosios dalies — 
250,000,000 markių — jie ne
pajėgė surinkti pilnai. Antro
ji dalis sumokėti teko vasario 
15 dieną. Bet ir šios antros 
bausmės dalies naciai nebesiti
ki visos iškolektuoti. Dalykas 
toks, kad daug Vokietijos žy
dų nebeturi iš ko mokėti.

Fašistai reikalauja 
italo popiežiaus

VATIKANO MIESTAS, vas. 
15. — Dienraštis “11 Telegra- 
pho”, Italijos užsenių reikalų 
ministerijos balsas, patalpino 
trečiadienį straipsnį, kurs rei
kalauja, kad naujas popiežius 
butų italas. Dienraštis reko
menduoja nauju popiežium iš
rinkti Florencijos arkivyskupą 
Dalia Costa. 

■

Banditai atėmė 
$200,000

MIAMI BEACH, Fla., vas. 
15. — Anksti trečiadienio ry
tą šeši banditai, apsiginklavę 
mašininiais šautuvais, užpuolė 
Blackstone Hotelį, Miami Beach 
kurorte, surišo viešbučio patar
nautojus ir kai kuriuos sve
čius ir, pasišlavę pinigų ir 
brangmenų vertės tarp $150,- 
000 ir $200,000, pabėgo.

Dar 60 karo laivų 
Britanijai

LONDONAS, Anglija, vas. 
15. — Britanija tikisi padau
ginti savo kariškąjį laivyną 
60 mis naujų laivų 1939 fiska- 
liais metais. Valdžia prašys 
parlamentą leisti jai užtrauk
ti naują paskolą, suma $1,876,- 
000,000, bendriems krašto ap
saugos reikalams.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

Velykoms
Siunčiame Paštu ir Tele
grama už prieinamą kai
ną. Siuntėjui pristatome 
kvitą su gavėjo parašu.

Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo kvi
tas ir pinigų pasiuntimo 
ratas.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Aš mačiau 1830-31 m. sukilimą
Bene Seniausi Baltijos Valstybėse Žmonės Gyvena Lietuvoje. Jonas 
Dumšė Vienintelis žmogus Gyvųjų Tarpe Matęs Abudu Sukilimus. Bado 

Metai žemaičių Krašte. 116 Metų Amžiaus žmogus Apie Ilgo 
Gyvenimo Paslaptis

Musų krašte vienas po kito 
amžinastin keliauja šimtame
čiai seneliai, kurie su savim 
nusineša daug brangių paslap
čių. Prieš kurį laiką Jonavos 
valse, mirė J. Kursonis, turė
jęs nemažiau kaip 118 metų 
amžiaus. Vilijampolėje mirė 
Katkevičius 100 m. Be to, per
nai įvairiose provincijos vie
tose su šiuo pasauliu atsisky
rė dar keli šimtamečiai sene
liai. Ne be reikalo pernai vie
nos anglų filmų kontoros at
stovai važinėjo Latvijoje, Esti
joje ir Lietuvoje ir filmavo 
seniausius tų kraštų žmones. 
Jie pasakė, kad
musų krašte gyvena bene dau
giausia šimtamečių žmonių.
Ir tikrai, dar ir dabar vienoje 
kitoje Lietuvos vietoje galima 
sutikti žmonių, turinčių dau
giau kaip 100 metų. Ypačiai 
tokių senelių esama Žemaičių 
krašte.

Bene seniausiu Lietuvos 
žmogumi dabar laikomas Jo
nas Dumšė Jis jau pabaigė 
115-sius metus ir palyginti dar

rai ■ ■iBniiiimMnMPCMaBaFimifiimi ti—mr
ATIDARYMO PRANEŠIMAS 
Michigan Avė. Klinikos 
Pilnas Medikalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 
ray. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderniškų pagerintų iš
radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.
Mes Gydom Vyrų ir Moterų 

Ligas
Taipgi — Artritis, Rheuma- 

tism, kraujo ligas, odos ligas, 
tonsilus, pilvo ligas, pilės ir 
kitokias.
Pilnas jūsų sveikatos patikrini

mas už $1.50
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 

vakare

Michigan Avė. Clinic
Telefonas Calumet 4178

33-čia ir So. Michigan Avė.
Kūdikių klinikas dykai kas šeš

tadienį 10:00 iki 1:00 P. M.

dabar atrodo neblogai. Juo 
jau susidomėjo kai kurie gydy
tojai, užsienio filmininkai ir 
ilgo gyvenimo tyrinėtojai.

Jonas Dumšė, kilęs iš Pane
vėžio apylinkių ir Pakruojaus 
apylinkėse beveik visą savo il
gą amžių vargo, tačiau atmin
ties dar nenustojo ir apie se
nus laikus tasai senelis papa
sakoja gana tiksliai. Kiek blo
giau atmena įvykius buvusius 
dvidešimtojo amžiaus pradžio
je.

Atvykusius kino filminin- 
kus tas senelis nelabai norėjo 
priimti, nes jam vis nebuvo 
aišku, kam reikia pasauliui pa
rodyti, kad jis taip ilgai vaikš
čiojęs šioje žemėje. Iš pirmo 
žvilgsnio Dumšė neatrodo galįs 
turėti daugiau kaip 90-95 m.

Tačiau jo pasakojimą pa
tvirtina patiekti dokumentai.

Senelis jau kiek neprigirdi, 
kalba sunkokai, skundžiasi 
diegliais nugaroje. Jo galva be
veik be plaukų, labai raukšlė
tas veidas ir smarkiai išdžiu
vusios rankos liudija, kad jis 
tikrai bus daug ko matęs ir, 
be abejo, turi daug ko įdo
maus papasakoti.

Atsisėdęs už stalo senelis 
klausia savo svečių, apie ką 
jam teks kalbėti. Kai užsimin
ta apie jo jaunystės dienas, 
tai Dumšės akys sužiba, jis 
lyg ir pagyvėja ir pradeda pa
sakoti buvusius įvykius prieš 
šimtą metų.

—Aš pats savo akimis ma
čiau pirmąjį lenkmetį, — pra
deda senukas. Pasirodo, kad 
kai 1830-31 m. lenkai sukilo 
prieš rusų carą, tai Dumšė 
tebebuvo tik 8-9 metų berniu
kas. Bet tą sukilimą gerai at
mena, nes-matęs lenkų “vais
kų” ir rusų kariuomenę, ku-

Basanavičius, kuris yraDr. Jonas 
vadinamas Lietuvos atgimimo patriar
chu. Jis buvo vienas tų, kuris pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją.

visada savo priešams atleisda- 
vęs, stengavęsis susilaikyti. 
Svaigalų mažai tegerdavęs ir 
tik jaunystėje. Mėsos taip pat 
perdaug nevartojęs. Jos teval- 
gąs lik du kartu per savaitę. 
Užtat senelis labai mėgsta į- 
vairius pieniškus valgius. To
liau savo giminių ūkio šis se
nelis nenueina. Vasaromis pa
gano kokį gyvulį ar parveda 
arklį. Šiaip sunkesnių darbų

Ketvirtad., vasario 16, 1939 
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žmogus, pabaigęs 
serga. Jis gailisi,

LIETUVIAI AKIU SMAL1STAI

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .................................. I

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O

Perkant toną ar daugiau ..... ......... **

ri iš Vilniaus atvyko ieškoti 
sukilėlių. Anot Dumšės,

lenkų kareiviai buvę men
kai ginkluoti-

Jie beveik neturėjo armotų, 
o šautuvai buvo labai sunkus. 
Dumšė būdamas 8-9 metų am
žiaus vaikas, beveik negalėjo 
nuo žemės atkelti lenkų ka
reivio šautuvo.

Senelis pergyveno bado metus 

ir apie juos atmena nemaža 
visokių smulkmenų. Kuriais 
metais Lietuvą palietęs badas, 
Dumšė gerai nežinąs. Tačiau 
gerai atmena, kad toji Dievo 
rykšte smarkiai palietusi Že
maičių kraštą. Žmonės mirda
vę ištisomis šeimynomis. Tur
tingesnieji dvarininkai savo 
baudžiauninkams rugių atsi
gabendavo iš kitur. Keli žyme
sni ūkininkai, prašantiems 
valgyti duodavo po šaukštą 
miltų. Bet ateinančių alkanų 
žmonių skaičius buvo toks di
delis, kad po kurio laiko tie 
geradariai netekę ir įpiltų. U- 
kinjnkai ‘'neturėjo neį grudų 
sėklai. Virdavo įvairias žoles 
ir krūmų šaknis, kad tik iš
sigelbėjus iš bado mirties.
Apie antrąjį lenkmetį senelis 
atsimena gana gerai.

Jis tada jau buvęs suaugęs vy
ras. Pasak jo “metiežnikai” ir 
jį buvo paėmę ir turėjęs su 
vežimu jiems gabenti maistą. 
Dumšč iš vieno į kitą mišką 
sukilėliams vežiojęs produktus 
ir ginklus. Matęs sukilėlių 
“muštrus” ir vieną mūšį- Pa
sak Dumšės, I 
antrame sukilime prieš caro 
valdžią dalyvavo nemaža ir 
lietuvių.

Mat, ponai valstiečiams paža
dėję duoti “valnastį”. Todėl, 
kai kurie valstiečiai patikėjo 
tiems pažadams ir dėjosi prie 
sukilėlių. Vietos gyventojai su
kilėlius vadindavo “žaliąja 
armija”. Ji buvo ginkluota 
daugiausia dalgiais ir medžio
kliniais šautuvais. Apie šešias 
savaites Dumšč tarnavo su
kilėliams. Vieną dieną suki
lėliai pamiškėje užklupę būre
lį rusų dragūnų. Jį puolę ir 
netrukus sunaikinę. Iš rusų 
belaisvių atėmę ginklus, kiek 
šovinių, balnų, kuriuos sunau
doję savo vyrams apsiginkluo
ti.

Vieną kartą rusai užlupę 
sukilėlius ir Dumšė su ark
liais pabėgęs į Panevėžio apy
linkes. Iš ten netrukus grįžo 
namo. Vėliau rusai norėjo ap
kaltinti šį žmogų dalyvavus 
sukilime, tačiau jisai išsiteisi
no.

Senelis pasakoja, Į<ad 

jo laikais niekas nežinojo, kas 
yra geležinkelis,

automobilis, elektra, telefonas 
ir radijas, žmonės šių svieto 
mandrybių visai nežinoję, už
tat turėję mažiau rūpesčių ir 
ilgiau gyvendavę ...

Paklaustas senelis apie' savo 
šeimą, apie ją kalba gana nc-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

^eredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868nedirba.

Dabar šis 
115 metus, 
kad nepajėgia atvykti į Kauną,
kur kviečiamas kino kronikos 
gamintojų. Mat, neseniai vie
na anglų filmų gaminimo ben
drovė, sužinojusi, kad Lietu? 
voje gyveno tokio amžiaus 
žmogus, atsiuntė musų krašto 
kino kronikos gamintojams 
laišką, kuriame prašo tą se
nelį nufilmuoti ir užfiksuoti į 
aparatus jo kalbą. Kaip tik šis 

= | senelis. pagis, tuojau ruošiasi 
nu- 
fil-

• Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BEK1ASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
• jfiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedčliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

noriai. Jis buvo vedęs, turėjo «‘vykti 1 Kau“?’ kur bus 
šeimyną, tačiau žmona ir vai
kai jau daugiau kaip prieš 501 
metų nukeliavo amžinastin.

Telikęs jis tik vienas 
ir dabar gyvenąs tpas tolimus 
giminaičius Pakruojaus vals
čiuje, Barčiunų kaime.

iPasak Dumšės, šiais laikais 
žmones ilgai negyvena vien 
dėl savo kaltes. O negyvena il
gai todėl, kad visur skuba, per
vargsta. Tai žymiai trumpina 
amžių. Be to, šiais laikais 
žmonės esą perdaug pikti. Jis | kinių, taip kad norint kukles- 
pats jau sulaukęs 115 metų, ta
čiau niekada perdaug nepykęs.'sieina gerokai pasukti galvą.

filmuotas prašomai anglų 
mai. —“L. AT

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina axių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.

Į VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely) atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

Butų 'stoka
ALYTUS. — Nežiūrint 

metinės statybos Alytuje 
čiama butų stoka. Seirijų ir 
Kaišiadorių amatų mokyklos 
sujungtos ir jungtinė amatų 
mokykla perkelta Alytun. Jos 
mokytojai ir apie 200 mokinių 
užėmė nemažą butų, šiais me
tais padaugėjo gimnazijos md-

kas 
jau

nėmis lėšomis surast butą pri-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
. -.4 DIENA IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

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

Telefonu LAFAYETTE VlTl

-r-1 4 koplyčios visose-Leis-1 Chicagos dalyse

KJansykita musą Lietuvių radU programų Šeštadienio vakarais

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI '
Chicagos,
Cicero
Lietuvių ,
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

. ii J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califprnia Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. > Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedčliomis pagal sutartį.

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai, 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

r> Tel, Lafayette 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

Tel. Went. 1612 — Res. Yards 3955 
Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia
dienį 9—12.

1344 East 63rd St.
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
melus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 18th St., netoli Morgan St,

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

Tel. CANAL 3110
p Rezidencijos telefonai: 

Supe^ior 9454 ar Central 7464 
•------*-*------- **** g1* ■ —'——*-------——»; i - A .* X *

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 2 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedčliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted S L

Miesto
Kamb,
Namų

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

4631 S O. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockweil St. 
Telephone: Republic 9723.

Joseph V. Mockus* Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

Valandos: 6:00—8:30 P. M.
ir susitarus.

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”



Net virt nd., vasario 1fi, 1999 JTAU.TTENOP; Clncago, UI.

A

Clevelando ir Ohio Žinios
h

Nusižudė dentistas. — Minės dvidešimt penkių metų su
kaktį. — Registruos ginklus. — Stengiasi pašalinti 
šerifą. — Nenusisekė. — Jei galėtų, tai šaukšte 
vandens nuskandintų. — Visi paramos nori. — Di
delis bazaras. — Kiti parengimai.

Nusižudė dentistas 
liam W. Writgh. Jis parvažia
vo į savo garažą ir uždaręs du
ris paleido gazą, nuo kurio ir 
užtroško. Priežastis savižudys- 
tės dar neišaiškinta.

Statler viešbutis minėjo savo 
25 metų sukaktį. Vadinasi, per 
tiek metų viešbutis sėkmingai 
veda biznį šiame mieste. Tąja 
proga buvo užkviesti keletas iš 

.ovkių laikraščių korespon
dentai. Teko ir man tenai daly
vauti kaipo lietuvių laikraščių 
korespondentui. Pokylyje visus 
,/ažiai pavaišino.

S « »
. a stijos vyriausybė mano 

...androliuoti įvežimą ginklų.1 
ui.e ginklas, įvežamas į valsti
ją turės būti sunumeruotas, 
lokiu budu bus žinoma, kas 
«vokį ginklą pirko ir pas ką jis 
randasi. Tad reikalui esant po
licija žinos kur kreiptis.

Q »
Įvairus politikieriai deda vi- 

as pastangas, kad galėtų pa- 
I nti dabartinį pavieto šerifą 

Martin O’Donell. šerifui priki
šama, kad jis proteguojąs 
gemblerius. Čia nieko nepa
prasto, kadangi tą pat darė ir 
kiti šerifai.

» » «
Vasario 12 dieną mažas bū

relis po Karpiaus vadovybe su- 
’^ngė parengimėlį Lietuvių sa- 

’ Tikslas: paminėti Lietuvos 
"enriklausomybę. Kadangi Kar-

Dr. Wil- piaus įtaka tarpe vietos lietu
vių yra menka, tai dėlto ir pub
likos skystai atsilankė. Tokis
paminejimas turėtų būti su
rengtas bendromis jėgomis ir 
visiems lietuviams dalyvaujant.

» » 8
Vienas vietos veikėjas ir 

profesijonalas susilaukė kažko
kių bizniškų nesmagumų, bet 
greitu laiku viskas bus ištaisy
ta ir sutvarkyta. Profesijonalo 
priešai gatavi jį vandens šauk
šte paskandinti, jeigu tik galė
tų tai padaryti. Bet vėliau gal 
tas atsilieps ant jų pačių. Jis 
sako, kad po visų bėdų jis iš
kels daug šunybių, kurias jie 
natys padarė, o nori viską ant 
’o suversti.

» » »
šv. Jurgio parapijos choras 

rengiasi važiuoti { didžiulę pa
saulinę parodą, kuri įvyks New 
Yorke. Tik viename klausime 
choras suranda keblumų, t. y. 
finansų klausime. Choras ap
skaičiavo. kad į New Yorką ir 
atgal atsieis apie ketvertą šim-^ 
tų dolerių. Taigi, ir rengiasi 
kreiptis į visuomenę ir prašyti 
paramos, žada tam tikslui su
rengti keletą parengimų, kad 
galėtų sukelti fondą lėšoms pa
dengti.

Parodoje dalyvauti yra gra
žus dalykas. Bet bėda ta, kad 
ir į tą visuomenę visi ir viso
kiais budais kreipiasi. Visos 

ugi jos. visi chorai, o dar ir

Dr. J. Grinius, kuris 1926 m. buvo 
Lietuvos prezidentas. Jo valdžia liko nu
versta tų metų gruodžio mėnesį. Nuo to 
laiko Lietuvoje įsigalėjo pusiau dikta
tūra.

jėga ir katalikiškos tautos e t i- -$100
ka.

Iš viršuje paduotų faktų ga
li turėti keletą gerų painokų 
musų lietuvių Romos katalikai 
kunigai, kurie tiek daug rašo 
apie reikalą sudaryti naują 
konkordatą su Vatikanu. Pir
ma tai svarbu sužinoti, ar Len
kijos konkordate su Vatikanu 
yra punktas ginantis lietuvių 
teises pagrobtoje Vilnijoje. Jei

per mėnesį, o už visus
bažnytinius patarnavimus ima 
dar ekstra mokestį.

Na, ar taip apmokėdami sa
vo darbininkus, kurie taniau-j 
ja tai romiškai bažnyčiai ir 
kurios vadai taip garsiai kal
ba apie prakilnius socialius 
programas, apie dorą ir, viso
kias kitas cnatas, gali ką nors 
įtikinti? Arba vėl tik reikia pa
siteirauti Romos katalikiškų

kai tarnaują jo įstaigose butų 
teisingai ir žmoniškai apmoka
mi. Kad ta jo dorybės pilna or
ganizacija turi būti pavyzdžiu 
kiliems, jei jis (popiežius) ir jo 
tarnai vyskupai ir kunigai no
ri, kad pasaulis sektų jo nuro
dymus ir vykintų tas taip išgir
tas, išbubnytas enciklikas.

Kazys žemaitis.

yra toks punktas, tai kodėl mu- laikraščių darbininkų, kurie
sų kunigai, remdamiesi juo, ne- dirba tose įstaigose, kaip jie 
gina Vatikane Vilnijos lietuvių yra teisingai ir pagal popic- 
teises? Jei tokio punkto nčra/žiaus enciklikas apmokami? 
lai darosi aišku, kad Vatikanas čia tai kiekvienas puikiausiai 
yra atidavęs Vilnijos lietuvius įsitikins^ kad Romos katalikų 
sulenkmimui. bažnyčios vyskupai ir kunigai.
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• \PDRAPDA MlIO VAGH

'»»nRAf’DA » ANGĮ

• ’’A VERNŲ h namų savi
ninku, kurioje randasi ta 
vernai nuo Public T.iabl 
Uipi

Rastinėje per 
A RYPKEVICU
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•nais nuo M ryto ik» ' vai 
po pietų

nvienių parengimų būna, —• 
•> visi kreipiasi į visuomenę. 
T'i^i dėlto kaip kada ir pa- 

f'Km’s nebūna taip geros. Gal 
’ ;au tu parengimų 

' '>r kaip kada ir ne- 
Tokiu budu jie atbaido 

N'h nuo visko 
o » »

’’ v'- K J. Darželio sąjun-
Arengiasi prie didelio ba- 

o, kuris įvyks kovo 11 ir 12 
' etomis Lietuvių salėje. Ko- 

tikisi kad uždirbs keletą 
n^e'io naudai.

'■ lub i'- reng a 
■<” ' o vakarą pp. Wi kelių 

o;e vasario 18 dieną. 
'Vi 35c ir už tą pačią bus 

■ todamos dovanos laimėto- 
'ins. Be to, bus ir užkandžiai. 

» »
: f P’hečin Klubas rengia 

kariškas kas penktadienio 
-'karą. Duodamos yra pinigi

nės dovanos. Daugelis laimi ]io 
penkinę ir daugiau. Tai kurie 
tik turite atliekamo laiko, tai 
atsilankykite. —Jonas Jarus.

Naujaja GaJynę”?
‘NAUJOJI GADYNE’ yra populiarus savaitinis laikraštis
NAUJOJI GADYNE” kainuoja tik dn doleriu metams 

Tai nedaug
NAUJOJI GADYNE” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo. .
‘NAUJOJI GADYNĖ’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie 

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą*
NAUJOJI GADYNE” vra darbinlpkų laikraštis ir tokiu 

u liks
N A t JOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

•‘NAIUO.I1 GADYNE”
'20 Leonard Strapt Bronklvn. N Y
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $ ..........Ui “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
• mddžiu įą siuntinėti seįcamu adresu:

Vardas ........ ......... .......
Numeris ir gatvė .... ........... ...............
Miestam ir valstija —™ 

-------- ..... ............ , - ------- ------------i----------------

Ką Žmonės Mano
Ką Davė Lenkijos Konkordatas su 

Vatikanu?
Romos katalikiški laikraš- 

iai, progai pasitaikius, vis pri- 
ena, kad Vatikanas esanti di- 

'e.e morališka jėga. To savo 
vlrtinimo. gyvenimo faktais 
aremti, žinoma, negali.
Kad Vatikanas nėra jokia 

ypatinga morališka jėga, tai to 
rodymui faktų galima prikai- 
ioti tiek, kiek norime.
Jei Vatikanas butų didelė ir 

galinga morališka jėga, tai jis 
utų tą jėgą panaudojęs, šaky-; 
me, Lietuvai su Lenkija su
kyli. O to nedarė. Butų su
kinės ukrainiečius su len- 4-

. i s, bet to nedarė. Butų pri
vertęs Meksikos ir Ispanijos di
dikus ir vienuolynus išdalinti 
vemes, kad išvengtų revoliuci- 

’ et to nenadarė; prikalb’n- 
Le kijos dvasiški ją ir pa- 

’linę vyriausybę pasukti iš 
' o dabartinio kelio, kurs ve- 

•’' i meksikonizacją, užuot vy
li $o i jalų teisingumą. Bet 
nedaro ir t. t.

Vatikano morališką bejėgu- 
mą ir jo bergždumą kartais 
''’yTa parodo ir Romos kata- 
k;ški laikraščiai, štai . “The

• “’e i''ctica1 Review”, Ameri- 
‘ o pomos kunigams skiria- 

ns mėnraštis sausio mėnes’o 
\3 s numeryj yra pareiškęs ši

okią nuomonę apie Lenkiją: 
“Trumpoje pastaboje nėra ga- 
’ima nušviesti pradžią ir išsiša- 
’ oiimą politinių ir tautinių ne- 
erumų Lenkijoje. Yra vienok 

v’sai aišku tas, kad Lenkijos 
nasauliniu autoritetu (lotinų 
katalikų) pasielgimas su pra
voslaviškomis rusų mažumomis 
privedė prie to, kad kai kuriuo
se distriktuose pravoslavai pa
eito beesą persekiojami kata'- 
“kiškos bažnyčios Ir tas deda- 

tada kada Apaštalų Sostas 
š visų jėgų taip sunkiai dar

buojasi, kad galėtų patraukti 
toje šalyje pravoslavus prie
katalikybės. Tuo pat laiku Len
kijos vyriausybė sustiprino len
kinimą ir katalikinimą ukrai
niečių, kurie jau yra rytų apei
gų katalikai. Kas baisiau, tai 
tą daro laužant konkordatą, 
nudarytą tarp* Lenkijos ir Va
tikano. Pravoslavų vyskupai iš- 
’eido gerai pamatuotą protestą. 
O ukrainiečių katalikų galva, 
Lwowo arkivyskupas Andrejus 
Septickis taipgi užprotestavo, 
mindamas savo žmones. Jisai 
išleido ganytojišką laišką, kur 
jis užsistojo už savuosius ir sa
vo brolius pravoslavus bizan-’ 
tiškų apeigų. Apgailestavo dėl 
to kilusias baisias pasekmes re
ligijai tarp rusų ir ukrainiečių 
Lenkijoje. Lenkų vyriausybė 
konfiskavo abudu dokumen
tu.” \

Tai va, Romos katalikų ku
nigų laikraštis pripažino, kad

Lenkijos Romos katalikiška 
vyriausybė savo uolumu kata
nkinti ukrainiečius ir rusus tei
kia Romos katalikų bažnyčiai 

eškos patarnavimą.
Toliau minėta pastaba rodo, 

kokia yra morališka Vatikano 
jėga. Kad Vatikanas neįstengia 
priversti Hitlerį laikytis kon
kordato — tai nėra nuostabu. 
Tai suprantama. Bet kad Vati
kanas negali katalikiškos tau
tos vyriausybės priversti laiky
tis konkordato, tai 
orantama ir keista, 
ir aiškėja Vatikailo

Antras daiktas .yra — lai so
cialiai klausimai. Romos kata
likų bažnyčios vadai visada di
džiuojasi, kad turi gerą progra
mą socialiai santvarkai. Dabar 
ir kyla klausimas: ar Vatika
nas, sudarydamas konkordatą 
su valstybėmis, stato kokius 
nors reikalavimus darbininkų 
apgynimui ir jų būvio pageri
nimui? Jei taip, tai kodėl visos 
katalikiškos šalys buvo ir te
bėra atsilikusios reformų reika
le? Jei tokie punktai nėra 
įtraukiami į konkordatus, lai 
visos popiežių enciklikos ir so
cialiai Romos katalikų bažny
čios programai yra gaminami
lik žmonių akims muilinti.

Kam nėra žinoma, kad, pa
vyzdžiui, Chicagos lietuvių Ro
mos katalikų bažnyčių dženito
riai ir zakristijonai yra men
kiausiai apmokami? štai vieno
je parapijoje dženi toriu i tie po
piežiaus paklusni tarnai temo
ka žmogui su šeimyna lik $50 
mėnesinės algos. Iš tos algos jis 
turi išlaikyti savo šeimą, užsi
mokėti už butą ir šilumą ir 1.1. 
O kunigai, kurie yra be šeimų 
ir turi dykai klebonijas, šilumą

kurie garsiai šaukia apie viso
kias pasaulio neteisybes ir įro
dinėja, girdi, jei viskas butų 
tvarkoma pagal popiežių en
ciklikas, pagal Romos katalikų 
bažnyčios programą, tai viso 
pasaulio neteisybės butų praša
lintos, visos tautos taikoje ir 
meilėje gyventu ir visi darbi
ninkei butu natcnkinti ir tei
singai apmokėti.

Tačiau, kai pažiūri į jų pačių 
tvarkomas įstaigas, kaip gerai 
ir teisingai jie apmoka savo 
darbininkams, tai Jų darbai 
vra taip toli nuo jų žodžių, 
kaip dangus nuo žemės. Užtai 
ar reikia stebėtis, kad šiandien
niekas tos neklaidingos Romos 
kataliku bažnyčios nebeklauso, 
— nei valstybių vyrai, nei dar
bininku vadai, nei darbdaviai, 
nes visur ta romiškoji bažnyčia 
pasirodė dviveidė, pilna klas
tos ir didžiausio apgaulio. Jos 
vyriausias galva popiežius, ku
ris save yra apsišaukęs neklai
dingu Kristaus vietininku, daž
nai rašo ilgas enciklikas apie 
sociali teisingumą, apie dorą, 
moralybę ir kitas cnatas, ta
čiau jis nesistengia įvykinti tų 
dorybių savo paties organizaci- 

darbinin-

jau nesu-, 
Tada jau ir kitus reikalus apmokėtus iš 
morališka parapijos iždo, gauna algos po ’oje. neprižiūri, kad
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Iš Lietuvos '
Kauniškis rangovas 

persikėlė į Ame
riką z

KAUNAS. — Vieno kauniš- 
kio rangovo duktė ištekėjo už 
Lenkijos piliečio ir persikėlė 
gyventi į Lenkiją.. Tėvas duk
teriai . davęs pasogos apie 200 
tukst. Lt. Kadangi toje srity
je, kurioje šis rangovas dirba, 
siaurėja, atsiranda rimtų kon
kurentų, tai rangovas persike
lia į Ameriką, kur fabriką jau Į 
baigiąs įrengti. Likvidavęs li
kusį turtą Lietuvoje, tas ran
govas galutinai persikelsiąs 4 
Ameriką.

teoNoikusJi.
Aiiibrosih « f ectai

BEER DISTRIBUTOR
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresni &1U, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą.

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Ar Vaikai Turi
Užkietėjimą?

PADĖKITE JIEMS PAPRASTU, 
MALONIU BUDU.

Kai tik reikės jūsų vaikučiams 
tiuosintojų. darykite taip, kaip mi- 
lionai modernų motinų kad daro... 
duokite jiems Ex-Lax!
Ex-Lax yra veiklus, ir švelnus. Jis 
naveikia greitai — be pastangų ir 
nepatogumo. O beto, Ex-Lax yra 
lengvas vartoti—skonis kaip gardaus 
čokolado.
Ex-Lax yra Amerikos labiausiai 
parduodamas liuosintojas — geras 
suaugusiems lygiai kaip ir vai
kams. 10c ir 25c dėžutė pas jūsų 
vaistininką.

• SACUOKITRS PAMRGPZIOJIMV! 
ATSISAKYKIT JJ PAKEIČIANČIU!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
įsidėmėkit raides ,‘E-X-L-A-X” ant 
d'žutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt Keras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax 1

EGG ... 1.................... $6.00
NUT ............................. $6.00
BIG LUMP ................. $6.00
MINE RUN .................. $5.75
SCREENINGS ........... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
1. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHEB AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.) 
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 

• i VDU 
•ui 1 l' 

«5.onn oo

Išmokėjo’ yg * <

pinigu*

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičiu

c-fotv Dov»nSU D 071, t.e« Galima 
Pasir-r»d”nfi

'f'so Va'ando>■: uo " rvt<» ’’ 
vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną. Subatom nuo 9 ryto iki

8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CH1CAGO t

Sophi
Barčus

iš Stoties

W. G. E. S

RYTINĖ RADIO
VALANDA

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Garsinkitės “N-nose”
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Metama _____________
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Kodėl ne šiandien?

Kokiomis aplinkybėmis buvo pa
skelbia Lietuvos Nepriktausemybė

LIETUVIAI DARBININ- .subruzdo Lietuvos studentija,! 
tas politinis barometras, dėlto 
ir mes Klaipėdoje buriamės į 

Klaipėdoje einąs lietuvių dar- tautos suvienijimo žygį, kurio 
bininkų reikalams skiriamas pasisekimu tikime.
laikraštis, “Darbininkų Balsas”, t .....praneša, kad Darbininkų SusiJ .‘‘Imdamasis atstovam, darbi- 
vienijimas ketina netrukus ati- n,“k,Įą K aipedoS
daryti Klaipėdos lietuviams dar- as manaU> kad .sval"
blninkams kliubą, kur bus skai- blalIslas mį,s1]vis« P°*‘tla:s ru’ 
tykla, knygynas ir įvairus žai. peštis yra š.o krašto išlaikymas 
(jįmat prie Lietuvos valstybės, nes nuo

t, . .. .. • . . to pareina visų musų likimasBe to, eina agitacija pasista-l ./ . .. .... .. , . v Tik po to bus galima rūpintistyti nuosavus darbo žmonių na- 1 „ . 7, . . ..... . . musų profesionaliniais reikalaismus ir yrą renkamos aukos į L. ,. r . šiame krašte,namų fondą.
--— “Šios mąno pažiūros Liėtu- 

DR. J. PAJAUJO ŽODIS vos vidaus/klausimais įlė kiek 
------- —* nekliudys mari ginti lietuvių

■ Tarpe 4 lietuvių atstovų, iš- darbininką reikalus Klaipėdos 
rinktų į Klaipėdos krašto sei- krašto Seimelyje, priešingai, aš 
mėlį, yra ir Dr. J. Pajaujis, ką- visados stovėsiu už laisvę ir ly- 
ris kitąsyk veikė Lietuvoje, giateisiškumą visų tautybių dar-. 
kaip vaL liaudininkas, ir savo 
laiku buvo tautininkų valdžios 
nubaustas už sukilimo ruošimą. 
Pastaruoju laiku jisai gyveno 
Klaipėdoje ir buvo lektorius 
Prekybos Institute. Jo kandida
tūrą į seimelį rėmė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas.

* Dr. J. Pajaujis gruodžio mė
nesį įstojo į “lietuvių aktivistų” 
grupę, kuri kovoja dėl demo
kratijos atsteigimo Lietuvoje. Į 
tą grupę, kaip žinoma, įeina at
skiri veikėjai iš vai. liaudinin
kų, kr. demokratų ir naciona- 
listų-voldemarininkų.

Klaipėdos “Darbininkų Bal
so” 
Dr. J. Pajaujis pasisako, kodėl I 
jisai stojo “aktyvion opozici- 

Įjon vyriausybei”. Todėl, sako 
Lietuvos 

valdžios vedama politika rodo, 
jogei “valdančioji partija yra 
pasiryžusi bet kokia kaina, net 
ir Klaipėdos krašto netekimo 
kaina, išlaikyti savo rankose 
valdžią.” Su tokia politika jisai 
esąs pasiryžę^-kovoti. Toliau ji
sai rašo i

“Taigi, norėčiau būti ir savo 
politinių priešų ir draugų tei
singai suprastas. Ne vidaus 
partinė neapykanta, ne kerštas 
ir noras suvesti senas Sąskaitas 
verčia mane išeiti šiandien į 
viešą ir aktyvią opoziciją. Gfe* 
riaitsias tam įrodymas, kad aš 
sutinku bendradarbiauti su bu
vusiais krikščionimis demokra
tais ir netgi su vadinamaisiais 
voldemarininkais, kai įsitikinau,, 
jog su abiem tom grupėm ga
lima surasti bendrą politinę 
platformą, neatsisakant nuo sa
vo principą^ Viėft tik didelis 
rūpestis ir baimė, kad ši stt sa
vąja visuomene kovojanti vy-; 

Iriatisybė nepajėgs išlaikyti Klai-
pėdos krašto pHė Lietuvos! ly
giai kaip nepajėgė atlaikyti po
zicijų Vilniaus klausimu* kad ji 
nesugebės išsaugoti ir Lietuvos 
nepriklausomybės „besiaftinart* 
čios audtos metu, Verčia mane 
aktyviai prisidėti prie tų> kurie 
smarkiu teittpu kovoja dėl visų 
lietuvių vienybės. Laikau poli
tiniais nesusipratėliais tuos ge
ros valios žmones, kurie mtts 
įtikinėja^ jog negalima stiilkih4 
ti vyriausybės padėties tokiu 
sunkiu momentu. Viena, “toks 
momentas”, nors ir ne taip sun
kus, tęsiasi, joti 12 metų. An- 
tra, juo sunkesnis momentas,

KAI KLAIPĖDOJE kiau, negu prieškariniais lai
kais. O laisvę atgavusios tautos 
turi ypatingai rūpintis laisvę iš
laikyti, nes stipresnieji nuolat

laisva, 
Atro- 

negali. 
atmin-

Prieš 21 metus vasario 16 dieną buvo paskelbta Lie
tuvos nepriklausomybė. Lietuva tuomet buvo Vokietijos 
kaizerio armijų okupuota. Kaizerio valdžia norėjo, kad 
Lietuva atsimestų nuo Rusijos ir prisidėtų prie Vokie
tijos. šituo tikslu okupacinė vokiečių vyriausybė darė di
džiausią spaudimą į Lietuvos Tarybą, susidėjusią iš 20 
asmenų, išrinktų Vilniaus konferencijoje, 1917 m. rug
sėjo 17—23 d.d. Tačiau Lietuvos Taryba atsisakė nusi
lenkti vokiečiams ir paskelbė, kad Lietuva bus nepriklau
soma valstybė!

To ne gana. Nepaisant to, kad Lietuvos Taryba bu
vo sudaryta iš įvairių nuomonių žmonių, daugumoje iš 
gana konservatyvių žmonių, ji vistiek visais balsais pasi
sakė už demokratinę santvarką. Ji pareiškė “atstatanti 
nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lie
tuvos valstybę”, kurios vidujinę tvarką ir santykius su 
kaimynais nustatys “Steigiamasis Seimas, demokratiniu 
budu visų jos gyventojų išrinktas.”

Taip kalbėjo “vienintelė lietuvių tautos atstovybė” 
prieš 21 metus. Tai kodėl gi dabar nėra demokratinės 
tvarkos Lietuvoje? Kodėl šiandien Lietuvą drįsta valdy
ti grupė asmenų, kurie nėra išrinkti visų gyventojų de-Į jisai, kad ligšiolinė 
mokratiniu budu?

Pavojus ir demokratija
Valdančioji Lietuvos partija ir jo pritarėjai sako, 

kad eiti prie demokratinės tvarkos atsteigimo Lietuvo
je dabartiniu laiku butų “pavojinga”, nes Lietuva dabar 
esanti labai keblioje padėtyje. Iš vienos pusės ją spau
džia Lenkija, iš kitos pusės tyko ją sudraskyti hitleriš
koji Vokietija. Visoje Europoje esą neramu; galįs kilti 
naujas didelis karas, kuris Lietuvą, gal būt, visai sunai
kintų.

Tai ar šitokiais pavojingais laikais galima rizikuoti 
Lietuvos likimu, leidžiant veikti įvairioms politinėms 
partijoms, kurios tarp savęs varžosi dėl valdžios, kovo
ja viena prieš kitą ir kelia triukšmą visuomenėje?,

Taip argumentuoja Smetona ir jo pakalikai. Bet ar 
prieš 21 metus Lietuvai gręsė mažiau pavojų, negu šian
dien?

Pavojai buvo didesni. Ėjo karas. Lietuva buvo oku
puota svetimos valstybės armijomis. Ji dar neturėjo nie
ko — nei savo valdžios, nei pinigų, nei pripažintos teri
torijos, nei ginkluotos jėgos. Ji turėjo tiktai pasiryžimą 
numesti svetimą jungą ir gyventi, kaip nepriklausoma 
valstybė.

Ir visgi ji nepabūgo tose pavojingose apystovose pa
sisakyti už demokratiją! Dėl to, kad ji pasisakė už de
mokratiją, tai visa Lietuvos liaudis stojo dirbti Lietuvos 
labui ir ginti ją nuo priešų — ir nepriklausoma Lietuva 
buvo įkurta.

Demokratija apgynė Lietuvą nuo priešų

bo žmonėms Lietuvos valstybes 
ribose.”

AR SUSPENDAVO, AR 
SUSISPENDAVO?

Iš pirmųjų pasaulinio karo 
dienų Lietuva virto karo lauku 
dviejų priešingų kariuomenių 
— rusų ir vokiečių — terioja- 
ma ir naikinama. Daug gyven
tojų buvo priversti palikti savo 
tėviškes ir keliauti toliau nuo 
karo veiksmų fronto, gilyn į 
Rusiją. Palikusių savo sodybas 
lietuvių pabėgėlių ir tremtinių 
kelias į Rusiją vedė pro Vilnių, 
kur gyveno daug lietuvių švie
suomenės. Vilniečiai, pamalę 
bėgančiųjų tautiečių skurdą ir 
vargą, ryžosi jiems padėti ir 
tuo tikslu 1914 m. Vilniuje į-

Vasario 16 d. sueina 21 me
tai, kai senojoje istorinėje Lie
tuvos sostinėje Vilniuje buvo 
paskelbta atgimusios Lietuvos 
nepriklausomybė. Tai įvyko 
1918 m. vasario 16 d. Šiandien 
jau visi apsiprato ir niekas ne
sistebi, kad Lietuva yra 
nepriklausoma valstybė, 
do, kad kitaip ir būti 
Tai rodo, kad žmogaus
tis yra labai trumpa, kad sun
kus laikai, susilaukus geresnių
jų, yra greitai pamirštami. Tu
rini dar daug vyresniosios kar
tos žmonių gyvųjų tarpe, kurie 
gerai atmena prieškarinius ru
sų valdymo laikus ir vokiečių 
okupaciją pasaulinio karo me
tais. Bet užtat visas musų da- 

• partinis lietuviškas jaunimas, 
tiek savo tėvynėje Nepriklauso
moje Lietuvoje, tiek gyvenąs 
svetiniuose kraštuose, tolimuo
se užjūriuose, nėra prieškarinių 
laikų matęs. Jis gimė jau lais
vės metais, todėl jis sunkiai ’e- 

Plėšiniams vadovaudavo—dėl įgali įsivaizduoti, kaip čia Lie- 
pramogos, tačiau pas jį rasta tllva būti svetimųjų pa- 
milijono litų vertes pagrobtų\ycr^a' Vyresniųjų pasakojimai 

daiktų apie tuos dar tokios netolimos
 praeities laikus dabartiniam 

Budapešte netrukus bus tei- jaunimui atrodo tikromis bai- 
siamas už vadovavimų plėši-| šiomis, bet kartu ir gražiomis, 
kų gaujai garsus vietos chi- pasakomis. Iš tiesų baisios yra 
rurgas Dr. Ervinas Wieseris. 
Jo vadovaujama plėšikų gauja 
jau seniai veikė Budapešte, 
tačiau policija ilgai negalėjo 
jos susekti. Plėšikai labai vik
riai apiplėšdavo turtingiausių 
budapeštiečių vilas. Grobdavo 
viską, kas tik turėdavo šiokos 
tokios vertės, o labiausiai brau sius darbus Sibiran, kaip rusai 
gins papuošalus. Po ilgo seki- stengėsi Lietuvos žmones sūru
mo policija išaiškino, kad ke
liais plėšimo atvejais, kaip 
parodė mačiusieji liudininkai, 
netoli vilų, kuriose buvo pa
daryti plėšiniai, stovėjo auto
mobilis su gydytojo ženklu. 
Policija išaiškino, kurie gydy
tojai turi automobilius, ir dau
gelį jų apklausė, tačiau visi 
jie įrodė savo alibi įvykusių 
plėšimų atsitikimais. Keletą 
žinomiausių Budapešto gydy
tojų policiją visai netardė, nes 
jai ir į galvą neatėjo jų įtarti. 
Vis dėlto vienas jaunas poli
cininkas 
Sherlock 
valaikiu

Inž. St. Kairys, kuris pasi
rašė Lietuvos nepriklausomy
bės deklaraciją, 
jo pastangomis į 
liko įtraukta, kad 
ri būti tvarkoma 
niais pagrindais.

Daugiausia 
deklaraciją 
Lietuva tu- 
demokrati-

Margumynai
Budapešto chirurgas — 
plėšikų gaujos vadas

Pasivadinęs Am. Liet. Kong. 
“Brooklyno Skyriaus sekreto
rium”, J. Kuodis rašo pamoks
lą Brooklyno socialistams, kad 
jie “save kompromituoja”, 
skelbdami, jogei tas “Brookly
no Skyrius” esąs suspenduotas. 
Girdi, jisai nesuspenduotas, ir 
to parėmimui J. Kuodis paduo
da L. Joniko laišką.

Bet L. Joniko laiškas ne vi- 
fsai tikras. Jisai tarp kitko ra-

1-am e šių metų numeryjel§0.

svarstė 
konfe-

Bet kas

tėjusiems dėl karo šelpti. Komi 
tetas rūpinosi tremtinių ir pa
bėgėlių materialine ir moraline 
gerove. Komiteto nuopelnai lie
tuvių tautai yra labai dideli, 
nes jis savo rupesniu išsaugojo 
dešimtis tūkstančių lietuvių šei
mynų nuo žuvimo Rusijoje ir

tos praeities pasakos, paimtos 
iš tikrojo kasdieninio gyveni
mo, kaip buvo žmonės verčia
mi baudžiavą eiti, kaip rusų 
valdžia buvo uždraudusi lietu
višką spaudą ir už jos slaptą 
platinimą buvo metama kalėji
mai! arba siunčiama į sunkino-

Vos bepradėjus Lietuvai kurtis, ją apniko priešai.
Siautė bermontininkų gaujos, kol žmonės jų neišvijo. Už
puolė Lietuvą Rusijos bolševikai; užkariavo Vilnių ir di
desnę pusę Lietuvos teritorijoje. Lietuvos savanoriai tu
rėjo su ginklu rankose stoti prieš juos, ir bolševikai bu-1 juo reikalingesnė yra tikra tau- 
vo priversti nešdintis iš Lietuvos.

Tuomet buvo sušauktas Steigiamasis Seimas. Dar 
jisai nespėjo kaip reikiant sutvarkyti Lietuvos reikalus 
viduje, kaip užpuolė Lietuvą naujas priešas — lenkai. Jie 
atplėšė Lietuvai Vilniaus kraštą, bet demokratinės Lie
tuvos jėgos atmušė tolimesnį lenkų veržimąsi Lietuvon.

Nepraėjus dvejiems metams po to, demokrpHnė Lie
tuva laimėjo Klaipėdą.

O ką Lietuva laimėjo nuo to laiko, kai gruodžio “pu
čas” (1926 m.) sunaikino demokratinę tvarką? Nieko. 
Šiandien jai gręsia pavojus netekti ir to, ką ji buvo pir
maisiais nepriklausomybės metais įgijusi.

Taigi jau laikas Lietuvai grįžti prie tų principų, ku
rie yra išdėstyti Lietuvos Nepriklausomybės Deklaraci
joje! ,, ...

tos vienybė it juo greitesniu 
tempu ji siektiną. Jei ittoiiion*- 
tas iš tikrąją nebūtą taip kr i* 
tingas, tai pasitikėkite, gerbia
mieji, ir Lietuvos studentija 
butų sau toliau rainiai mokiu
sis, ir aš bučiau ramiai dėstęs 
ir visa Lietuvos visuomenė bu
tų dar galėjusi kęsti tą prievat- 
ta laikomą netvarką ligi, ra
mesnių dienų. Bet kaip tik dėl
to, kad šis sunkusis momentas 
reikalauju visos tautos jėgų į* 
tempimo, visų šviesesniųjų lie* 
tuvių protų darnaus bendradar* 
biavimo įvairiose visuomenės

“Centro Komitetas savo 
posėdy, laikytame sausio 27 
dieną, 1939 m.,
Brooklyno Skyriaus 
rencijos incidentą, 
kitų skyrių veiklą.
liečia jūsų skyrių, jokio tari
mo Centro Komitetas nėra 
padaręs. ’Sataime aišku, jei 
Centro iiohiitate butų buvęs 
pravestas kokis tarimas, lie
čiantis j Ūsų skyrių, aš, kai
po sekretorius, btieiau p ir
zliausia apie tai painforma
vęs jus oficialiai.”

I •r

Pirmiausia dėl paskutinio sa
kinio. Patyrimas rodo, kad sek
retorius Jonikas elgiasi visai 
priešingai. Centro Komitetas 
dar pėrė!tą vasarą buvo pada
ręs tarimus dėl LŠS. 19 kp. ir 
LDD. kuopos skundą prieš 
Brooklyno skyriaus komitetą. 
Nors L. Jonikas buvo instruk
tuotas tuos tarimus pranešti 
skyriaus komitetui ir kuopoms, 
bet per keletą mėnesių jisai to 
nepadarė, ir Centro Komitetas 
buvo priverstas antru kartu rei
kalauti, kad jisai, išpildytų jo 
instrukciją.

Toliau L.' Jonikas sako, kad 
savo paškutinianie posėdyje 
Ceritro Komi tetas jokio tarimo 
apie Brooklyno skyrių nepada
rė. Bet jisai užtyli tą faktą, 
kad visi centro nariai- pripaži
no, kad tokiame stovyje, kokia
me jisai dabar yra, tas Skyrius 
negali veikti. Jisai turi btit per
tvarkytas. Tarimas nebuvo pa
darytas dėl to, kad nebtivo ga
lima susitaikyti dėl jo formos.

Trečia, L. Jonikas užtyli tą 
faktą, kad frakcijų pasitarime 
prieš Centro Komiteto susirin
kimą buvo sutikta, kad Brock- 
lyitd skyrius turi būt suspen
duotas, kol nepersiorganizuos* 
Su tuo buvo sutikę ir keturi 
komunistų atstovai, ~ tik jie 
dar žadėjo atsiklausti savo “na
cionalinio biuro”. Tačiau, ga- 
jVę- iš to biuro kitokį įsakymą, 
jie paskui savo pinniaus pa
reikšto sutikimo užsigynė.

Taigi ginčas apie tą Brook- 
iyno skyriaus
eina tik dėl formališkumo. 
l)uug svarbesnis ir pagrindinis 
dalykas yra tas, kad tas skyrius 
pats save suspendavo, kuomet 
Jisai suardė srovių susitarimą, 
kuriito ALK. yra paremtas. 8o<

“suspendavimą”

sugalvojo suvaidinti 
Holmsą ir savo lais- 
ėmė žvalgyti ir tų 
gydytojų butus.
savaičių žvalge taipKeletą

pat Dr. Wieserio butą. Ilgai 
nerado nieko įtartino. Tačiau 
kartą pavyko jam patekti į 
Wieserio vilos rūsį. Ten tarp 
įvairių griozdų rado statinaitę

pagrobtų daiktų. Daugiausia 
rasta brangių papuošalų, žie
dų su brangakmeniais, bran
gių grandinėlių, laikrodžių, 
brangių sagų, sidabrinių indų 
ir kt. Visa tai buvo suversta 
statinaitėje be jokios tvarkos.

sinti, o lenkai — sulenkinti ir 
1.1. Šios gyvenimo tikrovės pa
sakos yra iš tiesų baisios ne lik 
besiklausančiam jaunimui, bet 
ir patiems pasakotojms, kurie 
visa tai yra matę savo akimis. 
Tačiau kartu šios baisios pasa
kos yra ir labai gražios, nes jos 
vaizdžiai rodo, kaip labai mylė
jo lietuviai savo kraštą, kaip, 
nebodami visų pavojų, kovojo 
su šimteriopai galingesniais 
priešais, siekė laisvės ir, paga
liau, laimėjo. Tai yra tikrai did
vyriški darbai ir žygiai, ku
riuos girdint kiekvieno lietuvio 
širdis visai teisėtai ima smar
kiau plakti puikumu ir išdidu
mu, nes tai yra visos musų tau
tos bendri nuopelnai. Jais ly
giai didžiuojasi suaugusieji ir 
jaunimas, nes tai yra musų le
vų kovos ir žygiai. Visų tų ii 
ganiečių kovų, vargų ir rupes
nių vainikas yra nepriklauso
mybes atgavimas.

Lietuvių (autą susipratimo ir

tų lietuvių jaunuomenės eiti 
mokslus, nepaisant karo. 1915 
m. rugsėjo mėn. vokiečiai, su
mušę rusus ir paėmę Kauną, 
artojo prie Vilniaus. Todėl Ko 
mi tetas nukentėjusiems dėl ka 
ro šelpti nutarė skilti į dvi da
lis: viena dalis išvyko Rusijon 
toliau rūpintis lietuvių tremti
nių ir pabėgėlių reikalais, o an
troji paliko Vilniuje, pasiryžus? 
dirbti Lietuvoje per vokiečių 
okupaciją, šios dalies pirminin
ku buvo išrinktas Antanas Sme
tona. 1915 m. rugsėjo 18 d. vo
kiečiai paėmė Vilnių ir dar po

tuojau

pagrobtų daiktų vertė 
apie milijoną litų.

Dr. Wieseris buvo 
suimtas ir nė nebandė
Pasisakė plėšikavęs dėl pra
mogos. Plėšimus su savo gau
ja darydavęs po du ir po tris 
kartus kas savaitę. Plėšikus 
nuvesdavęs į turtuolių namus, 
kur būdavo buvęs kaipo gydy
tojas arba svečiuose. Pinigai 
jam buvę nereikalingi, nes bū
damas garsus chirurgas, ir be 
to turįs susikrovęs didelį tur
tą ir tebeturįs daug pajamų. 
Tačiau savo pažįstamus api
plėšti jam sudarydavę malo
numą. Savo vadovautos gau
jos plėšikų vis dėlto neišdavė.

cialistams iš to skyriaus 
traukus, tenai paliko ne 
skyrius, bet komunistų 
šalininkų skyrius.

J. Kuodžio rašinėjimai
socialistus šito .fakto neminei4 
gia, bet tiktai dar labiau jį pa
brėžia.

pas!
ALK 
ir jįj

prieš

saulinį karą ruošė nedaugelis 
žymių žmonių, kurių vieni jau 
yra mirę, o kiti dar gyvi ir 
džiaugiasi savo sunkių darbų 
vaisium — savo tautos laisve ir 
nepriklausomybe. Pirmą kartą 
lietuviai aiškiai ir viešai pareiš
kė savo politinius reikalavimus 
1905 m. Didžiajam Vii niaus 
Seime, kuriam dalyvavo apie 
2,000 atstovų iš visų Lietuvos 
vietų, visų pakraipų ir pažiūrų 
žmonės. Seimas pareikalavo 
Lietuvai plačiausios autonomi
jos, tačiau rusų valdžia apie fai 
nė klausyti nenorėjo. Daugeliui 
Didžiojo Seimo atstovų teko 
skaudžiai nukentėti nuo rusų 
Valdžios.

Po dešimties metų nuo Di
džiojo Seimo kilo pasaulinis ka
ras. Lietuvių veikėjai suprato, 
kad tai yra vienintele ir seniai 
laukiama proga nusikratyti ru
sų jungu ir atgauti laisvę. Jei ši 
proga butų palikus neišnaudo
ta, tai nežinia kada butų pasi
taikiusi kita tokia. Pokarinis 
gyvenimas rodo, kad toms tau
toms, kurios nesugebėjo ir ne
suskubo pasinaudoti karo sui 
rute ir išsivaduoti, šiandien to 
pasiekti yra gal net dar sun-

vokiečių kariuomenės užimta. 
Prasidėjo vokiečiu okupacija, o 
drauge ir lietuvių politinis vei
kimas, kurio tikslas buvo at
gauti laisvę.

Nepaprastai sunkus tai buvo 
darbas. Vokiečiai apie lietuvius 
maža ką žinojo ir iš pradžių 
nieko net ir nenorėjo žinoti. Į 
Lietuvą jie žiurėjo, kaip į už
kariautą kraštą, taigi, kaip j 
savo grobi, kuris turįs priklau
syti Vokietijai. Vilniaus lietu
viai sudarė politinę komisiją, 
kurios pirmininku buvo Anta
nas Smetona. Toji komisija lei
do atsišaukimus, į tautą, ragi
nančius nenusiminti, nepasiduo
ti vokiečių spaudimui ir reika
lauti laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos, kurioje šeimininkau
tų ir tvarkytų tik lietuviai. Ko
misija taip pat lietuvių vardu 
kalbėjosi su vokiečių okupacine 
valdžia, reikalaudama gyvento
jų neskriausti ir duoti jiems tei
sę patiems savarankiškai tvar
kylis. Vokiečiams tada karas

mosią, todėl į lietuvių reikala
vimus nekreipė dėmesio ir tik 
’abai pyko, kam slaptai agituo
jama prieš juos ir keliamas ne
priklausomybės klausimas. 
Taip praėjo pirmieji vokiečių 
okupacijos metais.

Per tą laiką buvo daug pada
ryta, laisves besiekiant, tiek 
Vilniaus lietuvių, tiek ir kituose 
kraštuose veikusiu lietuvių, y- 
pač švcncarijoje ir - Amerikos 
lietuvių. 1917 nu pradžioje vo
kiečiai pamatė, kad karas taip

jo gali ir nelaimėti. Todėl jie 
pasidarė daug nuolaidesni san- 
tykiuose su lietuviais. Vokiečiai 
pradėjo su lietuviais derybas 
dėl busimos Lietuvos ateities. 
Vokiečiai nuo savd plano išlai-

du savo rankose neatsisakė, 
kad ir kalbėdamiesi su lietu
viais. Jie siūlė lietuviams pla
čią savivaldybę, pagaliau ir au
tonomiją Vokietijos ribose. Ta
čiau lietuviai tokius vokiečių

(Tąsa ant 7-to pusi.)

s
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Gabrielė Petkevičaitė
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 -1927)
(Tęsinys)

Ponybė, šiaip ar taip, skersa
kiavo į mane, ir Žemaitei lyg 
nenoromis prasitarus, kad aš 
nei iš šio, nei iš to užsimetusi 
staiga išsidanginti iš Birštono, 
vienas iš jų šitaip paaiškino, 
tarydamas Žemaitę iš tikrųjų 
esant mano tarnaitę:

—Sama nie wie nigdy, ezego 
chce. Zawsze byla dziwacz- 
ka!‘).

Džiaugiuos išgirdusi tokią 
nuomonę apie save. Kadangi 
esu jau keisto budo, tariau sau- 
tad savaime aišku, netikėtas 
mano iškeliavimas bus vien 
mano budo ypatumais aiškina
mas ir nebus nieko kita ieško
ma ir spėliojama, kas man 
anais laikais daugiausia rūpėjo.

Būdamos jau tikros, kad sa
vo iškeliavimu nieko nebenu-

*) Pati niekuomet nežino, ko no
ri. Visuomet buvo keista!MEDAUS ISTORIJA

Gamta originaliai nustatė, 
kad medus, kurį pagamina bi
čių kolonija, butų tiktai mais
tas tų pačių bičių žiemos rei
kalavimams. Bet dabar, bitės 
yra išlavintos taip, kad jos pa
dirba didesnį kiekį, taip lygi
nai kaip ir karvės duoda dau
ginus pieno, nekaip jų natū
raliai reikalavirtiai diktuoja.

Yra nuo 30,000 iki 100,000 
bičių vienam avilyje arba ko
lonijoj,—kurią valdo viena ka- 
ralienė-bitė.

Apie 80,000 bičių turi dirbti 
visą dieną, sunešti užtektinai 
nektaro, kad padaryti vieną 
svarą medaus.

Bitės skraido apie vieną su 
pusę mylios tolio, kad surink
ti nektarą. Todėl, jeigu viena 
bitė turėtų padaryti vieną sva
rą medaus, ji turėtų lėkti 120, 
000 mylių, arba lygiai penkis 
kartus apie visą pasaulį.

Žinoma, tarp tų daug dir
bančių bičių, yra ir taip va- 
dinami tranai, kurie nieko ne
veikia, tiktai valgo... —N.

“MĖGSTĄS AFGHAN IR PADUŠKAITĖ

COPR. iw, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

U1FFY CROCHETED AFGHAN PATTERN 1955

No. 195:7 — štai gražus mėgstąs afghan—kaldra ir pa- 
duškaitė. Jei gražiai sutaikysi! spalvas* turėsit kuo pasirodyti 
ir pasigirti.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., jęo 1955 I
! 1739 So. Halsted St, Chieago, III. I

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.................
I , 1

, Vardas ir pavardė ..........    |

1 Adresas .... ...................... ................... .............................    I
• I

(Miestas ir valstija ...... ...................... ...................... . ..... ......................................
————— — — —- — —■ ■■■» M « MM aM MtaJ

stebinsime ir paskubėjusios už
raukti musų rašomąją “Par
duotosios laimės” dramą, pa
traukėm į Pavėžupį pas Put
vinskius. žinojome, kad ten, 
jų sodžiuje, nereiks nei paspor- 
tų rodyti, nei niekas nežinos, 
kur mes atsidūrėm. Ten ma
lonus šeimininkai iš tikrųjų 
suruošė puikų poilsį musų kū
nui ir dvasiai, ypač dvasiai; tai 
buvo karšti patriotai, iš širdies 
užjaučiu ir dalyvaują musų 
tautiškame judėjime.

Pagrįžusi į Joniškėlį radau 
tėvelį ir brolį, studentą mediką, 
pusėtinai mano likimu susini 
pinusį. Ilgesnį laiką negauda
mi laiškų (nerašiau, nes neno
rėjau, kad susektų nevidonai, 
kur esu), buvo jau pradėję bi
joti, ar nesu jau suimta. To
ljatis paskubo pranešti, jog yra 
paimtas d-ro Vaineikio laiškas, 
jau iš kalėjimo rašytas. Tame 
laiške daktaras prašo mane 
prisipažinti paėmuš lokį ir tokį 
vakaro pelną (nebemenu kiek, 
maždaug du šimtu rublių). 
Aišku, jei manęs ieško, tai dr. 
V. jau ir žandarams yra apie 
tą faktą pranešęs... ir todėl, su
prantama, turiu prisipažinti tai 
padariusi... nors kaip tik už 
tuos pinigus neturėjau geros 
širdies Vaineikiui.

Dalykas buvo toks. Tarda
masi laiškais dėl spektaklio, iš 
anksto buvau daktarui šitokią 
sąlygą pastačiusi: jei spektak
lio pelnas eis “Žiburėlio” nau
dai, tai apsiimu visa padaryti, 
kad jis įvyktų. D-ras V. tuojau 
sutiko su ta sąlyga, ir spektak
liui pasibaigus nė vampt. Kelis 
sykius buvau mėginusi dakta
rui musų sąlygą priminti. Dak
taras kaskart mokėjo kalbą ki
ton pusėn nukreipti, o man ne
jauku buvo užsipulti. Pagaliau 
mudvi su Juškyte tą klausimą 
šitaip išsprendėm: d-ras V. 
priklauso prie socialdemokratų, 
tuos pinigus sunaudojo savo 
pakraipos raštams. Tie raštai 
kovoja už skriaudžiamųjų tei
ses... (Bus daugiau)

Garsusis Šatrijos kalnas. Jis slepia daug gražių padavimų apie didingą Lietuvos praeitįSUIMKITE JĄ - TĄ BROLŽUDĮ
Iš KOVŲ Už LIETUVOS LAISVĘ 

Rašo Stasė G.
dymas, o paskui...” vis ta pati 
minia rėkė ir šlykštėjosi kazo
kų elgesiu. Iš ten minia dai
nuodama nužygiavo prie poli
cijos rūmų, paskui prie Gene
ral Gubernatoriaus ir galop ka
lėjimo litik. Demonstrantų va
das sveikino kalinius, linkėjo 
greito pasimatymo laisvėje ir 
t. t. ; .

Tris dienas, miesto gyvento
jai demonstravo, džiaugėsi, ti
kėjosi, lai buvo tikra visų gy
ventojų šventė. Bet... kasgi ga
lėjo pamanyti? Po trijų dienų 
prasidėjo tikras pragaras. Pra
garas, kurį gyvieji ne visi gali 
pamatyti tikrenybėje. Tai buvo 
ne raudonieji velniai, ne išsva
jotos raganos su degančiomis 
šluotomis, bet kazokų nagai- 
kos, nekaltų aukų šauksmas!

Susimaišė /dangus su žeme. 
Oh, baisu! Kaip baisu apsaky
ti. Areštai. Kalėjimas kupinas 
nekaltų aukų. Dejavimai. Mo
linų šauksmai: “Atiduokit 
mums sūnus!” Po šeštai valan
dai jau niekur nebuvo galima 
išeiti be tam tikro leidimo. Ka
ro stovis. Tik kazokų patran
kos vis švaistėsi, vis ieškojo 
naujų aukų, žodžiu,. Suvalkų 
miestas aptemo, paniuro, pra
virko jo gatvės, kur prieš tris 
dienas žygiavo linksmai mi
nios. Tos minios, kurioms žiau
raus caro buvo duota “laisvė“, 
o paskui negarbingai atimta.

Vieną popietį gražiosios Han- 
čos krantai rkažkaip pradėjo 
pykti, rūstauti. Vanduo putojo 
yg audrą jausdamas, pro ją 
kaip perkūno žaibas kariškas 
režimas nunėrė. Skubėdamas 
smarkiu šuoliu pasisuko į St. 
Peterburski Prosp., vėliaus į 
mažesnę gatvę ir sustojo prie 
niūraus muro vartų... Iš veži
mo išlipo du apginkluoti kari
ninkai, keletas kareivių ir jau-* 
nas vyriškis sudraskytu mun
duru; Kojos ir rankos' buvo su
kaustytos geležinis. Ant jo jau
no vyriško veido matėsi nusi
vylimo žymės. Geležinės durys 
prasivėrė, lyg pasakiški praga
ro variai, ir greitai užsidarė... 
Jisai jautė, kad iš tos paniuru
sios vielos nelengva bus išeiti. 
Tai kalėjimas, kur tiek daug 
nekaltų širdžių šiais moderniš
kais laikais tenai žūsta!

Nuo puikaus balkono pa
puošto gėlėmis, Gen. Guberna
torius sveikino kariuomenės 
paradą. Jo išvaizda, jo ploš- 
čius raudonu aksomu, tarsi ug
nis žėrėjo iš tolo; Auksiniai pa- 
gonai, brangus emeraldo žiedas

Rylas. Miestas jau pradeda 
atbusti. Kiekvienas skuba sa- « 
vąis keliais vis į tą patį niūrų, 
vargais apipintą gyvenimą. 
Daugiausiai skurdžiai, tie, ku
rie išmatų šmotais save maiti
na, paskui darbo žmonės, ma
žesni valdininkai, o ponai dar 
miega.

“Kas atsitiko?” klausia na
miškiai parbėgusios iš mokyk
los Antosės. “Argi nežinot? Ca
ras suteikė laisvę... mokykla 
uždaryta ir moksleiviai eina 
demonstruoti. Lietuviai daly
vaus, lietuviškos dainos pirmą 
kartą gatvėje praskambės”. 
Džiaugsmas.

Suvalkų miestas tarsi atgijo. 
Laisvės nauja žvaigždė sužibo. 
Liuosybė. Neapsakomas džiaug
smas lietuvių širdis keroja. Da
bar lai tikrai Lietuva bus lais
va, neprigulminga. Per šimtme
čius kentusi, ji vėl prisikels ir 
mokės šventai išlaikyti nepri
klausomybę. Žmonės žingeidu
mo apimti skuba lyg į atlaidus. 
Seni, jauni, darbininkai, moks
leiviai, valdininkai visi jaučia
si dabar lygus, visų lupose 
skamba laisvės dainos. Lietu
viams vadovauja lietuviai stu
dentai. Su šypsena, su nauja? 
vilčia smagiai žygiuoja. Skam
bu lietuviškos dainos. Žavingo
sios saulės spindulių tinklas pa
lydi demonstrantus. Miesto so
do lizduose paukščiai ir tie 
čiulbėdami harmoningai jiems 
pritaria. Jau girdisi kalbos 
šauksmai: “Lai gyvuoja lais
vė”. “Mes norim laisvos Lietu
vos su lietuviška spauda, rei
kalaujam paleisti lietuvius poli
tinius kalinius” ir t. t. Tik s e* 
nas kanauninkas D. didžiau
siam išgąstyje, langus užsiba
rikadavęs lentomis, meldžiasi, 
kad Diedas atverstų protą ca
rui... Lietuviai demonstrantai 
pyksta/ kam kanauninkas tokią 
gėdą lietuviams daro tuo mo
mentu, kada visi kaip vienas 
trokšta laisvos Lietuvos. Išga
ma pavadinę, žygiuoja toliau.

Prisiartinus miniai, prie gu
bernatoriaus rūmų, linksmai 
reiškia reikalavimus. Guberna
torius pažada viską išpildyti 
greičiausiu laiku ir sveikina de
monstrantus. Tuo tarpu kazo
kų patrankos, traukiamos ke
turių, penkių porų geriausių 
armijos arklių, bėgo stačiai per 
minią, trypė moteris, vaikus, 
senelius. Laimingi tie, kurie 
pasiskubino pasprukti į šalį. 
“Jie ieško priekabių”, kartojo 
balsai iš minios. “Tai tik išban

Ką ir Kada Valgyti, 
Kad Palaikyti Nor
mali &vorį

Pirmiausiai ir svarbiausia, 
reikia normaliai valgyti. Val
gykit tiktai trys sykius į die
ną. Nevalgykit bulvių, duo
nos, saldainių, riebios mėsos 
ir t. t. Iš pat ryto išgerkit vai
sių sunkos arba valgykit džio
vintų, virtų , vaisių. Apie 12 
vai. užvalgykit salotų, varškes, 
pasausintos duonos riekelę, 
vaisių, daržovių, arbatos.

Vakare galit suvalgyti šmo
tą neriebios mėsos, daržovių, 
vaisių ir išgerkit stiklą nerie
baus pieno.

Neklausykit, jei jums kas 
patars gerti actą, citrinų sun
ką ai' priimti kokias tai drus
kas. Nuo visų tų rūgščių pa- 
gęs kraujas ir įgausit džiovą, 
mažakraujystę arba kitas li
gas. Teko sykį matyti vieną 
labai puikią lietuvaitę, kuri 
begerdama actą ir kitas rak
štis nuėjo be laiko į kapus. 
Todėl geriau išmintingai ir 
nedaug valgyli, pasivaikščioti 
kasdien ant šviežaus oro, 
plaukioti vasarą ir pasimank
štinti. Tuo badu palaikysit 
normalų svarumą ir busit 
sveikos.

Rekomenduoja 
Šeimininkėms

Chicagos Mėsos Biuras reko
menduoja šeimininkėms šią 
savaitę pirkti jautieną—“Roast 
of Beef”, kaipo ekonomiškiau
sią mėsą. Prieinamom kainom 
šią savaitę parsiduoda ir ver
šiena. | 

ant piršto erzino minią, ypač 
tuos, kurių sūnūs dar tebesėdė
jo kalėjime. Neapykanta augo 
su šauksmu širdyse: “Užmušt 
lą kraugerį, užmušt!” Bet vie
šai nieks neišdrįso prasitarti; 
Tik ugninis prakeiksmas tryš
ko iš gilumos širdies.

Įėjęs kareivis pranešė: “Jū
sų didenybe! Jauna, gražų 
aukšta, plonute dama nori jus 
ihatyti”.

“Pasakyk tegul įeina”, po 
valandėlės svyravimo sušuko 
Gen. Gubernatorius ir dingo 
nuo balkono, žiūrovų akyse vis 
dar lyg durnų kamuoliai suko* 
ši ir bėgo paskui.

(Bus daugiau)

| KINO TEATRAS I
Į (MOVIES) j
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Kad deramai suprasti bile 
dailės šaką — literatūrą, dra
mą, meną — reikia patyrimo. 
Žmogus turi būti pergyvenęs 
tam tikrus jausmus ir susipa
žinęs gerokai su žmonėmis.

Jaunuoliai taip ir skiriasi 
nuo suaugusiųjų — jie dar nė
ra matę užtenkamai visokių 
gyvenimo pavyzdžių, *kad at
viromis akimis šaltai galėtų 
svarstyti ką mato ar girdi. Tad 
atsiranda ir cenzūra ir nesu
sipratimai apie dailės temas.

“Pripažintasis” teatras, ku
riame matome veikalus “gy
vais”, neskundžiasi tiek daug 
nuo moralinės priežiūros kaip 
filmai. Labai retai matysit vai
kų publikoj jeigu lošimas ne
atitinka jų patyrimui. Taip pat 
ir turėtų būti su filmom.

Nėra reikalo drausti vaikams 
kai kuriuos perstatymus pa
matyti; yra daug geriau net 
pasiūlyti pamatyti dar dau
giau vylioj antį veikaliuką, ku
ris jiems suteiks galimybės 
praleisti laiką, be belaikinių 
nuosprendžių apie gyvenimo 
filosofijas, kurias jie dar nė
ra prisirengę suprasti.

Tad patarčiau palikti Onutę 
ir Petrelį namie šį šeštadienį, 
jeigu po apsipirkimo savaitės 
reikmenų mieste, manote už
sukti į “United Artists” kino 
teatrą ir pamatyti “Idiot’s De- 
light” su Clark Gable ir šį 
kartą, gelton-plauke Normą 
Shearer. Veikalas yra gudriai 
sudėtas, veiksmas eina spar
čiai, yra juokingų episodų— 
o tema liečia tragingas karo 
ir karo pasinaudotoji! pasek
mes.

Taippat ir su “Pygmalion” 
Apollo teatre. Tai Bernard 
Shaw parašytas veikalas apie 
kalbos ekspertą, kuris iš gatvės 
mergaitės padarė puikią pane
lę. Lcslic llovvard sukuria la
bai įtikimą 'Pygmalion rolę—- 
o Wendy Ililler yra ta be
mokslė, su kuria jisai padaro 
tą reikšmingą eksperimentą. 
Lošimas yra ypatingai geras. 
Perdirbimas veikalo dėl fil
mų turi pritarimą Anglijos 
garsiausio satyro. Nepraleis
kit “Pygmalion”, bet tegul duk

MĖGSTĄS KAURAS

COPR. I93», NEEDLECRAFT SERVICE. INC.

CROCHETED RUG PATTERN 1950
No. 1950 — Labai gražus mėgstąs kauras miegkambariui 

arba vonei.
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I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1950 I
I 1739 So. Halsted St., Chicago, III. |
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No................ Į

I I
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| Vedą Dora Vilkienė
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Kavos Tortas
7 kiaušiniai, atskirkit trynius 
nuo baltinių.
1 puodukas cukraus
1 šaukštas labai susmulkintos 
kavos.
2 puodukai labai susmulkintų pe- 
can riešutų
J/2 šaukštuko druskos
J/4 sv. matshmallovvs
2/3 puoduko tvirtos, virtos kavos
Vz' kvortos išplaktos saldžios 
grietinės

Prie trynių pridėkit cukrų ir pla
kit pakol pasidarys tirštas kaip 
Smetona. Sumaišykit sausą kavą su 
riešutais ir pridėkit prie išplaktų 
kiaušinių mišinio. Tik nedėkit iš- 
sykio, bet pamainant su išplaktais 
kiaušinių baltimais ir išlengvo mai- 
šykit. Kai plaksit baltymus, pridė
kit prie jų druską.

Visą mišinį padalinkit į dvi da
lis. Supilkit pusę mišinio į vieną 
blėtį išklota rusvu popierių, o ki
tą pusę į kitą blėtį taipgi išklota 
popierių. Kepkit 20 minučių 350 ši
lumos pečiuje.

Sudekit marshmallows ir 2/3 
puoduko virtos kavos į dvigubą 
puodą (double boileri, iki ištirps 
ir gerai susimaišys- Gerai atšaldy- 
kit, o paskui sudekit į kavos ir 
marshmallovv mišinį gerai išplaktą, 
saldžią grietinę.

Tą mišinį užtepkit viduryj dvie
jų tortų ir paskui ant viršaus tor
to. Tai labai skanus tortas. Tik ge
rai jį prirengkit ir iškepkit.

Tušinti Kepenys
1 sv. sukapotų kepenų..
4 riekutės lašiniukų.
2 puodukai virtų, perkoštų to

maičių.
1% virtų ryžių.

•rl šaukštas sviesto.
2 šaukštai smulkiai supjaustytų 

selerų.
P/fj šaukšto druskos.
2 smulkiai supiaustyti svogūnai.
Pipirų pagal skonį.
Pakepkit svogūnus ir selerus 7 

šaukštuose sviesto. Viską kartu su
maišykit, pridėkit druskos ir pipi
rų, supirkit į taukais išteptą bliu- 
dą arba kitą kokį indą. Ant vir
šaus uždekit lašiniukų riekės ap- 
dcsigkit ir kepkit nekarštame pe
čiuje apie valandą laiko- Tai ska
nus, nebrangus ir sveikas valgis.

tė ir sūnelis tuo kartu užeina 
į vietinį teatrą, kur rodo 
“That Ceriai n Age”, “Boy’s 
Tovvn” arba “Ferdinand thc 
Bull”. Bernard Shaw rašė su
augusiems.

—Suzanna Viliutė



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirta^., vasario 10, 1030

Diena Iš Dienos
Sophie Cibulskaitė 
ir John Benderis 
Ruošiasi Vestuvėms

Sekmadienį, Vasario-Feb. 19 
d., 1939 m. įvyksta Alex ir So- 
lomėjos Cibulskų jauniausios 
dukteris, panelės Sophie Ci- 
bulskaitės sutuoktuvės su John 
Benderių.

nomi ir mėgiami, veiklus chi- 
cagiečiai. P-s Petras Balchu- 
nas dabartiniu laiku eina ga
biai Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos sekretoriaus pareigas.

Pp. Balchunai gyvena Brigh 
ton Parke, adresu 4359 South 
Artesian avenue, ir augina 
gražių dukrelę, Frances.

Lmkim jiems dar daug me- 
ų gražiai gyventi.

Povilas ir Marian Petruliai.
• • f

Rengiama Smagi 
Parė

A. ir S. Cibulskai yra biz
nieriai, per daug metų užlai
ko bučernę ir delicatessen 
krautuvę (Midwest Store), 836 
W. 33rd PI. Tenai jie ir užau
gino dvi dukterį. Vyresnioji 
jau keli metai, kaip išėjus už 
vyro savistoviai gyvena, o jau
nesnioji iki šiol buvus pas tė
vus.

Jungtuvių ceremonijos įvyks 
§v. Jurgio parapijos bažnyčioj 
3:30 vai., kuriose dalyvausiu 
daug pajaunių, nes kaip p-le 
S. Cibulskaitė, taip J. Bende
ris turi daug draugų, o jų tė
veliai yra pajiegųs iškelti jiems 
gausią vestuvių puotą.

Vestuvių puota įvyks Lietu
vių Auditorijoje, 3133 S. Hal- 
sted St. Tėvai Cibulskai rū
pestingai viską prirengia, nes 
paskutinioji jų duktė išeina 
savistoviai gyventi.

Jų busimasis žentas John 
Benderis yra prasilavinęs ir 
gabus vyras. Jis turi gerą pa
stovų darbą Spiegei Co. ofi
se.

P-lė Sophie irgi yra baigus 
business kolegiją ir buvus se
kretorė viename sindikato ofi
se, Tribūne name, bet ji mo
sianti sekretoriavimą.

Jaunavedžiai turėsią ekskur
siją po U.S.A., o paskiau ap
sigyvensią, regis, pas -John 
Bender’o tėvukus, Englewood 
apylinkėj.

— J. A. S.

BURNSIDE. — Judėjimas 
tarpe vietos lietuvių gyvas, 
nors čia tik mažas būrelis lie
tuvių gyvena.

štai, šeštadienio vakare, va
sario 18 d. yra rengiama dide
lė ir smagi parė visiems lietu
viams po antrašu 9257 Cottage 
Grove Avė. Kviečiami ne tik
tai vietiniai, bet ir iš kitų ko- 
lionijų. Bus gera muzika ir 
užkandžių.- Jokios įžangos ne
bus, nebus nei aukų rinkimo. 
Kam laikas pavelija, malonėki
te atsilankyti ir dalyvauti link
smoje parėję ir smagiai laiką 
praleisti.

Kviečia visus, vietos veikė
jai.

Jūsų pranešėjas.

čia atvyko į laidotuves savo 
brolėno I. Zekonies, kuris mi
rė vasario 6 d. ir buvo palai
dotas vasario 10 d. Dėdė Pet
rulis vienu atvykimu atliko du 
darbu — suteikė paskutinį pa
tarnavimą savo brolėnui ir da
lyvavo “Shower party”.

Sekmadieni, vasario 12 die
ną, apleido Chicago.

Pokilio rengimu rūpinosi A. 
Dulksnienė, J. Waitekunienė 
(White), P. Balchunienė ir A; 
Tubinienė. Reikia pasakyti, kad 
jos surengė pirmos rųšies pa- 
rę. Prie visokių valgių ir gė 
rimų dar buvo lošiama “Bun 
co” ir kortomis ir laimėjusio 
ji daugiausiai punčių, aplaikė 
gražias dovanas. Kaip rengė 
jos, taip ir svečiai buvo paten
kinti pokiliu. Jei buvo kokių 
klaidų iš rengėjų pusės, jos. 
prašo atleisti. O už vis labiau 
šiai patenkinti tai P. ir M. Pet 
ruliai. Jie dėkoja visiems už 
gražias dovanas ir draugišku
mą. Tas pasiliks jų širdyse.

Gaidžiams giedant svečiai 
pradėjo skirstytis kas > savu 
nakvynėn. P. B.

Iš Politikos Lauko

Al. Kumskis

iks Chicagos Universiteto 
International Klimuose.

Teis. John Turis Meras Kelly
Chicagos žymus lietuviai politikai, teisėjas Jonas T. 

Zuris (kairėj) ir Alexandra Kumskis stovi su miesto me
ru Edward J. Kelly (viduryje).

šiandieną, vasario 16-tą NVashington 'Parke, prie 57 
ir Cottage Grove, įvyksta Al. G. Kumskio inauguracija 
į jo naują vietą kaip Chicagos Parko Representative. 
Ceremonijos prasidės 1:00 vai. popiet. (Sp.)

j.andieii AI. G.
! umskio Inauguraci
ja Naujon Vieton

Kelly ir kandidatas į miesto 
iždininkus' p. Schreiber.

Mitingo pradžia 8 v. vak. 
įžanga nemokama.

(sp.)

Rytoj Studentų 
“Bunco Party”

Tel. Victory 4965. t 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i 5 
pilną apdraudą už darbus- Leng 1 
vųs išmokėjimai jei norite. • 
BRIDGEPORT ROOFING AND , 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

Penktadienio vakare, vasa
rio 17 d., įvyks nepaprasta 
“Bunco Parbf”, kurią rengia 
studentai Lietuvių Universite
to Kliubo. šiuomi jie nori pa
kviesti visus gerus Chicagos 
lietuvius 
praleisti

Bunco 
gražioj 
House, ant Chicagos Universi
teto žemių, 1414 E. 59th gat. 
Lošimai prasidės apie 7 vai. 
vakaro.

ateiti ir linksmai

Pąrly įvyks labai 
vietoj, International

Tą vakarą atsilankys daug 
žmonių gerai žinomų tarpe 

| Chicagos lietuvių. Tikime, kad 
pamatysime jus musu tarpe.

—A. V. F.

PorcHininės 
Sukaktuvės

BRIGHTON PARK. — Vie- 
ni švenčia sidabrines, kiti auk 
sines sukaktuves, bet štai; pp. 
Petras ir Paulina Balchunai 
šiand en minės “porcelinines’’ 
sukaktuves. Jei kam neaiški!, 
tai primenam, kad “porcelini- 
nėms” vadinamos 20 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktu
vės.

Pp. Balchunai yra plačiai ž‘-

PRANEŠIMAS
“Naujienų” Jubilieji

nio Koncerto, kuris į- 
vyks kovo 12 d., įžangos 
bilietų galite gauti pas 
A. Dainį, 2957 W. 39th 
St. Perkant iš kalno— 
parsiduoda pigiau.

Kas Bus—Petruliukas, 
ar Petrulytė?

MARQUETTE PARK. —Pe- 
reito šeštadienio vakare buvo 
surengta kūdikio sulauktuvės 
arba “Baby Shower” p. Mariu
tei Petrulienei, 6839 S. Maple- 
wood Avė. Garnys tenai daž 
nai - skrajoja, ir jei kada jis 
užsuks pas ponus Petrulius, tai 
Mariutė bus jam labai dėkin
ga, jei jisai jai paliktų dukre
lę. O Povilas Petrulis sako, 
kad tai garnio dalykas. Ką ji
sai atneš, tas bus laukiamas, 
jei tik jo Mariutė viską galė
tų kantriai perkentėti.

Puota buvo surengta jos pa
čios namuose. Kokiu tai neži
nomu budu ji buvo išvežta pas 
gimines svečiuoti ir ją užlai
kė. iki vėlyvo vakaro. O tuo 
tarpu visi susirinko į jos na
mus su visokiais valgiais ir 
•orimais, apdėjo stalus. Rode- 

ri, kad kojos .neatlaikys, kai 
. ?iskas buvo. s u t’y arky ta.

Pov las netrūkūs po to Ma
riutę parvežė.

O kaip jinai buvo nustebin 
pamač:usi jos gimines ir 

draugus susirinkusius ir atne
šusius daug visokių dovanų, 
kurios buvo ‘gana gražios ir 
vertingos ir tiks naujagimiui, 
ar jis bus, Petruliukas ar Pet
rulytė.

P. ir M. Petruliai rimti žmo
nės. Abu yra Kupiškėnų Kul
tūros draugijos nariai ir uolus 
veikėjai, tad ir šiame pokilyj 
ausia’ buvo Kupiškėnų.
Taipgi dalyvavo Dominikas 

Petrulis iš Wilsonvilles, III., 
mainieris. Tai Povilo dėdė. Jis

šsiemė Leidimus
Vedyboms
Chicagoj)
Gilbert McLean, 27, su Ju- 

lia Stones, 20
Envin Pearl, 26, su Minna

Žoline, 22
Joseph Robinson, 33, su Vic- 

toria Stakes, 29
Archie Howard, 19, su Es- 

telle Zemeskis, 22
John Kelpsh, 41, su Mary 

Taber, 35
Peter Dumelle, 23, su Ruth 

Rachens, 20
John Navickas, 22, su Doro- 

thy Burke, 19
Harcld Walker, 21, su Mary

Dranginis, 20
Joseph Skorbus, 34, su Myr- 

tle Doyle, 31
Marion Patrzalek, 22, su Lil- 

ian Leonas, 18
Vernon Patz, 23, su Barba

ra Rimkus, 22 J .
G Joris Gulbis, 31, su Helen

Klopman, 20
John Novak, 34, su Mary 

Adams, 29

’Mkfllau/a
Perskiry

Anna
Stankus

Stankus nuo Bruno

Marie 
9’mgail

Sungail nuo Joseph

Marie Gregg nuo Walter
Gregg

Stella Ku’pa nuo George
Kulpa

John
y* >
Onušaitis nuo Peggy

Užims Southside Parkų Ad- 
m i n ist r ataria u s Pareigas.

Paskirtas miesto mero Ed- 
ward J. Kelly į svarbią ir at- 
Sakomingą Chicago Park Dis- 
triet administratoriaus vietą, 
Al. G. Kumskis šiandien bus 
su ceremonijomis įvesdintas.

Ceremoni jalas prasidės 1 
vai. popiet, Washington Parko 
Administracijos name, prie 
57-tos ir Cottage Grove avė.

Lietuvių Demokratų Lyga 
ir Kumskio draugai, lietuviai 
biznieriai, organizacijų atsto
vai ir kiti parko valdybos na
riai žada pasveikinti AI. G. 
Kumskį su gėlėmis, dovano
mis ir linkejiirihis. Visi lietu
viai yra kviečiami atslankyti 
ir trukšmingai Al. G. Kumskį 
pasveikinti.

Miesto mėras. Edward J. 
Kelly, Park Boafrd prezidentas 
Robert Dunham, County 
Clerk Michael J, Flynn, Mich
ael Hogan, Bryant Hartnett, 
Hugh Connelly,j teisėjas John 
T. Zuris ir daug kitų miesto 
valdybos atstovų taipgi žada 
dalyvauti. —J. L. J.

Cicero Piliečiai
“Nominavo”
Valdininkus

Balsuokite už
George P. Fisher

* Kandidatas į
Harvcy Miestelio

MAJORUS,
'ai yra tinkamiausias žmogus,
< atsakomingai vietai užimti.

Rinkimai Vasario
(Feb.) 28 d., 1939

13-.o Wardo
Rengia 

Uešladieni

Lietu-
Šokius

lietuviai

SUSIRINKIMAI
Naujienų Jubiliejinis Koncertas hyks Kovo 12 d. 1939 m

Oriu šaitis
Marjory Jannusch nuo Ar

li ur Jannusch
Hattie Miniat nuo Alex Mi- 

liat

Žaga riečia Vakaras 
Ciceros Padangėj

Statys “Pavogtas Kūdikis”

svfc-, 
ga
ri vi
de
nei 
tik

BALSUOKITE 
Už

W. L. VOSS
Commisionieriaus

Miestą
H*RVEY, ILL.

Balsavimai bus
Antradienį, Vasario

<Feb.) 28 d., 1939

1

1,820 Balintų Už Demokratus, 
1,172 už Republikonus

CK4ERO — Antradienį Cice 
ro piliečiai t oficialiai “nomina
vo” keletą kandidatų balandžio 
1 d., miestelio rinkimams.

“Nanrinacijas” įdedani
timženkliuose, nes jos buvo 
aa savotiškos. Dalyvavo 
partijos — republikonai ir 
mokratai, bet nominacijų 
nereikėjo, nes abi jos statė
po vieną kandidatą tiems mies 
cho urėdams, kuriuos reikia 
užpildyti balandžio 4 d. rinki 
muose.

Taigi be jokios opozicijos de 
mokratai nominavo Georgi 
Randa Į tovmship trustees i 
George Sassetti su Stanley W. 
Hinės — į knygyno tarybos na
rius. Republikonai “nominavo“ 
Jip.rles Stasny, trustee o į kny

gyno narius — lietuvį Edwardą

Už demokratus balintų pa
duota 4 <820, o už republikoiuis 

1,172.

Suėmė Penkis Už
Žmogaus U mušimą

LIETUVIŠKA
RUBU KRAUTUVE

VISKAS DĖL* VYRŲ
Marškiniai, kCinės, pirštinės, 
vaklaraikščiai, kojinės, svederiai 
’r viskas kas tik yra reikalinga 
vyrams pasipuošti, gausite už 
Haug žemesnę kainą pas:

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

Vasario 17 dieną bus svarbus susirinkimas visų komiteto narių 
Burago paminklo pastatymo reikalu. Tad, nė tik komi te’o 
nariai, bet ir visi, kas tik atjauČiate atvykite penktadienio 
vakarą, 7:30 vai. į Vilnies svetainę. Stulgaitis

Humboldt Park Lietuvių Politikos Klubo susirinkimas įvyks va
sario 16 d., Svet. 3600 W. North Avė. 8 v. v. Nepamirški 
te atsilankyti, busite užganėdinti. Taipgi galite ir naujų na 
rių atsivesti. A. Lungevicz, sekr.

11-to Wardo Lietuvių Demokratų Organizacijos susirinkimas į- 
vyks vasario 16 d. Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St. 8 v.v. Kviečiame visus 11-to NVardo lietuvius atsilanky
ti ir išgirsti naujo iš lietuvių pdlitinio veikimo. Kooperaci
joj galima atsiekti tikslą, t. y. turėti lietuvių reprezentaci
ją, didesnę už kitas tautas. Prašomą atsilankyti ir praleisti 
vakarą smagiai. _ Pranas Naujokas

ž==—PARENGIMAI
D.L.K. VYTAUTO Nepr. Kliubo Valdyba rengia Lietuvos Nepri 

klausomybės 21 m. sukaktuvėms minint vakarą, sekmadie
nį, vasario 19, 1939 met., kliubo svetainėje, 2159-2161 St. 
Catherine St. East, Montreal, Kanada. Vaidins Aušros Sū
nus, pradžia 5:30. Valdyba

Šį sekmadienį, vasario 19 
diehą, vakarų lankytojai vyks 
i Lietuvių Liuosybės svetainę, 
14-tos g-vės ir 49th Ct., Cice
ro j, pamatyti lošimą, kuris bus 
scenoj atvaidintas, 3-jų aktų 
dramatišką veikalą “Pavogtas 
Kūdikis”.

Eina gandai, kad atsilankiu
siems žagariečių vaidylos, ku
rie susideda iš apie penkioli
kos žmonių būrio, visiems pa
darysią “Surprise”.

Ypatingai žagariečių jauni
mas, kaip mergaitės, taip ir 
vaikinai, lošia tikrai pavyzdin
gai. Bet seniai vyrai, ypač pa
tyrusios moterys, jokiu budu 
nežada pasiduoti jaunuoliams.

Paregėsime, kurie bus smar
kesni ir “krabresni” ir kuriems 
priklausys didesnis kreditas. 
Taigi, visų parapijų žmonės, 
trauksime pas žagarieČius 
smagiai laiką praleisti.

Žagarės Pamidoras.

Marguette 'Parko 
labai sujudo politiškam vei
kime, ir dabar tik kelioms sa
vaitėms laiko kelikus prieš 
rinkimus, turi labai daug pa
rengimų įvykdyti.

šeštadienį, vasario 18-tą, 13 
wardo Lietuvių Demokratų 
Klubo Balius naujoje Mar- 
ąuette Parko svetainėje, 6908 
So. Western ąve., o sekančią 
dieną, sekmadienį, vasario 19, 
bus Mass Mitingas parapijos 
svetainėje.

Klubas nusistatęs daug pasi- 
larbuoti, kad išrinkti Michael 
J. Hogan į aldermonus ir Ed- 
ward J. Kelly į miesto me
rus. Jei du asmenys nebus 
išrinkti, tai musų klubo virš 
30 darbininkų yra pavojus. 
Jie savo darbus gali prarasti.

Klubas yra labai dėkingas, 
kad musų Egzekutyvio komi
teto narį, Al. G. Kumskį, me
ras Kelly paskyrė į labai auk
štą vietą, kaip Parkų Distrik- 
to “Representative”. Tai yra 
vienas iš didžiausių darbų vi
same musų warde.

—Narys J.

Masinis Mitingas 
21-mam Warde

18 APYLINKĖ. — šįvakar 
G. S. P. S. Hali, 18th ir May 
streets, įvyks demokratų par
tijos masinis mitingas alder- 
mono A. Ropa kandidatūros 
reikalu.

Kalbės pats Ropa, mėras

Co’icijn suėmė 19 metų jau
olį George Nielsen, nuo 449 

West 81 st Street ir keturis ki
ls chicagiečius už užmušimą 
“arence Du Bois’o nuo 7026 

Cottage Grove avenue. Jisai žu
. • “bH-ond-run” automobilio 

’imej.
'o icija susekė, kad au omo 

ilis, kuris Du Bois’ą užmušė, 
ąriklauso Nielsonui, ir kad pats 
Nielsen buvo prie jo vairo.

Keturi kiti suimtieji žmonės 
su Nielsen’u 

laiku. Jie yra: Robert 
""1 'V ^Oth St.; Frank 

iskey 3154 Canal St.; Har-
- Hale. 2035 Flourney avė., ir 

’ orge Hollichs, 1529 Hudson 
ve.

' ’ppos Naujas Daržas 
82 r Kcan Avė. 
Pr’eŠ Tautiškas Kapines 

^’knikams dienos dar nevisos 
užimtos.

• ta« galės pasirinkti 
dieną

’ABST ALUS ir Užkandžiai 
visados

JOS LIEPA
Telefonas Willow Springs 45.

• Cite Savo 
mus Pakol 

Viskas Atpigę
. i

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką.
paskolą ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

UFMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

—“ KLAUSYKITĖS
SALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIU

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ- „ —7 IKI 8 VAL VAK
• ŠEŠTADIENI- W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ- -7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų iŠdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
garantuotą

I ' ‘ ‘

♦okią kainą, kokią
"vėti. Mes duosime
aina už jūsų senąjį, o 

šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
Musų du parodos kamba

riai yra atdari kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 

' -^madienį.
Mesvarbu kur gyvenate, ne- 

ra’eiskite Šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau- 
vkite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 

išgalite 
gerą 
liku-

PER

1 ’ptiivis Plumberis
- Laisnuotas —

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
Also BEER COTLS in TAVERNS

'RENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. «9th St.

Tel Hemlock 2867 
Re? Republic 5688

A

r ietor Bagdonas ! 
fnrM * LONG DLSTANCF 

VTOV1NG
r-»mi<siub pianui ir 

du' bei štorus 
irmas ir kitus mies- 

a Musų Darbas ga 
luotą: Taipgi pristatom an- 

: :sas miesto dalis.
'G Halsted Si

Saukit Tei VARDS 3408

ė’i‘ o Ž' nklcl u
GALI GAUTI

NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina
f)S \ER() KLUBO

NAUDAI

• LIGONINES
HOSPITALS

*J2-50
»50-oci

SVEIKATOS KLINIKAS
ONSILAI IŠIMAMI 
už ......... .....

GYDYMAS 
LIGONINĖJE ..

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viens 
diena Ligoninėje

REUMATIZMAS
Greitai Palengvinama .

$15.00 
sgį.OO

VISAS LIGAS “GYDOMA S 1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

nOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So Kedzie Avė.. Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir 
mos rųšies su mo 
derniškomis užlaido 
mis ir Hollywood 
šviesomis Da r b a s 
garantuotas

420 W 63rd St 
TeL ENG. 5883-5849



ketvirtad., vasario 16, 193$

Sveikinam “Naujienas” su
25 Metų Jubiliejum

Lietuvių Kriaučių Lokalas 269 Amalgamated Cloth- 
ing Workers of America sveikina “Naujienų” redakcijų 
ir administraciją su dvidešimts penkių metų sukaktuvė
mis.

Lietuvių Kriaučių Lokalas 269 A.C.W. of A. įverti
na “Naujienų” pasidarbavimą lietuvių darbininkų orga
nizavimui į unijas.

Šia proga Letuvių kriaučių Lokalas 269 A.C.W. of 
A., valdyba ir nariai, linki kuo ilgiausių metų “Naujie
noms” ir jų viršininkams.

Su šiuo sveikinimu prisiunčiame čekį už $15.00. 
Daug gero pasisekimo.

Broliškai,
FRANK PRUSIS,

Sec’y Local 2G21 A.C.W. of A.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

“Žmogus su Šautuvu”—veikalo dalyviai: B'. Taniu 
—Ivan Shadrin ir M. Shtraukh kaipo Vladimir Lenin. 
Veikalas eina Sonotone teatre, 66 E. Van Buren.

Kokiomis Aplinkybėmis Buvo Paskelbta 
Lietuvos Nepriklausomybė CL&SSIFIED ADS.

SLA185 KUOPA PRISIDĖJO PRIE “NAU
JIENŲ” JUBILIEJAUS

Indiana Harbor, Ind.

Praėjusiame SLA 185 kuo
pos susirinkime buvo nutarta 
nors kiek prisidėti prie “Nau
jienų” 25 m. sukaktuvių. Buvo 
rengiami šokiai, kad sukelti lė
šų. Šokiai įvyko, bet buvo ma
žos pasekmės.

Kadangi dabar pas mus dar
bai eina gana silpnai, tai ir pa
rengimai nėra skaitlingi. Nuo 
parengimo liko pelno $11.45. 
Taigi nutarta pasiųsti “Nau
jienoms” $10.

Naujas biznierius
Pas mus vis kartkartėmis at

siranda naujų biznierių. Mes 
šiomis dienomis susilaukėme 
gana gabaus ir patyrusio savo 
amate, tai laidotuvių direkto
riaus p. Nikodemo Radis. Juk 
mes gyvename ir mirštame, 
bet vis per daugelį melų, jei 
pasitaikydavo nelemtoji mirtis, 
mes turėdavom kreiptis prie 
Ienko arba, airio. Dabar, .jeigu 
iam nors pasitaikins persiskir
ti su šiuo pasauliu, prašykim 
savo tautiečio p. N. Radis 
mums patarnauti. Mes bukim 
tokiais, kokie yra kitataučiai, 
jie niekados neina prie sveti
mų tautų, jie daro biznį su sa-

vaisiais, taigi ir mes, kokis tas 
biznis nebūtų, remkime savuo
sius. Juk mes lietuviai nesame 
tokie ištižę, kad reikėtų jų ša
lintis. Juk dabar mes turime 
net miesto administracijoj ke
letą lietuvių, kurie užima ge
ras vietas.

Sužeistas S. Bartkus
Aną dieną buvo sunkiai su

žeistas musų biznierius p. Ste
ponas Bartkus. Mat, p. S t. 
Bartkus yra fabrikantas, išdir
ba minkštus gėrimus. Taigi 
jam bepilant selterį į butelius, 
sprogo bonka selterio ir smar
kiai sužalojo Bartkui veidą. 
Dabar jau, rodos, kiek pagerė
jo, bet vis dar tebėra po gydy
tojo priežiūra ir jo paties duk
ters. Jauna panelė Bartkiulė 
yra slaugė. —Harborietis.

Draugiškas Vakarė
lis Su Gražiu 
Programų ,

Iš Vyrų Choro Darbuotės

KAS TAS “DĖDE” BENEDIKTAS 
VAITIEKŪNAS

Jo pagerbimo vakarėliui praėjus

(Tęsinys iš 4-to Pusi.)
siūlymus greitai atmetė, pa- 
reikšdami, kad Lietuva neno
rinti niekam priklausyti, o sie
kia visiškos nepriklausomybes. 
Karlu Vilniaus lietuviai vokie- 
iams nurodė, kad krašto atei- 
į spręsti gali lik visos tautos 

tam reikalui įgalioti žmonės. 
Vokiečiai su tuo sutiko. 1917 
m. rugsėjo 18—22 d. Vilniuje 
juvo sukviesta lietuvių konfe 
rencija, kurioje dalyvavo 214 
atstovų iš visų Lietuvos vietų 
Konferencija išrinko Lietuvos 
Tarybą iš 20 žmonių, kuriai pa
vedė tautos vardu rūpintis lais
vės atgavimu ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymu.

PETRONĖLĖ ŽILVITIENĖ, 
po tėvais Pelaičiukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 14 d., 4:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 47 metų 
amž., gimus Panevėžio apskr., 
Smilgių parap-, Trakų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kazimierą, 3 dukteris — 
Stefaniją _Ačas, žentą Antaną, 
Adelę Fatovich, žentą Sam ir 
Patricia Žilvitis, 2 sūnūs — 
Bronislovą ir Kazimierą, 2 
pusbrolius Kazimierą ir Sta
nislovą Skiestenius ir kitas 
gimines, o Lietuvoj—brolį Jo
ną, 2 seseris ir kitas gimines.

Kūnas, pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Vasario 18 d., 8:30 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, 
dulingos 
nes sielą, 
ta į Šv.

Visi a. 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nušoirdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame ,
Vyras, Dukterys, Sunai ir ki

tos Giminės.
*Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

kurioje atsibus ge- 
pamąldos už velio- 
o iš ten bus nulydė- 
Kazimiero kapines.
a Petronėlės žilvi-

Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras tai yra musų senieji 
veteranai-dainininkai. Jie ren
gia taip sakant, “lietuvišką 
vakarušką” vasario 25 d, šeš
tadienio vakare, p. W. Ncf- 
fo svetainėje, 2435 S. Leavitt 
Street.

Žada ką tai tokio naujo ir 
gražaus pateikti atsilankiusiai 
publikai.

Kaip žinoma Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choras gyvuoja 
jau trisdešimts metų, bet tą 
tokį ilgą laikotarpį choras per 
gyveno visokių visokiausių 
atsitikimų, gražių, piktų ir 
juokingų.

Bet apie tai paliksiu pakal
bėti vėlesniam laikui.

Dabar tik noriu primint, 
kad vakarėlis bus linksmas, 
draugiškas ir gražus. Bus ne 
tik solistai, duetai ir choras, 
bet ir visa publika galės dai
nuoti, jei norės ir galės.

Už 25c. įžangos bilietą ma
tysime ir girdėsime gražų 
programą ir tuom paremsime 
vyrų choro darbuotę. —A. V.

Valstija Skelbia 
Civilių Darbų 
Kvotimus

taniją įvairių darbų, kuriuos 
Joniškiečiai yra nuveikę labda
rybės bei kultūros srityse. Tie
sa, iš praeities mes mokinamos 
ir darome išvadas iš tų nuveik
tų darbų apie jų naudą. Bet 
čion tai jau praeities dalykas. 
Joniškiečių veikla tankiai bū
na aprašoma per spaudą. Bet 
mums įdomu žinoti ką jie vei
kia dabar ir ką jie rengiasi nu
veikti ateityje.

Per spaudą jau buvo daug 
rašyta, kad Joniškiečių Labda
rybės ir Kultūros Kliubas rengė 
vakarą vasario 12 d. Juškos 
salėje. Nors vakaras buvo ren
giamas su visokiomis įdomy
bėmis ir neabejoju, kad atsi
lankiusi publika nesigailėjo, 
bet man rodos, kad šiuomi 
kartu ne taip’ svarbu buvo pats 
parengimas, kiek jo tikslas.

Joniškiečiai ir vėl pasižymė
jo labdarybės istorijoj kaipo 
kultūringi žmonės, surengdami 
šį vakarą pagerbimui ir parė
mimui vieno žmogaus, kurį vi
sas lietuviškas pasaulis žino ir 
gerbia, kaipo pirmą lietuvių 
scenos mylėtoją, Dėdę Bene
diktą Vaitiekūną. Joniškiečiai 
skaito sau už didelę garbę ne
liktai turėti Dėdę Vaitiekūną 
savo kliube, bet taip pat, kada

m e ratelyje, sukurtame užma
nymu velionio^ Br. Vargšo, Dė
de Vaitiekūnas,t su velioniu Jo
nu Šaukimu ir Jokubu Brie
džiu, buvo svarbiausiais lošė
jais. 1916 m., atvykus artistui 
Aleks. Vitkauskui, buvo jo pa
dėjėjas bei “Impresario”, ir lo
šėjas pirmose rolėse. Dalyvavo 
su visais iš Lietuvos atvyku
siais artistais, būtent, Juozu 
Vaičkum, Stasiu Pilka, Alsaus-, 
ku ir Vanagaičiu. Dėdė Vaitie
kūnas turi įgimtą talentą, kiek
vieną vaidmenį jis atlieka na- 
turališkai, artistiškai ir iki šiol 
iš lietuvių dar jam nėra lygaus 
šioje srityje. Jis yra seniausias, 
virš 40 metų lietuvių scenos 

I veikėjas. Už lai ir yra vadina
mas “lietuvių teatro tėvu”/5 f

Dar pažvelgus į jo darbuotę 
lietuvybės klapsimu, tai pama-

jo pasidarbavimą kliube labui 
Dėlei labo tų, kurie mažiau 
apie jį težino, pabrėžiu čia ke
liai bruožais jo biografiją.

“Dėdės” B, Vaitiekūno 
pirmieji darbai
Vaitekūnas dar visaiDūdė

• šiomis dienomis valstija pa
skelbė programą kvotimų vals
tijos civilis tarnybos darbams. 
Programų kopijas galima pei* 
skaityti visose Illinois State 
Eniployment Service raštinėse 
ir veteranų organizacijų buvei
nėse.

A

f Siunčiam Gėles

LOVEIKIS vaisu.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

I i R R A Gė!ės Mylintiems 
C ' 2 K fl Vestuvėms, Ban- U 3 I U fa kietams, Lą i d o- 

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS “
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTĘ 5800

Chicagos Parkų dislriklas 
atidavė $26,000 kontraktą Ket- 
ler-Elliott kontraktorių bendro
vei pastatyti lieptą virš Illinois 
Central bėgių prie 11-tos ir Mi- 
chigun avenue.

jaunu būdamas nuvyko į Rygą 
ir ten, gavęs tarnystę prie gelž- 
kelio, trumpu laiku iškilo, už
imdamas buchalterio vietą. Bū
damas jau nebe eiliniu darbi
ninku, susipažino su lietuvių 
besimokinančia ten jaunuome
ne ir studentais. Jo iniciatyva 
buvo sutverta Rygos Lietuvių 
Draugija ir Lietuvių Teatro 
Mylėtojų Ratelis, o 1896 m. jo 
pastangomis tapo suloštas pir
mas lietuvių, taip sakant teat
ras. Nuo tada iki 1905 m., at
seit, kol išvyko į Ameriką, kas
met sulesdavo bent po du sy
kiu į metus. Tarp svarbesnių 
veikalų beveik nerasi nei vie
no, kurio jis nebūtų lošęs.

Atvykęs į Ameriką, Chicago, 
gavo darbą A. Oliszewskio ban
ke ir, turėdamas liueso laiko, 
1906 m. surengė pirmą veikalą 
“Pilėnų Kunigaikštis” su ponia 
Dunduliene ir kitais tų laikų 
teatro mylėtojais. Nuo to laiko 
iki šiai dienai dalyvis tenka jį 
matyti kur nors vaidinant, bet 
pastaruoju laiku tik senių ro
lėse.

Chicagoj
1907 m. atvykus į Chicago 

velioniui Mikui Petrauskui ir 
įkūrus šiandieninę “Birulę”, 
per 8 melus jis buvo dramos 
skyriaus režisorium. Per jo ini
ciatyvą buvo įkurta “Dramos 
Draugija”. Paskui Drama tiška-

rinktas Antanas Smetona. Lie
tuvos Tarybą sudarė šie žmo 
nes: Dr. J. Basanavičius, S. Ba
naitis, K. Bizauskas, M. Biržiš
ka, Pr. Dovydaitis, S t. Kairys. 
P. Klimas, D. Malinauskas, 
kun. VI. Mironas, St. Narutavi
čius, kun. A. Petrulis, J. Šaulys, 
kun. K. Šaulys, J. Šernas, A 
Smetona, J. Smilgevičius, kun.

yra nuveikęs įjjeluvai medžia
giškai. Kada Ą,. ()lszewskis pa
stale Mildos TJealrą, lai jo pra
šymu tris dienas teatras buvo 
lošiamas lyuidai nukentėjusių 
nuo karo lięĮųvių. /Tas davė 
$600 pelno Uųn. tikslui.

Kada B. Vaitiekūnas gyveno 
Youngstown, Obio, ir 1916 m. 
ten atsilankė' Lietuvos ministe- 
ris Jonas Vileiši’*;, tai jo rupes
niu buvo surengtas tekis dide- 
lis paradas,. kad visą miestelį 
apvertė, kojomis aukštyn. Mar- 
šavo visos talijos ir per jo agi
tacija labai daug Lietuvos bo- 
nų buvo išpaf'duota.

Gelbėjo Lietuvai materialiai
Kada Lietuvos atstovas /Rač

kauskas lankėsi, kolektuoda- 
mas Lietuvai, davė $10. Vėliau

raidėmis pažymėtieji jau 
mirę). Šia proga yra įdo- 
pastebėti, kur yra ir ką vei-

Vailokaitis, J. Vileišis (juodo
mis 
yra 
m u 
kia
rybos nariai. Antanas Smetona 
— Valstybes Prezidentas, kum. 
VI. Mironas — dabartinis mi 
aistras pirmininkas; K. Bizaus 
kas, P. Klimas ir J. šaulys — 
yra nuolatinėje diplomatinėje 
tarnyboje. K. Bizauskas šiuo 
melu yra Lietuvos pasiuntiniu 
Latvijoje, P. Klimas — pasiun
tiniu Paryžiuje, o J. Šaulys —• 
pasiuntiniu Lenkijoje, M. Bir
žiška ir Pr. Dovydaitis yra Lie 
tu vos universitete profesoriai. 
Inž. St. Kairys dirba Kauno 
Miesto Savivaldybėje, D. Mali
nauskas -—'gyvena iš pensijos, 
kun. K. šaulys yra Khltiib ar
kivyskupijos generalvikaras, J. 
Smilgevičius ir J. Vailokaitis y 
ra žymus pramonininkai, kun.

pas, A. Stulginskis gyvena sa 
vo dvare, buvo antruoju Vals 
tylios Prezidentu, J. Vileišis y- 
ra Valstybės Tarybos narys.

Išrinkus Lietuvos Tarybą,

mybę, bet stengėsi surišti busi- 
I mą Lietuvos valstybę stipriais 
ryšiais su Vokietijų. Tie ryšiai, 
vokiečių nuomone, turėjo būti 
“amžini”. Del tų ryšių ir buvo 
Tarybos kovojama. Kadangi vo
kiečiai stengėsi prievarta tuos 
“amžinus ryšius” Lietuvai pri
mesti, tai Taryba ryžosi drą 
šiam žygiui Būtent, susirinkusi 
1918 m. vasario 16 d. posėdžio. 
Taryba priėmė Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo aktą, 
be jokių ryšių su bet kuria vai 
slybe. Tas istoriškas aktas ta;p 
skamba:

“Lietuvos Taryba savo pašė 
dyje vasario 16 d. 1918 m. vie
nu balsu nutarė kreiptis: į Ru
sijos, Vokietijos ir kitų 
bių vyriausybes su šiuo 
kimu:

Lietuvos Taryba, kaip 
lėlė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamasi pripažintąja tautų 
apsisprendimo teise ir lietuvių 
Vilniaus konferencijos nutari
mu rugsėjo 18—23 d. 1917 me
tais, skelbia atstatanti nepri
klausomą, demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos val
stybę su sostine Vilniuje ir 
valstybę atskirianti nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra bu
vę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pa
reiškia, kad Lietuvos valstybes 
pamatus ir jos santykius su ki
tomis valstybėmis privalo galu
tinai nustatyti kiek galima grei
čiau sušauktas Steigiamasis Sei
mas, demokratiniu budu visų 
jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba, pranešdama 
apie tai ...................  vyriausy
bei, prašo pripažinti nepriklau
somos Lietuvos valstybę.”

Šį nepriklausomybės aktą pa 
siraše visi Lietuvos Tarybos na 
riai. Jame yra aiškus ir griež- 
tas lietuvių tautos noras būti ir 
gyventi laisvai ir nepriklauso-

’ mai. Todėl visai teisingai 1918 
m. vasario 16 d. yra laikoma 
Nepriklausomybės Lietuvos gi
mimo diena. Tačiau 1918 m 
vasario 16 d. nepriklausomybės 
paskelbimas dar neatidarė var
tų į laisvę, nes atsirado daug

valsty- 
pareiš-

vienin-

vo tiek sunkios, kad kelis kar
tus net buvo nutraukiamos. 
Mat, Vokietija nors ir sutiko 
pripažinti Lietuvos nepriklauso-

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ OPERA
TORIŲ jėgos mašinai operuoti — 
prie plaunamų suknelių. Darbas 
nuolatinis. Kreiptis

TABIN-PICKER and CO., 
4119 Belmont Avė.

REIKIA OPERATORIŲ prie drei- 
psų—tiktai patyrusios tesikreipia.

413 So. Market, 6-tas aukštas
MERGINA BENDRAM NAMŲ 

darbui — 1 vaikas—nėra skalbimo 
—geri namai. Nevada 9485-

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
DARBUI būti—geri namai—prižiū
rėti vaikus. Ravenswood 8607

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, nereikia milžti karvių. 
Atsišaukite laišku Henry Kupliaus- 
kas, Dowagiac, Mich-

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI LUNČRUIMIS — 
gyvenimui kambariai užpakaly. 
Dirbtuvių apylinkėj. 3008 West 47 
Street.

TAVERNAS PARSIDUODA už 
visai mažą kainą — nepraleiskite 
šios progos. Kreipkitės skubiai prie 
savininko. Kedzie Tavern, 6511 S. 
Kądzie.

PARDAVIMUI DELIKATESAI ir 
groserne—4 gyvenimui kambariai 
užpakaly. 4107 So. Maplewood.

PARSIDUODA RESTORANAS 
iš priežasties ligos, dirbtuvių apy
linkėje. Biznis gerai išdirbtas.

3554 So. Parnell Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-2emė Pardavimui

6x4 KAMBARIŲ APARTMEN- 
TAI, garu šildomi 6 karų plytinis 
garažas. Pajamų $2820 metams — 
$1500 įmokėti, tiktai $11,000. 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

4027 Crawford.
Tel. Independence 6870

INVESTORIŲ ATIDAI
4 flatai, rendos $680 metams — 

pečiais šildomi, tiktai....... $3150 00
6 flatai, garu šildomi—rendos 

$2880.00 metams — $3,000 įmokėti. 
Pilna kaina ...................... $8500.00

12 flatų, 6x5—6x4 kambariai, 
garu šildomi, rendos $4700 metams 
$3,000 įmokėti. Pilna kaina $18,000

6 krautuvės, 14 apartmentų — 
rendos $5400.00 metams—garu šil
doma.—$5,000 įmokėti. Pilna kaina 
tik ......................................... $22,000

i Kiti geri bargenai dideliuose 
apartmentų ar prekybos nuosavy
bėse.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500 

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

iš naujo pavergti. To 
lik vokiečiai, bet ir 

rusai bolševikai. Pasi

šių mus 
siekė ne 
lenkai ir 
skelbus laisviems, lietuviams te
ko ginklu rankose ginant savo 
kraštą, įrodinėti pasauliui, kad 
laisvės iš tikrųjų yra verti. Ir 
šis būtinas įrodymas gana ge 
rai pavyko. —VDV

MAINUI MODERNAS 6 kamba
rių plytinis bungalovv—karštu van
deniu šildomas — į freiminį namą.

5311 So. Savvyer Avė.

PARSIDUODA NAMAS su bu- 
Černe ir groserne. 2519 W. 43rd St.

PARDAVIMUI 6241 So. Talman 
puikus 2 flatis plytinis, 2—6 kam
barių flatai, ąžuolinės grindys ir 
trimai, karšto vandens šiluma —2 
karų garažas, lotas 30x125, kaina 
$7500.00.

Pietų vakarų kampas 64 ir
Dr. Basaniui su Yču Saules na
mų pastatymui aukavo $15. 
Dėdės Šerno paminklui daug 
pasidarbavo. Dariaus-Girėno ir 
Vaitkaus skridimų naudai lošė 
ir daug pelno davė.

čia suminėjau tik kai ką at
simindamas iš ‘“Dėdės” B. Vai
tekūno veiklos, kad gauti abel- 
ną supratimą apie jo praeitį. 
Matome tik iš kelių pavyzdžių, 
ką jis yra rėmęs ir kiek išau- 
kavęs. Už tai jis nei garbės, nei 
jokio atlyginimo nereikalauja.

Būdamas scenos mėgėju, jis 
jokiai partijai z nepriklauso. 
Scena ir lietuvybe yra jo vie
nintelis idealas.

Pastaruoju laiku musų ger
biamas dėdė Vaitiekūnas pra
dėjo sirguliuoti ir nebegali sa
vo užduočių priderančiai bcal- 
likti. Tad, žinoma, ir ekono
miškos aplinkybės pablogėjo. 
Todėl Joniškiečiai, kurių dėdė 
Vaitiekūnas yra sekretorium 
ir korespondentu ir kuriems 
jis daug yra pasidarbavęs, ir 
sumanė jo naudai vakarą su
rengti.

Tas parengi mas jau įvyko, 
su dideliu pasisekimu, pereitą 
sekmadienį. Daugi žymių jžhio? 
nių “Dėdės” B. Vaitiekūno 
draugų atsilankė pagerbti ir 
paremti seną musų veikėją ir 
“lietuvių teatro tėvą”, kuris 
yra to pilnai užsitarnavęs.

K. B.

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS CHICA- 
GOS VIEŠAJAM KNYGYNE

(Žiur. “N” Vas. 15)
Šias knygas iš Viešojo Kny

gyno Centralinės ar skyrių ga
li skolintis nemokamai kiekvie
nas Chicagos lietuvis. Tereikia 
išpildyti aplikaciją, priduodant 
vieną garantorių, ir išsiimti 
knygoms skolintis kortelę.

Knygoms gauti priduokit 
knygyno (centralinės ar sky
rių) patarnautojoms čia paduo
tus knygų katalogo numerius.

(Tęsinys)
APYSAKOS 
(Vertimai)

Hugo, Victor Marie (comte)
LitF H87p

Paskutinė diena nuteisto 
mirti. 1931.

Hugo, Victor Marie (comte) 
LitF H87v

Vargdieniai. 1935 1936.
Hugo, Victor Marie (comte) 

LitF H£7z
Žmogus, kuris juokiasi; ro
manas. 1935-1936.

Istrati, Panait, 1884-1935.
LitF Is75b

Baragano dagynas; romanas. 
1932.

Istrati, Panait, 1884-1935.
LitF Is75k

Kyra Kyralina; romanas.
1934.

Jelusich, Mirko, 1886- 
' LitF J39c

Cezaris; romanas. 1935.
Jokai, Mor, 1825-1904.

LitF J67t 
Turtingi skurdžiai; apysaka. 
1933.

Keller, Paul. LitF K284h 
Hagaros sūnūs; romanas.
1935.

Kellermann, Eernhard, 1879- 
LitF K286i

Ingeborga; romanas. 1930.
Kormčij, L. LitĘzK842t

Taikos dvasia; romanas-le • 
genda. 1931.

Lagerlof, Seimą, 1858-
LitF L13d

Dvasios ir žmonės; apysa
kos. 1929.

Lagerlof, Seimą, 1858-
LitF L13k 

Kristaus rožės legenda, ir ki
ti pasakojimai. 1929.

(Bus daugiau)

Campbell Avė., puiki plytinė rezi
dencija—kaip nauja—3 dideli mie- 
gkambariai 2 drabužinės kiekvie
nam kambary—gražios ąžuolinės 
grindys ir trimai, 2 karų plytinis 
garažas—galima susitarti už $2,000 
rankpinigių, o balansą prieinamai. 
Norman Geyer and Co., Ine., 4801 
So. Ashland, Yards 0300,

BUSINESS SERVICE
Biznio Patarnavhnaa ____
RADIJO TARNYBA:

EKSPERTAS visų išdirbysčių ir 
modelių. Dykai apskaičiavimas.

4524 So. Ashland Avė. Yards 2849

COAL—WOOD—ODL 
Anglys—Malkos—Aliejnji

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGABSINKIT 
SAVO BARGENUS.

•
NAUJIENŲ 

GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos* Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.



NAUJIENOS, Chicago, III.8

Laisvės paminklas Kaune. Toliau matyti Vytauto Didžio
jo Muziejaus bokštas, kuriame yra amerikiečių lietuvių pado
vanotas Laisves Varpas ir įrengta kovos varpų muzika.

Ketvirta d., vasario 16, 19^9
--- -   _ -- - -- - --  

ŠĮVAKAR Iškilmingas
“Vasario 16” Minėjimas
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 7:30 v. v

Šįvakar iškilmingai paminėkim 21-mas Lie
tuvos Nepriklausomybės Sukaktuves!

Dainuoja keturi chorai!
1. Naujos Gadynės Choras;
2. Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ’
3. Moterų Kulturds Choras, ir
4. Kanklių Mišrus Choras.

Kalbės žymus Chicagos veikėjai.
Visi dalyvaukim šio vakaro iškilmėse!
Šias iškilmes rengia Amerikos Lietuvių 

Kongreso Chicagds Skyrius.

Priėmimas Lietuvos 
7onsulate

Serga “Naujienų” 
Redaktorius

Kalbės Apie Lietuvą 
Per WGN Stotį

21 mų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių proga radio 
stotis W.G.N. (720 kc) šian
dien, 11:30 valandų ryto, per
duos savo klausytojams žinių 
iš Lietuvos istorijos ir lietu
vių gyvenimo. Transliacija bus 
dalis reguliario AV.G.N. žinių 
irogramo. Transliacija buvo 
paruošta per Lietuvos konsulo, 

Daužvardžio, pasidarbavi
mą.

darbininkai
laimėjo Hirsh and
2ons Streiką t
Bendrovė Sutiko Unionizuoli 

Dirbtuvę

įdomus Radio
Debatai
“Ar 20-/o Amžiaus Civilizacija 

Pagerino Žmoniją”

šįvakar stotis WENR (8:30

vai. ’vak.) transliuos įdomius 
debatus, kuriuos rengia Ne\v 
York Town Meeting of the 
Air.

Debatų tema vra “Ar 20-to 
amžiaus civilizacijų pagerino 
žmonija.” Kalbūs keturi žymus 
mokslininkai, tikybininkai ir 
visuomenės darbuotojai.

Konsulas Petras Daužvardis
Pažymėjimui Lietuvos Res

publikos 21-mų Nepriklausom y- 
ės sukaktuvių, Lietuvos kon- 
alas Chiėagoj, Petras Daužvar- 
is ir p. J. Daužvardienū šian- 
.en tarp 3 ir 6 po pietų, turės 
riėmimų Konsulato rūmuose. 
JO E. Belleyue Place.
Dalyvaus diplomatinis korpu- 

is Chiėagoj, miesto ir valsli- 
os administracijų atstovai, ir 
’hicagos lietuvių organizacijų 

bei įvairių organizacijų 
vai. .

Išgulėjo Lovoj Keturias Dienas. 
Taisosi

Slogų ir influenzos epidemi
ja, siaučianti dabar Chicagoje, 
palietė ir “Naujienų” redakcijų 
m administracija. • •

Serga vyriausias “Naujienų” 
redaktorius Dr. P. Grigaitis, 
taipgi serga administratore Ma
ria Jurgelonienė.

Dr. Grigaitis išgulėjo lovoj 
keturias dienas, bet dabar jau 
taisosi. Drg. Jurgelonienė tebė
ra gydytojo priežiūroj.

Apie 500 streikuojančių dar- 
ininkų vakar grįžo dirbti 
J irsi! and Company siuvyklose 
Ihicagoj ir Lą Porte, Ind. Strei-! 

kų, kuris tęsėsi apie 5 savaites, I 
buvo paskelbusi International 
Garmant \Vorkers unija.

Nesusipratimo priežastis bu
ri štai kokia. Bendrovė turi 
iuvyklų Cravvfordsville, India

noj, ir dėl savo sumetimų alsi- 
ake ten pripažinti unijų. La 

Porte ir Cicagos dirbtuves yra 
unionizuotos.

Unija streikų atšaukė, kai 
bendrovė sutiko pripažinti uni
jų Cravvfordsvillej, ir patenkino 
kitus darbininkų reikalavimus.

Žemaičiu krvzius, liaudies meno įdomus kurinvs.** •- • t

.Didžioji auka už Tėvynės laisvę. Pirmojo sietuvos kariuomenės karininko Antano Juo
zapavičiaus mirtis ant Alytaus tilto 1919 metais vasario 13 d. Nuotrauka iš paveikslo Karo 
Muziejuje. ' ■ . VDV foto

Ruošiasi Uždaryti Chicagos 
Mokyklas

Akivaizdoj ifririlat augančio 
.aičiaus mokinių ir mokytojų 

ginčių influenza ir slogomis 
Sliicagos sveikatos departamen
tas ruošiasi i mokyklas uždaryti 
Serga keli tuksiančiai mokyto- 

i” •' I ?-i didelis skaičius mo 
kinių. ’ ’ J

■ ; Z

b a Loiifee Siron® 
' 3-gBį <
Įiyt Skaitys Dvi Paskaitas

Rytoj, 10:30 valandų ryto 
Auna Louise Strong, rašytoja 
;.r korespondentė, kalbės apie 
“Kinijos Kovų už Laisvę”, 
Abraham Lincoln centro rū
muose, 700 Oakwood Boule-
vard.

8 vai. vakare, taipgi rytoj, 
ji skaitys paskaitų Medical and 
Deniai Arls rūmuose, 185 N. 
Wabash Avenue. čia jos te
ma bus “Ispanija, Kinija ir 
Amerika”.

' Vytautas. Didysis,- įjojęs į Juodąsias juras, skelbia Krymo pusiausalio prie Lietuvos im
perijos prijungimų. Nuotrauka iš Styko paveikslo Karo Muziejuje. VDV foto

Lietuvių lenkų kovos ties širvintais 1920 metais. Tada lietuviai atrėmė paskutinį lenkų 
pasikėsinimų sugriauti Lietuvos nepriklausomybę. Nuotraukta iš Jenerio paveikslo Karo 
Muziejuje. , - VDVf foto

A. L. Strong yra autorė kny
gos 
rioj 
nia apie sovietų Rusiją

‘I Chąngc Worlds”, kn
iubai prielankiai atsilie-

arkai Išleis Šįmet 
L9 Miliūnų Dolerių

Chicagos Parkų Dislriklo ta- 
rba užvakar priėmė 1939 me- 

ų biudžetų. Išlaidų numato 
19016,827.

vartas Pranešimas 
visoms Chicagos 
Draugijoms

Lietuvių draugijos, kliubai, 
’iorai ir kitos organizacijos, 
urios gavo nuo “Naujienų” 
yiškus su prašymu suteikti 
am tikrų žinių redakcijai, yra 
)rašomos išpildyti pridėtąsias 
lankas ir sugrųžinti jas “Nau- 

’ienoms” kuo greičiausiai.
Informacijos apie organiza

cijas turi eiti į spaudų, nes 
“Naujienų” jubiliejinio nume- 

. rio dalis, pašvęsta Organizaci
joms, jau baigiama ruošti.

NAUJIEJI ZARASAI. — Zarasų vasarvietėje statoma daug naujų vilų, kurių vienų čia 
matome. VDV foto




