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Sovietai Gali Susitarti su Hitleriu$

KOMUNISTU “PRAVDA” PERSPAUSDINO 
STRAIPSNĮ APIE RUSŲ-VOKIEČIU 

SUSITARIMO GALIMUMUS
Pastebėta, kad Hitleris neatakavo Rusi

jos komunistų pirmadienio kalboj

LOJALISTAI SULAIKĖ SUKILĖLIUS
MĖGINS PERKELTI KARIUOMENĘ Į CENTRALINĘ 

ISPANIJĄ

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 31. — Sovietų Rusijos 
komunistų partijos organas 
“Pravda” antradienį netiesio
giai davė suprasti, kad sovie
tai gali susitarti su Vokietijos 
naciais.

“Pravda” perspausdino ang
lų dienraščio “The London 
News Chronicle” straipsnį, ak
centuodama svarbesnius pareiš
kimus, jų tarpe šiuos:

“Sovietų valdžia, aišku, ne
remtų Britanijos ir Francuzi- 
jos, jei kiltų jų konfliktas su 
Vokietija ir Italija. Sovietų vy
riausybė nori susitarti su vi
sais savo kaimynais, jeigu jie 
jos nekliudys....

“Gali būti padaryta Sovietų- 
Vokietijos prekybos sutartis, 
teikianti Vokietijai neišsemia

Prašys gen. Franco 
pripažinti neutra

lią zoną
■ ■ ' ■ 1 <

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 31. — Francuzijon bėga is
panai. Daug jų serga, visi jie 
kenčia badą ir šaltį. Francu
zija nori sulaikyti juos Ispani
joj. Tuo tikslu Francuzijos vy
riausybė dar kartą ketina kreip
tis į Ispanijos sukilėlių vadą, 
gen. Franco, prašymu. Prašy
mas busiąs, kad Franco priža
dėtų neatakuoti zonos, kurioj 
susimes civiliai nekariaujantys 
Katalonijos gyventojai, pabėgę 
nuo karo. Pirmesnį panašų pra
šymą Franco atmetė, bet da 
bar Francuzijos vyriausybė vėl 
tuo pačiu reikalu ketiną kreip
tis į jį.

Francuzija gauna 
geriausius J. Valsti

jų lėktuvus
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 31. — Oro ministeris Guy 
La Chambre antradienį paaiš
kino Francuzijos atstovų rū
mams, kad Francuzija gauna 
iš Jungt. Valstijų geriausius 
karo lėktuvus. Už tai jis dė
kojo Jungt. Valstijų vyriausy
bei.

Pranešama, kad Vokietija 
statanti kas mėnuo po 1,000 
karo lėktuvų, o Britanija po 
400. Francuzijoj tokių lėktuvų 
produkcija siekianti tik 90 per 
mėnesį, štai kodėl Francuzijai 
tenka pirkti karo lėktuvus 
Jungt. Valstijose.

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

Sniegas; kįlanti temperatūra; 
lengvi vėjai, pasikeičią į apy- 
stiprius pietų rytų vėjus; sau
lė teka 7:04 v. r., leidžiasi 5:03 
vai. vak.

mus maisto šaltinius karo me
tu ir turinti politinės reikšmės. 
Butų perdaug nerimta manyti, 
kad dabartiniai Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos nesutikimai 
pasiliks nepakeičiamu veiksniu 
tarptautinėje politikoje.”

Sovietų atstovai, klausinėja
mi dėl šių ištraukų, tilpusių 
“Pravdoje”, atsisakė komen
tuoti.

Antra vertus, užsieniuose 
pastebėta faktas, kad Adolfas 
Hitleris, kalbėdamas pereitą 
pirmadienį, visai nekliudė Ru
sijos komunistų. Iki šiol viena 
mėgiamiausių jo temų buvo 
akėjimas komunistų. Tiesa, 
Hitleris prisiminė pirmadienio 
kalboje komunistus. Jis betgi 
prisiminė Ispanijos, o ne Ru
sijos komunistus.

Jungt. Valstijų-Vo- 
kietijos santykiai pa

silieka Įtempti
WASHINGTON, D. C., sau

sio 31. —r Adolfas Hitleris, kal
bėdamas ptirrrtgdienį, akcenta
vo, kad Jungt. Valstijose auk
lėjama neapykanta naciams, 
kad Jungt. Valstijų vidaus rei
kalų sekr. Ickes nori karo, kad 
Jungt. Valstijoms neprivalo rū
pėti Vokietijos biznis pietų 
Amerikoje. Washingtone numa
toma, Hitlerio kalbos pasėkoj, 
smarkesnė Jungt. Valstijų ir 
Vokietijas kompeticija pietų 
Amerikoje. Hitlerio pastabos 
Jungt. Valstijų-Vokietijos san
tykių nepagerinusios.

i ____________________

Hitlerio kalba sura
mino Europą

LONDONAS, Anglija, sausio 
31. — Pirmadienį pasakytą 
Hitlerio kalbą diplomatai pri
ėmė Londone kaipo nacių no
rą atgauti kolonijas 1939 m. 
derybų keliu, o ne karo pabūk
lais. Daromas išvadas, kad na
ciai stengiasi konsoliduoti 1938 
metų laimėjimus ir vengia ka
ro artimoj ateity.

Antradienį laukta Chamber- 
laino, o trečiadienį Mussolinio 
kalbų.

Mirtis kerta Ispani
jos pabėgėlius

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 31. — Per paskutines 
kelias dienas, pranešimai sako, 
kad daugiau nei 50 Ispanijos 
karo pabėgėlių mirė Francuzi
jos pasieny. Kiti pranešimai 
sako, kad mirė daigiau kaip 
šimtas.

Ispanijos vyriausybės atsto
vai antradieni dėjo pastangas 
atsteigti tvarką karo pabėgė
lių užplukdytuose Francuzijos 
pasienio miesteliuose ir suor
ganizuoti lojalistų kariuomenės 
frontą prieš sukilėlius.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
CHICAGO. — Taip atrodė Michigąn avenue pirmadienį, kai siautė didele 

pūga. j J .<;*•.

A.D.F. SVARSTO WAGNERI0 DARBO SANTYKIŲ AKTĄ

Darys viešus atsi- 
klausimus dėl
Darbo Akto

WASHINGTON, D. C., sau
sio 31. — Jungt. Valstijų se
nato Darbo Komitetas nutarė 
daryti viešus atsiklausimus ry
šium su Amerikos Darbo Fe
deracijos biliumi, kurs reika
lauja pakeisti Wagnerio Dar
bo Santykių Aktą. Senato ko
mitetas klausys • užinteresuotų 
asmenų argumentų.
- Tarp ko kita, Amerikos Dar
bo Federacijos bilius reikalau
ja, kad dirbtuvėse amatninkams 
butų leidžiama balsuoti atskirai 
nuo kitų darbininkų, kokiai 
unijai jie nori priklausyti. Se
natorius Burke ir kiti ruošiasi 
įteikti senatui reikalavimus dar 
griežtesnių Darbo Akto pakei
timų, negu tie, kurių reikalau
ja A.D.F.

Francuzija stengiasi 
atgauti pozicijas 

Balkanuose
PARYŽIUS, Francuzija, Sau

sio 31. — Francuzijos minis- 
terių kabineto įtakingieji na
riai laikė posėdį pirmadienio 
vakare. Nutarė juo greičiau at
naujinti prekybos sutartis su 
Rumunija ir Jugoslavija. Tiki
masi, prekybos sutarčių atnau
jinimas atsvers nors dalinai 
vis stiprėjančią šioj< srity nacių 
įtaką.

Reikalaus kolonijų
ROMA, Italija, sausio 31. — 

Hitleris ir Mussolinis antradie
nį pasiuntė vienas kitam tele
gramas, pareikšdami Berlyno- 
Romos ašies stiprumą. Tuo tar
pu gerai painformuoti naciai 
sako, kad artimoj ateity italų 
ir vokiečių reikalavimai kolo
nijų dominuos tarptautinę po
litiką.

MIAMT, Florida, sausio 31.
— Šiomis dienomis senatorius 
Walsh įteikė kongresui Ameri
kos Darbo Federacijos reikala
vimus pataisyti Darbo Santy
kiu Aktą.

Esmėje Federacija nori, kad 
butų apribota Darbo Tarybos 
galia paskelbti dirbtuvėse dar
bininkų atstovų rinkimus. Ji 
nori, kad amatninkams butų 
leidžiama balsuoti klausimą, 
kokiai unijai jie nori priklau
syti, atskirai nuo kitų darbi
ninkų. Toliau ji nori, kad sam
dytojams butų pripažinta tei
sė pasakyti, kokios darbininkų 
unijos jie nori. Trumpai — 
A.D.F. nori taip Darbo Santy
kių Aktą pakeisti, kad jis teik
tų daugiau privilegijų amati- 
nėms, negu industrinėms uni
joms.

Dabar A.D.F. vykdomoji ta
ryba, suvažiavusi posėdžiauti 
Miami mieste, Floridoje, svar
sto, kokias priemones ji gali 
pavartoti spaudimui į kongre
są, kad jis jos reikalavimus 
priimtų. Industrinių Unijų Kon
gresas yra priešingas Federa
cijos užsimojimams. Nerodo iki 
šiol jiems palankumo nė prez. 
Roosevelto administracija. Ir 
pačios Federacijos daly reiškia
si jiems priešingumo.

Industrinių Unijų Kongreso 
vadai (John Lewis) neseniai 
pareiškė, kad jie stengsis pa
siųsti į demokratų konvenciją, 
kuri nominuos kandidatus pre
zidento ir vice-prezidento vie
toms, savo delegaciją. Delega
cija darbuosis, kad butų nomi 
nuoti pažangus kandidatai. Gi 
Wm. Green, A.D.Federacijos 
prezidentas, pereitą pirmadie
nį pasakė, kad Federacija ši
tam tikslui nesidarbuos.

DETROIT, Mich., • sausio 31.
— Martino priešai automobilių 
darbininkų unijoj apskundė 
Martiną, unijos prezidentą, 
Darbo Santykių Tarybai. Mar
tino priešai sako, kad jis, kon
spiruodamas su Fordo kompa
nija, nusikalto Darbo Santykių 
Aktui.

Filmų unija remia 
radijo aktorių rei

kalavimus
H0LLYW00D, Cal., sausio 

31. — šiuo metu radijo akto
riai reikalauja geresnių darbo 
sąlygų. Stiprioji filmų aktorių 
unija antradienį painformavo, 
kad ji rems šimtą nuošimčių 
radijo* aktorius, jeigu šie su
streikuotų.

$90 kaštuos dvi pa
rodas pamatyti

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 31. — J. J. Pellcy, Jungt. 
Valstijų geležinkelių sąjungos 
prezidentas, antradienį paskel
bė, kad pradedant balandžio 28 
d. š.m. šalies geležinkeliai pra
dės vykdyti planą, pagal kurį 
gyventojai iš bet kurio mieste
lio galės aplankyti New Yorko 
ir San Francisco parodas už 
$90 ir sugrįžti namo — vis už 
tą pačią sumą.

Popiežius šaukia 
Italijos vyskupų 

suvažiavimą
VATIKANO MIESTAS, sau

sio 31. — Popiežius Pijus šau
kia visos Italijos vyskupų su
važiavimą vasario 11 d. Itali
joj 'vyskupų yra 280. Popie
žius, manoma, painformuos 
juos apie dabartinius Vatikano 
ir Mussolinio santykius.

$8,000 bausmės 
už šmugelį

NEW YORK, N. Y., sausio 
31. —. George Burns, filmų ak
torius juokdarys ir juokų tran- 
sliuotbjas per radiją, nubaus
tas sumokėti $8,000 už tai, kad 
nemokėjęs muitų įvežė į šią 
šalį du brasletus ir žiedą iš už
sienio.

PERPIGNAN, Francuzija, 
sausio 31. — Pranešimai pa
siekią Fraricuzijos rubežių an
tradienį sakė, kad lojalistų ka
riuomenė Ispanijoj atrėmė su
kilėlių atakas šiaurėje nuo mie
stelio Mataro, kurs randasi Vi
duržemio juros pakrašty. Ki
tas pranešimas iš Vich, 30 my
lių į šiaurę nuo Barcelonos, sa
ko, jogei respublikos kariuo
menė atmušė keletą atakų, ku
riose dalyvavo sukilėli^’tankai 
ir pėstininkai.

Eina girdai, kad respublikos 
gynėjų vadas, gen. Miaja, pla
nuoja perkelti laivais ir lėktu
vais juo daugiausia lojalistų 
kariuomenės į centralinį Ispa

CHAMBERLAIN REIKALAUJA ĮRODY
MŲ, KAD HITLERIS NORI TAIKOS

LONDONAS, Anglija, sausio 
31. — Premjeras Chamberlain 
antradienį kalbėjo atstovų rū
mams. Pirmiausia jis pagyrė 
Hitlerio kalbą, pasakytą pirma
dienį, kad ji buvo taiki. Tačiau 
Chamberlain akcentavo vėliau, 
kad neužtenka pasakyti, jogei 
Hitleris nori. taikos. Reikia tą 
norą konkrečiai įrodyti, pavyz
džiui derybomis tikslu jei ne 
visai nusiginkluoti, tai bent 
ginklavimąsi apriboti.

Chamberlain papasakojo, kad 
Mussolini užtikrino jį, kai jis 
lankėsi Romoj, jogei fašistai

General Motors atsi
sako turėti reikalą 

su unija
DETROIT, Mich., sausio 31.

— General Motors korporacija 
paskelbė, kad ji nesitars su au
tomobilių darbininkų unijos at
stovais, kol nepaaiškės kovojan
čių frakcijų padėtis. Bet Gene
ral Motors sako, kad korpora
cija turės reikalo su dirbtuvių 
komitetais.

Patarė teisėjui tuo
jau rezignuoti

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 31. — Prezidentas Roose- 
veltas priėmė rezignaciją Mar
tino T. Mantono, U. S. Circuit 
Court of Appeals teisėjo- per 
19 metų. Manton yra kaltina
mas tuo, kad jis priėmęs $450.- 
000 iš interesų, kurie turėjo 
reikalo su jo teismu. Prez. Roo- 
seveltas patarė Mantonui rezig
nuoti juo greičiau. Mantono 
reikalus dabar tyrinėja valdžios 
atstovai.

Chile ugniakalnis 
pradėjo veikti

SANTIAGO, Chile, sausio 31.
— Biobio provincijos guberna
torius pranešė Chile respubli
kos centralinei valdžiai, kad 
Antuco ugniakalnis, merdėjęs 
per paskutinius 200 metų, vėl 
pradėjo veikti. Ugniakalnis 
randasi 280 mylių į pietus nuo 
Santiago, pagal Argentinos sie
ną.

nijos frontą, j Madrido sritį ir 
ten kariauti toliau, jei Katalo- 
nija teks atiduoti.

Antradienį sukilėlių artilerija 
pusę valandos apšaudė Madri
dą. Reiškiama nuomonė, kad, 
užkariavę Kataloniją, sukilėliai 
pradės ofensyvą prieš Madri
dą, c

Į Francuziją atvyko Juan 
Molas, buvęs Barcelonos guber
natorius ir Moroko komisionie- 
rius. Taipjau atvyko Edward 
Ortega Gasset, buvęs respubli
kos prokuroras; Jose Vega, bu
vęs Toledo civilis gubernato
rius, ir Jaime Aguide, buvęs 
Barcelonos meras.

nori taikos. Toliau Mussolinis 
užtikrino, kad jis 'nenori pasi
likti Ispanijoje. Mussolinis to- 

i liau pareiškė, kad Berlyno-Ro- 
mos ašis pasiliks, bet Italija 
gali būti drauginga ir su kito 
mis šalimis. Į šį pareiškimą 
jis,* Chamberlain, atsakęs, kad 
ir Britanija glaudžiai koope
ruos su Francuzija.

Opozicijos kritikuojamas dėl 
vyriausybės nusistatymo Ispa
nijos reikalais, Chamberlain 
pasakė, kad dabar jau nebe 
laikas vyriausybės politiką kei
sti Ispanijos atžvilgiu.

Įsakė komunistams 
netrukdyti armijos 

veiklos
RIGA, Latvija, sausio 31. — 

Pranešama, kad Rusijos komu
nistams duota įsakymas ne
trukdyti sovietų armijos kari
ninkų veiklos. Pasak “Krasna- 
ja Zviezda”, krašto apsaugos 
komisariato dienraščio, Šitas 
įsakymas duotas tikslu atsteig
ti armijoje discipliną, kuri nu
kentėjusi dėl to, kad į armijos 
reikalus perdaug kišosi komu • 
nistų partija.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paltu Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
■u gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo ii- 
riunčlame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

ŠIS TAS IŠ PIETINĖS AMERIKOS
(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

A. L. Balsui vienuolikti, metai
Dar taip neseniai pradėjo 

kurtis Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijos, o vistiek štai jau 
dešimtmečius * švenčia. Šven
čia draugijos ir spauda. Bene 
reikšmingiausią spaudos ir 
kultūrinio darbo dešimtmetį 
minėjo Argentinos Lietuvių 
Balsūs 6-x-38 išleisdamas dvy
likos puslapių vien originalių 
raštų ir iliustracijų laidą Nr. 
116 Spaudos darbo atžvilgiu 
Balsas užsipelnė palankių re
cenzijų net iš vietinių argent- 
niečių dienraščių ir iš atei
vių spaudos pusės. Dalis tų 
recenzijų tilps specialiame lei
diny, kurį A. L. Balsas išleis 
1939 met. (Kalendorius 1939 
metams jau išėjo).

Savo dešimtmetį A. L. Bal- 
ITinii

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

I
T a i p g i — Anritis, 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. etinio
Telefonas Calumet 4178 

33-čia ir So. Michigan Avė.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Mėty Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

sas paminėjo ir grandiozišku 
koncertu lošė Verdi teatre, 
kas taipgi prisideda prie kul
tūrinio Argentinos lietuvių ko
lonijos veikimo, kadangi voka
linę ir muzikalinę programą 
išpildė vieni lietuviai studi
juojanti menininkai.

Prekybos Sutartis

Pirnia Lietuvos sutartis, pa
sirašyta lietuvių ir ispanų kal
bose, yra musų prekybos su
tartis sU Argentina. Ją Buenos 
Aires mieste pasirašė Argen
tinos u. r. ministeris Dr. Can- 
tilo ir Lietuvos ministeris Pie
tų Amerikai p. J. Aukštuolis 
25-XI-38. Ji sudaryta palan
kiausiomis draugingų valsty
bių sąlygomis-

Brazilijos lietuviai savo laik
raščius turės leist portugalų 

kalba.

—Mes portugalinanii — ra
šo Argentinos Lietuvių Balsas 
ir sako: :

Musų laikraščio bendradar
biai iš Brazilijos rašo, kad ten 
viešpataujanti “portugalinimo 
dvasia”, kurią savo provoka
cijomis iššaukė visur triukš
maują Hitlerio agentai., Paste
bėtina- kad tik Brazilijoje ofi
cialioji kalba portugališka, gi 
visose kitose Pietų Amerikos 
valstybėse — ispaniška.

Tuo klausimu rašo ir pa
žangusis Brazilijos lietuvių 
savaitraštis, “Lietuvių Aidas 
Brazilijoje”. Pažymėjęs visą 
eilę įvestų suvaržymų Brazi
lijoje “L. A. B.“ 19-XI-38 ap

žvalgoje rašo:
“Lapkričio 10 d. respublikos 

prezidentas Getulio Vargas iš
sitarė ir apie naujus svetim
šalių aprubežiavimus. Jo iš
sitarimą užgyrė visa brazilų 
spauda ir reikia tikėtis naujo 
įstatymo. Busimas įstatymas 
palies svetimšalių spaudą ir 
bažnyčią. Brazilų tam tiktų 
sluoksnių yra pageidavimų, 
kad svetimšalių laikraščiai bu
tų spausdinami portugalų kal
ba, o jų bažnyčiose kunigai

ACME-NAUJIENŲ Tclephoto
Baisus vaizdas iš žemės drebėjimo Chile respublikoje. Apskaičiuojama, kad 

žuvo apie 25,000 žmonių.

M i
M

u “įW m

JUOKAI Kiti Lietuviai Daktarai

GELIAMAS KLAUSIMAS
Genijus: “l£t, malonioji po

nia, kam tie bloknotai, užrašų 
knygelės: jei kokia idėja už
eina, puikiausiai galima ir ant 
rankogalių užrašyti.

Ponia: “Bet ar visados tam
stai pasitaiko su savim 
kreidos turėti.

baltos

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

LIGA

— Kaip sekasi tamstos žmo
nai?

— Nekaip, ji vis su savo gal
va vargsta ir vargsta.

— Tai kodėl nesikreipia į 
gydytoją.

— Kad jai tik kirpėja tega
li padėti.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

Gc00 So. Halsted St
Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
-^skyrus sorodomis ir subatnmfe

iKIU SPECIALISTAI

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUtH 9022

FOCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .................................... ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant ton^ą. ar daugiau .............. ”

L: juaix

taip pat vartotų portugalų 
kalbą. Vadinasi, gėli būti na
cionalizuota svetimšalių spau
da ir bažnyčia. Bražilų spau
da šitą nuomonę užgiri a ir 
sako: “Gyvename Brazilijoje, 
tai ir portugalų kalba turi bū
ti vartojama.”

Taigi, gal greitai turėsime 
lietuvių laikraščius portugalų 
kalba.”

Senoje musų išeivijos kolo
nijoje — U- S. A. — lietuviai 
leidžia anglų kalboje mėnesi
nį žurnalą “The Voice of Li- 
thuanian Amcricans” (Ame
rikos Lietuvių Balsą). Ten 
pat eina pusiau lietuviški, pu
siau angliški “Jaunimas” ir 
“Vytis”. Angliškus skyrius tu
ri dienraščiai “Naujienos”, 
“Vilnis”* “Laisvė”, ir “Vieny
bė”. Savaitraščiai “Sandara”, 
“Dirva”, “Tėvynė” ir kt. taip
gi turi įsivedę angliškus sky
rius.

Kuomet laikraščiai patys įsi
veda skyrius ateivių gyvena
mo j šalies kalboj, tai yra kul
tūros požymis. Bet kuomet 
norima prievarta tatai pri
mesti, kaip kad bando daryt 
Brazilijos valdžią^ tuomet jau 
yra smurtas, .kiltis; natūralu, 
negali patarnauti nė kultūrai, 
nė asimiliacijai1 nė naujosios 
tėvynės patriotizmui.

Susilaukus davatkų

Taigi, padarėme mainus: 
šiauriečiams atidavėme skan
dalingą kunigą Janilionį, o už 
tai gavome net 5 pranciškones. 
Kretingiškis Pranciškonų Pa
saulis labai džiaugiasi, kad se
sės pranciškonės iš USA vyk
sta į Braziliją, bet Pietų Ame
rikos lietuvių spauda jas su
tinka gana šaltai. Gvildenda
mas tą klausimą Argentinos 
Lietuvių Balsas rašo:

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo oficialus orga
nas savaitraštis “Garsas” 20- 
X-38 cituoja “tėvų” marijonų 
dienraštį “Draugą” ir sako:

Argentinoj ir Brazilijoj jūu 
išaugo stambios lietuvių kolo
nijos, vienok jų dvasiniai rei
kalai iki šiol buvo apleisti”.

Del to pralotas Krušas it

leido katalikišką veikimą, o 
rUpihčsi vieh intrigomis, rašė 
donosus, provokavo skandalus, 
kohibtoniitavo išeivių vardą 
loterijomis ir rifomis. “Drau
gas” dar sako

“Reikalingi kad kuri nors 
vienuolija Pietų Amerikoje į- 
steigtų savo provinciją, pa
siųsdama pradžiai keletą ku
nigų”.

Tai jau užsimojama tikra 
davatkų kolonizacija. Mes rū
pinamės, kad galėtume kaip 
nors planingiau pradėt žemės 
ūkio kolonizacijos darbą pietų 
Amerikoje o juodasis interna
cionalas musų kolonijas kolo
nizuoja Vatikano agentais, 
kad jie svetimos valstybės nau
dai gastroliuotų Lietuvos iš

LIETUVIAI DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 29 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aaių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri-

art pasiųstų penkių vienuolių

internacionale 
savo užkaisto 

virimui. Para- 
elementas, ku-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Pasidėk nors mažą dalelę savo uždarbio į LITIIU- 
ANIAN BUILD1NG LOĄN AND SAVINGS ASSO- 
CIATION (Naujienų Spulką)------ ,

BEDARBE BUS NEBAISI
NELAIKYK SAVO PINIGŲ BE NUOŠIMČIO

NAUJIENŲ 
SPULKA 
MOKA

NAUJIENŲ SPtJLKA IŠMOKA PINIGUS 
ant pareikalavimo.

Naujienų Spulkoje visi indėliai yra apdrausti Federa- 
lėj Apdraudos Korpdracijoj.
Kas pasidės pinigus iki 16 d. šio mėnesio, nuošimtis 
skaitysis nUo 1 DIENOS SAUSIO.
Naujienų Spulka atidara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.

LITHUANIAN BUILDING, LūftNi

čia tris USA1 lietuvius kunigus 
Argentinon ir Urugvajum

Reiškia, pradedama davat
kiška kolonizacija Pietų Ame
rikoje. Kad vieniems ir ki
tiem nebūt nuobodu, siunčia
ma abiejų lyčių “šventieji”.

Kai kas. mano- kad airio vy
skupo parinkti Vatikano ag
entai pasekmingiau gastro
liuos Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijose- Vienok galime iš 
anksto pasakyti, kad susipratę 
Pietų Amerikos lietuviai jų Čia 
nelaukia. Buvo čia kun. šv&g- 
ždys ir USA., kun. Vipartas iŠ; 
pačios Italijos, kUh. Būmša iši 
Lietuvos ir kun. J&nilionis iš 
Afrikos. Apart negarbingų! 
skandalų (kaip ir kun. Ra
ižius Urugvajuje) jie -čia dau-; 
giau iiieko nepadaro. Daugelis 
jų biivo riebiai apmokami Lie
tuvos litais, bei jie visiškai ap-

eivių tarpe Pietų Amerikoje.
Tą davatkų kolonizaciją 

suplanavo “rifos” meisteris, 
skandalingos bylos “herojus” 
Janilionis. Jis, išsprukęs iš 
kalėjimo' ir pabėgęs nuo by
los, Vatikano 
surado dolerių 
smalos puodo 
mos gauna tas
ris eina su lietuvybės priešais, i 
kuris niekina Lietuvos Pasiun
tinybę ir stengiasi pakenkti sa
vistoviam Pietų Amerikos lie
tuvių darbui savo tautos la
bui-

Tik tie gali turėti išganin
gos vilties internacionališkuo- 
se gastrolieriuose1 kurie ne
tiki lietuvių sąmoningumu ir 
savistovumu.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikės
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
D-

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—\ -g __ • koplyčios visoseJI—l^cEBll Chicagos dalyse

IMNA IR NAKTĮ

r

Klausykite musų Lietuvių radi® programų Šeštadieni® vakarais 
J vai vakar® U W. H. F. C. stoties (1420 KJ-PraneUjM 

P. SALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. LI ULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. \Vestern A Ve.
1410 South 49th Court

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Wesl 46th Street Yards 0782

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

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Phone CANAL 6122

DR, S, BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos, nuo 1 3 ir 7 —o su eįektra parodančia .mažiausias 

Seredomis ir nedel. pagal sutartį, klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
r ~ ■

Telefonas Republic 7868

sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia . mažiausias

Rez. 6631 So. California Avenue I į’ mokyklos; vaikus' Kreivos* akys 
Telefonas Republic 7868 atitaisomos.

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G.^ŠĖRNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tol. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

ir Akinių Dirbtuvė 
West 35th Street 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

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.

Ofisas
756

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 Brunswick 0597

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

DR. ST. N AIKELIS
Physiciatt and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
• OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.

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

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

9

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.

K. P. G ŪGIS
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 1001. 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell 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 Tol. CENTRAL 1824.
Namų Tel.—Hyde Park 3395.
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LIETUVOS MIESTELIUOSE IR SODŽIUOSE
PIRMOSIOS žEMe§ ŪKIO MOKYKLOS SUKAKTIS

RIETAVAS, Telšių Apskr-- 
šiemet sueina 80 metų, kai 
Rietave buvo įsteigta pirmoji 
žemes ūkio mokykla. 1851 
metais kunigaikštis Irenijus 
Oginskis įsteigė žemės ūkio 
mokyklų su lietuvių dėstomų
jų kalba. Mokyklai programą 
sudarė lietuviškų kalendorių 
pirmasis leidėjas Laurynas 
Ivinskis. I mokyklų buvo pri
imami ūkininkų baudžiaunin
ku vaikai. Ta mokykla Rie
tavo apylinkės ūkininkams 
buvo labai (reikšminga; pa
kėlusi jų kultūrinį ir ekono
minį gyvenimų.

ŠILGALIAI, šakių apskr.— 
šilgalių dvaro žemė per žemės 
reforma buvo išdalinta dau
giausia to dvaro kumečiams. 
Kumečiai, ilgus melus dirbę 
dvarui, gavę nuosavybėn že
mės sklypus, po 8-12 hektarų, 
gražiai juose įsikūrė: pasista
tė trobesius, užsivedė sodus, 
darželius- turi gražių gyvulių. 
Buvusiuose dvaro žemės di
deliuose plotuose dabar įsikū
rė naujakurių viensėdijos.

Greičiausia, kad šie špokai 
dėl kurių nors priežasčių bu
vo palikę žiemoti Lietuvoje. 
Kadangi šie narsuoliai išgyve
no didokus šalčius, tai gal 
jiems pavyks laimingai su
laukti malonaus pavasario.

Iškeliavo liūtai...

BIRŽAI — Astravo dvaro 
savininkas padovanojo Vytau
to Didžiojo muziejui du dide
lius liūtus, kurie ilgus metus 
kantriai ir tyliai saugojo dva
ro rūmų duris. Apie tuos liū
tus vietos gyventojai pasako
ja įvairių legendų; senesnieji 
žmonės dar atsimena, kaip 
sunkiai arkliais liūtai buvo at
gabenti iš Rusijos. Dabar šie
du liūtai išgabenti į Kaunu, 
kur jie puoš ir saugos Vytau
to Didžiojo muziejaus įėji
mų.

Paklydę špokai

PANEVĖŽYS — Atslūgus di
diesiems šalčiams tie Panevė
žiu buvo pastebėtas šešių špo
kų pulkelis, špokai neatrodė 
nuvargę ir vikriai rūpinosi su
sirasti maisto. Žmonės spėlio
ja, kokiu bildu viduržiemyje 
galėjo atsirasti špokai, kurie 
rudenį išskrenda į šiltuosius 
kraštus. Ar galėtų būti, kad jie 
per apsirikimų per anksti bu
tų perskridę į savo gimtinę-

Vilkai lankosi ir į miestus
ALYTUS — Alytaus apylin

kėse žiemų esti gana daug vil
kų. Vienas vilkas kažkokiu 
budu užklydo net į Alytaus 
priemiestį, Vilniaus pusėje. 
Jis pasisukinėjo, ir dūmė į 
miškų. Pas ūkininkus vilkai 
apsilanko daugiausia nakti
mis ir pačiumpa smulkesnių 
gyvulių. Nors už vilkų nušo
vimų mokamos premijos- bet 
juos sunku išnaikinti, nes tai 
gudrus ir apdairus žvėrys.

Vagystė vienuolyno 
Sandėly

MARIJAMPOLĖ, gr. 13 — 
Prieš porų dienų Marijampo
lės apylinkės teisme buvo na
grinėjama J. Juodžio ir V. Ve- 
selgos byla, kurioje vienas bu
vo kaltinamas vagystėmis varg 
dienių seselių vienuolyno- mai
sto sandėly j, o kitas vogtų 
daiktų slėpimu. Vargdienės se
selės pasiskundė, kad gruodžio 
1 d. naktį iš jų sandėlio išvo
gė 3 kumpius ir keletu puodų 
uogų. Policija išaiškino, kad 
šitų vagystį padarė 18 metų 
marijampolietis Juozas Juo
dis, gyvenus Tarpučiuos pas 
Vincų Vėselgų. Padarius kra
tų Veselgos namuos rasti kum 
piai ir dalis uogų.

Apylinkės teismas Juozų Juo
dį nubaudė 6 mėn. ir Vincų 
Veselgų 3 mėn. kalėjimo.

Amnestuos klaipė
diečius

KLAIPĖDA. — Iš Klaipėdos 
praneša, kad Klaipėdos autono 
minės įstaigos paraginusios 
klaipėdiečių kalinamų Lietuvos 
kalėjimuose šeimas paduoti in
dividualius prašymus atitinka
moms įstaigoms, nes Lietuvos 
vyriausybė esanti pasižadėjusi 
juos paleisti. Dabar esą kalina
mi 27 klaipėdiečiai.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto

Lojalistų kareiviai stengiasi pasiekti Prancūzijos sienų.

Kiek akcinių bendrovių 
yra Klaipėdos krašte
KLAIPĖDA. — Stat. biuro 

žiniomis, Klaipėdos krašte 1938 
m. sausio 1 dienų veikė 35 ak
cinės bendrovės bendru kapi
talu 29,099,600 Lt. 1937 metais 
sausio 1 dienų buvo 34 akci
nės bendrovės su bendru kapi
talu 28,026,600 Lt. Vadinasi, 
per vienus metus akcinių ben
drovių ir jų kapitalo skaičius 
yra kiek padidėjęs.

Atskiromis pramonės šako
mis akcinės bendrovės skirsto
si taip: durpininkystė — 1 ak
cinė bendrovė (su 70,000 Lt 
kapitalo), žemės ir akmens 
pramonės — 1 (50,000 Lt), 
metalų ir mašinų pramonės — 
2 (250,000 Lt), tekstilės pra
monės — 2 (2,250,000 Lt), me
džio pramonės — 4 (%410,500), 
popieriaus ir poligrafijos pra
monės — 3 (16,010,000 Lt), 
maisto produktų ir skanėsių 
pramonė — 3 (1,680,000 Lt), 
prekyba prekėmis — ‘6 akc. b- 
ves (780,000 Lt), ekspedicija 
ir saugojimas (205,000 Lt), 
viešbučiai ir traktieriai — 1 
(689,000 Lt), bankai — 5 (3,- 
700,000 Lt), draudimo pramo
nė — 1 (10,000 Lt), susisie
kimo pramonė — 1 (535,000 
Lt), kitos b-vės — 3 (460,000 
Lt).

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Engianti Travels the Berlin Road 
* Hopc for Chicago

ENGLAND TRAVELS THE 
BERLIN ROAD

In the grip of Chamberlain and 
the Tories, England seems to be 
traveling the Berlin road to fascism. 
Signs of this trend are too numer- 
ous and too ominuos to be denied 
or ignored.

Lašt year, for instance, England 
put 7% of her nailonai income In
to the produc'.ion of armaments. 
For the eurrent year her budgel 
calls for 1,035,000,<0?0 pound sterl- 
ing out of a national income of a 
littlc under five billion pound 
sterling to be spent on charges for 
deb , civit service, and armaments. 
During the first half of 1938, 56'/ 
of England’s new investmeni \vas 
made by the government for arm- 
ament produetion, When Britain’s 
re-armament program is running at 
somevvhere nearly full speed, about 
1941, two or three times her pre- 
sent arms expendltures vvi'l go into 
the sterile preparation for Avar.

VEIK GREIT
K$S PAGYT;L

NU D Š IUŠU
š’s Paprastas Budas Lengvina 
Skausmų Nuostabiai Greitai

I. Kad palengvinti 
HkauHiną, ncHinngn- 
nu), karšti numa
žinti, imk 2 Bayer 
Tabletes — išgerk 
stiklu vandens.

2. Jei gerklė skau
di nuo slogų, su
trink ir ištirpk 3 
Bayer Taitietes I /3 
stiklinės vandeny... 
išgargaliuok.

Vartok Tikrą BAYER Aspirin— 
Tuoj Kai Tik Slogos Pasireikš
Tas paprastas aukščiau nupieštas 
būdas, dažnai neša nuostabiai greitą 
nagelbą nuo nesmagumo paeinan
čio nuo slogų, gerklės skausmo.

Pabandyk jį. Po to kreipkis į gy
dytoją. Galimas daiktas, kad jis pa
lieps ir toliau Bayer Aspirin var
toti, nes jis slogų nesmagumams 
pašalinti veikia greitai. Ir karščiui 
sumažinti.

Tas mokslu paremtas būdas gu
driai pašalina stipraus vaistų var
tojimo būdą nuo slogų. Gal būt, 
kad tai yra lengviausias, už vis į- 
takingiausias ikišiol atrastas bū
das. Tačiau . įsitikink, kad gauni 
BAYER Aspirin.

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTŲ Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHEB AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus 4%

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

[DOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RAD10 PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— TT rr — 7 IKI 8 V AL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— VV. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 V AL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

j BIZNIO KORTELES
DR-MS ATVIRUKUS

• KONSTITUCIJAS IR
I DAROME VISOKIUS

SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
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“Šeštadienio saugoto
jai” bruzda

KAUNAS. — Kalėdų dieno- 
mis Kauno I žydų gimnazijoje 
posėdžiavo t. v. žydų “šešta
dienio" saugotojų” draugijos vi
sos Lietuvos skyrių atstovų su
važiavimas. Jį palaimino Liet, 
rabinų sųjungos p-kas ir Kė
dainių rabinas p. Fainzilberis.

Suvažiayg^Jabai nusiskundė, 
kad kitados Lietuvos žydų taip 
uoliai saugo tos šeštadienio ra
mybės dogmos dabar jau už
mirštamos. Ypatingai piktintas 
žydų spauda, kuri nerodanti su
pratimo “šeštadienio saugoto
jų” reikalų. Nutarta skelbti 
boikotų “Folksblato” leidyklai 
už tai, kad leidžia šeštadieniais 
popietinę laidų ir pan.

Suvažiavę daugumoje buvo 
seni rabinai ir pusrabiniai. Jų 
skelbiami Šukiai maža teturi 
atgarsio platesnėje žydų visuo
menėje.

Ir kaimuose galės šu
nis gaudyti

KAUNAS. — Ligšiol su pa
laidais ir valkatomis šunimis 
buvo kovojama, jie gaudomi 
tik miestuose, o kaimuose šu- 
nes turėjo pilnų laisvę, bet da-! 
bar paskelbtas Veterinarijos 
įstatymo pakeitimas, kuriuo 
remiantis bus įsakyta naikinti 
visus palaidus šunis ir kates 
tose vietose, kur žemės ūkio 
ministerio bus įsakyta tuos gy
vulius laikyti uždarytus arba 
pririštus.

Tai yra reikalinga kovoj su 
gyvulių ligomis.

First of these sign^ is Britain’s 
repeated political aid and encour- 
agement to fascism. Landinarks 
here are England’s insincere op- 
position to Mussolini’s rape of Ei.hi- 
opia; England’s strangling of Re- 
publican Spain in the interest of 
the Black International; the Anglo- 
German navai treaty of 1935 vvhich 
vveakened resistance .Jo Hitler; Eng- 
land’.s destruction of the lašt anti- 
nazi citadel in Central Europe by 
“selling Czechoslovakia down the 
river; and finally Chamberlain’s 
no-war agreement Avith Ilitler just

C ‘V”after Munich and bis intended visit 
of appeaseinent to Mussolini next 
month.

Ominous as are these political 
acts of Tory England, even more 
sister is Britain’s economic move- 
ment toward fascism.

The economies of fascism, seen 
clearly in both, Italy and Germany, 
ręst upon three main pillars 1) 
lowering the diving Standard, 2) 
drying up of private savings and 
private Capital; and 3) relying for 
prosperity upon armanients and 
economic self-sufficiency.

England is rapidly eutting down 
the Standard of life of most of her 
population by redueing wages. For 
this, pressure mušt be brought upon 
her labor unions> as is being done. 
Theiv shc inereases the ta.x-burden 
o f the lower classcs tbrough im
ports on tea, on food, and through 
restrieted imports of foodstuffs 
This restrietion amounts to a food 
tax.

By greatening the aiready high 
income taxes, particularly upon 
persons in the lower brackets, Eng
land is dryting up savings. Added 
to an income tax taking about 25%, 
is the steady dėdine in profits 
from foreign trade since 1931. For 
that trade was England’s chief 
source of profits during the 19th 
century, and even up to the middle 
1920’s. In 1931, for instance, the 
collapse of the pound brought Eng
land about $250,000.i000 deficit in 
exports, vvhile from 1932 to 1937 
her foreign trade, investments, and 
so forth begot a deficit of some 
$480,000,000.

Then came armaments and sub- 
stitutes for imports, the' falše bea- 
cons that inevitably lead to the 
abyss of fascism and economic ruin, 
to take the place of vanishing ex- 
ports. For armements are unpro- 
duetive, sterile. Financing them and 
substitutes means breaking the 
people’s back with taxes, means 
eutting down the Standard of living 
and giving nothing useful in return, 
and means destroying the nation’s 
buying power, whcn the armament 
boom is over.

Likewise, since with a huge arm
aments program, the government 
first becomes the chief buyer, then 
the prime controllei; of industry, a 
nation that gears its economic life 
to the armaments industry inevit
ably movės toward fascism.

Choosing cannon instead of but- 
ter, tying her economic system to 
an unproduetive, back-breaking arm
ament program, Tory-dominated 
England is traveling the Berlin 
road to fascism.

15c už 12 tableuių 
Z pilni tuzinai 25c

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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Sidabras
Naujame kongrese daug kalbama apie iždo eikvoji

mą. Senato ir atstovų buto nariai reikalauja ekonomijos. 
Bet kažin kodėl ligišiol nė vienas iš jų viešai neužsiminė 
apie nuostolingą valdžios politiką supirkinėjant sidabrą.

Tas sidabro supirkinėjimas prasidėjo 1934 m., kai 
buvo priimtas Silver Purchase Act. Pabaigoje pereitų iž
do metų, birželio 30 d., Jungtinės Valstijos jau turėjo 
apie 2^373,000,000 uncijų sidabro. Tai sudaro septintą da
lį viso sidabro, kurį yra pagaminęs pasaulis.

Pagal įstatymą, tas valdžios supirktas sidabras yra 
vertas $3,061,000,000. Bet jeigu valdžia norėtų jį par
duoti atviroje rinkoje, tai ji negautų užjį daugiau, kaip 
$1,020,000,000. Veikiausia, gautų dar mažiau, nes tiek si
dabro paleidus į rinką, jo kaina smarkiai nukristų. Reiš
kia, už tą sidabrą yra permokėta milžiniška suma pinigų.

Ir ką valdžia tuo pasiekė? Ji paskatino visas šalis, 
kurios turi sidabro kasyklas, gaminti kiek galint dau
giau sidabro. 1933 m. visame pasaulyje sidabro buvo pa
gaminta 169 milionai uncijų, o 1937 m. gamyba pakilo 
ligi 276 milionų uncijų, t. y. 62%. Tai reiškia, kad J. V. 
valdžia moka pašalpą svetimoms, sidabrą gaminančioms 
šalims.

Pašalpą gauna, beje, ir sidabro kasyklų savininkai 
Amerikoje, būtent Nevadoje, Montanoje, Utah, Idaho, 
Arizonoje ir Colorado. Šitų valstijų senatoriai paagitavo 
Washingtone, kad doleris turįs būt paremtas ne tiktai 
auksu, bet ir sidabru, ir kongresas išleido įstatymą, įga
liojantį valdžią sidabrą supirkinėti. To pasekmėje fede
ralinis iždas jau išmetė be jokio reikalo apie bilioną do
lerių, mokėdamas už sidabrą brangiau, negu jo kaina 
rinkoje.

Kodėl kongresas čia nepadaro ekonomijos?

Maskvos derybos su Berlynu
Jau ir pati sovietų valdžia netiesioginiu budu patvir

tino, kad ji veda derybas su Hitleriu. Maskvos “Pravda” 
pakartojo Londono laikraščio “News Chroniclep žinią, 
kurioje sakoma:

“Sovietų-Vokieti jos prekybinės derybos gali pa
sibaigti pavesdamos į Vokietijos rankas neišsemia
mas maisto versmes karo metu, ir turinčios taip pat 
politinę reikšmę. Butų visai neišmintinga manyti, 
kad dabartinis nesutikimas tarp Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos pasiliks nesikeičiąs veiksnys tarptauti
nėje politikoje.”
Reiškia, sutikimas dar nėra pasiektas; bet derybos 

jau eina, ir jos gali pasibaigti Maskvos ir Berlyno susi
tarimu, kuris leistų Hitleriui gauti duonos iš Ukrainos, 
kilus Vokietijos karui su Francuzija ir Anglija.

Be to, visi atkreipė dėmesį į tai, kad savo kalboje 
užvakar Hitleris Rusijos neatakavo, o demokratinių ša
lių valdžias koliojo susiriesdamas.

Kad kokios, komunistų partijų nariai netrukus turės 
mokintis šaukti “Heil Hitlerį”

Pirmasis labdaros 
Kongresas Lie

tuvojeKaune įvyko pirmasis labdaringų jų organizacijų atstovų kongresas. Kongresas aptarė eilę klausinių, liečiančių labdaringų organizacijų veiklą, ir padarė atitinkamų nutarimų. Vyriausybė prašoma atkreipti dėmesį į asmenis, sąmoninkai vengiančius darbo ir gyvenančius pašalpomis bei išmaldomis; siūloma tokius asmenis siųsti i priverčiamojo darbo stovyklą. Vyriausybė prašoma paruošti įstatymą, kad galima

''tsnlrymu Kaina
• hicagoje oaAtn

Metams ............. $8.0u
Pusei metų ...... ............. 4.00
Ttims mėnesiams ............ 2.00
Dviem mėnesiams ................ 1.50
Vienam mėnesiui .......  75

chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija ----------------------  3c
Savaitei .....................................  18c
Mėnesiui ................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu: 

(.Atpiginta)
Metams ....     $5.00
Pusei metų ........................... 2.75
f rims mėnesiams ................ 1.50
Dviem mėnesiams ............ . 1.00
Vienam mėnesiui ................ /

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ............................. ... $8.00
Pusei metų .......................... 4.00
Trims mėnesiams .....-......... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mone-

Orderiu kartu su užsakymu

butų atimti vaikus iš tų tėvų, kurie morališkai ir medžiagiškai juos skriaudžia. Nutarta labiau rūpintis molinomis gimdyvėmis, remti šeimyninius žemes ūkio darbininkus, kovoti su girtuokliavimu, steigiant alkoholikams gydyklas; siūloma pertvarkyti mažamečių nusikaltėlių auklėjimą; tėvai, kurie atsisako išlaikyti savo šeimas, turėtų būti taip pat siunčiami į priverčiamojo darbo stovyklą.Kongresas ir aptarė priemones savo nutarimams vykdyti. Kitas toks kongresas bus sukviestas po 3 metų. Šiemet busianti įsteigta mokykla socialines globos darbuotojams ruošti.

Apžva lga
“ŽYGIS”Gavome vieną numerį laikraščio “Žygio”, kurį leidžia Klaipėdoje Smetonos priešai. Aplink jį susispietęs, matyt, mišrus gaivalas kai kurie klerikalai, artimi vai. liaudininkams žmonės ir voldemarinin- kai. Juos jungia į daiktą noras pašalinti “dinastinę švogeriudos šnipų tiraniją”. Jie sakosi susitarę ir pagrindiniais Lietuvos ateities klausimais, bet ar taip iš tiesų yra, tai galima paabejoti, nes vieni jų nori demokratinės tvarkos, kiti nėra priešingi “autoritarinei” sistemai.Apie save “žygis” sako:“Kas mes?“Mes esame visa Lietuva, įvairiausių luomų, pasaulėžvalgą ir politinių pažiūrų žmonės, šventai tikį Lietuvos šviesia ateitim ir pasiryžę visa paaukoti Lietuvos garbei ir gerovei.”O savo priešus tas leidinys apibudina taip:“Kas prieš mus?“Pataikūnų saujelė susispietusi apie Smetoną, kurių skaičius kasdien tirpsta kaip pavasario sniegas. Tesudreba jie, nes artinasi teismo valanda.

(Tęsinys)Tai atrodo, kad įmonę valdo tam tikras darbininkų kolektyvas ir jos savininkas yra lygiai toksai tarnautojas kaip ir kiti. Įmonių administracija metinius pelnus skirstydama būtinai' turi žymias sumas skirti švietimo ir tos įmones socialiniems reikalams. Aiškiau tarus, įmonės pelnas neima visiškai tik įmonės savininko naudai, bet tie pelnai skirstomi bendriems krašto kultūros reikalams. Todėl visa Švedija nuklota daugybe įvairių mokyklų, sanatorijų, muzikos salių; teatrų ir kitų kultūros įstaigų. Taip) Svečias kultūringas- ir čia skirtumo tarp darbdavio ir darbininko didelio nepastebėsi. Liuoslaikį juodu abudu lygiomis praleidžia kultūringai ir gražiai.Švedijos socialdemokratai pirmoje eilėje yra savo krašto dideli patriotai. Pirmoje eilėje jie yra susirūpinę Švedijos likimu ir tik paskui žiuri bendrų pasaulio reikalų.Tokios politikos siekdami švedai socialdemokratai veda labai taikią ir saikingą užsienių politiką. Jie deda visas pastangas, kad tik nesusipykti su savo kaimynais, visai nepaisydami tų kaimynų vidaus politikos gyveninio, šiuo atsitikimu švedams .socialdemokratams daug kas butų galima prikišti, kad jie maži internacionalistai, kad jie mažai boja bendrai, tarptautiniai imant darbininkų reikalų.Bet švedas socialdemokratas šiaip samprotauja: pirmoje eilėje musų krašto reikalai, o jau tik paskui kiti. Tai kas galima daryti savo krašte, reikia daryti ir pasiimti, visa nepaisant kilų kraštų. Todėl švedai "socialdemokratai ir pas save eina labai taikingu ir saikingu keliu. Čia mažiausiai pastebėsi revoliucionišku■ mo. Jie visokiais budais stengiasi ir su savo darbdaviais surasti bendrą kalbą, taikiu budu rišti visus painius ūkiškus gyvenimus1 kad perdaug neįsipykus savai buržuazijai.Ir pasėkoje tokios į kovos metodų šiandien Švedijos darbininkija E u ix) po j e socialiniai ir kultūriniai geriausiai yra aprūpinta, švedas darbininkas visai ramus dėl rytojaus dienos savo likimo. Žinoma, tiek jis ramus, kiek jis ramus ,yra bendrai dėl viso krašto likimo. O kadangi tasai darbininkas yra socialiniai ir materialiniai gerai aprūpintas, tai jo vyriausias noras išlaikyti tai- .ką, bent taip reikalus tvarkyti, kad Europos katastrofai į- vykus jo kraštas išliktų tos katastrofos nepaliestas. Iš čia ir seks švedo užsienių taiki pilitika: noras su visais gerai sugyventi, niekam neįsipykti, niekam nieko nežadėti ir skersai kelio nestovėti, neitralu- mas pilnoje to žodžio prasmėje.Todėl Švedija gerai ir gražiuoju sugyvena su hitleriška Vokietija ir varo su ja visoke- riapą biznį. Tasai švedo1 švediškas egoizmas yra pasiekęs aukščiausio laipsnio- štai dėl- ko švedai socialdemokratai labai silpnai kooperuoja su socialdemokratijos internacionalu. Šitokio neilrajumo visus nuopelnus netenka sumesti

Toliau “Žygis” pasako, už ką turės būt pašaukti į “teismą” tie, kurie “prieš mus”:
Į Tautos teismą visus, kurie apvogė lietuvių tautą, kas susitepė savo brolių nekaltu krauju, kalė ir kala mums naujus verguvės pančius, kas išplėšė laisvai tautai jos teises, kas apgaudinėjo ir apgaudinėja, kas ardė vienybę, kas uzurpavo tautos valią, kas įvedė tyronišką valdymo būdą.”Jeigu tautos teismas pradėtų bausti visus tuos, kurie atliko šituos nusidėjimus, tai kliūtų ne vien tiktai smetonininkams, bet ir daugeliui dabartinių jų priešų. Kr.-demokratų valdymo laikais apsivogė daugelis klerikalų šulų, ir jeigu ne gruodžio 1926 m. perversmas, tai ne vienam jų butų tekę atsidurti sunkiųjų darbų kalėjime.Klerikalai padėjo smetonininkams ir voldemarininkams uzurpuoti tautos valią, išplėšti laisvai tautai jos teises; jie apgaudinėjo žmonės, sakydami, kad gruodžio perversmas buvo padarytas Lietuvai “išgelbėti nuo bolševizmo”. O Voldemaras baudė mirtim savo politinius priešus ir įvedė tyronišką valdymo būdą. Labiausiai tyro- niška valdžia buvo kaip tik tais laikais, kai Voldemaras stovėjo vyriausybės priešakyje.Bet dabar tie elementai plakasi prie vai. liaudininkų ir žada kartu su jais įsteigti “stiprią vyriausybę, besiremiančią kuo plačiausiais Lietuvos gyventojų sluoksniais”.

ŠMEIŽIAChicagos komunistų organas paskelbė melą, kad Chicagos Lietuvių Draugiją valdą “vienos srovės žmonės”, kurie neįsileidžia “bepartyvių”.Šitą melą dabar kartoja ir Antanas Bimba, kuris dar nuo savęs priduria, kad paminėtoji draugija neturinti “demokratijos” ir “tolerancijos”,Jokio pagrindo šitiems melams nėra, kadangi Chicagos Lietuvių Draugijos viršininkai milžiniškoje • daugumoje jokiai partijai nepriklauso, taigi yra bepartyviai.Jie nėra fašistai ir nėra komunistai. Tai reiškia, kad jie yra tolerantiški ir demokratiški.Užuot kišę savo snapą į šios

f Baltoskandijos kraštus(Musų specialaus korespondento)
giai tokie svečiai, kaip ir kiti švedai kilnios praeities.Šveduose kultūrinė žmonių lygybė pasiekusi Europoje aukščiausio laipsnio. Paviršutiniai pažvelgus ir materialiniai imant tarp švedų nelygybe nerėžia taip akis, kaip daug kur kitur. Žmonių papročiuose taip pat nepastebiama noras savo nelygybę pabrėžti.Švedas demokratas ne tik iš padėties, bet ir iš esmės, bent tokie pirmieji susidaro įspūdžiai1 kai į Švediją nuvyksti.Tai didelės kultūros ir civilizacijos kraštas. —T. J,(GALAS;

draugijos reikalus, komunistai geriau pasirūpintų įvesti bent kiek demokratiškumo ir tolerancijos savo darbininkų susivienijime ir literatūros draugijoje. šitose organizacijose (ai iš tiesų trūksta viso to, ko Bimba pasigenda Chicagos Lietuvių Draugijoje.

vien tik socialdemokratams. Švedijos georgrafinė padėtis tokia, kad jie gali savo kraš- o neitralumą ,gerai palaikyti, juk Švedija nestovi arti didžiųjų Europos kelių. Švedija stovi nuošalyje ir todėl niekam negali kliudyti. Šitą savo georgrafinę padėtį ’ bent iki šiol švedai gerai ir sėkmingai išnaudoja. Švedija turi šešis milijonus vieną šimtą tūkstančių gyventojų, tai yra tik du su puse karto daugiau kaip Lietuvoje. Viename kilometre gyvena vos 13,6 gyventojai, o Lietuvoje tame žemės plote gyvena 42 gyventojai. Švedijos žemes plotas 448.500 ketv. kilometrų, o Lietuvos —53.227, tai yra bemažko dešimts kartų mažesnis.Švedų sostinė turi dukart tiek gyventojų kiek Kaunas, būtent, 487000. Bet švedų sostinės Stokholmo judėjimas prilygsta Berlyno judėjimui, tai įrodo, kad Švedijoje žmonės labai pasiturinčiai gyvena. Čia automobilizmas išvystytas begaliniai.Nors ir Švedija savo žemės plotu gana didelė valstybė, bet čia žemes labai nederlingos ir jos šiaurė veik negyvenama, nes iš žemes čia veik nieko negausi. Vyriausias pragyvenimo šaltinis—tai jūrininkystė ir žvejyba- Bet didžiausi švedų turtai, tai geriausias pasaulyje plienas, kuris dabar taip visiems reikalingas karo ruošai.Dėl šio plieno eina didelės varžybos tarp Anglijos ir Vokietijos. Iš šio plieno Švedija daugiausiai pelnosi.Švedijoje stipriausia socialdemokratų partija ir antroje eilėje — lai agrarai. Komunistai čia jokio pasisekimo neturi ir iš viso SSSR čia įtaka Į mažiausia jaučiasi.Švedija dabar savotiškai į- domi. Jau jisai įdomus tuo, kad čia jo veik visiškai nepalietė fašistinis judėjimas, nors vokiečiai stengiasi kaip įmanydami čia savo įtaką stiprinti, bet pasisekimo neturi.Patsai švedas- kaipo toksai, tylus, ramus. Su švedu kartu gali keliauti ištisą dieną ir jisai į tave nepratars nė vieno žodžio, jei tu jo neužkalbinsi, o užkalbinęs gausi atsakymą ir vėl jūsų kalba nutruks. Švedas mažiausiai kalba politikos klausimais, nes politika dėl jo yra neitralis daiktas. Daugiau su juo įsikalbėsi bendrai kultūros, literatūros ir muzikos klausimais. Švedai turi išsivertę viso pasaulio žymiausius rašytojus ir jiems geriausių muziku veikalai nėra svetimas daiktas. Su švedų darbininku apie muziką lygiai taip pat gali kalbėti, kaip su jų inteligentu. Čia, rodos, ir yra vyriausia pasikalbėjimų lema, tai muzika ir literatūra.Švedų dienraščiai labai dideli, gausus įvairiomis žiniomis ir daug juose rašoma muzikos teatro ir bendrai litera-' • T*turos klausimais- švedų karalius lygus tarp lygiųjų. Jį gali sulikti gatvėje vieno adjutanto lydimą- tik tiek atspėsi, kad lai karalius eina, nes visi jam kepures kelia ir jisai savo aukštu ilgiu išsiskiria iš kilų gyventojų. Jisai lygiai visų gyventojų sluoksnių yra gerbiamas.Jei Švedijoje kada nors įsigalėtų komunizmas, vargu kas keltų1 klausimą, kad reikią karalių pašalinti. Reiktų manyti, kad toksai klausimas butų visai nepopuliarus.Tai suprantama, nes švedų karalius tik karaliauja, bet nevaldo. Jisai yra tik valdžios simbolis ir tiek.Pas jį socialdemokratai ly

M argumynai
Kiek žmonių žuvo ka
ruose dėl nepriklauso

mybėsTokio karo, kuris nepareikalautų aukų, nėra. Taigi, pareikalavo aukų ir musų kovos dėl nepriklausomybės. Apskaičiuota, kad visuose trijuose frontuose žuvo arba mirė nuo žaizdų 40 musų karininkų, 1294 kareiviai ir 67 šauliai — iš viso 1,401 žmogus. Buvo sužeisti 93 karininkai, 2,438 kareiviai ir 146 šauliai — iš viso 2,677 žmonės. Dingo be žinios 16 karininkų ir 813 kareivių — iš viso 829 žmonės. Mirė nuo užkrečiamų ligų 237 kariai. Visiškais invalidais liko 154 kariai.Kovų metais musų žuvusieji, paprastai, buvo laidojami ten, kur žuvo. Kovos ėjo plačiais barais, o dėlto ir žuvusiųjų kapais buvo nužymėta daugiau kaip pusė krašto. Vėlesniais laikais buvo susirūpinta tinkamesnių žuvusiųjų palaidojimu. Šiam reikalui prie kariuomenės štabo buvo sudaryta speciali komisija. Komisija, padedama organizacijų ir visuomenės, žuvusiųjų liekanas iš miškų, laukų bei pakelių surankiojo ir palaidojo parapijų arba specialiai įrengtose kapinėse. Daugiausia musų karių yra palaidota Kaune, Šančiuose, Aukštojoje, Panemunėje, Fredoje, Alytuje, Dauguose, Varėnoje, Merkinėje, Vievyje, Kaišiadoryse, Jeznc, Daugirdiškiuose, Marijampolėje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Radviliškyje, Šilėnuose, Šeduvoje, Baisogaloje, Kėdainiuose, Panevėžyje, Subaičiuje, Rokiškyje, Obeliuose, Zarasuose, Daugailiuose, Utenoje, Dubingiuose, Giedraičiuose, širvintuose, Musninkuose, Ukmergėje, Liūdinėję. Musų karių yra palaidotų ir už Nepriklausomos Lietuvos sienų — Vilniaus krašte, Latvijoje.Visos žuvusiųjų dėl nepriklausomybes karių amžino poilsio vietos yra atidžiai prižiūrimos. Visi karių kapai yra pažymėti originaliais, dailios išvaizdos cementiniais kryželiais. Daugelyje kapinių stūkso kariams ir dideli bendri paminklai, pastatyti visuomenės lėšomis. Taip pat visuomenė daugelyje vielų yra pa- puošusi skirtais pagerbti žu- vusiems paminklais miestų ir miestelių aikštes. Karių kapų priežiūra rūpinasi kariuomenės dalys, šauliai ir organizacijos.
Oras keičiasi kas 1215 

metų

Iš Lietuvos ,
Jetuvos neutralumo 
įstatymas priimtasMinistrų Taryba priėmė Lietuvos neutralumo įstatymą, kuris jau anksčiau buvo suvienodintas su tokiais pat Latvijos ir Estijos įstatymais. Neutralumo statymas perduotus Seimui, kuris jį priims, numatoma, sausio mėnesį įvyksiančioje nepaprastoje sesijoje. Lietuva, Latvija, ir Estija suvienodintus neutra- .unio įstatymus iškilmingai paskelbsiančios vienu laiku, greičiausia Baltijos santarvės užsie-» nių reikalų ministrų konferencijos melu, toji konferencija neužilgo įvyks Kaune.Priimtame neutralumo įstatyme nurodoma, kad karo metu, palikdama neutrali, Lietuva draudžia kariaujančių valstybių karo laivams įplaukti į savo uostus ir vandenis, lėktuvams draudžia skraidyti viršum Lietuvos teritorijos; kariaujančioms šalims nebus leidžiama naudotis Lietuvos teritorija karo veiksmams, tų valstybių kariuomenių žinių rinkimui ir perdavimui, kariuomenių ir karo reikmenių pervežimui, sandėliams steigti ir kit. *Žinoma, neutralumo įstatymas nėra didelė saugumo garantija. Karo metu viena ar kita valstybė gali sulaužyti neutralumą, kaip kad atsiliko su Belgija Didžiojo karo metu, l'ačiau matėme, kad Belgija automatiškai stojo į kovą prieš tą valstybę (Vokietiją), kuri jos neutralitetą sulaužė. O dėl to vokiečiams paskui teko savo žygį apgailestauti. Kai kas tvirtina, kad Vokietija ir karą pralaimėjo žymia dalimi dėl Belgijos neutralumo nepagerbimo. Nėra net labai svarbus tarptautinis kurios nors šalies neutralumo garantavimas, kurio karo % metu paprastai nepaisoma.Neutralumo įstatymo didžiausia reikšmė gludi tame, kad juo iš anksto pasisakoma, jog neutralioji šalis nė vienai kariaujančiai pusei neteiks jokių pirmenybių ar lengvatų, bus nuošali įvykių stebėtoja, bet gins savo teises ir stos į kova prieš tą valstybę ar jų grupę, kuri sulaužys jos neutralumą. Todėl Baltijos šalys, kurios karo metu gali pastatyti 600,000 puikios kariuomenės, visomis savo jėgomis gins savo neutralumą. Galima numatyti, kad be dide- u lio reikalo ir apsiskaičiavimo nė viena kariaujanti pusė nenorės prieš save pastatyti šitokią jėgą. Toji jėga didžiosioms valstybėms gal ir neatrodo labai didele, bet karo melu paprastai kariaujančioms šalims priešų netrūksta, ir jos be ypatingai svarbaus reikalo vengia neutralias šalis sukelti prieš save. Taip pav., didžiojo karo metu išliko neutralios, būdamos pačiam kovų sūkuryje, Olandija, Švcicari- < ja, Danija.Taigi šituo atžvilgiu neutralumo įstatymai Lietuvai ir visai Baltijai sudaro gana žymią saugumo ir taikos priemonę.

Trys Miškų departa
mento direktoriai iš
vyko į Lenkiją miš

ko pirktiKAUNAS. — Lietuvos Len kijos prekybos sutartimi numatoma, kad dideli kiekiai miš- x ko medžiagos bus iš Lenkijos gabenami į Klaipėdą ir čia apdirbami. šiam sutarties nuostatui vykdyti jau rengiamasi — vakar Lenkijon išvyko Miškų departamento vicedir. dr. Kri- pas, Klaipėdos miško sindikato dir. Vasiliauskas ir to paties sindikato Viešvilės lentpiuvės dir. Skučas, kurie tarsis su atitinkamomis lenkų įstaigomis miško medžiagos užpirkimo ir Klaipėdon gabenimo, o taip pat realizavimo reikalais.

Žinomas anglų gamtininkas Robertas Mareliams 1736 metais pirmas pradėjo vesti tam tikrus visokių gamtos reiškinių kronika vedama ir šiandie Roberto Marshams’o įpėdinių. Užrašuose yra pažymėta, kad anksčiausiai kregždės yra , alskridusios balandžio 3 d. (1846 m.), o vėliausiai gegužės 12 d. (1904 m.). Iš kalbamų užrašų matyti, kad oras keičiasi maždaug kas 12-15 melų.
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ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Jis mirė šj rytą...

TORONTO, Ont. — Jis mirė 
šį rytą... — pasigirdo liūdnas, 
skausmu persisunkęs Pocių 
Onytės balsas per telefoną, kai 
aš, beveik jau įprastu pietų lai
ku, iš darbvietės pasiteiravau 
apie Bruno Pociaus sveikatos 
padėtį. Dažnai gaudavau nei
giamus atsakymus: jis vėl blo
gesnis; neina geryn; silpnas 
ir t. t. Tik kelios dienos tani 
atgal gavau atsakymą: jis ge
resnis ir tikimasi, kad pagis. Ir 
štai su ta gera vilčia sausio 27 
dieną užklaususi gavau taip 
liūdną ir netikėtą atsakymą, 
kad jau nebesuradau žodžio, 
tik uždariau telefoną ir grau-

taitę. Kelias savaites viskas ge
rai klojas. Sulaukia ir linksmai 
su draugais ir pažįstamais pra
leidžia Kalėdas ir Naujus Me
tus. Tik trečią dieną sausio 
Bruno pasijaučia sergąs ir ket
virtą sausio daktaras pataria 
geriau išvežti jį į ligoninę, bet 
šeimą ramina, kad tai nieko 
pavojingo nėra. Sausio 6 d. 
Bruno smarkiai pablogėja. 
Smarkiai surūpina visą šeimą. 
Rytojaus dieną kiek geresnis. 
Prašo, kad nieko motinai apie 
jo ligą nepranešti, nes tas su
gadintų jos atostogas. Galop

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. — Esso Baytown laivo jūreiviai, kurie išgelbėjo “Cavalier” 

lėktuvo 10 žmonių. I

IŠ TORONTO PADANGES
Skaitai žmogus ir negali su

prasti, kaip galėjo atsirasti tar
pe tų “nerimtųjų” ir rimtų 
žmonių, juo labiau, kaip galėjo 
toji kuopa išaugti iš 10 narių 
iki 103 narių?

Kas dėl tariamo pasitarnavi- 
mo, tai netenka stebėtis, nes už 
pinigus jus noriai pasitarnau- 
lumėt kad ir pačiam Hitleriui.

Autobiografija
Bruno Pocius gimė 1919 m. 

sausio 13 dieną Kaltinėnuose, 
Žemaitijoje. Aštuoneri metai 
tam atgal jis dar nedidelis ber
niukas su tėvais, broliais ir se
sutėmis atvyko Kanadon ir ap
sigyveno Toronte. Griebėsi 
mokslo, kuriam buvo su visa 
širdžia atsidavęs. Per pastaruo
sius keturis metus jis buvo be
baigiąs penktąją St. Michael’s 
Collegc inžinerijos klasę; vadi
nasi, mokėsi daugiau, negu 
normaliai reikalaujama. Buvo 
nusitaręs būti mainų inžinie-

reigų moksle, jis rasdavo lai
ko ir sportui. Buvo pasižymė-
jęs “rogbe” lošėjas kolegijoj. 
Priklausė Y. M. C. A. kliubui ir 
ten buvo pasižymėjęs ristikas 
ir laimėjęs keletą pirmenybių 
rišt ik ų mėgėjų turnyruose. Be 
visko, buvo didžiausias entu
ziastas čiuožikas. Bene čiuožyk
loje ir mirtį susitiko, nes vieną 

i labai šaltą ir vėjuotą vakarą 
bečiuždamas labai sušalo ir 
nuo to pradėjo negerai jaustis.

Buvo geras katalikas. Saky
dama geras, turiu omeny j, kad 
ne tik maldingumu, bet ir ge
rais darbais , norais ir pavyz-

bai — tai ir yra svarbiausias 
tikėjimo pamatas.

Priklausė “Our Lady of 
Lourdes” parapijai, draugijai 
ir buvo patarnautoju bažnyčio
je. Bet užvis maloniausia yra 
pažymėti, kad a. a. Bruno Po
cius buvo geras lietuvis patrio
tas. Štai ir kelias savaites mir
ties patale gulėdamas, jis be
veik išimtinai lietuviškai kal- 
J)ėjo. Kartais išėjęs iš kantry
bės net slaugėms kitaip nekal
bėjo kaip lietuviškai. Tokią gi-

daktarai pripažįsta uždegimą 
plaučių.
sausio 14 d., jis taip pablogėja, 
kad teikiama oksigeno pagalba. 
Oksigeno tanke jis išgulėjo be
veik iki mirties, t. y. per 13 die
nų. Sausio 15 d. jis pats prašo, 
kad pranešti motinai, bet jau 
telegrama buvo pasiųsta. Gau
tas atsakymas nuo brolio Kazi
miero prašant paaiškinimo. Vėl 
siunčiama telegrama, kad dak
tarai duoda tik vieną dieną 
vilties, prašo moliną grįžti. Vė
liau Bruno kiek pagerėjo, ką ir 
vėl pranešė Lietuvon. Atsaky
mas: grįžtam. Sausio 16 d. at
vyksta motinos sesuo, p-ia Ade
lė Pocienė iš Cbicagos. Sesers 
panašumas ir ligonio blogas 
stovis vargšą Bruno suklaidina 
ir jis paima savo tetą už moti
ną... Kiek laimės! Kiek džiaugs
mo! Kad ir taip silpnas, kad ir 
su pagalba kvėpuoti tegali, bet 
šypsosi Bruno ir kalba visai 
lengvai, kaip niekad, tartum 
jis butų visai sveikas. — Ach, 
kaip gerai, mamele, kad grįžai. 
Aš tau taip daug turiu pasaky
ti... Ir kaip tu, mamele, taip 
suskubai? Papasakok apie Lie
tuvą... Ir negalėdamas prisi
glausti prie motinos dėl to ne
lemto oksigeną teikiančio prie
taiso jis tik silpnom prakaitu 
išmuštom rankom glosto tetos 
ranką, manydamas, jog lai jo 
brangiausioji motina, apie ku
rią jis kasdien galvojo sveikas 
būdamas, o dar daugiau ligos 
prispaustas. Ypač naktimis li- 
gonbufyje. Jo palies žodžiais 
tariant: Dienos metu visi ma
ne lanko, bet naktis nepapras
tai ilga būna. Guliu, guliu, lau
kiu aušros, paklausiu slaugės 
kuri valanda — 1—2 — atsa-

Savaitė vėliau, t. y.

pagalvojo: 
butų namie, 
vienišas va

painformuoti

/

Geriausis motinos draugas
Arba štai progai pasitaikius, 

jis taip perstatydavo savo mo
tiną: O, musų mama, tai nepa
prastai gera, motiniška ir gabi 
moteris. Tik pamanykit, —- ji 
yra Austrijos lenkų kilmės, o 
kaip gražiai lietuviškai kalbėti 
ji išmoko ir visą šeimyną lie
tuviškai išauklėjo! O kiek var
go ji panešė, kol mus visus iš
auklėjo. Ypač po tėvelio mir
ties ji jaučiasi labai nelaimin
ga. Bet įneš stengiamės daryti 

gyvenimas

Gal nekartą jis 
kad mano mamelė 
ji man pagelbėtų 
landas praleisti... 
daktarai būna
apie tą klaidą ir dėl to, tetai 
atvykstant j ligoninę visuomet 
būdavo sutamsintas kambarys, 
kad jis jos kartais nepažintų. 
Laimė, kad p-ios M. Pocienės 
sesuo 
ha ir 
našų.

Bet
ma dėjo visas pastangas,

irgi gerai lietuviškai kal
ba Įsą ir akcentą turi pa-

grįžkim prie Bruno.

viską, kad mamai 
butų malonesnis.

Motina savo keliu 
Tai mano geriausias
jokio vargo su juo neturėjau. 
Jis bile |kuo patenkintas. Gerai 
mokosi.

sūnūs. Aš

Gyvenimo ironija
Ir štai berods trys savaitės 

prieš Kalėdas p-ia M. Pocienė 
su vyriausiuoju sunum Kazi
mieru išvyksta Lietuvon. Visą 
šeimyną paveda globon iš eilės 
vvriausiam sūnui Vladui, o jų 
pagelbon prašo giminaitį Ant. 
Vidmanją ir p-lę V. Vidman-

myniečiais. “Pirmyn” choro 
dainininkai turėjo progos su 
Bruno susipažinti ir Bill Stan
kus, sužinojęs, kad jis serga, 
parašė jam malonų, raminantį 
ir daug sveikatos linkihtį laiš
ką. Pirmyniečio B. Stankaus 
laiškas atėjo tik keliom minu
lėm prieš adresato, Bruno Po
ciaus, parvykimą į namus. Tik, 
deja, jį grįžtantį įnešė, jo am- 
žinasties name, su užmerkto
mis ir negalinčiomis laišką per
skaityti akimis ir kietai su
čiauptomis ir negalinčiomis pa
dėką išreikšti lupomis...

A. a. Bruno Pocius sirgda
mas susilaukė daug simpatijos 
nė tik nuo artimų draugų ir 
pažįstamų, bet nuo visų, kas 
tik turėjo progos išgirsti jį ser
gant. Namuose telefonas skam
bėjo kas kelios minulės, vis dėl 
Bruno — ligoninėje savo keliu. 
Ligoninė neturėjo tokio pacien
to, kuriuo taip butų teirautasi. 
Visi gailėjos jo, gailėjos moti
nos. Tai gyvenimo ironija, kad 
du taip viens kitą gerbią ir my
lį asmenys lyg tyčia prieš mir-

99

taus vandenyno užtvarą, tarp 
dviejų vienu pulsu plakančių 
sielų...

Paskutinioji iš Lietuvos gau
ta telegrama nuo brolio sako, 
kad molina nieko nei apie jos 
sunaus ligą, nei mirtį nežino. 
Nenorint motiną surūpinti, vis
ką nutylėjo.

Baigdama noriu išreikšti gai
lestį, kad Bruno vos savo gyve
nimo pavasarį turėjo iš gyvųjų 
tarpo atsiskirti ir užuojautą jo 
mamytei, broliams ir sesulėms.

Frances.

GILI UŽUOJAUTA

ir nuoširdžią 
Pocių šeiniai 
brolio, Bruno

šiuo “Aušros” choro nariai 
su dir. Pr. Motiejunu priešaky
je reiškia gilią 
užuojautą p. p. 
dėl jų sunaus ir 
Pociaus, mirties.

Visas choras liūdi dėl taip di
delės nelaimės, kuri palietė mu
sų mylimą ir gerbiamą choro 
vedėją Liudą Pociij ir choristus 
Vladą, Marytę ir Onytę Pocius.

“Aušros” choro įgaliota
M. F. Y-nė.

“AUŠROS” CHORO KON
CERTAS ATIDĖTAS

taip ilgai 
tankas jį 

nen uosta-

šei- 
kad 

jį butų galima išgelbėti. Buvo 
pakviesti geriausi Kanados dak
tarai specialistai, kurie pareiš
kė, kad tokio paciento dar jie 
nėra turėję, kuris taip atkakliai 
kovotų su mirtimi ir 
išsilaikytų. Oksigeno 
baisiai pykino. Ir tai 
bu: jis 13 parų jame
no. Per tris karius šeimyna bu
vo šaukiama dėl atsisveikini
mo, ir vėl jis gyle atgydavo ir 
pagerėdavo, tik paskutinėmis 
dienomis jis prašęs daktarų 
daugiau jo negelbėti, geriau 
esą jis jau mirsiąs. Paskutinei 
kelionei jis buvo gerai prisiruo- 
šęs ir, matyt, su likimu suti
kęs, nes su šypsena ant lupų 
su gyvenimu atsisveikino. Tar
tum miego te miega ir tuojau 
atsikels... Atsikels ir vėl bus 
linksmas, malonus, draugiškas, 
kaip per Naujus Metus su pir-

A. a. Bruno Pocius
Gimęs Lietuvoje, 1919 m. sau
sio 13 d. Kanadoje, Toronte iš
gyveno <8 melus. Pasižymėjo 
moksle, sporte ir draugiškume. 
Buvo 5 klasės studentu SI. Mi- 
cliael’s Collcge. Studijavo inži
neriją. Mirė, po trumpos ligos, 
pasekdamas savo tėvą, a. a. Ka-

inotai atgal. Paliko lindinčius: 
moliną Marę Pocienę, brolius: 
Kazimierą, yiadą ir Liudą ir 
sesutes: Mąiję ir Anną.

Toronto, Ont

lie-Sriovinė kova Toronto 
tuvių tarpe pačiam įkarš
tyje. — Komunistų pra
našavimai nesipildo, 
komunistų 
tais.

— Iš
virsta fašis-

Kanadoje kas
imųjų skaityto-

“Naujicnos” 
kart randa sau 
jų ir šimpa tiku, bet dėlto kaip 
kam tenka nertis iš kailio, kad 
nepraradus savo pozicijos. 
Daugiausiai baimės kenčia To
ronto pletkininkų balsas, kuris 
tituluojasi “L. B.”, mat, kas 
pradeda skaityti tikrąjį darbo

gynėją “Naujienas”, tas prade
da suprasti, kad komunistams 
ne darbo žmonių teisės rupi ap
ginti, bet vien tik pinigus išvi
lioti iš liaudies, ir kad pastaro
ji butų palanki Stalino diktatū
rai.

gerbdamas a. a. Br. 
atmintį ir užjausda- 

brolius ir sesutes ren- 
sausio 28 d. koncertą 
sekančiam šeštadieniui,

kaip sulaikyti žmones 
skaitymo “Naujienų” su- 
pamchioti savo skaityto-

sukilėlių laimėjimais. Bet

Choras 
Pociaus 
mas jo 
giamą 
atidėjo
t. y. 4 d. vasario mėn. Koncer
tas įvyks parapijos svetainėje. 
Visi Toronto ir apylinkės lietu
viai prašomi atsilankyti.

Korespondentas.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

atmena, kaip 1938 m. minint 
16 vasario komunistų keli pa
stumdėliai apsiputoję baubė, 
kaip tik pasirodė ant scenos 
tautiniuose rūbuose SLA 236 
kuopos moterų choras. Dėlei 
to lygiai pusė to buvusio bend
ro komiteto narių apleido tą 
komitetą ir atsisakė palaikyti 
bet kokius ryšius su tuo komi
tetu, kurį vėliau sudarė vien iš 
komunistų ir jiems pataikau
jančių žmonių. Bet šiemet jie 
ir vėl kviečia SLA 236 kuopą, 
kad pastaroji prisidėtų prie jų 
rengiamo minėjimo. Tas yra 
tolygu kaip kad prispiauti į

vartoti gėrimui.

Kas gali atspėti kaip didelis 
yra “Bangos” choras?
Tūlas “L. B.” štabo narys po 

slapyvarde “Snaiperis” mėgina 
teisinti komunistų nepavykusį 
boikotą SLA 236 kuopos reng
tą koncertą laike Naujų Melų 
“Pirmyn” chorui. Štai jo žo
džiai: “Tame koncerte dalyva
vo Bangos choro narių daugu
ma ir pats mokytojas”. Kad 
Bangos choro mokytojas buvo, 
to niekas ir nemėgino užginti, 
taip lygiai niekas negina, kad 
be mokytojo dar buvo trys to 
choro nariai, ir niekas jų už 
tai nekolioja, bet tai liūdnas 
reiškinys, jei tai tiesa, ką 
“Snaiperis” rašo,( kad lai buvu
si Bangos choro dauguma.

Komunistiški pranašavimai 
nesipildo

Toronte įsikūrus 
kuopai, komunistai 
organą pranašavo, 
236 kuopa įsikūrusį
tų žmonių ir jos augimui nėra 
dirvos”.

SLA
per
kad

iš “nerim-

236 
savo

Bet tame pačiame jų organe 
“Snaiperis” sako, kad komunis
tų organas garsindamas SLA 
236 kuopos koncertą pasitarna
vo “ne pletkininkams, bet rim
tiems žmonėms.”

Komunistų pakalikai, nežino
dami 
nuo 
manė 
jams, 
nijos
iš lokio jų aklo molo jau pra
deda juoktis ir jų pačių buvę 
simpatikai. Nereikia didelio po
litiko, kad suprastų, jog jei tas 
butų tiesa, ką “L. B.” per akis 
meluoja, tai jis “L. B.” butų 
ne tik to “N.” numerį pažymė
jęs, bet butų juodomis raidė
mis pacitavęs visus tuos žo
džius.

Pernai baubė kaip buliai, o 
šiemet vėl kviečia į bendrą 

paminėjimą
Toronto publika dar gerai

.. .
'.V.V* ■

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
CHICAGO. — Bablc Ben- 

son, kuri susižiedavo su Ho- 
ward Evcleth Stcvens iš St. 
(Paul, Minn. Pastarasis yra 
Northern Pacific geležinke
lio vice-prezidenlas.

Ne tik Klaipėdoje komunis
tai išvirsta fašistais, bet ir

Toronte tokių yra
Kaip kas iš torontiškių per 

ilgą laiką šoko pagal Stalino 
muziką, o dabar jau pradėjo 
šokli pagal Hitlerio ir Mussoli- 
nio dūdą. Vienas iš jų yra bu
vęs net “centrabiuro” štabo žy
mi figūra. Nebe reikalo komu
nistai gyrėsi savo “progresu”. 
Nepavydėtina. —A. Melninkas.

Bravo Chicagos kupiškėnai
Jau kuris laikas kaip skaito

me “Naujienose” daug rašinių, 
pašvęstų tik joms; apibudinan
čių ir įvertinančių jų naudin
gumą, reikšmę ir progresą, pa
darytą per 25 metus žmonijos 
gerovei.

Dar daug gražių teisybės žo
džių bus apie jas pasakyta. 
Smagu matyti ir jausli minias 
žmonių visokių visokiausių pa
žiūrų ir įsitikinimų, kurie su
pranta “Naujienas” ne kaipo 
politinį . viensrovinį laikraštį, 
bet kaipo tikrą “kolegą” vi
siems vienodai pasitarnaujantį. 
Jos suteikia vielos rimtais ir 
kasdieniniais musų gyvenimo 
reikalais visiems lietuviams be 
išimčių.

Skaitant rašinius iš 25 melų 
laikotarpio, randame ir liūdnų, 
kurie pasako mums kaip daug 
joms teko nesmagumų pergy
venti, kiek daug išlaidų paneš
ti darodant, kad blogos valios 
žmonių skundai ir kiloki joms 
daromi nemalonumai buvo ne
teisingi. Nežiūrint to visko, jos 
viską kantriai ir teisingai per
nešė, nevargindamos savo skai
tytojų nei aukomis, nei kitokio
mis pagelbomis. Rimtų ir atsa
kingų žmonių vadovaujamos, 
jos savo vardą iškėlė iki aukš
čiausio įvertinimo. L’ž lai gar
bingai jos šiandien ruošiasi 
prie savo sidabrinio jubiliejaus, 
gausiai remiamos visokių orga
nizacijų, draugijų, klubų ir net 
pavienių asmenų. Nėra nei ma
žiausios abejonės, kad už jų 
širdingą pasilarnavimą ir teik
tą moralią paramą musų išeivi
jai, visuomenė atsidėkojant pa
statys erdvius ir patogius na
mus, kurie bus židiniu visos 
tautos!

Tarpe gausiai plaukiančių 
aukų radau ir Chicagos kupiš
kėnus, kurie maloniai prisidė
jo prie “Naujienų” namo fon
do su 25 doleriais. Jausdamos! 
esanti Jūsų narė su džiaugsmu 
reiškiu Jums, mieli kupiškėnai, 
savo pritarimą, kad kiek galė
dami parėmė! kilnų tikslą, 
daug musų reikalams ^pasitar
naujančio laikraščio. Šis Jūsų 
pasielgimas tvirtai užtikrina, 
kad esame vienminčiai ir vie
nodai vertiname kas kilnu ir 
teisinga. Bravo už tai Chicagos 
kupiškėnai!

Šia proga širdingai dėkoju 
visiems Kupiškėnų Etinės Kul
tūros Dr-jos nariams už sutei
kimą teisių būti jūsų nare, ku
ria būti, jaučiu malonumą. Kar
tu pasižadu su jumis visais, 
kiek galint remti ir vykdyti kil
nų kultūros darbą.

rokai siaučia vaikų liga “Skar
latina”, kurios plėtimasis stro
piai dabojamas. Nors ši pavo
jinga ir limpama liga lietuvių 
nėra palietusi, bet vadinamas 
“gripas” gerokai lanko lietu
vius. Pirmiausia gerokai paka- 
mavo M. Mieldažienės šeimą, 
dėl kurios sirgo vaikučiai, o 
paskui ir pačią Mieldažienę ku
riam laikui paguldė į lovą. Tuo 
pačiu “gripu” porą savaičių sir
go ir Margevičių Julytė, kuria: 
teko pajusti net labai aukštą 
temperatūrą, dėl kurios mamy
tei buvo baimės. Visi šie ligo- 
nys jau taisosi, o vaikučiai sku
ba stiprėti, nes mokyklos suo
las laukia.

Šiandien teko nugirsti, kad 
Plienių Birutėlę ir Kidžių Al
girduką jau pagriebė toks pat 
“slogutis”. Tikrai nesmagus 
sausio mėnuo musų SLA kuo
pos nariams ir jų šeimoms! 
Bet, kadangi ligos menkutės, tai 
tikimės greit būti sveiki. To, ži
noma, visi ir norime. Kiek rim
čiau palietė Stasę Butkienę, ku
ri dėl nejaukaus skaudėjimo 
gerklės, buvo pataria gydytoju 
nutraukti dainavimą. Dėl jos 
pasitraukimo “Aušros” choras 
neteko gero alto. Nors ligą iš 
genklės sekasi šalinti, bet dai
nuoti sakosi greit negalėsianti. 
Linkėtina stasci greit nusikra
tyti ligos visiškai, šiomis die
nomis rimtai susirgo SLA kuo
pos vice-pirmininkas A. Margis, 
kuriam gyd. patarė atsigulti į 
ligoninę išlipimui ligos. A. Mar-v 
gis yra šv. Mykolo ligoninėje. 
Victoria St. Lankyti galima an
tradieniais ir sekmadieniais. Vi
si nariai ir pažįstami maloniai 
prašomi A. Margį atlankyti. 
Linkiu broliui Margiui greit pa
sveikti.

SLA 236 kuopos 
parengimas

Iš naujosios parengimų ko
misijos, kurią sudaro O. Kuniu- 
tienė, E. Frenzelienė ir J. Sa- 
mulevičius, teko patirti, kad 
drūčiai ruošiasi palinksminti sa
vo narius ir kilus lietuvius link
smute 1 veiksmo komedijėle 
“Jaunystės karštis” ir šokiais 
su gera muzika. Reikia tikėlis, 
kad naujosios kom. darbą, na
riai gausiai įvertins atsilanky
mu į pa rengimą.

Komisija taipgi kviečia ir vi
sus Toronto lietuvius paremti 
parengimą savo atsilankymu. 
Taigi visi bukime, jei norime 
būti draugiškais. Parengimas į- 
vyks 11 d. vasario mėn. 7:20 
vai. vak. lietuvių parap. salėje.

SLA 236 kuopos 
susirinkimas

šių metų vasario mėn. 12 d. 
2 vai. p. p. 101 Bathurst St. 
(prieš Wcstcrn ligoninę) įvyks 
narių mėnesinis susirinkimas, į 
kurį prašomi visi nariai atsi
lankyti ir visų bendrus reika
lus vieningai ir rūpestingai ap
tarti. —O. L

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad g’auti greita nagelba. reikia dau
giau. negu "tik mostiea." Reikia “PrieA- 
erzinaiičio,” tokio kaip seno Švelninan
čio, raminančio Mueterole, kad persun
kti per odos pavirfij. pagelbai nuo krau
jo sukepinių ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas ir su 
stingimas paprastai greit pavyksta nu- 
galčtt.

Guriau negu seno budo mustardinis 
plasteris. Per .30 metų milionai varto
ja. Daugelis U gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra irijų stiprumų: Pa
prastas, vaikų (Švelnus) ir ekstra stip
rus, 40c visose vaistinėse.

Sirgimai
Su Naujaisiais metais prasi

dėjo ir naujos bėdos? Užklupus 
nepalankiems ir nepastoviems 
šalčiams, prasidėjo įvairios li
gos. Girdelis, kad Toronte ge Garsinkitės “N-nose”
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Geri
Keliautojai

Ponia Ona Firantiene ir jos 
sūnūs Edgardas, kuris dar ne
seniai parvyko iš Lietuvos, pa
buvojęs kiek Chicagoj, sausio 
29 d., išvyko j Floridą. Sakė 
viešės, maudysis, saulėj pasi
degins ir už poros savaičių su
grįš namo. Vistik kaip kam yra 
ir nebloga gyventi šioj ašarų 
pakalnėj. K.

jo daug pasidarbuota tais lai
kais, kai Lietuva kūrėsi i Ne
priklausomą valstybę. Dėl jos 
labo p-nas Mockus visados bu 
vo labai duosnus. Neklysime 
pasakę, jog jis yra vertas savo 
rūšies medalio (ordeno).

Rep. X. N.

Sekmadienį ' 
Atsisveikinimo 
Koncertas

Vertas
Medalio

ROSELAND. — Jurgis Moc
kus, 152 East 107th St., 1904 
metais baigęs caro kariuome
nėj tarnybą, ir tais pačiais me
tais atvykęs Amerikon, apsigy
veno Roseland kolonijoj, čia 
jis begyvendamas, kaipo sąmo
ningas lietuvis, daug darbavo
si lietuviškame veikime. Ypač

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

A (LTTENOSE”

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicagoj)

Herbert Schaetz, 27, su Lu- 
cille Statkievick, 27

Reikalauja
Perskiry ’

Lorraine Yablun nuo Ray- 
mond Yablun

Mažai Pinigų 
Chicagai Bedar
biams Šelpti

Illinois Emergency Relief 
Cominission, valstijos įstaiga, 
kuri rūpinasi bedarbių šelpimu, 
Chicagos šelpimo reikalams va
sario mėnesį paskyrė $2,862,- 
659. Tai yra apie $1,250,000 
mažiau negu miestui reikią. 
Dėl pinigų trukumo miestas 
ruošiasi pašalpą siaurinti.

Budriko W. C. F. L.
Radio Valanda

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

Gražuolės

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

SUSIRINKIMAI
Į, , ■■ !■■■ .......... .. ................ ....... .................. .... ...... ... ...........

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Viktoras Benderis
šis jaunas dainininkas daug 

kartų linksmino chicagiečius 
savo gražiu tenoro balsu ir link
smomis dainomis. Jis dainuos 
chicagiečiams dar kartą. Bet 
tai bus paskutinis kartas.

Mat, kitą pirmadienį, vasa
rio 6 d., Viktoras išvažiuoja 
i Lietuvą toliau lavinti balsą 
Kauno Muzikos Konservatori
joj. Kai Viktoras lankėsi Lie
tuvoj su “Pirmyn” Choru, pe
reitą vasarą, tai jis koncertuo
se padarė tenai tokį gerą įspū
dį, kad Kauno konservatorija 
davė jam stipendiją.

Nedėlios vakare, sausio 29 
d., ka’p 5:30 Chicagos laiku, 
buvo proga išgirsti gerų lietu
viškų ir klasiškų dainelių per 
radio. Besiklausydamas šito 
Budriko programo nei nepasi 
jutau kaip praėjo 60 minu- v • cių.

Orkestrą sugrojo “Plaukia 
sau laivelis”, “Aš mergytė kaip 
rožytė”, “Kaipgi gražus, gra
žus rūtelių darželis”, “Nemuno 
vilnys”, “žirgelio šokis”, e,te.

Stasys Rimkus padainavo ke 
turias dainas, pritariant orkes
trai: Ariją iš Kornevilio Var
vų, “Varpelį”— valcą, Toreado
ro dainą iš operos “Carmen” 
ir “Kaip ateis pavasarėlis”.

Tenoras Kaminskas padaina
vo keturias liaudies dainas: 
“Kada noriu verkiu”, “Gale so 
do rymojo”, “Miegok saldžiai” 
ir “Dukružėlė”^ Duetas buvo 
Onytė. Orkestrą užbaigė su 
“Kur banguoja Nemunėlis”. 
Malonu buvo girdėti tokis gra
žus programas. Lauksime kito 
nedėldienio kaip 5:30 vai. va
kare.

Motutė Bizny
MAĖQUETTE PARK. — Su 

sausio, pradžia š.m., John ir 
Josephine Piktužiai įėjo į ta
vernos biznį, adresu 2616 W. 
59th St. Reikia pasakyti, kad 
jiedviems biznis gerai seksis, 
nes biznieriai Piktužiai yra 
simpatingi žmonės. Gi pati Pik- 
tužienė yra motina pagarsėju
sios gražuolės Jean Šoris, kuri 
netolimos praeities laikais da
lyvaudavo “N.” suruoštuose 
Kontestuose ir nekartą laimė 
davo pirmas vietas.

Rep. X. N.

Persikėlė į 
Naują Vietą

MARQUETTE PARK. — Fo
tografas M. G. Cynal, kurs per 
18 metų turėjo foto studiją 
Brighton Park kolonijoj, dabar 
yra persikėlęs į naują vietą, 
adresu 2515 «/2 W. 63rd St.

Fotografas Cynal su lietu
viais palaiko gerus santykius.

Kostumeris.

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
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų du parodos kamba

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas j
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
'erkraustom forničius, pianus ir 

. isokius rankandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Bridgcporto Namų Savininkų Sąjungos mėnesinis susirinkimas 
įvyks šįvakar 7:30 vai. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Visi būtinai dalyvaukite, nes yra daug rei

kalų aptarti. S. Kunevičius, rašt.
Repeticija veikalo “Lietuvis Daktaras’’ įvyks šį vakarą, vasario 

1 d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi dalyviai prašomi atvykti paskirtu laiku.

Komisija
SLA 226 kuopos mėnesinis mitingas įvyks vasario (Feb.) l-mą 

d., 7:30 vai. vakare, Grigaičio svetainėj, 3804 Armitage Avė 
Kurių mokesčiai užsilikę, būtinai pribukite ir užsimokėkite 
kad neliktut suspenduoti. J. Naujalis, užrašų sekr

SLA 109 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, vasa 
rio 1 d. 7:30 v. vakare. W. Neffos svet. 2435 S. Leavitt St 
Visi kviečiami atsilankyti į šį susirinkimą ir atsivesti savo 
draugus prisirašyti. Atlikite savo pareigą. Valdyba

Viktoras Benderis atsisvei
kins su savo draugais chica- 
giečiais sekmadienį, vasario 5 
d. Kimball Hali salėj, prie Jack- 
son ir Wabash gatvių įvyks jo 
Atsisveikinimo Koncertas, kur 
Viktoras išpildys ilgą ir gra
žų dainų programą. Jam asis
tuos Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” ir pianiste Symeta 
Zimmcrman.

Kitas Budriko programa? 
bus ketverge iš stoties WHFC. 
142’0 k. kaip 7 vai. vakare. Pro- 
grame dalyvaus akordeonistai 
ir moterų choras.

— Klausytojas.

kelbimai' Naujienose 
‘uodą iaudą dėlto, 
ad pačios Naujienos 
•h naudingos

“NAUJIENŲ’’ 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd. 

Auditorijoj

f aisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

COPR. I9M, NE6OLECRAFT SERVICE, INC

Visi lietuviai yra nuoširdžiai 
kviečiami Koncerte atsilankyti 
ir pasakyti Viktorui Benderiui 
nuoširdų sudiev, ir palinkėti, 
kad nuvykęs Lietuvon jis atsi
dėjusiai lavintųsi ir grįžęs at
gal Chicagon — gal už trijų 
metų, gal už keturių — mums 
padainuotų kaip pilnai subren
dęs ir išlavintas artistas.

Bilietai Koncertui 75 centai, 
o pradžia 8 valandą vakare. Bi
lietus bus galima gauti prie 
durų.

Vik. Draugas.

PURPY P1LLOW PATTEL-
No. 1378—Kryžiukais išsiuvinėtas šuniukas paveikslui ar 

paduškaitei.
I----------------------------------- |
į NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1S78
I 1739 S o. Halsted St, Chicago, III. I

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.................
I 
( Vardas ir pavardė ............................................................................................... |

1 Adresas ........ _............  — ’
I I
į Miestas ir valstija ................................................................................................. I

“peterTpen-

FALISE YETTY, kuri,
nežiūrint šalčio, perplaukė 
Metise upę.

Broliu Motuzą 
Filmai Už Chicagos
Aplankys Daytoną, Clevelan- 

dą> Detroitą Pittsburghą
■ >

DAYTONE:
Vasario 2 d., Y: 30 vai. vaką- 

ro, Barney Comthunity Salėj.
CLEVELllSfbE:

Vasario 3-4 dd., 8 vai. vak., 
Lietuvių Salėj, Superior Avc-

DETROITE
Vasario 5 d., 12:30 vai. po

piet, (I-ma dalis), Lietuvių, 
Salėje1 Vernor Highway ir 
25th Street.

Vasario 6 d., 8 vai. vak., 
(II-ra dalis) ten pat.

PITTSBURGHE:
Vasario 10 d., 7:30 vai. vak., 

(I-ma dalis), Lietuvių Pilie
čių Salėj, 1723 Jane St., S. S.

Vasario 12 d., 7:30 vai. vak-, 
(II-ra dalis)1 Lietuvių Mokslo 
Dr-jos Salėj, 142 Orr Street, 
(Solio).

Pavojinga Vaikščioti 
Vidurmiesčio 
Gatvėmis

Po sniego pūgos pirmadienį 
ant vidurmiesčio dangoraižių 
stogų ir palangių susiformavo 
ledo žvakes. Vakar orui šiek- 
tiek atšilus, jos ėmė kristi ant 
šaligatvių, statydamos į pavojų 
praeivių gyvybes. Kai kur po
licija šaligatvius uždarė.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENŲ4

JUBILIEJINIS

KALENDORIUS
SPALVOTAS

SU PAVEIKSLAIS

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir draugams į

15 CENTU
Prisiųskite savo užsakymus tuojaus. Kas užsi
rašys NAUJIENAS- gaus šį musų Kalendorių 
DYKAI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

INSURANCE
MPDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted SL

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

UŽ ....................................................
GYDYMAS

LIGONINĖJE ................

»12-50
?5Q.oo

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje ... $ 15.00

REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama ...

VISAS LIGAS GYDOMA $*f.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS 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. 5883-5840
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Vyručiai Ir 
Moterėlės 
Klausykit!

Nepamirškit Nueiti Pas 
“Daktarą’*!

Vyručiai ir moterėlės: vasa
rio 12 d. užsirašykite į savo 
dienynų, kad nepamirštu te. Mat, 
tariamą dienų atvyksta Chica- 
gon garsus LIETUVIS DAKTA
RAS, su visu savo štabu. DAK
TARAS apsistos LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJ sekmadienį, kaip 

vai. po pietų, kur jis susirin
kusiai publikai viešai paaiškins 
apie ligų simptomus ir duos pa
tarimus kaip gydytis.

Kalbamas DAKTARAS bus 
pirmu kartu Chicago j, todėl 
kiekvienam yra svarbu jį pa
matyti, paklausyti jo gydymo 
metodų, kurios yra nevien tei
singos, bet ir gana juokingos.

Man apie kalbamų daktarų 
plačiai pasakojo Stulgių Pem
pė. Jis sako, kad tai esųs labai 
geras Daktaras ir atspėja visas, 
kad ir neesančias ligas. Kadan
gi Stulgių Pempė žino kų kal
ba, lai aš ir manau, kad bus 
žingeidi! jį matyti ir paklausy
ti jo patarimų.

Kartu su Daktaru bus visas 
būrys apie 15 gabių artistų — 
mėgėjų scenoj, kurie pagelbės 
Daktarui aiškinti gyvenimo įvy
kius, net keturių aktų dramoj, 
kurios turinys yra paimtas iš 
tikro gyvenimo.

DAKTARĄ parsikvietė LSS 
Cenlraiinė kuopa ir LDD 1-la 
kuopa, kurios tai ir kviečia pu
blikų kuo skaitlingiausiai at
vykti pamatyti, paklausyti ketu
rių aktų dramos DAKTARAS.

Kazys

,—H. BEGEMAN— 
P.PTGHTOM PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
m >skaieiavimas—darbas užtikrin
tas.
—1184 Archer Avė.—

MADOS

No. 4913 — Elegantiška sporto suknelė. Bile materiolas tinka šiai 
šauniai suknelei. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Paltern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III

Žemaičių Kultūros
Klubo Pirmas
Balius —
Budo Linksmas ir Draugiškas

Praeitų šeštadienį, sausio 28 
d., š m. įvyko Žemaičių Kliu- 
bo “krikštynos” Jono Juškos 
svetainėje, 43 ir Western avė., 
Brighton Parke. Publikos nors 
buvo blogas oras, atsilankė 
pilnutėlė svetainė, virš 300 žm.

(Programa prasidėjo 8:15 v. 
su dialogu Telšių Pliumpis ir 
Raseinių Magde. Atliko gerai1 
buvo daug juoko. Vėliaus bu
vo skambinta senoviškos lie
tuviškos kanklės, oro praneši
mai, “trumpomis bangomis”, 
kas sukėlė daug juoko. “Hit
leris barė žemaičius” ir dar 
kas tai daugiau. Publikų ypa
tingai žavėjo prof. Andreje
vas su savo mergaičių akro
bačių ir šokėjų grupe- Aplo
dismentams nebuvo galo. Pa
klausiau prof. Andrejevo, ar 
seniai jis mokina šokius? Ga
vau trumpų atsakymų: visų 
savo amžių! (virš 35 m. toj 
profesijoj. Bravo, Andrejevai! 
Linkiu jam sulaukti 50 m. ju
biliejaus.

“Bravo, Žemaičiai!”

Pabaigoje dvi poros kūmų 
“pakrikštijo” klubų:. “Ž. K. 
Klubas”, o mergaitės gražiais 
kaspinais pasidabinusios, lin
kėjo klubui viso gero. Pasakė 
tai eilėmis.

Vėliaus ėjo šokiai. Griežė 
įvairiausius šokius, o prie ba
ro (gaila1 kad toks mažas) 
ėjo gėrimai. Visas buvo nuklo
tas įvairiais užkandžiais, tad 
sunku daeiti tik girdėtis buvo 
bravo žemaičiai, tegyvuoja že
maičiai ir tt. Atsilankė daug 
ir suvalkiečių, kurie stebėjosi 
žemaičių draugiškumu ir 
tvarka.

—Žemaičių Kult. Klubo kor- 
J. Kaunas.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No...............

Mieros ........................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

CHILLAN, CHILE — (Pirmas žemės drebėjimo paveikslas, kurį prisiuntė “Acmc Telcphoto.”

ĮeiassiFiED aos.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
IEŠKAU JOE STURIS, gyvenęs 

No?th Fond Du Lac, Wis. Box 53- 
Paeina iš Šaukėnų parapijos, Šiau
lių apskričio. Turiu svarbių žinių 
iš Lietuvos. Atsišaukite ar žinan
tys praneškite C. K. Braze, 7022 
Sheridan Road, Kenosha, Wis.

LIETUVAITĖ, 25 m., rimta ir ne- 
špetna vedybų tikslu ieško rimto 
draugo, metų nuo 25 iki 38 m. Tur
tas ir tikyba nesvarbu. Paveikslas 
ir biografija būtina; į rimtus ir ap
mokėtus 60 et. laiškus atsakysiu. 
Lithuania, Kaunas, Cent- Paštas, 
iki pai’eikalavimo. Vilniaus paso 
No. 22692.

UELt» WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA MERGINOS—būti. Nė
ra virimo nė skalbimo, vienas kū
dikis, mažas apartmentas.

Nevada 3354.

Naujos Gadynės
Choras Aplankys
Marųuetteparkiečius

Rinks širdies Karalaitę

•Bus tai nepaprastas įvykis. 
Naujos Gadynės Choras, Vasa
rio 4 d., atvyksta į Marąuette 
Parkų, kur Valantino dienos 
vakarą, rinks ŠIRDIES KARA
LAITĘ.

Kuriai iš mergelių teks to 
garbė ir graži dovana, tą iš
spręs tik busiančiam vakare 
atvykusi publika.

Jaunimui bus proga gerai 
pasilinksminti prie geros Jurgio 
Stephen’s orkestros, kuri gros 
per visą vakarą. Senesniuosius, 
Naujos Gadynės choras žada 
palinksminti su gražiomis dai
nomis.

Kaip matote, tai visiems bus 
puikiausias linksmybių vaka
ras., Todėl visi, jauni ir seni, 
vasario 4 d., šeštadienio vak., 
kaip 7:30 al'vykit į MAR- 
QUETTE SVETAINĘ, 6908 S. 
Western Avė., kur busite visi 
širdingai sutikti, palinksminti 
ir pavaišinti Naujos Gadynės 
Choro. K.

ANTANAS JAMEN- 
JEMENAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 31 d., 4:48 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 24 m. amž., 
gimęs Port Washington, Wis.

Palįko dideliame nuiludime 
motiną Oną, po pirmu vyru 
Jamena, o po antru— Vasi
liauskienė, 3 brolius Juozapą, 
Joną ir Vincentą, 3 seseris — 
Valesią, Antosę ir Marijoną; 
2 švogerius—Brady ir Praną 
Sirtoff, švogerką Julią Ruth 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Skudo koplyčioje, 718 W. 18 
St- Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, Vasario 4 d., 8:30 vai. ry
to, iš kopi. į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Jamen gi- 1 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su- I 
teikti jam paskutinį patarna- | 
vimą ir atsisveikinimą. 1

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai, Seserys, Švo- 

geriai, švogerkos ir Gim.
Laid- D ir. S. M. Skudas, i 

Tel MONROE 3377. I

LOVEIKIS ssri 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 B H A Gėlės Mylintiems 
I H rn H w BA Vestuvėms. Ban-| V B I iJ tfu kietams, Laid o- 

tuvėms, Papuoši-
GĖLININKAS. mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

[ACME-NAUJIENŲ Photo 1
SEATLE WASH. — Jeff Hcath, išgarsėjęs bcisboli- 

ninkas’ po vedybų ceremonijos su savo jauna žmona 
aplci,džia bažnyčių.

Lietuvių Vyčiu 
Choro Vakaras
Buvo ir Geras ir “Negeras”

Pereita sekmadienį Lietuvių 
Auditorijoje, Lietuvių Vyčių 
Chicagos Apskričio choras davė 
vakarų. Vakaras susidėjo iš 
muzikos, dainų, šokių ir vaidi
nimo tam tikslui paruoštų vaiz
delių.

Programas buvo gana ilgas 
ir užėmė virš tris valandas lai
ko. Suprantama, tokis ilgas pro
gramas ir dar nevisai sklan
džiai meniškai vykdomas, ne
galėjo publikai duoti to malo
numo, kuriuo galėtų gėrėtis. 
Bet reikia pasakyti, kad kalba
mas Vyčių vakaras buvo bene 
vienas iš geriausiai priruoštų 
vakarų, kokį Chicagos Vyčiai 
turėjo.

Choras nors ir nėra gerai su
sidainavęs, bet turėdamas lokį 
gabų muzika, kokiu yra p. Juo
zas -Sau ris, reikia manyti, kad 
už tūlo laiko gali bul geras cho
ras. Turi skaitlingų būrį jauni
mo.

Kalbant apie programų, ten
ka pasakyti, kad p. Juozas Sau
ris turėjo sunkiai padirbėti, kad 
iš tos žalios medžiagos sulip- 
džius ir pateikus publikai nors 
ir nevisai pilnai meniškai cha
rakteringus vaizdus ir dainas.

Publikos buvo pilna svetainė, 
kuri gerokai triukšmavo ardy
dama (ylų ramiam klausymui. 
Net atsirado ir švilpukų, kurie,

Ne Ragei Buvo 
Išrinktas, Bet
A. A. šlakis

Prašyčiau pataisyti klaida 
“Naujienose” iš šeštadienio, 
sausio 28, 1939, reikale išrin
kimo naujų direktorių Vaizbos 
Buto.

Minėtame straipsnyje yra pa
žymėta, kad į naujus direkto
rius pateko sękanti: A. Kurai- 
tis, J. P. Varkala, D. Pivaru- 
nas, A. Kumskis, B. Pietkie- 
wicz ir [N. P ak ei]. Klaida 
padaryta minint N. Pakel. Ji
sai nebuvo išrinktas direkto
rius Buto.

Turėtų būti taip: A. Kurai
tis gavo — 38 balsus; J. P. 
Varkala — 38; B. Pietkievvlcz
— 31; A. A. Šlakis — 29; A. 
Kumskis — 28; D. Pivarunas
— 25. Prie kiekvieno išrinktų
jų direktorių pažymėjau skait
liu balsu.v

Malonėkile padaryti pataisy
mų. Ačiū.

Su pagarba,
A. A. šlakis.

P. S. Už klaidą adv. šlakio 
atsiprašau. Jūsų Reporteris ne-, 
apsižiūrėjo. V.

kalbant Lietuvos konsului P. 
I )auž vardžii i i, sūdri rkdč ka li >ų, 
kas galima skaityti I ikrai pa
daužišku įvykiu. K—s.

Padėkos Žodis 
Nuo Masonų 
Šeimynos
Už Dalyvavimą F. Masono Lai

dotuvėse sausio 7 d.

šiuomi išreiškiam padėkų vi
siems musų draugams ir prie- 
teliams, kurie liūdnoj valandoj 
suteikė man ir suuui suramin - 
mą taip skaitlingai lankydami 
per tris dienas velionį Pranciš
kų Masonų-Misevičių, koplyčioj, 
suteikdami musų šeimai ir g - 
minoms užuojautą. Taipgi ačiū 
dideliam burini žmonių, kur e 
palydėjo A. F. Masonų į Lie
tuvių Tautiškas kapines į am
žino atilsio vietą.

Pirmiausiai dėkojam Mrs.' 
Pos( už gėles ir jos atvykimų 
iš Ncvv York, N. Y., į laidotu
ves, ačiū ir Mr. A Mrs. D. Ku
raitis, Mis. J. Blaz's ir šeimv- 
nai, Mrs. Young, Ei. Young, 
Mrs. Kelnar, Mrs. & M r. Rim- 
keviez, Miss Kelnar, Miss Con. 
Kelnar, Mr. Moorc, Miss Har- 
rut, Mrs. J. Rempa, Mr. & Mrs.
E. Richter, Mr. A Mrs. T. Rich-i 
ter, Polonių šeimynai, L. G. 
Bodlener, G. Kokaliu šeimynai, 
Walter Prūsių šeimynai, J. 
Shalnai, G. Rimkui, Mr. A Mrs. 
Bcurd šeimynai, Mr. A Mrs. S. 
Kundrotas, Mr. A Mrs. A. An- 
clicr, A. E. Misevičių šeimynai, 
Mr. A Mrs. D. Kandrad, L. Lo- 
vick — gėlininkui, A. Misevicz 
šeimynai, Mr. A Mrs. Andruliui, 
J. Kalpokų šeimynai, St. Vešių, 
šeimynai, Mr. A Mrs. Melesevi- 
čiams-, M r. A Mrs. Sagadinas, 
Mr. A Mi s. Pašilis, M r. A Mrs.
F. Matulis, Mr. A Mrs. Viskas, 
F. Schmcisscr, Dr. Ę. Richter.

Nuo šių asmenų buvo atsiųs
tos gėlės prie A. F. Masono kar
sto. Nuo Oxford Dirbtuvės dar
bininkų A.C.NV. of A., skyriaus 
269, Wm. Lcwis darbininkai, L. 
Keistučio Pašei pos Kiltu; <* Chi
cagos Liet. Draugija, S.L.D.A, 
112 kp. ir Naujos Gadynės cho
ras taipgi atsiuntė gėlių. Taipgi 
ačiū Jankauskams ir Shmitams, 
kurie pribuvo į laidotuves iš 
Ind. valstijos; direktoriui Eu- 
deikiui už gerų patarnavimų; 
radio vedėjui P. šaltiiniciui už 
gerų programo tvarkymų, A. 
Braziui už padainavimų, V. An
druliui ir F. Abckui už pasaky
mų prakalbų laike laidotuvių, 
ir visiems laidotuvių dalyviams 
tariam nuoširdų ačiū!

Mrs J. Mason iri 
Sūnūs Bruno Mason.

4117 N. Long Avė.
Chicago, III.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS pilnai įrengtas — 
senai išdirbtas, žema renda, gera 
pardavimo priežastis. Kreiptis —

2013 Canalport Avenue.
i ............................ ...

REAL ESTATE FOR SALE 
NamALž

VEIK GREITAI!
6 kambarių plytinis, 5529 So. Mo-
zart.................................................. $5250

2 flatų plytinis, 6325 So. Whipple
Street ........................................ $8250

3 flatų plytinis, 4143 North Mc-
Viokers ....................................  $5750

6 kambarių freiminis North West
S.de ........................................ $2950.00

Kreiptis 5946 BELMONT,
Tel. Avenue 5577.

KAMPAS CULLON AVENUE, 
13 apartmentų. 4x5, 8x4, 1 apart
mentas beismante; metinių paja
mų $5352. Kaina $21,500- $5,000 
cash.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

4027 Cravvford.
Tel. Independence 6870

BOND HOLDERIŲ LIKVIDACIJA
3 flatų plytinis garo šiluma, 2 

karų garažas. Kaina $5000—įmokėti 
$500.

6 flatų plytinis garo šiluma, 3x4 
—3x5 kambariai. Kaina $8,500 — 
įmokėti $1,200.

12 flatų plytinis, garo šiluma— 
rendos $6,500. Kaina $16,500—$5000 
įmokėti.

Pereinamas kampas 6 krautuvės 
ir 11 apartmentų. Tile frontas. Ga
ro šiluma. Rendos $8,100 Kaina 
dabar $24,500, įmokėti $6,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500 

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ plyti
nis, viškas ir beismentas, 2 karų 
garažas. 2524 West 39th Place.

FINANCIAL
________ Fin ansai -Paskol os________

REIKALINGI PINIGAI ant pir
mo morgičiaus, geras investmentas.

Pašaukite CANAL 2183

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

PARDAVIMUI PIGIAI 1937 me
tų Plymouth, 4 durim, su tronku, 
atrodo kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
Carl Wainore, 

3207-9 So. Halsted Street, 
Phone Victory 1717.

COAL—W00D—OIL

GAUKIT NAUDOS maksimuroa 
iš aliejinio pečiaus;, “Arrow Stovol’1 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

•
NAUJIENŲ 

GARSINIMUS
VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir geru pa
mokinimu.

S.de
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Pranašauja naują pūgą Chicagai Sveikinimas 
‘Naujienoms”

152,464,450

ŠĮ Kartą Be Vėtros; Mokyklos Jau 
Atidarytos

Nespėjo dar Chicago atsi
kąsti iš vakarykščios sniego 
pūgos, o štai jau oro biuras 
pranašauja, kad dangus ir vėl 
miestą snieguolėmis nuklos.

Biuras sako- kad 
Mountain kalnuose, J 
karuose, susiformavo

Matthias Bove, 73, 1676 Hol-

David MacLuckie, 74, 650 
Parson, Dės Plaines;

Harrv Spragile’ 46, 1947

ILL<

nauja 
slinkti 

į rytus. Chicago pasieks šian
dien šį kartą vėtros nebus. 
Bet kiek sniego galima tikė
tis — oro biuras nesako, šan
sai didesni, kad tik šiek-tiek 
pasnigs ir miesto tiek neap
sunkins, kiek pirmadienio au-

mokyklos—viešos, 
ir privatinės va- 

atidarytos. Mokslei- 
bet 
jau 
kai 

mo-

mažai

para piji nes 
kar buvo 
viu buvo 
šiandien
veiks normaliai. Tačiau 
kuriuose priemiesčiuose 
kvklos tebebuvo uždarytos ir

Sunnyside;
James Murray, 60, 3658 Wal- 

lace;
Wilbur G. Clark, 74, 5627 

Blackstone; 1
Frank M. Farvvell, 55, 319 

Grove, Barrington;
Macola Stramaglia, 50, 6149 

Grand, ir
Frank Mysza- 51, 3019 South 
Tr u m bu 11; ■

James Jesmen, 38, 1825 So. 
California avė. (Jisai buvo 
mirtinai sužeistas eleveiterio 
traukinių nelaimėj prie 21-os 
ir California), ir

Joan Anderson, 6 metų mer
gaitė, McDonald Lane, Chica
gos priemiestyje Flossmoor. Ji

MT. GREENWOODO, 
SLA 178 Kuopos Valdyba ir 
Nariai sveikina “Naujienų” Re
dakciją ir Administraciją su 
Dvidešimts Penkių Metų Su
kaktuvėmis ir linki “Naujie
noms” ir jų viršininkams kuo 
Igiausių metų.

Su šiuo Sveikinimu prisiun- 
čiame $5.00, išleidimui “Nau
jienų” Jubiliejinio Numerio.

Su Pagarba,
SLA 178 Kuopos Iždininkas 

K. Jurėnas.

žgule Chicago
Arba 4,876,720,000 Kubinių 

Pėdųy Vahdens.

‘Europos 
Užkulisiuose”

John Gunther’io Paskaita

Lietuviai užbaigė high 
school mokslus

buvo šmotas

apskaičiuoja, 
sniegas sutir-

(Tęsinys)
Šie jauni chicagiečiai — lie

tuviai pereitos savaitės pabai- 
goų gavo diplomus iš viešųjų 
Chicagos High School mokyk
lų, pasekmingai užbaigę visus 
reikalaujamus kursus:

Lindblom High
Harrison High

Alfonso F. Rimkus
Vera S. Valeli t
Richard J. Valonis
Casimera Bulat

Susisiekimas vakar dar ne
grįžo prie normalumo. Gat- 
vekariai ir autobusai kursavo 
laisviau, negu pirmadienį, bet 
judėjimą gatvėse labai trukdė 
trokai ir keleiviniai automo
biliai. Įkliuvę į sniego kalnus 
gatvių šalyse automobiliai ne
greit tegalėdavo išsikrapštyti 
ir 15-kai minučių, pusvaland
žiui ir net ilgiau sulaikydavo 
visą judėjimą tai vienoj ar ki-

vai pašaukė daktarą, bet tas 
pasirodė tik už kelių valandų- 
Automobiliu negalėjo pasiju
dinti iš vietos, tad ėjo kelias 
mylias pėkščias. Andersonų 
namus šiaip taip pasiekė, bet 
jau buvo pervėlu. 
pasimirė.

šįvakar Thorne Hali salėj, 
prie Chicago ir Lake Shore 
Drive, garsus rašytojas ir už
sienių korespondentas John 
Gunther skaitys paskaitą. Jo 
tema bus “Europos Užkulisiuo
se”. Jisai turi parašęs gana 
plačiai skaitoma knyga tuo pa
čiu vardu.

Vienu laiku J. Gunther ben
dradarbiavo Chicagos dienraš
čiui “Daily News”.

Paskaita prasidės 8:15 P.M. 
Atdara publikai.

Chicagos oro biuras apskai
čiuoja, kad užvakar Chicagoj 
prisnigo ne daugiau ir nema
žiau kaip 152 milionai, 464 
tūkstančiai ir 450 tonų snie
go. O atsiminus, kad toną su
daro 2,000 svarų’ tai reikia pa
sakyti, kad tai 
sniego.

Biuras toliau 
kad jeigu visas
ptų vienu sykiu, tai Chicagos 
miestą užlietų 4 bilionai, 876 
milionai ir 720 tūkstančių kli
binu pėdu vandens.

Z ■ ... .
Apvalymui sniego iš dides

nių gatvių ir atidarymui gat
vių susisiekimui miestas pra
leis $150,000. Prie gatvių valy
mo pristatė apie 6,000 darbi
ninkų.

Violet C. Nakrosas 
John L. Sada 
Sylvia R. Strelecki 
Elsie Tikalsky j 
Charles Wolskb 
Walter Vecera

Herzel Jr. Collge 
John Reter Bagdonas

Austin High
Harry F. Lengvinas

Crane High
Steve Dubas
John P. Masulis
Meldred Rudnick 
Irwin Stedronsky 
Henry Cizinauskas 
Conrad Panausky 
Mitchell F. Razmų s
Adolph Zlabis

Flower High
Margaret Buckas 
Anna I. Mitrus

Elizabeth R. Pauga 
Evelyn Trapshanas

Manley High
John Adamovich 
Theresa Samaras

McKinley High 
*
Louise Savickas 
Many Tunza

Baigė Cicero Mokyklas
Šie jauni lietuviai šiomis die

nomis baigė Cicero pradines 
mokyklas:

Roosevelt School
Maska, Robert Richard, 1818 

— 49th Court
Pocius, Shirley Jeanne, 4932 

W. 14th St.
Plevokas, Algird, 1627 — 

50th Avė.
Yaras, Edward, 1227 — 49th 

Court
Cicero School

Skarnulis, Florence, 1633 S. 
47th Court

Stankevich, Annabell, 1637 
S. 47th Court

Sudegė
Automobilių 
Agentūra

Nuo neatsargiai numesto ci
garete vakar rytą užsidegė ga
ražas ties 2500 Washington, 
kur Clayton Dean firma turė
jo Chevrolet automobilių agen
tūrą. Nuostoliai siekia kelis 
tūkstančius dolerių.

Riversi-

llighman, 55, 2414

Quilhnan,yVilliam 60, 131

Remk’le Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

galima laisvai važiuoti pro- 
vincijon ir į kitas valstijas. 
Traukiniai taipgi susitvarkė.

Telefonai vakar jau veikė 
normaliai. Vieškeliai is Chiea-

•••i jy*#.

'frfrs

Acme-Naujienų Telephoto
Adolf Hitleris reichstage, kur jis pasakė mažiau 

karingą kalbą, negu buvo tikėtasi.

*,• vt.'. •... K. •• •/' 'c ' ‘ ■.; ’

Prie 155-tos ir Vincennes 
užvakar vakare Įvyko keista 
nelaimė, kurioj kalvis Frank 
Kozickis- iš Gary ,vos nepra
rado gvvvbe.

Negalėdamas sustabdyti au
tomobilį, Kozickis užvažiavo 
ant gelžkelio bėgių. O tuo tar
pu pasirodė Grand Trunk li
nijos traukinys International 
Limited. Traukinys taip smar
kiai sviedė automobilį į šalį, 
kad tas nukrito tik už 25-kių 
pėdų ir apsivertė du kartu.

Kozickis stebuklingu bildu 
išliko sveikas, bet paaiškino,

“Jaučiausi lyg druska krato
ma iš druskininko”

14 Žuvo Dėl Pagos.
Tiesioginiai ar netiesioginiai 

dėl pirmadienio pūgos Chica
goj, užvakar ir vakar, mirė ke
turiolika žmonių.

Samucl F. Manning, 60, nuo 
126 East 73rd street, sveikatos 
tarybos valdininkas

Frank O. Faul 
de;

Pildom
Income

KASDIEN NUO 8 v 
RYTO IKI 8 v. VA 
KARO.

“NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Naujienų-Acme Telephoto
Prancūzijos karininkai maitina Ispanijos pabėgė

lius ties Le Perthus.

“NAUJIENŲė*.

Sidabrinio Jubiliejaus

KONCERTAS3

Sekmadienyje

Kovo-March 12,1939
4 vai. po piet

ASHLAND BLVD. AUDITORIJOJE
Ashland and Van Buren




