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30,0"iiaIu Kareiviu Pasiusta Libijon
CHAMBERLAIN NEPRAŠYS AMNESTIJOS 

ISPANIJOS ROJALISTAMS
Laukia pareiškimo, ar Britanija siųs ka

riuomenę Francuzijon, jei karas kiltų
LONDONAS, Anglija, vas. 

20. — R. A. Butler, Britanijos 
užsienių reikalų sekretorius 
asistentas, pirmadienį painfor
mavo parlamentą, kad Musso- 
linio vyriausybe vasario 8 d. 
pranešė britų atstovui, jogei 
dar 30,000 italų karių pasių
sta j Lybi ją, Afrikon.

Atstovų rūmai pradėjo svar
bius debatus, laike kurių, tiki
masi, premjeras Chamberlain 
pasakys, ar Britanijos vyriau

Nurimo atakos prieš 
prez. Rooseveltą

WASHINGTON, D. C., vas. 
20. — Jau kurį laiką Washing- 
tone ėjo triukšmingi kivirčai 
dėl vyriausybės užsienių rei
kalų politikos ir atakos prieš 
prez. Rooseveltą. Senatoriai 
republikonai ir dešinieji demo
kratai ypač atakavo adminis
traciją dėl to, kad ji rodo pri
tarimo demokratinėms Europos 
šalims. Bet kai pereitos savai
tės gale pasirodė naujo karo 
pavojaus ženklai Europoje, tai 
ir kai kurie republikonai pa
keitė toną. Pirmadienį jau ke
letas republikonų senatorių pa
reiškė, kad šiuo metu reikia 
vengti tolesnių ginčų dėl už
sienių reikalų politikos ir kad 
vyriausybė visai tiksliai elgė
si parduodama karo reikmenas 
demokratinėms Europos ša
lims.

Pataria parduoti 
lėktuvus talki

ninkams 
/ . ____ _

LITTLE ROCK, Ark., vas. 
20. — Kalbėdamas šitame mie
ste New Yorko meras La Guar- 
dia išreiškė nuomonę, kad 
Jungt. Valstijos turėtų parduo
ti Francuzijai ir Britanijai tiek 
lėktuvų, kiek tik joms reika
linga ir kiek tik jos gali pirk
ti. La Guardia kalbėjo Arkan- 
sas valstijos Amerikos Legiono 
suvažiavimui.

Mėgino nuversti 
Peru vyriausybę

LIMA, Peru, vas. 20. — Ge
nerolas Antonio Rodriguez, 
Peru respublikos prezidento ir 
diktatoriaus Benavides vidaus 
reikalų ministeris, pereitą sek
madienį mėgino užgriebti vy
riausybės vairą. Jos pučas ne
pavyko. Pats Rodriguez tapo 
nušautas.

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

Giedra; šalta; lengvi ir vi
dutinio stiprumo šiaurės vaka
rų vėjai; saulė teka 6:30 v. r., 
leidžiasi 5:29 v. v.

sybė siųs armiją Francuzijon, 
jeigu kiltų karas.

Chamberlain atsisakė paaiš
kinti, koks progresas daromas 
ryšium su derybomis pripažin
ti Ispanijos sukilėlių režimą ir 
baigti civilį Ispanijos karą. Bet 
atsakydamas į kitą klausimą 
Chamberlain pareiškė, kad jis 
neketina raginti Ispanijos su
kilėlių vadą, gen. Franco, su
teikti amnestiją nugalėtiems 
lojalistams.

Vienoje auga neapy
kanta naciams

LONDONAS, Anglija, vas. 
20. — Nepasitenkinimo naciais 
banga kįla Vienoje, buvusioje 
Austrijos sostinėje. Tokį pra
nešimą gavo “Evening Stand
ard” dienraštis. Šukiai, užra
šyti raudona kreida ant sienų, 
skamba: “Mes nusikratėme tur
kais, dabar nusikratysime vo
kiečiais.”

Vokietijos vyriausybė skaito 
padėtį Austrijoje . esant labai 
rimta.

Tyrinėja padėtį 
Champaigh 

miestely
CHAMPAIGN, III., vas. 20. 

— šitame Illinois valstijos uni
versiteto miestely jau ilgą lai
ką girdėjosi skundų, kad gein- 
Ųleriavimas ir ištvirkimas yra 
plačiai išsišakoję. Pereitą sa
vaitę buvo nušautas studentas 
Wm. Spurrier. Jį nušovė juod- 
veidė moteris, žemos reputaci
jos viešbučio savininkė.

Ryšium su tuo įvykiu grand 
jury daro investigaciją. Val
stybės gynėjo ofisas pavedė 
savo agentui T. P. Sullivanui 
padaryti kitą tyrinėjimą. Sul- 
livano uždudtis bus nustatyti, 
ar yra ryšių tarp miestelio po
litikierių ir užlaikomų mieste
ly ištvirkimo urvų.

Universiteto vyriausybė rei
kalauja išvalyti miestelį. Ir gal 
būt, jeigu pasirodys reikalas, 
miestelio vyriausybė bus pą- 
šalinta. Veikiantysis guberna
torius Stelle tėmija įvykius 
Champaign miestely.

Derybos dėl taikos 
Ispanijoj nutruko
PARYŽIUS, Francuzija, - vas. 

20. — Francuzų pasiuntinys, 
senatorius Berard, buvo nuvy-, 
kęs į Burgos, Ispanijos suki
lėlių sostinę, taikos reikalais. 
Jis prašė prižado, kad sukilė
liai nepersekios lojalistų, kai 
šie pasiduos, ir kad jie paša
lins Vokietijos ir Italijos įta
ką iš Japonijos gyvenimo. Sek
madienio vakare Berardo dery
bos nutruko, nes sukilėliai at
sisakė bet kokį pasigailėjimą 
lojalistams rodyti.

Numatoma, kad derybos Is
panijos taikos reikalu nebus 
atnaujintos pirm ateinančio 
trečiadienio.

NAUJIENV-ACME Telephoto
Prezidentas Rooseveltas, kuris Houstonęy sėdo į karo 

laivą, kad galėtų stebėti laivyno manevrus.

CHAMBERLAIN SIŲS ATSTOVĄ 
O RUSIJON M

LONDONAS, Anglija, vas. 
20. — Premjeras Chamberlain 
painformavo atstovų ramus 
pirmadienį, kad Britanijos už
jūrio prekybos sekretorius, R. 
S. Hudson, atlankys Maskvą ir 
kitas šiaurės sostines, turėda
mas omenėje specialiai preky
bos reikalus. Iš Chamberlaino 

Potvynis Dearborn 
miestely

DETROIT, Mich., vas. 20.— 
Rouge upė išsiliejo iš krantų. 
Daugiau kaip 40 žmonių išgel
bėta iš jų namų Dearborn mie
stely, kai vanduo užliejo na
mus. Namai izoliuoti kai kur 
kuone 8 pėdų gilumo vandens. 
Potvynis kilo dėl pereito sek
madienio lietaus ir dėl sniego 
tirpimo.

Sako, Jungt. Valsti
jos ruošiančios karą

ROMA, Italija, vas. 20. — 
Italijos užsienių reikalų minis- 
terio, Galeazzo Ciano/ dienraš
tis “II Telegrafo” sako, kad 
Jungt. Valstijų gyventojų ma
žuma, vadovaujama prez. Roo- 
sevelto, stumia šalį demokra
tinių valstybių karo link. Ki
ti fašistų laikraščiai kaltina 
prez. Rooseveltą užsimojimu 
kelti Europoje neramumą.

Madride sumažintos 
duonos porcijos

PERPIGNAN, Francuzija, 
vas. 20. — Gauti čia praneši
mai sako, kad duonos porcijos 
Madrido (Ispanijoj) gyvento
jams tapo sumažintos iki 100 
gramų (3,52 uncijų) per die
ną vienam asmeniui. Lojalis- 
tų vadai svarsto klausimą, ar 
yra galimumų tęsti civilį Ispa
nijos karą toliau.

pareiškimo daromas t išvadas, 
jogei Britanija ima rodyti 
draugiškumo Rusijai. O ir pra
eitą savaitę kalbėdamas, Bri
tanijos užsienių reikalų sekre
torius Halifąx nustebino ne 
vieną, kai nepagailėjo kompli
mentų sovietų Rusijai. •

Prancūzai ir Ispani
jos sukilėliai susitarę

PARYŽIUS, Ispanija, vas. 
20. — Neoficialus, pranešimai 
pirmadienį sakė, kad Francu- 
zijos atstovas, senatorius Leon 
Berard, ir Ispanijos sukilėlių 
vadas, gen. Franco, susitarę 
civilio Ispanijos karo likvida
vimo reikalu. Franco iš naujo 
garantavęs, kad jis pašalins iš 
Ispanijos italų kariuomenę, 
kad Ispanija nestatysianti tvir
tovių Francuzijos pasieniu ar
ba prie Francuzijos Moroko. 
Tačiau Franco atmetęs fran
cuzų prašymą paskelbti amnes
tiją Ispanijos lojalistams ir jų 
šalininkams.

Kiti pranešimai sako, kad 
Berardo . ir Ispanijos sukilėlių 
derybos visai nepavykusios.

Reikalauja milžiniš
kų asignacijų karo 

reikalams
LONDONAS, Anglija, vas. 

20. — Britanijos iždo sekre
torius Sir John Simon įteikė 
parlamentui reikalavimą įgalio
ti vyriausybę užtraukti pasko
lų krašto apsaugos reikalams 
iki $4,000,000,000. Vyriausybes 
apskaičiavimu, krašto apsauga 
Britanijai ateinančiais finansi
niais metais kaštuos $2,900,- 
000,000. šitokios sumos krašto 
apsaugai taikos metu yra di
džiausia Britanijos istorijpje.

Įneštas kongresan 
bilius prieš lyn- 

čiąvimus
WASHINGTON, D. C., vas. 

20. — Senatorius W. Warren 
Barbour (rep. iš New Jersey) 
įteikė senatui bilių atkreiptą 
prieš lynčiavimus.

Nori suvaržyti par
davimą karo lėktuvų

WASHINGTON, D. C., vas. 
<20. — Senatorius Nye (repub- 
likonas iš North Dakota) pir
madienį įnešė kongresan bilių, 
kurs, jeigu taptų įstatymu, su
varžytų pardavimą Jungt. Val
stijų karo lėktuvų svetimoms 
šalims. Pagal Nye bilių Jungt. 
Valstijų kariuomenės vyriau
sybė pataptų vyriausia spren
dėja, ar galima parduoti lėk 

•tuvus.
V,..'/.

Prasidėjo teismas 
rusų kaltinamų 

šnipinėjimu
LOS ANGELES, Cal., vas.

20. — Prasidėjo byla iškelta 
Mykolui Gorinui, jo žmonai 
Natalijai ir H. Saličui. Visi 
ttys yra kaltinami tuo, kad 
jie pavogę slaptus Jungt. Val
stijų laivyno dokumentus. Go
rinai yra rusai, o Salič gimęs 
Rusijoj, bet priėmęs Amerikos 
pilietybę.

Nužudė kiną japonų 
talkininką

SHANGHAI, Kinija, vas. 20.
— Kinijos teroristai naktį į 
pirmadienį nužudė Chen Lo, 
kiną ėjusį užsienių reikalų mi- 
nisterio pareigas Japonijos už
kariautos centralinės Kinijos 
valdžioje.

Audra užgavo Pitts- 
burghą

PITTSBURGH, Pa., vas. 20.
— Pirmadienį Pittsburghą ir 
vakarinę Pennsylvania valsti
jos dalį užgavo audra, kurios 
smarkumas tarpais pasiekė 
110 mylių per valandą. Audta 
padarė daug žalos turtui.

Japonai stato tvirto
ves Rusijos pasieniu

CHUNGKING, Kinija, vas. 
20. — Kinų žiniomis, japonai 
stato požemines tvirtoves Ru
sijos pasieniu, panašias fran
cuzų Magonot linijai.

Lietuviškoms organiza
cijoms susidaro sunku

mai gauti susirinki
mams patalpas

KLAIPĖDA. — “Vakarai” 
rašo, kad lietuviškos organiza
cijos krašte susiduria su sun 
kūmais ieškodamos patalpų su
sirinkimams. Susirinkimai bū
davo šaukiami salėje prie smu
klių. Dabar smuklių savinin
kai patalpų neduoda, aiškinda
mi, kad jie tas patalpas yra 
išnuomavę visiems metams ki
toms organizacijoms.

LENKIJOS PREMJERAS IŠVYKO 
PARYŽIUN

LENKAI IR RUSAI PASIRAŠĖ SUTARTĮ

VARŠUVA, Lenkija, vas. 20. 
— Premjeras Felicjan Slawoj- 
Skladowski išvyko į Paryžių. 
Pusiau oficialiomis žiniomis, 
premjeras išvykęs ryšium su 
savo šeimos reikalais. Tačiau 
gerai painformuotuose rate
liuose kalbama, kad jis steng
sis pasimatyti Paryžiuje su 
premjeru, Daladier, užsienių 
reikalų ministeriu Bonnet ir 
kitais Francuzijos vyriausybės 
vadais. Slawoj Skladowskio tik-

Lietuvos Naujienos
LENKAI NETVIRTINA LIE

TUVIŲ SENIŪNŲ.

VILNIUS, vasario 17 d. — 
Praėjusį mėnesį Vilniaus kra
šte seniūnais daugumoje iš
rinkti lietuviai, bet jų lenkų 
valdžios organai pareigose ne
tvirtina.

NAUJA PREKYBOS SUTAR
TIS SU SOVIETŲ RUSIJA.

KAUNAS, vasario 14 d. pa
sirašyta nauja prekybos sutar
tis su Sovietų Rusija.

PONTIFIKALINĖS MIŠIOS
Už POPIEŽIŲ.

KAUNAS, vasario 15 d., da
lyvaujant Valstybės Preziden
tui, Vyriausybei, kariuomenės 
vadovybei ir diplomatams, ar
kivyskupas Skvireckas atlaikė 
pontifikalinės mišias už Pc-pie- v • zių.

KARDINOLO PACELLI
PADĖKA.

KAUNAS, vasario 15 d. — 
Kardinolas Pacelli per Nuncia
tūrą ryšyj su pareikšta užuo
jauta atsiuntė tokią telegramą: 
“Kilnios lietuvių tautos spon
taniškas jausmų pasireiškimas 
gyvai įvertintas visos Švento
sios Kolegijos, kuri reiškia su
jaudintą pasigerėjimą.”

UŽDARYTA NEPAPRASTOJI
SEIMO SESIJA.

KAUNAS, vasario 15 d. — 
Ministras Pirmininkas Miro
nas uždarė Seimo nepaprastą
ją ir atidarė pavasario sesi
ją-

HAVANA, Cuba. — Lietu
vos Generalinio Konsulato New 
Yorke pastangomis, Kuboje 
sukeltas susidomėjimas Lietu
va. Havanos Prekybos Rūmai 
ir kelios stambios firmos ti
ria galimybes užmegsti su Lie-1 
tuva prekybinius santykius.1 
Jau nustatyta, kokias prekes1 
norima iš Lietuvos importuo-Į 
ti. Vasario 16 d. proga, visa 
Kubos spauda, kaip tai: “Dia-1 
rio de la Marina,” “EI Pais,”( 
“EI Mundo,” “The Havana 
Post” paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventę net pir
mame puslapy, nesigailėdami ( 
jai komplimentų.

slas esąs palaikyti demokrati
nių ir totalitarinių valstybių 
lygsvarą.

Maskvoje sekmadienio vaka
re pranešta, kad jau pasirašy
ta Rusijos-Lenkijos prekybos 
sutartis.

Lenkijoj truputį sulaikytas 
persekiojimas žydų. Lenkijos 
vyriausybė nenorinti rodyti, 
kad ji perdaug arti kopijuoja 
Vokietijos ir Italijos praktiką.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIS.
KAUNAS, vasario 16 d. — 

Lietuvos Nepriklausomybės 21 
metų sukaktis iškilmingai pa
minėta Kaune ir provincijoje. 
Ta proga Valstybės Preziden
tą sveikino telegramomis Jung
tinių Amerikos Valstybių, Es
tijos, Latvijos, Čekoslovakijos^ 
ir Turkijos prezidentai. 
1939/11/18 d.

Dideli darbai miškuose
MARIJAMPOLĖ. — Apskri

ties miškuose eina gyvi miško 
medžiagos paruošimo kurui, 
statybai ir kt. reikalams dar
bai. Prie šitų darbų dirba dau
giau aplinkinių miestelių ir 
kaimų darbininkai, tačiau yra 
daug išvykusių darbininkų ir 
iš Marijampolės. Ūkininkai sa
vo reikalams pirktą mišką pra
dėjo vežtis į namus tik sausio 
mėn. pirmomis dienomis.

Vokiečių kalbai suteik
ta pirmenybė

KLAIPĖDA. — Nuo Naujų 
metų Klaipėdos krašto ‘'Vald
žios žiniose” vokiečių kalbai 
suteikta pirmenybė. Iki šioi vi
si įstatymai ir įsakymai “X 
Ž.” buvo skelbiami pirmoje 
vietoje lietuviškai, o antroje 
vietoje vokiškai. Dabar ši tvai 
ka pakeista.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

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

K ADVOKATO R. SKIPIČIO VEIKLOS 
ARGENTINOJE

Naujienų” korespondento Argentinoje)

Dėl ko šalinamas adv. R. 
Skipitis iš DULR pirmi

ninko vietos ?
Savu laiku buvęs liaudinin

kas Lietuvoje mokytojas Bak
šys, DULRo atsiųstas Brazili
jon po to kaip jau darė pastan
gas vieną liaudininkų skyrių 
sutautininkint... Bet Brazilijoje 
Bakšio “veikla 
pičio kritikos, 
vo iš mokyki

susilaukė Ski- 
Bakšys rezigna- 
i inspektoriaus 
k) “suėsti Skipi

tį”. Rezultate, štai:
Kauniškėse “Lietuvos Žinio

se” 3—XI—38 skaitome:

buvo įkėlęs Pietų Amerikon 
buvo belankąs tik Brazilijos 
lietuvius, o Argentinoje ir Uru
gvajuje dar visiškai nebuvo bu
vęs. Ir kaip tat galėjo “misija 
labai nepasisekti”?
• Mums yra žinoma, kad litus 
doroj antis elementas Brazilijo
je liko nepatenkintas, kada 
DULR pirmininkas pareikalavo 
atskaitų. Tas elementas jau ne 
kartą klaidino liaudininkų 
dienraštį, suklaidino ir dabar.

Mes visiškai nesistebėsime, 
jeigu DULR pirmininkas adv.

Iš Lietuvos
Trūksta samdinių

LIETUVIAI AKIU SPECIALISTAI

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
Georgės Bonnet, Prancū

zijos užsienio reikalų minis
tras, kuris įspėjo Italiją, 
kad nebandytų grobti Pran
cūzijos kolonijų.

Kodėl Ex-Lax Yra
Amerikos Mėgiamas 

Liuosintojas?
Vyrai mėgsta Ex-Lax dėlto, kad

;is gerai veikia ir patikimas liuo- 
sintojas.

Gauną pasekmes!
Moterys geriau mėgsta Ėx-Lax 

dėlto, kad jis švelnus liuosintojas 
... malonus jausliai sistemai.

Vaikai džiaugias Ex-Lax dėlto, 
kad jis lengva paimti.* Jo skonis 
kaip tik gardaus čokolado.

Mėgink Ex-Lax kada bus liuo- 
sintojo reikalas. 10c. ir 25c- dėžu
tės visos vaistinėse,

1     1 ■ '»"!■ ;...... —iii

SĄUOOKITRS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Laxl

UKMERGĖ. — Daugeliui ap
skrities bežemių ir mažažemių 
išvažiuojant uždarbiauti į šiau
rinės Lietuvos apskričius, pa
čiame Ukmergės apskrityje 
pajustas žemės ūkio darbinin
kų trukumas. Vietiniai ūkinin
kai dejuoja, kad jie neišgali, 
dėl savo žemės menko našumo, 
mokėti didesnes algas. Atrodo, 
kad darbininkų išvažiavimas į 
'kitus apskričius, gerokai pa
kenks, ypač stambesniems 
ūkiams, kurių čia daug yra ir 
kurie jau ir taip nugyventi.

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_____ Draugijos Nariai______
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir ne.dėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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.

tinęs Amerikos žiniomis, žadąs 
pasitraukti iš DULR pirminin
kų. Kaip teigiama, Piet. Ame
rikoj jis nemokėjęs susiorien
tuoti, pasidavęs vienašališkai 
įtakai ir jam labai nepasiseku
si ta misija, kuriai jis pasiųs
tas. Vėliau įdėsime platesnių 
žinių.”

Jau netenka abejoti, kad 
“Lietuvos Žinios” tikrai tapo 
vienašališko žmogaus painfor
muotos ir suklaidintos. Kada 
ta “informacija” buvo rašoma, 
tai adv. Skipitis dar vos koją

PRANEŠIMAS
“Naujienų” Jubilieji

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

nuoti. Mat, jis visapusiškai, 
nuodugniai ir aiškiai ištyrė Pie
tų Amerikos lietuvių kolonijų 
gyvenimą ir veikimą. Jis suži
nojo, kad pašalpos “badaujan
tiems Pietų Amerikos lietu
viams” buvo kriminališkai su
vogtos gastroliuojančių “kolo
nijų kapelionų” ir “rašytojų” 
su visokiais dykaduoniais. Ir 
kadangi DULR pirmininkas da
bar tatai žino, tat tokia tragi
komedija tęsti nebegalima, 
bent dėl žmonių akių. Del to, 
galimas daiktas, adv. Skipičiui 
patieks rezignacijos prašymą 
pasirašyti, o pirmininku pasta
tys kitą žmogų, kuris nepažįs
ta Pietų Amerikos lietuvių ir 
vėl galėtų aiškintis, jogei nieko, 
o nieko nežinojo...

Adv. R. Skipičio lankymasis 
turi didelės 
cementavimo 
misijoje nuo- 
pamatysime.

pastabos apie jo veiklą Pietų 
Amerikoje:

Adv. Skipičio prakalbą 
išklausius

Apie tuksiantis žmonių su
plaukė į “Jose Verdi” teatru 
16—X—38 išgirsti, ką pasakys 
DULRo ir Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos pirmininkas adv. p, 
Rapolas Skipitis.

Koncertnię programą išpildė 
“Argentinos Lietuvių Balso” 
moterų choras ir “Liaudies Te
atro” choras. Pabaigoj abu 
chorai bendrai sustoję scenoje 
sugiedojo Lietuvos Himną. 
Chorams vadovavo nenuilsta
mas musų kolonijos chorvedis 
drg. Juozas Želionis.

Lietuviškų tautiškų 
dainelių ir deklamacijų 
pa tiekė mokytojų Z. ir 
iivaikų

srityje. Kiek toje
Širdumo — greit
f.,Apie vasario 16 p. Skipitis
bus Kaune. O čia štai kelios

apsčiai 
V. Na- 

mokinami DULRo iš
laikomų Dariaus Girėno ir Tu
mo-Vaižganto vardo mokyklų 
mokiniai ir mokinės. Toj sri
ty gražiai lietuviškai pasirodė 
Dr. J. Basanavičiaus vardo mo
kyklos, jokių pašalpų negau
nančios, mokytojos E. Ryselie- 
nės mokinami mokiniai.

Tumo Vaižganto mokyklų 
mokinių pasirodymas

*“? CMOCOL*J*P
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iš Lietuvos pašalpos yra krimi- 
nališkai sumalversuotos kunigo 
Janilionio ir kitų jo bendradar
bių. Prašė gerbiamąjį svečią, 
kad padarytų nuodugnią lėšų 
suvartojimo reviziją (nes nė 
10% nenuėjo geram tikslui, o 
90% lapo skandalingai išterio- 
ta. Kolonija ar Taryba galėtų 
prisidėti prie revizijos tik tada, 
jeigu butų jai parodyti tie “pa
teisinamieji išlaidų dokumen
tai”, kuriuos falsifikavo Jani- 
lionis, o valstybine antspauda 
juos tvirtino jo sėbras konsu-

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirmą,
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Sporto

kalba

las Gaučys). “A. L. B.” redak
toriaus kalbai publika griaus
mingai plojo.

Paskui kalbėjo kiti Tarybos 
nariai: Ekonominės Draugijos, 
Liaudies Teatro, Išvien, Mo
mento, Talkos, S. L. 
TVVLMRSF., Lietuvių 
Klubo, Lietuvių Centro 
C. atstovo L. Ryšelio 
skaitytojus supažindins
skirai ir Lietuvos Žydų Draugi
jos atstovas. Publika daugiau
sia pritarė tiems, kurie pabrė
žė “A. L. Balse 
les skelbiamą mintį, kad apart 
mokyklų, jokiems kitiems “rei
kalams”, t. y. nei “namams”, 
nei spaudai, nei klebonijoms 
jokių pašalpų iš Lietuvos siųs
ti nereikia.

” per metų ei-

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SĘELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

(Bus daugiau)

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
• Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

KITATAUČIAI

s **'

r

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

Perkant toną ar daugiau

pilno

su “ka- 
įnešė disonanso:' Tatai 

reikėtų palikti slavams, o ne 
DULR šelpiamų mokyklų lie
tuviukams.

Sportininkai gražiai pasirodo 
su piramidėmis.

Garbes svečias, p. R. Skipi
tis, atydžiai sekdamas progra
mą, jaudinosi. (Na, bet šį kar
tą jis nematė ir negirdėjo nė 
vieno musų studijuojančių me
nininkų. Jie visi p. Skipičiui ir 
visai kolonijai pasirodys “Jose 
Verdi” teatre sekmadienyje, 
lapkričio 6, 1938).

Parengime nebuvo
sklandumo. Mat, dalis publi
kos atėjo pasišokti, o “ceremo- 
nijalas” taip ilgai užsitęsė, kad 
garbės svečias galėjo prabilti 
tik po 6 vai. ir užbaigė kalbą 
apie 8 v. v. Dėl to buvo natū
ralūs dalies publikos nervini
masis, dėl ko jį nuoširdžiai no- 
rėj ilsiom išklausyti šeimynoms 
buvo pusėtinai nemalonu. Šo
kėjai buvo patenkinti, kada 
dviem valandom buvo prailgin
tas parengimo laikas.

Parengimą ruošė ALOS Ta
ryba. Programos vedėju buvo 
‘Liaudies Teatro” atstovas Uso- 
nis. Pirmininkavo Tarybos pir
mininkas pirmasis Pasiuntiny
bės sekretorius p. B. Blavesčili
nas, kuris publiką supažindino 
su p. R. Skipičio biografija ir 
perstatinėjo publikai scenoje 
su garbės svečiu buvusius Ta
rybos narius, kurių 
pirm svečio kalbos,

kiekvienas, 
tarė po žo-

eilėse ma-

a
i?
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
inrNTATTSTA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

VisijTfeiefonaiYARDS 1741-1742
! 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
Telefonu LAFAYETTE 070

koplyčios visose

K i 
^KUusyld^muiNi Lietuvių n^«cvrognum| fieStaffiento Takarata

na

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

i

Cicero
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 

, mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wektern Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St. 
CHICAGO, ILL.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtąją Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

8

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.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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 W. 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

t

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723.

k.

Pirmose publikos 
tesi ministeris p. J. Aukštuolis 
su ponia ir kiti garbės svečiai.

Pirmiausia iš Tarybos narių 
kalbėjo “A. L. Balso” redakto
rius K. N. Norkus, laikraščio 
ir korespondentų vardu. Jis pa
žymėjo šio laikraščio dešimt
mečio sukaktuvių minėjimo 
proga padarytą gražią propa
gandą geram Argentinos lietu
vių vardui vietinių dienraščių 
skiltyse ir kreipdamasis į Pa
saulio Lietuvių Sąjungos pir
mininką pabrėžė, kad siųstos

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

Joseph V. Mockus* Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison S t 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

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

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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez, Hyde Park 3395

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

■ ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanięa Avenue Phone Yards 4908

i<x.:.MkUįr*

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Garsinkitės “N-nose
r

M
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Negyvi Bei Bejausliai Dantys
Rašo Dr. G. Bložis

Skaitydami laikraščiuose bei 
knygose dažnai randame visai 
nejaukių išsireiškimų bei klau
simų, apie kuriuos kartais ga
na ilgokai reikia pagalvoti, štai 
nepaprastas žodis, kuris skaity
tojams skamba labai keistai, 
tai yra negyvas dantis. Negyvas 
dantis — yra toks dantis, iš 
kurio yra išimtas dantgyvis ar-

met bejauslio danties pareigos 
baigias.

Bejauslių dantų daug pas 
žmones randasi dėl to, kad vie
ni dėl nežinojimo, o kiti nega
lėdami savęs prisiversti eiti pas 
dantistą arba, negalėdami atsi
kratyti vaikiškos baimės, neina 
pas dantistą, kol jau skausmas 
nepriverčia eiti. O žmogus, ga-

> E-NAU.TTENU Foto]

WAUKESHA, WIS. — 
Herman R. Salen, buvęs 
distrikto prokuroras, dabar 
yra kaltinamas kreivu liu
dijimu.

KORESPONDENCIJA
Kenoshą, Wis.

C. K. Braze išvyko į 
Floridą

Pereitos savaitės pradžioje iš
vyko į Floridą p. C. K. Braze 
Išvyko jis automobiliu su tri
mis švogerio VI. Papoll dukte
rimis. Pirmiausia sustos Altoo- 
na, Fla., kur gyvena jo duktė 
ir žentas bei vieši žmona. Vė
liau rengiasi aplankyti kitus 
Floridos miestus, kaip antai: 
Miami, Tampa, S t. Petersburg 
ir t.t.

MUMS REIKIA D A U GI A U
ELEKTROS LAIDININKŲ

ba nervas. Aš beveik nesutinku 
su tokiu užvadinimiL Vietoj ne
gyvas dantis, aš pavadinsiu be- 
jausliu dančiu, nes tas dantis 
turi šiek tiek gyvybės, bet ne
turi jausmo, nes griežiant visai 
nesukelia skausmo. Gi be nervo 
dančiui biskį priduoda gyvybės 
cemen hunas ir peridantumas, 
kuris apjuosia dantį ir jungia 
jį su žandikauliu. Taigi kol pe- 
ridantuma yra pilnai gyva, ir 
bejauslio danties gyvybė ilgiau 
tęsiasi. Kai greitai peridantuma 
apvysta, taip bejauslis dantis 
pradeda džiūti ir, kuomet lieka

vęs dantgėlą, suprantama, ilgai 
negali gaišti. Gi pagalba irgi 
nekokia, nes skaudantis dantis 
turi būti ištrauktas, arba išim
tas. Nėra abejonės, jog, ištrau
kimas danties yra greičiausia 
pagalba nuo dantgėlos. Bet to
kia pagalba nelabai pageidauja
ma bei girtina, nes, paprastai, 
žmonės neina pas dantistą pa
galbos ieškoti, kol skausmas jo
neišvaro. O kuomet dantį skau-^o. Reiškia, 
da, nors ir pakenčiamai, taisy
ti jį irgi nėra gera kaip kad 
vos pradėjusį gesti. Nors ir už
taisai skaudantį dantį, bet jis

Prie galo šaknies veikianti in
fekcija ant tų minkštų danties 
pasietelių, nuo ko tie pasiete- 
liai bei peridentuma patinsta ir 
mažiausias danties paspaudi
mas labai užgauna ir dar prie 
to jauti, jog skaudantis dantis 
gerokai ilgesnis už kitus. Gi 
skyli ūkės bei išpuvimo dantyje 
iš viršaus kartais visai nėsima- 

priežastis danties
skaudėjimo paslėpta viduryje. 
Taigi, dantgyviui mirus bei li
kus išimtam, dantis lieka viena 
silpniausių vietų1 kūne, kur už-

Po poros savaičių p. Braze 
vėl grįš į Kenoshą. Į “Naujie
nų” jubiliejinį knocertą jis yra 
pasirengęs atvykti su didele re
prezentacija. Vadinasi, suorga
nizuoti visą būrį kenoshiečių ir 
drauge su jais atvykti į kon
certą.

I •

P-ui Braze linkime smagiai 
laiką praleisti ir pailsėti, kad 
grįžęs į Kenoshą galėtų dar su 
didesne energija pasidarbuoti 
“Naujienų” kon teste.

—Vietinis

€©AL
J

EGG ........................... . $6.00
NUT ............................. $6.00
BIG LUMP .................. $6.00
MINE RUN ................. $5 75
SCREENINGS .......... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

sausas, pradeda trupėti. Tuo-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

nepaliaus skaudėjęs.
Suprantama, kuomet išimi 

dantgyvį, tada patsai danties 
vidurys pasilieka tuščias. Toji 
vieta pripildoma tam tikros me
džiagos, kad jon nesirinktų ne
geistinos medžiagos ir nesifor- 
muotų kenksmingų gasų, kurie 
gali, ir dažnai tas įvyksta, įsi
gauti pro galą šaknies arba iš 
viršaus danties, jei atdaras, ir 
susimetęs pagaminti infekciją, 
nuo ko pradeda dantis skaudė
ti. Tikrenybėj neskauda tas be
jauslis dantis, bet skauda dan- 

! ties pasieteliai bei peridantuma, 
kuri jungia dantį ir žandikaulį.

sikrėtimas gali lengviau užsi- 
megsti, negu kur kitur. Tokiu 
budu daugelis bejauslių dantų 
yra užsikrėtę, o iš to užsikrė
timo žmogus kartais gauna at
darą kronišką dantų votį, vei
kia ant minkštų kūno audinių, 
o danties visai neskauda. Be to 
dar, dantys yra kramtymui 
maisto. Taigi žmogus, nieko ne
žinodamas apie bakterijas bur
noje bei jų veikimą, ramiai 
laukia fizinio pairimo.

Bejauslis dantis, nors jis ir 
gerai atrodo, vienok jo amžius 
yra daug trumpesnis; jis visuo
met greičiau užsikrečia, nes ten

Iš Lietu voš

neįeina kraujas, tad limfetikos

DIDELE EKSKURSIJA
Del informacijų kreipkitės

J. & B. AMBRAZIEJUS 
168 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 Walnut St. Newark, N. J.

JOHN SEKYS 
904 Broad St.. Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BURBAU 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vornon St., Worc»ster, Mari.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Main St., Brockton, Mass.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Dotroit, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
1739 S. Hal.tod St., Chicago, Iii.

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS 
2316 Sarah St., Pittaburgh, Pa.

J. P. WASILAUSKAS 
814 Bank St., Wat«rbury, Conn.

DRAUGAS PUBLISHING CO.

| LIETUVI!

2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111.

Rengia ir prižiūri 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 
AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 13, 1939

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

W HAMRURG-AMER1CAN LINĖJŲ
Įgo]NORTH GERMAM LLOYPS

Leo Norkus Jr.
X

Ambrosia & Nectar
BEER DISTRIBUTOR

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 
mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

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

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

išplautos bakterijos lengvai ten 
įsigauna. Tokiu budu niekas ne
žino, kuris jų po nervo išėmi
mo užsikrės, o kuris tęs norma
lų patarnavimą.

Kartais aplinkybių stovis pa
keičia žmogaus veikimo jėgas. 
Suprantama, kujiui nusilpnėjus 
dėl kokių nors priežasčių, užsi
krėtimas žymiai pagreitėja. Vi
sai sveikiems žmonėms nėra 
taip daug pavojinga turėti vie
ną kitą bejauslį dantį, bet silp
nesniems ir tiems, kurie jau tu
ri tūlas ligas, būtent, širdies, 
skilvio, nervų, sąnarių ir 1.1., 
turėti bejauslį dantį, beveik tas 
pats, kas žaisti su pavojum. Be
jausliai dantys greičiau gauna 
infekciją. Tai jau yra seniai ži
nomas faktas. O kad infekcija 
apie dantis teikia įvairias kimo 
ligas, irgi neužginčijamas fak
tas. Kuris turi supratimą, jog 
didžiuma ligų pareina nuo bak- 
terijų, lengva suprast, kodėl už- 
sipuliavęs dantis gali užnuody
ti visą kūną, nes tas kraujas, 
kuris eina į širdį, plaučius, są
narius, raumenis ir kitas visas 
kūno dalis, eina taipgi ir į dan
tis. Padėkim, jeigu prie danties 
šaknų galūnėse yra pūlių bei 
nuodų, tai kraujas, prabėgda
mas pasiima iš ten nuodų ir nu
neša į kitas vietas, o kurios yra 
silpnesnės, tas vietas užkrečia. 
Iš to kartais virsta pavojinga 
liga, jeigu nėra greit į tai krei
piama dėmesio.

Bejauslį dantį galima paly
ginti prie alkoholio. Jei alkoho
lį supilsi į medinį indą, tai per 
tam tikrą laiką jis išbėgs bei 
išgaruos ir tik paliks pėdsakai. 
Už tai alkoholio dirbėjai bei 
pardavėjai, žinodami jo ypaty
bes, pila j stiklinius indus. iŠ 
kur negali išgaruoti. Teigi, bū
tina pareiga kiekvieno susipa
žinti su dantų ypatybėmis. Vie
nas iš svarbiausių dalykų, tai 
žinojimas, ko dantis reikalauja 
ir jų gera priežiūra.

Per vieną dieną 
1500 vyrų

KLAIPĖDA. — “M. D.” ra- 
šo, kad per vieną dieną į klai
pėdiečių vokiečių saugumo pa
dalinį įstojo 1500 vyrų.

Jurų smogikai nešios rudus 
marškinius, mėlynas kelnes ir 
mėlynas kepures.

Ordnungsdienstas liks tvar
kai palaikyti susirinkimuose ir 
eisenose, o saugumo padaliniai 
turės sudaryt tikrą draugingu
mą tarp įvairių ęluoksnių.

Ordnuhgsdienste dabar esą 
1200 uniformuotų .narių, bet 
balandžio gale busią'2000. Klai
pėdoje dabar yra, 3 būriai po 
120 vyrų, o ateity kiekvienas 
būrys turėsiąs po- 150 vyrų.

Dr. Neumano būstinė bus 
ten, kur buvo prancūzų prefek
tūra. Ten pat bus ordnungs- 
diensto ir sporto sąjungos bū
stinė?

Laisvamanių veikla
UKMERGĖ. — Nesenai įsi

steigęs Laisvamanių skyrius 
rodo daug gyvumo. Ateinan
čią savaitę ruošia Ukmergės 
Jacht klubo svetainėje viešą 
paskaitą, o netrukus mano su
ruošti literatūros vakarą, ku
riame dalyvauti jau sutiko ke
li žymus musų rašytojai ir po
etai. žiemos laiku bus suruoš
tas ištisas ęiklas paskaitų. Vi
sa bėda, kad sunku gauti pa
togesnę salę prieinamomis są
lygomis, nes reikalaujamas di
delis atlyginimas, arba kai kur, 
pav., mokyklose, visai neleid
žiama, nors kitoms organizaci
joms ruošti susirinkimus duo
dami leidimai. Nežiūrint šių 
sunkumų skyrius mano rimtai 
veikti.

Sunki šepečių dirbėjų 
būklė

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

KAUNAS. — Kauno sena
miestyje yra nemaža šepečių 
dirbtuvėlių, kuriose dirba po 
2’—3 darbininkes. Darbo sąly
gos yra tikrai blogos, nes dirb
tuvėlių patalpos dažniausiai 
blogai įrengtos, apšildomos ge
ležinių krosnelių, nuo kurių 
sklinda smalkes. Dirbtuvėlės 
paprastai mažai apšviestos ir 
nešvarios. Darbininkės dirba 
akordiniai. Joms už vieno še
pečio padirbimą, t. y. šerių šu- 
vėrimą, mokama po 15—20 et. 
Per dieną tokių šepečių viena 
darbininkė gali padirbti ligi 
15—20. Jos nusiskundžia, kad 
ne visos yra draudžiamos LL 
gonių kasoje.

• Daugiau elektrikos laidininkų kiekvienam 
kambary padaro gyvenimą daug lengvesniu. Jie 
duoda šalutinį patogumą ir didesnį lankstumą, 
planuojant kambarių pertvarkymus, nes leidžia 
padėti lempas, laikrodžius, radijus ir prietaisus 
kur tik nori.

Dabar galima lengvai gauti gana elektrikos 
patogių laidininkų ir lempų su apsčiu pajėgu
mu, elektrikos įrengimo reikalams aprūpinti.

^Ateikite pasižiūrėti pas artimiausi elektrikos 
kontraktorių, tik kuris turi iškabinęs E. H. F. A. 
iškabą. Po naujuoju valdžios Mažų Išlaidų Fi
nansiniu planu, kuris tikrai naudingas Chicagos 
namams, jis išvedžios laidininkus ir pritaisys 
lempas už menką įmokėjimą ir kiek išlaidų, ko
kius tik norėsi. Galima išmokėjimui per 24 mė
nesiu^, mokant kartu su Elektrikos Bilą... Jei 
norite į Electric Association E. H. F. A. kon
traktorių sąrašui gauti. Taipgi klauskite “Check

20 North Wacker Drive, Chicago, STAte 8887

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONCERTAS 
Ashland Blvd. Auditorijoj 
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NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis* Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

4192 S. ARCHER 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

Išmokėjom A . 
už padėtus 

pinigus

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Denosit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Sercdom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & 10 AN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE-

NAUJA
PAVASARINIŲ

MADŲ
KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted S t, 
Chicago, III.

Vardas------- ---------------------------

Adresas......____________________

Miestas...... . .......................................

Valstija----------------- ------------
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(Ištrauka iŽ d-ro T. Tripplino “Dziępnįk Pudrožy” II T.)

Lengviau atsiduso
Demokratų partijos vadai lengviau atsiduso, kai 

buv. prezidentas Herbert ĮĮoover pasakė Kiucolno dieno
je kalbą, kritikuodamas Naujosios Dalybos politiką. Iš 
tos jo kalbos jie suprato, ka(į Hooveris nori vėl paimti 
į savo rankas vadovybę republikonų partijoje. Farley, 
Garner ir kiti demokratų šulai duotų kažin ką, kad tik 
republikonai nominuotų Hooverį savo kandidatu į pre
zidentus 1940 metuose.

Hooveris to matyt, trokšta. Jisai dar iki šiol nega
li užmiršti pažeminimo, kurį jam teko nukentėti, kuo
met Amerikos žmonės jo ^nesuprato” ir milžiniška dau
guma balsų išrinko Rooseveltą. Jisai geidžia “atsigrieb
ti”, ir jisai turi labai įtakingų ir turtingų rėmėjų.

Bet jeigu Hooveris ir nebus kandidatas, tai, skverb
damasis į republįkonų partijos vadovybę, jisai vistiek tą 
partiją privers priimti daugeli jo idėjų. Juo aiškesnė 
“hooverizmo” ajitspauda bus uždėta republikonų parti
jai, juo lengviau bus demokratams su ja kovoti. Geresnės 
pagalbos demokratams negali būti, kaip priminimas tų 
laikų, kada Hooveris sėdėjo Baltajame Name ir 
žmonėms laukti gerovės, kuri jau yra “už kertės”.

liepė

Panamos kanalo apsauga

NAUJOS KONSTITUCI- |jie ta demofcrątiją įsivąizduoja?
JOS KLAUSIMAS

DANIJOJE
Pažiūrėkime

......... . 1 ■ 1 ■
Rugsėjo mėn. 6 d., šežtadie- to, — tarė ponas Bekeris ir pri? 

dūrė: — nuvešiu ponus su sa-

Svambiausias klausimas atei
nančiuose Danijos parlamento 
rinkimuose bus naujos konsti
tucijos projektas, kuriuo panai
kinami aukštieji rūmai ir įve
dama vienerių rūmų parlamen
to sistema.

Konstitucijai pakeisti Danijo
je reikia, kad balsuotojai dve
juose rinkimuose paeiliui pasį- 
sakytų. už pakeitimą, išrinkdą-Į 
mi daugumą, kurį pakeitimui 
pritaria, ir reikia, kad parlą? 
mentas du kartu priimtų ata
tinkamą įstatymą.

Nuo 1929 m, kiekvienuose 
rinkimuose socialdemokratai 
gauna vis daugiau balsų. Todėl 
galima tikėtis, kad ir šiuose 
rinkimuose jįe lajinės, ir kons
titucijos pakeitimo sumanymas 
praeis.

“BENDRAS ŽYGIS”

Svarstydamas krašto apsaugos reikalus, J. V. kon
gresas pripažino, kad opiausias punktas Jungtinių Vals
tijų apsigynime nuo galimų priešų yra Panamos Kana
las, kuris jungia facifiko ir Atlantiko vandenynus. Kal
bėtojui taip administracijos rėmęjų pusėje, kaip ir opo-. 
zicijoje, nurodinėjo, kad, sunaikinus Panamos Kąnalą, 
karo atsitikime, vienas Amerikos krantas paliktų be ap
saugas arba bųtų atskirtas susisiekimas tarpe Amerikos 
karo laivynų, veikiančių dviejuose okeanuose.

Taigi, Panamos Kanalo apsaugai sustiprinti kongre
sas paskyrė $23,750,000.

Šitas kongreso nutarimas, kaip ir paskyrimas šimtų 
milionų dolerių kitiems ginklavimosi reikalams, rodo, 
kad Jungtinės Valstijos nesijaučia esančios saugios, nors 
jas iŠ abiejų šonų skiria tūkstančiai mylių vandenų nuo 
tų valstybių, kurios ateityje gali būti jų priešai. Taliai 
tas ginklavimąsi gali sukelti baimę ir nepasitikėjimą ar
timesniuose Jungtinių Valstijų kaimynuose, Centralinė- 
je ir Pietų Amerikoje, kurie patys nėra Pėdei Šamui pa
vojingi, bet gali patarnauti kuriam nors stipriam jo prie
šui. Kaimynų palankumas dažnai būna geresne apsauga* 
negu ginklas.

Gruodžio mėnesį pasirodė 
Klaipėdoje Smetonos priešų 
grupės organas “Žygis”. Dabąr 
jo vietoje eina “Bendras žygis”. 
Gavome jo pirmą numerį.

Tą laikraštį leidžia “Lietuvių 
Aktyvistų Sąjunga”, kuri savo 
valdybon išrinko Joną Štaupą, 
Dr. Juozą Pajaujį įr Valerijoną 
Šimkų. Be to, savo generaliniu 
sekretorium ji išrinko Algirdą 
Sliesoraitį, kuris laikinai eina 
ir “vado” pareigas.

Lietuvių Aktyvistų Sąjunga 
suorganizavo 40 žmonių, kurie 
buvo pakviesti į susirinkimą. 
Jos iniciatorius buvo “voldema- 
rininkas” Algirdas Sliesoraitįs. 
Į Sąjungą įėjo trijų opozicinių 
grupių žmonės — katalikai, 
liaudininkai ir nacįonalistai-vol-

“AUTORITARINĖ DEMO. 
KRATIJA”

“Bendras Žygis” rašo, kad 
nepriklausomybės laikais Lietu
vą pergyveno tris tarpus: sutar
tinio visų srovių bendradarbia
vimo laikotarpį 1919-23 metais, 
frakcinio parlamentarizmo 
1924-26 metais ir, pagaliau, 
siauros partinės diktąturos nup 
1927 metų. Pirmasis laikotar
pis buvęs vaisingiausias.

Q kas dabar darytį? Laikraš- 
Įtįs sako;

“Negalime toliau pakęsti 
ištižusių, bęt užsispyrusių 
tąųtininkų režįmo, Bet neno
rime grįžti ir prie Voldema? 
ro diktąturos. Ne dėl to kor 
vojo ir kentėjo dori lietuviai 
demokratai, kąd dabartinių 
metu jie išsižadętų savo, pa
žiūrų įr pasidarytų diktatū
ros šalininkais... Tiesą, gyve
namasai momentas ir aplin
kinių kraštų politinė struktu? 
ra reikalauja, kad Lietuvoje, 
vieton dabartinio režimo, bu
tų įvesta ne pakrika demo
kratija, o drausminga, auto? 
ritąrinė demokratija: tautą, 
laisvų poru pąsįskyrusi sau 
vadovybę, privalo jos ilgesnį 
laiką griežtai, drausmingai 
klausyti.”
Vadinasi, tie Klaipėdos “ak

tyvistai” yra "au tori tarinės dę- 
mokrątijos” šąlininhai.

Demokratija, kurioje gyvuo
ja politinės partijos, jie laiko 
“pakrika”,., (pąląįda). Jie nori, 
kad žmonęs klausyti] “vado.vyr 
kęs”, ‘kurių jie patys laisvai pa-, 
siskirs, t. y. kad valdžia turėtų 
didesnį autprįtetą, pegų “pdkrir 
ko j e demokratijoje”.

Paprąstųį “ąutoi’itarinėmis”’ 
valdžiomis,į yra < vadinamos dik- 
tąįuros> o tą klaipėdiečių grupe 
nori padaryti “autoritarinę” de
mokratiją.

Kaip šitokia kombinacija ąt? 
Bronius L-pjyĮ^ pralĮtikoje, sunku įsi? 

sukis yra vaizduoti. Mes mąnome^ kądj 
einant tuo keliu, kuri siūlo

Pirmame “Bepdro Žygio” nu
meryje įdėta dekląrącija, po 
kąrią pasirašo. Algirdas Slies.o- 
raitis, Dr. Juozas Pajaujis, Jo
nas Staupas, Leonas Prapuole
nis, Ignas Taunys ir 
Ziurys. Laikraščio 
^Yiskąs

Jo, tikslas ęsąs sudaryti vie- Klaipėdos aktyvistai, b,us puei? 
ningą lietuviu polithų sąjungį . La greičiausiai į diktatūrą, o nę 
Pirmame deklaraęijps punkte į demokratiją.
skaitome. jau noras panaikinti politines

“Į. Grąžinti tautai laisvę partijas, reiškia nepasitikėjimą 
rinkti į savivaldybes ir Seį- [žmonėmis,. Ęę( jęigų valdžią 
mą tokius atstovus, kurių no- bus paremta nępąsitikėjhnu 
ri žmonių dauguma, čia pątppio.nėmis,, tąį ji pęi^yepgiamai 
pabrėžiame, kad negali bųt-įĮeis prie to, kad žmonių teisės 
grįžimo į ąępą frakcinę pąr-Jbųtų vis ląbjąu įr labjau ąuyar-, 
lamentarizmo sistemą, o vąL žytos. Autoritarinė domukralija 
dymo forma turi būti pagrįs- tokiu budo ląipspįškąi išsivys-, 
ta tąutos viejimgųmą k draų- tys i autoji tarinę diktatūrą.
sme.” - .-y. - ----------

“Eksportas arba mirtis”
Girdamiesi savo pasiryžimu pądąryti Vokietiją ga

lingą, naciai paskelbė Šukį, kad vokiečiams kanuolės yra 
ręikąljpgįąp, negu ayįęątaš. Ir iš tiesų, kanuolių ir ki
tokių kąro pąbukhj hitleriškoji Vokietija pasigamino 
tiękx kąd visos Šątys dabar jos bijo.

Bet saMSi0 d*. šių metų Hitleris savo kalboje, kuri 
oro baigomis buvo perduotą i visus pasaulio kraštus, 
prįajpąŽiOO, kad Vokietijai tenką kovoti pasibaisėtiname 
ekonominiame mųsyję,

Konsolėmis šitų WUŠį laimėti, deja, negalima. Čia 
reikia Žaliavų pramonei ir maisto produktų žmonėms. 
Sviestas šitoje kovoje yra daug stipresnis ginklas, negu 
šautuvas.

Bet svarbiausias ginklas ekonopiininme fronte yrą 
auksas. Vokietija jo beveik nebeturi. Apyvartoje esančių 
vokiškų popierinių pinigų tėra padengtas auksų tiktai 
vienas nuošimtis!

Kadangi nacių reichas aukso kasyklų neturi, tai vie
nintelis kelias gauti aukso yra prękybą SU ųžsįęnių, Ir 
ta prekyba turi būti pelninga: eksportas turi viršyti iim 
portą.

O dabar su Vokietijos užsienio prekyba yrą kaip tik 
atbulai. Kiekvieną mėnesį ji atneša kelias dešimtis rįili(p 
nų dolerių nuostolio. Kuo ji gali padengti šituos nųoston 
liūs, neturėdama aukso?

Kitokios išeities Vokietijai nėra, kaip tiktai plėsti

Mums ne labai aišku, kas čia 
nurėlu pgsąkyU-. Ką reiškia 
'•‘valdymo forma . . . pagrįsta 
tautos vienipgumų ir drausme”?

Klaipėdos “aktyvintų” laik
raštis sakosi nenorįs grįžipio į 
“seną frakcinę parlamentariz
mo sistemų”. Parlamentui jisai 
nėra priešingas, nes jisai ręiką- 
lauja tautai teisės rinkti į sei
mą “tokius atstovus, kokių np- 
ri žmonių dauguma”. Bet jam

“Frakcijos” parlamente tąi 
partijų atstovų grupės. Jeigu 
nereikia frakcijų, tai nereikia 
ir partijų. Bet, panaikinus par
tijas, kas statys kandidatps į 
seimą? Ir jeigu negalės statyti 
savo kandidatų partijos, tai 
kaip bus galima patirti, kpkių 
ąlstpvų noj’i žmonių dauguma?

Jeigu tie “ąktyvistai” stoją 
už žmonių dąųgmųo? laisvai ią-. 
rįnktų atstovų valdžią, tai jie 
stoją u^ dfflęfe’abją- Bet kaip

Margumynai
Skėčių muziejus

Netrukus Novaros mieste, 
netolį Milano, bus atidarytas 
vienas originaliausių muziejų 
pasaulyje, būtent, skėčių mu
ziejus. Mat, No.vara yra ItąR-- 
jos skėčių pramonės ęęptrąs. 
Muziejuje bus įvairus skėčiai 
npu lietaus ir nuo saulės įvai-. 
rių laikotarpių ir visų tautų. 
Iš visur ten bus surinkti patys 
gražiausieji skėčiui. Taį bus ųe 
tik skėčių madų ir skėčių is
torijos, paroda, bet tuo budu 
perimą spteiktį skėčių pramo?, 
nįninkams progą ateities skė? 
čių madoms kurti. Dar nese
niai skėčiai yra buvę tikrais 
prabangos dalykais: su meni
škais iš brangių metalų pąT 
gamintais kotais, kai kurie net 
brangakmeniais papuošti, brap 
giausių šilkų ir inezginių.

nis,
Prie rusą sienos muitinėjeIvo vežimu, tuojau pakinkys 

labai nevarginu. Teisybė, rado- arklį, o tuo tarpu, mano ponai, 
me ten papeniu sargybas, kan- i 
ninku, Ubai išlavintų žinugų, 
kuris gana gerai laibėju pran
cūziškai, Prūsų pasieniu muį? 
tinėję turėjau gelbėti senu mui
tinės r-ažtinmku, buvusio karį?Į 
ninko motiną, devyniasdešimt 
metų, stąiga apsirgusią vidurių 
gružhmį ęholęyinio pobūdžio* 
Laimė, kad turėjau su savim 
tinkamo vąis.tu, Ųž, prūsų mui
tinės dar per visą mylią vąiz? 
das nepasikeičia, išskyrus kelią. 
Kraštas liūdnas ir nedarbingas. 
Bet artėjant prie Priekulės vis? 
kas pasikeičia: kaimai, laukai, 
lankas, trobos, daržinės, pasto- 
ginės, žirgai, galvijai, smulkie-l 
ji gyvuliai ir žmonės atrodo 
daug gražesni. Ir ponas Ado
mas (kuris ilgai yra buvęs 
Dorpate, Kaukaze ir Naugarde, 
bet už valstybės ribų niekur 
nevažiavęs) negalėjo atsistebė? 
ti, kuriuo budu visa tai pasida
ro ir kaip duoda tuos į akis 
krintančius vaisius. Ypač jį do? 
mino laukuose gubų skaičius, 
varpų didumas, galvijų stam? 
bumas ir žmonių žvalumas. Oi 
juk yra čia tas pats žemaitis, 
kaip ir antrapus sienos, kalba 
ta pačia kalba, tik spausdina ir 
rašo gotų raidėmis.

Dar labiau padidėjo p. Ado
mo nustebimas, kai per dvi 
mylias nuo Klaipėdos įvažiavo
me į Tilžės—Klaipėdos traktų 
ir puikiu vieškeliu nėrėme j 
priekį vis per kąs kart gražes
nį ir su geresniais pastatais 
kraštą. Kas kelios minutės su
tikdavę,m vęžimų su tlirtmgais 
vąlstieęįais, huyie visuomet 
mąndagiąi ąyeįkino mus žemai
čių Laibą. O kokie tai augalo
ti įr kąip gerąį atrodą žmopės! 
Kąį kurie ąlrp.da tartum milži
nui, o žiuri taip drąsiai, su pa
sitikėjimu, ir taip mandagiai, 
kaip žiųopęs, kurie niekuomet I tis f tiktąį vįęuąą jąimas pąsie- 
nepažino vergįjoą. |nio sąrgybas karininkas jau

taip užsigrūdinęs, kad ir po 
mėnesio jis maudysis. Nepa
prastai šąltąs vanduo, šiurpulys 
maųę krečia.

Tačiau neuorįu būti laikomas 
bailiu, nes prūsokas į mane 

laukuose, kur dabar banguoja I žiuri panįękmamu žvilgsniu, o 
miežiai, bet dąrbų, prąkaitu ir žino, kad mes lenkai, ir nedidę- 
mėšlu gyventojai tų Sącbarą lį teturi supratimą apie musų 
pąvęrtę derlingiausiais laukais, ištvermingumą-
Bet štąi šiaurės horizonte ma- O antra yertu^ ąrgį iž taip 
tyti kažkpks akimi neąpmato- toli atvykau vien tik pasižiurė- 
mas, p balta puta švitįs plptąs, ti jurus?
girdėti smarkus baugu šnipkš- Pq velnių! maldausi, nors ir 
tiinas — P Dięve! tai jura, ku- sustingčiau vandenyje. Nusime- 
rios taip senai ilgėjau, štai ma- lu apklotą, kuriuo susisupęs 
tau ją dar kartą, inano myli- vaikščiojau beveik puąvaląndj 
mą, didžių šniokščiančią jurą!., paplūdimyje, šoku į jurą kaip

Mano susijaudinimui nebuvo tik tuu metų, kąi atšniokščia 
ribų, o jis buvo tpks iškihnią- banga. Brr..., koks baisus jspu- 
gas kaip malda: nes vėl girdė- dis. Bapga mane pakelia įr 
jau vandenų mu?iką, traukiau parverčia. Kita banga puola ir 
į save kvapą miškų, ąugančįų 
Neptūno bedugnėse.

Bet štąi įvažiuojame į (ą nuo
stabų miestų, kuris prieš dvę- 
jis metus, gaisro ištiktas, buyo 
virtęs degėsių kruya, p, šian
dien to gaisro nę pėdsakų ne-1 ką dar^ čU manim jura, toi nie? 
matyti įr gražiai atstatydintas kas nesupras, nei mano plunks- 
su anglišku konfortu, su įtabž- na pajėgs aprašyti. Iškenčiau 
ku lengvumu. Gatvės puikiau- šešias minutes, paskui nubėgau 
šiai išgrįstos, visi ųąmąi dažyti, į paplūdimį, susisupau į 
su priebučiais, vijokliais ir dau- siaustą ir kalenau dantimis 
gybe gėlių. kaip, dvidešimt griaučių.

Keleri metai karo neliktai —Bęgiokt po,pe, turį
išlygino atsįstatydinimo išJa|- nors susišildyti, nes šiaip su- 

bęt praturtino vįsus, gy^ sirgsi, — pataria man sargy- 
kurių skaičius kąrpĮbos karipinkas.

Bėgioju, šokinėju, rankomis 
trankau šonus, bet sušilti ne-

pailsėkite sodelyje ir atsigai
vinsite šamapanu.

Negalima buvo atsisakyti nuo 
to malonaus ir mandagaus 
pirklio pasiūlymo: važiuojame 
prie juros, man širdis plaka, ta? 

■ rytum artinčiaua prie seniai ne? 
matytos mylimosios.

Štai ir esu šąlia tavęs! Mą- 
tau, kaip tąvo bangos kyla iš 
gelmių, buriasi į aukštus kal
nus, viena po kitus, kaip nesu? 
skaitomi kariuomenės bųriai. 
Matau, kaip bėga prie manęs, 
kaip dužtą prie kranto, bąisiąi 
šniokšdamos su įnirtimu ir nu
sivylimu, kaip užlieja didel 
smėlio plotą balta puta ir ve 
lyg nutvilkytos grįžta į gelmes.

Iš susijaudinimo netekau žą- 
do, pabėgau nuo savo bičiulių, 
kad manęs nekalbintų, nes van
denų balsas, nors ir baugus, 
bet jautriai prabyla į mano šir- 
dį.

Ilgai stovėjau paskendęs iš
kilmingose mintyse. Saulė lei
dosi. Žvarbus vėjas suskaitė vi- 

|sus mano kaulus. Kur mano bi
čiuliai? A! duoda ženklą nosi
ke aukštame juros švyturyje- 
Pumiu į jį, kad dąr kartą pa
matyčiau saulę ties vandenimis- 
Pavijau saulę: dar visąs dįokąs, 
kurį apačioj uždengė vanduo, 
vįršuje matytį ties bangomis.

Įlugsęjo mėn- 7 d., sekmadie
nis,

Perkame vilnonius apklotus 
ir vįs dėlto vykstame į pajūrį 
maudytis, nors bangos ^tįprįaį 
mušą įy pačią šaltas vėjas. Be
veik per varstą už švyturio pa
jūryje išrikiuotos dvi eilės bu
delių maudytis vyrams įr mo
terims,-

Privažiuojame prie pirmos 
tų budelių eilės, paskirtų vy
rams. Dievaži, niekas neturėjo 
noro atvykti šiandien IU&udy-

nepažino vergijos.
Jau jautį, kad esi petoįi ju

ros. Jauti atmosferos ątmąįną, 
vėjas kaskart pučia šaltesnis, 
kažkąįp kvepia jodas ir švie
žumas. Ir žemė butų smėlėta, 
smilčių pūgos siaustų tuose

t*' i .Ull-ll/Ml " ' T ’t

eksportą.. Ir štąi Hitleriu VičieRls sąvę ągęptąnis nąiflię 
jr vžgięniyoąe davė grięžtą įsakymu “Ęksportas arba 

padidinti prekių 
rudoji diktatūra

oprįis'’. Bet jeigu kitos šąlys nenorės 
pir>Kiwa iš Vokietijos^ tai ką tuomet

tokios aukštos moters. Varšu
voje nieko panašaus į ją augu
mu nerasi. Net pana Michalina 
N., dabartinė Lvovo operos dai
nininkė, tiktai nykštukas paly
ginti su ta milžiniška, jauna, 
ęokios dvidešimties metų lietu- 
vąitę.

O graži buvo, 
tus, akys tamsios, 
dantys, iš tikrųjų 
haltįjo lietuvaitės 
vertąs Kęstučių ir

Gaila, kad mes 
susikalbėti. Nemokėjo nė vieno 
žodžio nei vokiškai, nei lenkiš
kai — kąlbčjo tik žemaitiškai.

Pas mus tokią Er|ę galima 
bųtų pąrodyti už pinigus. Nes 
moteris pusseptintos pėdos 
aukščio, yispr — tikra reteny
bė,

Urtė daugiau man įkvėpė ši- w 
limos savo ypatybių išvaizda,’ 
negu savo likeriu. [“L. A.”] 

Išvertė J. T.

veidas skais- 
lygųs balti 
puikus Pa- 
pa veikslas, 

Vytautų.
negalėjome
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ĮVAIRENYBES
Vokietijoje surinkta 17, 

000 vagonų senos 
geležies

Vokiečių laikraščiai paskelbė, 
kiek šiais metais pavyko su
rinkti senos geležies vadinamo
jo geležies laužo. Pereitais me
tais visoje Vokietijoj senos gc- # 
ležies buvo surinkta apie 100,- ' 
000 tonų. Tačiau kadangi akci
ja dar visai nebuvo pasibaigu
si, tai geležies rinkimas buvo 
vykdomas toliau ir šiais me
tais. Nors šiais metais sęnos ge- 
ležįes. rinkimo darbas kai ku
riose vietose tebuvo palyginti 
labai vėlai pradėtas, tačiau iki 
šio laiko surinkta neįtikėtinai 
daug vadinamojo geležies lau
žo, būtent, 17,000 vagonų. 
Koks tai yra didis, galima įsi
vaizduoti iŠ to, kad 17,000 va
gonų trąųkimo ilgumas atitik
tų kelią tarp Berlyno ir Mag-

tenka pastebėti, ,Šią proga 
kad senosios 
vokiečiai lapai daug patarnau
ja savo geležies pramonei, nes 
yrą visa eilė didelių metalo 
fabrikų, kurių plieno gamybai 
csji sunaudojama daugiau nei 
puse vadinamojo, geležies lau
žo. Tačiau vokiečiai renka ne 
vien tik geležį, bet ir daug kitų 
senų daiktų, kurie būna sunau
dojami įvairioms gamybos rū
šims. Tuo būdų Vokietija labai 
daug sutaupo pinigų, kuriuos 
reikėtų išvežti į užsienius žalia
vai pirkti. Senų medžiagų įve
žimui Vokietiją per vienerius 
metąs išleidžia 35 milijonus 
markių, o geležies laužui iki 
25,0 milijonų markių. Vykdant 
plačią taupymo akciją viduje, 
tįe skaičiai kiek sumažėja.

M

perbėga per mane. Trečia vėl 
mapę pakelia nuo žemės ir pe
ša ant savo keteros, Ketvirta 
vėl pakerta kojas, penktoji 
trenkia i galvą taįp, kad net 
ausys pradeda spengti, Ach,

Kiek yra pasaulyje iš 
viso ąutomohilių

ap-

kuo

das,
ven tojus,
metu išaugo nuo 12 ligi 20 
tūkstančių.

Sustojome “Lepkų” vįę£b,Uty-[ galiu.
je su ereliu dįdž.iojpję gatvėje, —Išgerk, pone,
kur mums, labai gėrę. UŽ dvi®^ Pfttąęia karininkai.
jų trijų nąmų puo čia yrą Be?
kerio krautuvė, kur bęyęik per 
pusvalandį npsipirku kadmiui 
dvi eilutes, skąlbimų^ ąvglynę.

—O dabar, pone Bekėrįį ku
riuo čia tiesiau prie juros? — 
klausiu krautuvės savininką-

—Tai gana sunku pataikyti/ 
o kelio bus arti pusantro vars-

degtinės, —

— Nepasiėmiau su savim nė 
lašo

—Gausi tamsta likerio pas 
Uftę, P.psį inOMAką pier- 
gimj, kurį patarpoMja Lydelčse, 
paskirtose ponioms.

Apsirengiu ir be dvasios be- 
gu Urtę-

Kaip gyvas nebuvau matęs

atsakiau.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių žemės Ūkio Departmento 
apskaičiavimu, visame pasau
lyje šiuo metu yra 43,078,690 
automobilių. Iš to skaičiaus 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se yrą 30,041,292 automobiliai. 
Palyginus su praėjusiais me
tais, automobilių skaičius J. 
Ą. Valstybėse šiemet padidėjo v 
2,518,463 automobiliais. Pasku
tiniam® dešimtmetyje automo
bilių skaičius visame pasauly
je padidėjo 43 proc. Vienas au
tomobilis tenka 48 žmonėms, 
tuo tarpu kai prieš dešimtį 
metų vienas automobilis tek
davo 64 žmonių. J. Ą. Valsty
bėse vienas automobilis tenka 
4 su puse žmonių. Tolimesnes 
vietas motorizacijoje užima 
Anglija, Prancūzija, Vokietija, 
Kanada, senovinė Austrija ir 
t. t. Paskutinę vietą užima A- 
frikos negrų respublika Libe
rija, kur vienas automobilis 
tenka 12,821 žmonių. r*

i



Antradien., vasario 21, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.
tapti šios gražios ir gausingos 
šeimos nariais.

Su pagarba,
S. J. Petrauskas.

ADOMAS MARKŪNAS
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugiją 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halste^ Street. Telefoną? Ganai 0117

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, jždinįnkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas J. DEGUTIS, trųstisąs
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVJDAS, Dr-jos Daktaras, K. GŲGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO VAJAUS VEIKLA
Jubiliejinis Vajus prasidėjo 

su vasario pirma diena šių me
tų. šio Jubiliejinio Vajaus tiks
las įrašyti į Draugiją mažiau
siai 1,500 naujų narių.

Nors dėl tam tikrų priežasčių 
negalima buvo spėti kontestan- 
tus suorganizuoti prieš kontes
to pradžią, bet kontestui prasi
dėjus, nors lėtai, bet kontestan
tų skaičius vis didinasi ir didi
nasi. Kol kas konteste darbuo
tis apsiėmė daugiausia seni į- 
gudę kontestantai ir visi yra 
pasiryžę įrašyti daug narių, kad 
galėtų pasiekti aukštesnius laip
snius, ir tokiu budu laimėti di
desnes dovanas. Yra apsiėmę 
keletas naujų kontestantų, ku
rie nori išmėginti savo gabu
mus gavime naujų narių, bet ir 
šie turi pasiryžimus gauti ke
lis desėtkus naujų narių, kad 
galėtų gauti nors mažesnes 
vanas.

Neužsiregistravę 
kontestantai

do-

nes tas nėra sunkų, tik ręįkią 
noro ir pasiryžimo.

Kurie neturite ąplikacijų, o 
norite pasidarbuoti Draugijos 
labui, tai užeikit į ofisą pasi
imti, arba prisiųskit laišką ir 
mes prisiusime į namus. Lauk
sim pasidarbuojant,

Jubiliejiniaiu kontestui 
pąsibaigus

Jubiliejiniam kon testui pasi
baigus turėsim pabaigtuvių ge
gužinę. I pabaigtuvių gegužinę 
kiekvienas narys įsirašęs Jubh 
liejinio Kontesto metu, gaus li- 
kietą, taipgi nemokamą tikietą 
valgiui ir gėrimui. Pavieniai na
riai, įrašę narį į Draugiją, irgi 
gaus tikietųs nemokamai už į- 
rąšymą nario. Taigi, užbaigę 
kon les tą, galėsim linksmai Švęs
ti gegužinę.

Kviečiame Draugijos narius į 
darbą, kad per šį Jubiliejinį 
Konlestą galėtume prirašyti kuo 
daugiausia narių.

Kas nepažįsta p. Adomo 
Markūno?

Agentavimas — tai jo antra 
prigimtis. Savo laiku jis dirbo

stambiai nejudomų nuosavybių 
firmai ir parc|ąvinėjo nąmų? ir 
žemę. Toję firmoje jis ėjo net 
lietuvių skyriaus munudžerio 
pareigas.

Kai dėl depresijos tos rųšies 
biznis sumažėjo, tai Adomas iš 
kalbamos firmos pąsitrąųkė. 
Tačiau vis vien nepaliovė agen- 
layęs,

Ageutavimo srityje p. Mar
kūnas tad turi labai didelį pa
tyrimą. Jis gerai pąžįMa žmo
nes, žino, kaip prie jų prieiti, 

< kaip biznį su jąja padaryti. Ka- 
i daugi jis yra ir Chicagos Ue- 
i tuvių Draugijos jubiliejinio 
kontesto dalyvis, atseit, kontęs
iau tas, tai sumanė ir savo, hole? 
goms vieną kitą naudingą pa
tarimą suteikti kaip reikia na
rius įrašyti. Reikia manyti, kad 
tais patarimais galės pasinau
doti ir kiti, kas narius įrašine? 
ia-

Kitoje vietoje yra iššpąųs.din- 
tąs itin įdomus p. Adomo Mar
kūno straipsnis apie tai, kaip 
reikia naujus narius į draugiją 
įrašyti.

Mrs. B. Nainis 
Mrs. Aleliunienė 
Ch. Liubinas 
Zameckis 
G. Stašaitis 
Kazlauskas 
J. Čepaitis 
V. Babilius 
M. Darbučinskienė 
An. Petraitis 
Mrs. Šlapelis 
Agota Janušauskienė 
J. Gudjonis 
Ą. Ąlvidas 
Mrs, Denušis 
J. Bočiunas 
Mr. Žickus.

(Bus daugiau)

jau KAS GIRDĖTI

Taisyklės
Kad butų galima sėkmingai 

narius įrašyti, lai reikia susi- 
pąžipti su pačiomis paprasčiau
siomis vadinamojo “seilsmeu- 
šipo.” taisyklėmis. Tos taisyk
lės. būtinai reikia žinoti kiek
vienam agentui arba organiza
toriui, kuris nori turėti pasise
kimo savo darbe.

Pipniausią reikia turėti pla-. 
nas darbui. Jei dirbsime 
akių plotu, palaidai, lai ir 
zultatai bus nekokie.

tik
re-

kalba: 
agentą, 
su juo 
Tokie

rime kelis desėtkus pasižadėjo-, 
šių žodžiu, kad jie dalyvaus Ju
biliejiniame Konteste, bet vis 
kažkodėl delsia ir dar neužsire
gistravo ofise, todėl kontesto 
vedėjas negali jų skelbti kaipo 
kontestantų. Kaip tik gausim iš 
kurio nors Draugijos nario pra
nešimą, kad apsiima dalyvauti 
Jubiliejiniame Kontesto, tai mes 
paskelbsime “Naujienose” ant
radieniais kiekvieno vardą ir su 
kovo mėnesio pradžia pradėsi
me skelbti kontestantų vardus, 
kiek kuris laike savaitės įrašys 
naujų narių.

Taigi, atkreipiame Chicagos 
Lietuvių Draugijos narių dėme
sį ir kviečiame Draugijos na? 
rius imti dalyvumą kon tos te, 
tai yra apsiimti kontestantų jr 
tuč-tuojau prisiųsti mums savo 
vardą. Žinokit gerai, gerbiami 
Draugijos nariai, kad viena val
dyba ir keli kontestantai nega
li prirašyti 1,500 naujų narių. 
Čia reikalinga visų narių pagal
ba. Todėl apsiimkit darbuotis 
kaipo kontestantai, o mes pagel
bės! iue su laikraščio pagalba

PAVYZDYS KITIEMS
žemiau dedame draugo S. J. 

Petrausko laišką kontesto ve
dėjui. Iš to laiško patirsite, kad 
Rockfordo kolonijoje yra užsi
mota įrašyti mažiausiai 50 nau
ju narių.

Ir ;tai bus. padarytai t
Iš praeities yra žinoma, kad 

draugas Petrauskas paprastai 
padaro daugiau, negu pasiža
dą. Pavyzdžiui, pereitame kon- 
teste jis ne tik išpildė savo kvo-

pą: vadinasi, įrašė pusėtiną! 
daugiau narių, negu kvętos bu
vo numatyta.

Smagu skaityti tokį pasiryžj? 
rno kupiną laišką. Jis yra šau
nus pavyzdys kitiems, kad jei 
dirbama entuziastiškai ir sų 
pasišventimu, tai ir rezultataį 
esti geri, štai kaip skamba 
draugo Petrausko laiškas:

K. Augustui,
Kontesto vedėjui^
1739 S. Halsted St.,
Chicago, III.

na?
dar-

lutį

Kontestantai jau veikia
Užsiregistravusių kontestan- 

tų, lai yra kurie suliko koptes- 
te darbuotis, jau yra 23. Ka
dangi daugiausia šie kontestąp- 
tai yra patyrę darbuotojai, tai 
jau per pirmas kontesto dienas 
kai kurie prirašė po keliolika 
naujų narių. Pradžia atrodo ge
ra, ir jeigu kontestantai neat- 
liadžiąį ir su pasišventimų dar
buosis, tai kontesto pabaigoje 
galėsim pasidžiaugti gerais vai
siais.

trumpais 
jogel 

rimtai 
į kon- 
ir eų?

Pavieniai nariai

mes turim daug savo draugijos 
patrijolų. Tokie nariai atėję j 
ofisą pareiškia, kad kon testam 
tu būt negali, kadangi neturi 
tam laiko ir drąsos, bet įrašyti 
vįeną-kilą narį tai jo prieder? 
mė kaipo organizacijos nario, 
Jie pasiima keletą aplikacijų 
dėl naują narių. Jau keletas to-? 
kių narių savo užduotį atliko 
prirašydami į Draugiją naują 
narį. Taigi čia pamoka ir pa- 
akstmimas kitiems Draugijos 
nariams, kad pasistengtų įrašy
ti į Draugiją nors vieną narį,

Šia proga nors 
bruožais noriu pabrėžti, 
aš, kaipo, konlestantas, 
jau esu užsimojęs stoti 
struktyvio darbo vėžes
tųzįastįškai žygiuoti prie savo 
užsibrėžto tikslo. Snūduriavimo 
laikas jau praėjo, o dabar prį-. 
siartino momentas realaus dar-. 
bo„ Momentas, kuris reikalai}-, 
ja nuosakaus darbo, ambicijos! 
ir nuoširdaus pasišventimo tai 
užduočiai atsiekti. Na, o juk. 
kiekvienam savaime yra aiškių 
kad kas su pasiryžimu ir alsi-, 
davusiai dirba, tas ir laimi.

Aš nesvyruodamas pareiš
kiau duodamas savo garbės žo-. 
dį vasario 5 d, įvykusiam po
sėdyje Rockfordo. Lietuvių K u L 
tu ros Draugijos valdybos ir 
drauge pastovios komisijos, 
kad šitame jubiliejiniame kom 
teste turės bpt įrašyta neina-? 
žiau k^ip 50 nąnjų narių į ChL 
cagos Lįętuyių Draugiją ir kac 
tai bus atsiekta be didelio var? 
go. Nes šios kolonijos visi ger 
Žmones lietuviai kuo aiškiam 
šiai pritaria Rockfordo Lietu
vių Kultūros Draugijos pavyz? 
dingai veiklai ir jos kilniems 
siekiams. Todėl pas juos natų? 
ralių Hudu gimsta palinkimas

Pardavimas
Tarsime, jus apsiėmėte 

rius įrašinėti. Kaip turite 
bą pradėti?

Kiekvienas juk žmogus 
giminių, draugų, kaimyi
šiaip gerų pažįstamų. Nėra ma
žiausios abejonės, kad iš to bū
rio, tam tikras nuošimtis suda-. 
ro gerus prospektus 'draugijai. 
Reikia tik prie jų prieiti, rei- , 
kia, kaip sakoma, priklausymą 
draugijai naudingumą “paro
dyti”. Kai tokiu budu pasiseka 
asmenį prikalbinti, kad jis į 
draugiją įsirašytų, lai tada rei
kia ne tik tinkamai organiza
cijos naudingumą išaiškinti, 
bet ir bendrai draugiškumą 
akcentuoti. Pabrėžti tą faktą, 
jog vienos organizacijos nariai 
turi sudaryti lyg ir vieną šęi? 
mą, Kai nąry? suserga, (ai jam 
yra teikiama pašalpa; kai jis 
miršta, lai draugija rūpinasi jo 
palaidojimu. Visiems nariams! 
reikia rūpintis, kad jų organi- 
ząciją hutų stipri, kad ji aug
tų ir klestėtų.

Kaip reikia surasti 
prospektus

Kai naujas narys pasidaro 
palankus, tai tada jau reikia 
prašyti jį, kad jis nurodytų sa
vo draugus ar pažįstamus, ku
rie tiktų draugijos nariais būti.

Jei taip pradėkime dirbti* tai 
mums atsidarys variai į didelį 
iv platų kelią, kur susiras daug 
įvairių prospektų. Tačiau visa
da turėkite su savim piešelį, 
plunksną ir aplikaciją. Be tų 
dąlykų nekalbinkite prospektų. 
Tųi viena. Taip pat nekalbinki
te prospekto, kada jis užimtas. 
"Tokiu atveju geriausiai susitar
kite su juo kitą kartą pasima
tyti. Paaiškinkite, kad turite 
jąm labąi naudingą dalyką, Bęl 
tą} padarykite paslaptingoje 
formoje, kad galėtute jį sųip-. 
tyjguoti. Jei tąį padarysime, tai 
bus nesunku susitarti su pros
pektu dėl kitų pąsjrpalymo-

Kalk geležį, kol ji karšta
Sutartu laiku ir sutartoje 

vietoje būtinai bukite. Tai la
bai svarbu. Be to, reikią pųnk? 
tąalumo prisilaikyti. Pirmas 
pasimatymas ir pasitarimas sų 
prospektu yra daug svarbesnis, 
ųęgu keli vėliau. Todėl reikią 
stengtis, kaip sakoma, geležį

kalti, kol ji karšta. Vadinasi, 
daryti viską, kad prospektas 
sutiktų įsirašyti. Tačiau čia rei
kalingas taktas. Svarbu nesi
karščiuoti ir nesileisti į pašali
nius ginęus, kurie jūsų reika
lui gali tik pakenkti. Ginčų ir 
tuščių argumentų reikia visais, 
budais vengti, kadangi tai lik 
trukdo darbą.

Kostumeris visada teisingas
Jei prospektas informacijos 

tikslais klausia vieną ąr kitą 
dalyką paaiškinti, tąi jo pagei
davimą išpildyk- Atsakyk į 
klausimus, kurie yrą tiesiogiai 
su draugija susiję. Jei prospek
tas pradės kalbėti apie pašali- 

tai duok jam 
Nebandyk 
nebandyk

nius dalykus, 
progos išsikalbėti, 
nutraukti jo kalbą 
į ginčus įsileisti, nes jie gali tik 
gerą nuotaiką sugadinti. Kada 
prospektas baigia savo kalbą, 
tai ir vėl apie reikalą kąlbėk. 
Tos taisykles prisilaikydamas, 
visada gali tikėtis neblogų pa-

Reikalinga lavintis
Kai kurie žmonės yra 

nuomonės, jog geras agentas 
turi užgimti. Taęian tįk iš. da
lies taip tėra, žinoma, agentui 
yra reikalingas tam tikras ga
bumas. Vienok labai svarbus, 
dalykas taip pat yra išsilavini-, 
mas, Pavyzdžiui, daktaras, ad-. 
vokatas ar kitoks profesionalas, 
turi daug dirbti, kol pagaliau 
gali savo profesijoje dirbti. Vie-' 
uos profesijos žmonės gali būti 
daugiau ar mažiau gabų?, dau-. 
giau ar mažiau sėkmingi, bet 
visi jie turį turėti tam. tikrą iš
silavinimą.

Tas pat yra ir su agentais. 
Agentui taip pat yra reikalin
gas tinkamas išsilavinimas. 
Skirtumas tik tas, kad kiek
vienas musų noromis ar neno
romis iš dalies turi būtį agen
tas. Vadinasi, kiekviename gy-. 
venimo žingsnyje jis. turi susi-, 
durti su tuo, ką męs vadiname 
“seil?menšiRuv. Mes visą ]ąjką 
juk bandome kitu? įtikinti,, 
bandome jiems ką nors “pąr-. 
duoti”. j

Gęrąs, meškeriotojas ir 
geras agentas

Štai kodėl agentavimas yrą 
tok? dalykas, su kuriuo meą vi-, 
są laiką susiduriame. Geras 
agentą? bando studijuoti žųio? 
ne?, jų būdą, jų gerąsias ir hlo-, 
gąsias puses* Jis stengiasi su-. 

I prasti tuos budus, kuriais lępg? 
viau galima prieiti prie žųio-r 
nių, paveikti- juos. Juk ir ge? 
ras meškeriotojas nepasitepki? 
na vien tik kabliuku ir slięku, 
bet stęngiasi dąug visokių Jęiti, 

L dalykų patirti. Jis žino, kokio? 
, jo vįętojįę jr kokiu laiku yra ge? 

FjąU pi^kerioti. Kaip giliai yei? 
kia meškerę įleisti, kad žuvis 

. geriau kibtų ir t. t.

tos

Meškerioti gali kiekviena? NUOŠIRDŽIAI DIRBA 
; žmogus. Su agentą v imu irgi 
tas pat. Tąčiau geras meškerio
tojus turį • studijuoti meškerio
jimo sąlygas; tą put turi daryti 
jr gerus agentus.

Nereikią nusiminti dėl 
nepasisekimų .

Šiek tiek patyręs agentas 
greit susigaudo, ar prospektą 
gubma įrašyti, ar ne, Jeigu jis 
ma|o, kad nėra galima įrašyti 
jį į draugiją; tai be reikalo ir 
laiko negaišta.

Jei pasilaiko nepasisekimų 
(su nepasisekimais ink visiems 
tenka suaidurti), tai agentas 
neturi nusiminti? Dažnai mes 
iš savo klaidų mokomės. Be-< 
dirbant Chicagos Lietuvių 
Draugijai pasitaiko taip^ jog 
prikalbintas prospektas susyk 
nepajėgia visą įstojimą sumo
kėti, Pasižada kitą kartą sumo
kėti. Bet Štai, žiūrėk, kitą kar
tą jis jau visai kitaip 
keikia draugiją, keikia 
keikia ir kitus. Tiesiog 
negalima susikalbėti.
nuotykiai kai kuriems gali pa
kirsti norą daugiau dirbti. Bet 
tie nemalonumaį turėtų tik dar 
labiau užgrudyti agentus siekti 
savo tikslo.

Daugiau pasiryžimo
Tuos kelis žodžius apie narių 

gavimą rašau ryšium su prasi
dėjusiu Chicagos Lietuvių 
Draugijos kon tęs tų, Per metus 
su viršum dirbs kelios dešim- ’ i
tys kontestantų. Vieni jų turi 
daugiau patyrimo, kili mažiau. 
Vieni jų yra dalyvavę kituose 
konlestuose, o kiti ne. Savo žo
džius aš daugiausia kreipiu i 
tuos, kurie neturi patyrimo. Jie 
turi būti pasirengę su visokiais 
nemalonumais susidurti ir su 
nepasisekimais susitikti. Bet ne
malonumai ir nepasisekimai ne
privalo. palaužti jų pasiryžimo 
dirbti. Mes turime tvirtai nu
sistatyti, kad dirbsime, nežiū
rint į nieką, o jei taip nųsislą- 
tysime, tai turėsime ir rezulta
tų. Gal tie rezultatai ir nebus 
tokie dideli, kokių mes pagei
dautume, bet vis delta šis tas 
bus. padaryta- O jei iš pat pra
džių rankas nulcisime, tai, ži
noma, nieko gero ir nepadary
sime, ?r-Ad. Markūnas.

P4ą Mąrthą AlęRims
Tai p-ia Martha Aleknus, 

kuri tikrai nuoširdžiai platina 
bazaro serijas. Į serijų platini
mą ji tiek įsitraukė, jog yra 
pasiryžusi bent šimtą jų išlei
sti. Pačioje pradžioje ji parei
škė, jog reikią tik noro, o pla
tinti serijas nėra sunku, ka
dangi žmonės noriai jas ima.

P-ia Aleknus serijų platini
me turi tikrai didelį pasiseki
mą. Kadangi bazaras jau nėra 
labai toli (jis įvyks kovo 25 ir 
26 dd.), tai kai kurios pažįs
tamos. moterys prašo ją, kad 
padėtų ir joms serijas išpla
tinti, P-ia Aleknus joms atsa
ko: “Jei pasiėmėte kokį darbą 
dirbti, tai ir dirbkite. O jei 
dirbsite, tai ir pasėkos bus.”

Reikia tikėtis, jog ir ateity
je p-ia Aleknus su tokiu jau 
entuziazmu ir pasiryžimu 
dirbs musų draugijos labui.

Jubiliejinis kon- 
testas

Šios savaitės būvyje apsiėmė 
darbuotis Jubiliejiniam Kontes- 
te kaipo kontestantai šie asme
nys:

Constantin Cepulevičius
Thomas Šalkauskas
Jobu Petkus

Gerbiami Draugijos nariai! 
štai jums proga pasirodyt prieš 
Chicagos publiką, kiek kuris 
galite gauti naujų narių į Chį- 
cągos Lietuvių Draugiją. Kad 
galėtute parodyti Chicagos pų 
blikai sąvo gabumus ir kad jų 
sų vaidas butų minimas kas 
antradienis
turite įstot į Jubiliejinį Kontes- 
tą priduodami savo vardą j 
Draugijos ofisą, 1739 So. Hals- 
ted St. Už pasidarbavimą Drau
gijos labui duodamas atlygini
mas.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės į ofisą. Lauksime!

Naujienose”, tai

Bazaro serijų 
platintojai

ba

Bazaro darbuotojai
Daugiausia Bazaro serijų iš

platino šie Draugijos nariai:
V. B. Ambrose
Adomas Markūnas
S|, Rudelis
Mrs Dcnuš.ienė
Martą Alekna
F. Pučkorius
A. Maskoliūnas

• G. Stašaitis
Mr. Kazlauskas
Mrs. Cirųl
Mrs. Norgailienė
E. JokuUka
Joe Ascilla
J. Čepaitis
M- Darbučinskienė

Čia yra pažymėli vardai 
zaro tikietų platintojų. Bazaras 
įvyks kovo 25 ir 26 d. Lietuvių 
Auditorijoj. Kurie dar neturite 
paėmę bazaro tikietų platini
mui, lai prašome kreiptis į 
Draugijos ofisą. Už kiekvieną 
išplatintą seriją yra teikiama 
dovana. Kviečiame visus drau
gijos narius į darbą, kad ba- 
zarą butų galima padaryti : 
mingą.

M. Jokųbauskienė 
B. Garrylųck 
M. Darbučinskienė 
M. Ascillienė, Cicero 
J. Skruzdis, Waukegan, 
Mr. Pupinas 
J. Grigaitis
R. Delandy > 
A. Vaivada 
A. Kazlauskienė 
J. Rozela 
A. Maskoliūnas
S. Masailienc 
St. Deringis 
P. Abramavičius 
J. Stasiūnas
A. Zemeckis 
Mrs. A. Drigole 
Mrs. Repšis
B. Arlauskis

III.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA RENGIA 
BAŽARA

Kovo 25 ir 26 d. Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsfed gt., įvyks CJhięagųs Lietuvių Draugijos bazaras.

Ęą?ąre bus išcjąlintą dąug dovanų. Draugijos nariai 
biznieriai nažąda paramą Šiam bavarui.

TIKĖTAI J BAZARĄ IR DOVANOS
Draugija išleido šimtus serijų4ikįetų, Tikietai geri 

per abu vakarus.
Skietų platinimui kvięęiu Draugijos narius. Už 

kįęjkyįęną išleistų serijų Draugija duoda dovanas. Drau
gijos nariai platindami bavaro serijas ątliks naudingų 
darbų organizacijos Ubui, taipgi gaus dovanų. Serijas 
kviečiam pasiimti Draugijos ofise.

PELNAS NUO BĄZARO
Padarytas pelnąs bązare eis naudai Lietuvių Moks

leivių Stipendijos Fondui, iš kurio bus teikiąma parama 
Draugijos nariams lankantiems aukštesnę mokyklų, įstei
gimui sporto, skyrių ir kitiems kultūriniams reikalams. 
Kilniam darbui verta visiems Draugijos nariams ateiti i 
paramų. — ALEX AMBROZEVlčlA

RAUMENŲ 
PAŠALINTI

PAPRASTAS
SKAUSMAMS

šildantis, raminantis, paremian
tis veikimas Johnson’s Red 
Cross Plaster geras pagelbai 
nuo raumenų sustipimo ir gė
los. Lengvas vartoti. Ekonomiš
kas. Bandykite vieną.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų Udirbėjų

PLASTER
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU-
tomobiliąms.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

t APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDgĄURĄ
• TAVERNŲ ir namų savi-

nįnkų, kurioje randasi ta
verna} nuo Public Liąbi- 
Ūties.

frIAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1789 S. Halsted St

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

po pietų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos yra naudingos.
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Diena Iš Dienos
Reikėjo šauktis daktaro pa

geltos. Bet dabar ji vėl svei
ka. New Plymouth Station Wagon

BUVO
SUSIRGUSI

Ponia Martinkienė yra pa
vyzdinga ir draugiška mote
ris.

Kaimynas.

BRIGHTON PARK. — Da 
bartiniu laiku daug žmonių 
ėmė nesveikuoti. Vienus ka
muoja influenza, kitus gripas. 
Panašia liga buvo susirgusi ir 
Konstancija Budrikienė. Ji su 
vyru Rapolu užlaiko taverną 
adresu 4070 Archer Avė. 
dabar ligą 
stojo prie 
reigų.

PASVEIKINO SU
VARDADIENIU

nugalėjusi ji 
savo bizniškų

Bet 
vėl 
pa-

Kaimynas.

JAU
PASVEIKO

T0WN OF LAKE. — Perei
tą savaitę buvo sunegalėjusi 
biznierė Konstancija Martin
kienė, 4516 So. Hermitage Av.

T0WN OF LAKE. — Vasa
rio 16 tą išpuola Julijonos die
na. Ta proga susitarę 3 muzi
kantai, būtent, F. Kuzmarskis, 
J. Žukas ir H. Reksnis nuvykę 
pas biznierę Julijoną Marko- 
vienę, 4437 So. Wood St., pa
sveikino ją su šaunia muzika. 
Sveikino ją taipgi ir kiti Mar
kovų draugai ir kostumeriai ir 
visi velijo p niai Markovienei 
daug laimės ir ilgiausių metų.

Kaimynas.

Greitu augantis Plymouth, 1939 metų modelis. Tai 
puikus 8 keleivių automobilis su dėžėmis ir kitiems 
daiktams vieta.

Kelly Pranašauja, 
Kad Laimes 
Mero Rinkimus

Gaus 200,600 Daugumą

Juokingoji revoliucijos pusė
Amkino perstato Sovietų Rusijos

“ŽMOGUS SU ŠAUTUVU”
Dalyvauja:

Roris Tennin ...... “Shadrinas”
M. Shtraukh ......... “Leninas”
M. Gelovani .....|........ “Stalinas”

Muzika Shostakovičio
ONOTONE 66 E- Van Buren 

(prie Wabash)
"5c iki 1 v. p. p. kasdien be 

šešt. ir sept.

BIZNIERIUS PETRAUSKAS 
BUVO SUSIRGĘS

BRIDGEPORT.—šiomis die
tomis influenzos buvo palies
tas ir plačiai žinomas biznie
rius J. Petrauskas, kurs yra 
^aviniuku didelės rūbų krautu
vės vadinamos Bridgeport 
Clothing Co., 3310 So. Halsted 
Street.

Zuris, Bryant Hartnett 
Kalbės Per Radio

Šiandien, vasario 21 7:00 v. 
vakaro iš radio stoties WGES, 
į lietuvius piliečius kalbės tei
sėjas Jonas Zuris ir Bryant 
Hartnett 12to wardo alderma- 
nas.

IMMIUI
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DAINUOS G. GIEDRAITIENĖ 
BRIGHTON PARKO 
NUOLIŲ DUETAS.

JAU-

Jam gulint lovoj jį pavada
vo sūnūs Aleksandras, kuris 
turi jau ilgų metų patyrimą 
šiam bizny.

Rep. X. N.

GRĮŽO I§ 
LIGONINĖS

APŽIŪRĖKITE ŠJ PUIKŲ 
gyvenimą—pelningą namą, 

2850 BERVVYN AVĖ., 
Chicago, Illinois. T0WN OF LAKE. — Pra

ėjusią savaitę Atlas Fuel kom
panijos vice-pirmininkas Victor 
Gapsewicz, 491319 So. Paulina 
St., grižo iš ligoninės, kur jam 
buvo padaryta operacija.

Jam būnant ligoninėj, prisi
ėjo veik dvigubai padirbėti pa- 

' čiam šios kompanijos preziden
tui Raymond Gapsevičiui.

Rep. X. N.
4752 Fullerton Avenue.

Spaulding 1500.
10 N. Clark St. Dearborn 1540

*aujieiių Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Rose ando L. D. K. Vytauto Draugijos No. 2 susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 22 d. 7:30 v. v. Lietuvių Darb. svetainėj, 
10113 S. Michigan Avė. Tarsimės prie kokios draugijos prk 
sidėti. Šus susirinkimas gal bus ir paskutinis. Visi nariai 

bukite G. Kirkus, komisijos narys
D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks antra

dienį, vasario 21 dieną, 7:30 v. v. Chicagos Lietuvių Audi
torijos svetainėj. 3133 So. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus todėl kiekvienas privalo būtinai pribūti. Taip jau 
kuriems priklauso garbūs dovanos gauti bus suteikta tame 
susirinkime. Kurie draugai esate pasilikę su mokestimis bū
tinai pasirūpinkite apsimokėti, kad neliktumėte suspenduo
ti. P. K. sekr.

Susipažinkite su 
Mr. ir Mrs. J. 
Benderiais!

BRIDGEPORT. — Kai šiuos 
žodžius šiandien skaitysite, tai 
musų Mr. ir Mrs. J. Benderiai 
jau turbut, “honeymunins” 
kur nors vakarinėse J. Valsti
jose, kur žada praleisti savai- 
tę-kitą.

Bet mes tuo tarpu susipaf 
žinkime su tais jaunavedžiais, 
kurie sukėlė tiek daug sąjū
džio Bridgeporle, pereitą sek
madienį.

Sąjūdis ėjo Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, Ten įvyko 
jaunavedžių vestuvių pokilis. 
Dalyvavo suvirš 300 svečių/iš 
Brid^eporto, iš rytų, iš vaka
rų ir visų kitų Chicagos dalių. 
Jie valgė, šoko,, jauniesieips 
sveikaton gėrė, kalbas sakė 
nuo pat popiečio iki gaidžių, 
kada jaunieji nutarė, žut-but, 
iš salės ištrukti. Pokilis buvo 
gyvas ir gražus. Tuo matyt, 
gerai pasirūpino jaunosios tė
vai ir jos sesutė, Mrs. Stepha- 
nie Fink.

Kalbės teisėjas J.
A. Kumskis ir

Zuris, 
kiti*

Meras Ed\vard J. Kelly 
kar pranašavo, kad jisai 
mes mero nominacijas ateinan-l 
tį antradienį ir rinkimus ba- 
andžio mėnesį. Jisai spėja, kad 
gaus apie 200,000 daugiau bal
sų nominacijose už Thomas J. 
Courtney, kitą demokratų kan
didatą mero vietai.

Merą Kelly pereitą savaitę 
indorsavo C.I.O. skerdyklų dar 
jininkų unija.

šiaudihiuose balsavimuose už 
merus Kelly gauna 60% balsų, 
o Courtney — 40%.

Iš republikjOinų 
priekyj šiaudiniuose
muose stovi Dwight H. 
Buvęs mėras William 
(“Big Bill”) Thompson 
silpnai.

lai'

BALSUOKITE 
UŽ

W. L. VOSS
Commisionieriaus

Miestą
HARVEY, ILL.

Balsavimai bus
Antradienį, Vasario

(Feb.) 28 d., 1939

i

Balsuokite už 
George P. Fisher 

Kandidatas į 
Harvey Miestelio 

MAJORUS.
Tai yra tinkamiausias žmogus, 
tai atsakomingai vietai užimti.

Rinkimai Vasario 
(Feb.) 28 d., 1939

kandidatų 
balsavi- 

Green. 
Hale 

varosi

Maskarado Ir 
Juoku Vakaras

nes

pa- 
dai-

Šiandien, Antradienį, 7tą va
landą vakare, iš stoties WGES 
įvyksta reguliaris antradienio 
radio programas, leidžiamas 
pastangomis Peoples Rakandų 
Bendrovės.

šios dienos programo pasi
klausyti bus labai įdomu, 
dalyvaus žymi dainininkė, 
novaitė Giedraitienė, kuri 
dainuos gražių operetiškų
nų. O jaunuolių duetai ir kvar
tetai^ kuriems Vadovaus Anele 
Zabukienė, padainuos daug gra
žių liaudies dainelių.

Prie to, bus labai svarbu iš
girsti naudingų fjnių ir pata
rimų iš politikos., šiuo reikalu 
kalbės teisėjas J. Zuris, Al. 
Kumskis ir kiti. ^.Taipgi nema
žiau bus svarbų,, girdėti apie 
pirkimus visokių^nąmams .reik
menų, kurias dabar galima ra
sti Peoples Krautuvėse už ne
girdėtai sumažintas kainas.

Patartina nepamiršti pasi
klausyti.

Rep. xxx

Tel. Victory 4965. i
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS Į 
DARBAI. 35 metai bizny, turi • 
pilną apdraudą už darbus Leng . 
vųs išmokėjimai jei norite. ! 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SIIEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHL 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
garantuotą

Šį vakarą Tautiškoje 
pijoje, prie 35 ir Union avė. 
įvyks paskutinis pasilinksmi 
n imas prieš 
7 vai. vak.

Kviečiame 
ri, linksmai

Velykas. Pradžia

visus, kas tik no- 
ir draugiškai lai-

Lietuvių Ekskursi 
jos Lietuvon 
1939 metais

para-

RENGIAMOS PER LIETUVIŲ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGĄ.

1) Gegužės 13 laivu “Euro
pa” į Kauną per Vokietiją.

sholm” tiesiai į Klaipėdą be

3) Birželio 14 dieną laivu 
per Francuziją, 

Klaipėdą ar Kau-Vokietiją, į

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 

išgalite 
gerą 
liku-

tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West NoHh Avė. 

prie California

PER

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną
gyvenate, ne- 
progos- Mus

9

SKALBIAMA MAŠI
NA IR PROSINAMA 
MAŠINA SYKIU UŽ

$59.09
Nauja 1939 Metų Išdirbystės 

Išpardavimas Perdirbtų 
Skalbiamų Mašinų

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
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius 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.
Saukit Tel. YARDS 3408

t

-C
MMOOOOOMOvM

Šiandien Laidoja
Josephine Gudienę

Jaunoji 24 metų 'amžiaus 
Sophie Bender yra senų Brid- 
geportiečių, Salomėjos ir Ale- 
xandro Gibulskių duktė, kurie 
gyvena adresu 836 W. 33rd st.

Ten jie per įsuvirš 18 metų 
užlaiko valgomų daiktų krau
tuvę. P. Sophie Bender yra 
privatinė sekretorė, tarnau
janti dienraščio Daily News 
raštinėj.

Jaunasis, p. John Bender, 25 
m. amž., yra buchalteris, da
bar vedantis knygas Spiegel’s, 
Ine., firmai. Jo tėvai, James ir 
Ona Benderiai gyvena adresu 
5145 So. Wentworth avė.

Vestuvių tikybinės ceremo
nijos įvyko sekmadienį popiet 
šv. Jurgio parapijos bažnyčioj, 
dalyvaujant dideliam buriui 
vestuvininkų. Laike šliubo 
dainavo žymi lietuvių daini
ninkė p. Genovaitė Giedraitis.

Pajauniais ir pamergėmis 
buvo Ann Jjalandak, Anela 
Cibulskis, giminaitė, Sophie 
Miller, Alexander Bender, jau
nojo brolis; John Burba ir 
Stanley Gross. Gėles metė ma
žytė Patricia Fink, duktė jau
nosios sesutės,, p-ios Fink.

Sugrįžę iš “medaus mėne
sio” kelionės jaunavedžiai ža
da apsigyventi Southsidėj.

—Buvęs.

Gu- 
St., 

baž- 
ku •

BRIGHTON PARK. — šian
dieną, Vasario 21, įvyksta ge
rai žinomos a.a.^Josephine 
dienės, 4601 So. Rockwell 
iškilmingos laidotuvės. Po 
nytinių pamaldų 'velionės
nas bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapus.

Kadangi pp. Gudų šeima tu
ri plačią pažintį, tai reikia ma
nyti, kad jie susilauks daug 
dalyvių, kurie suteiks velionei 
paskutinį patarnavimą.

Direktorius John F. 
kis laidotuves tvarkys.

Kaimynas.

Eudei-

4) Liepos 1 d. laivu “Grips- 
holm” į Klaipėdą ar Kauną 
per Švediją.

5) Liepos 13 d. laivu “Sta- 
tendam” į Kauną per Rotter- 
damą.

Reikia užsisakyti laivakor
tes ir kambarius iš kalno, no
rint' gauti geresnes vietas ant 
laivo.

Kreipkitės pas Agentus savo 
mieste arba į NAUJIENAS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudinguos

Maytag, keturkampė už
$39.00

Thor Ci lindę r
W estinghouse ....

Kitos po $15.00,
$24.00

$39.00
$39.00

,$18.00 ir

Seną Skalbiamą Mašiną 
Sutaisom Pigiai ir Gerai

Dulkių Valytuvai Sutaisomi 
Radi jos Sutaisomos

Refrigeratoriai Sutaisomi

LIETUVIŠKA
RUBU KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ
Marškiniai, kelinės, pirštinės, 
kaklaraikščiai, kojinės, svederiai 
ir viskas kas tik yra reikalinga 
vyrams pasipuošti, gausite už 
daug žemesnę kainą pas:

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

*

Pašaukite YARDS 3088

Jos. F. Sudrik
Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie- 

■ tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa-

Ine.
3409 So. Halsted StSpausdinam

FOTOGRAFAS
No. 1949

t

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.....

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas

Leidžiama Radio Valanda nedė
lios vakarais 5:30 iki 6:30 P. M. 
iš stoties WCFL.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St, Chicago, m. Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

Garsinkitės “N-nose”

COPR. I9M. MGGDLGCRAFT SGRYICG, INC 

CHILD’S BEDSPREAD PATTERN 1949

No. 1949 — Kūdikio lovelei padengti kaldra.

ir valstija

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago  j)

Alex Kaders, 20, su Shirley
Witting, 18

John Anast, 30, su Ruth 
Casey, 44

Joe Jankuski, 27, su Alice 
Bartkus, 20

Rudolph Sapieka, 29, su Mary 
Cahill, 23

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tet Canal 8500

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBŠS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50 

už ..........................- ■ ■■
GYDYMAS $RH.OO

LIGONINĖJE ............. wU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje . . $ 15.00
REUMATIZMAS $9 OO

Greitai Palengvinama .... “ 
VISAS LIGAS GYDOMA $*f.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a 8 
garantuotas-

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



Antradien., vasario 21, 19Ž9 NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS CHICA- 
GOS VIEŠAJAM KNYGYNE

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

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

(Tęsinys)
Tolstoi, Aleksei Nikoleavich 
(graf) 1882- LitF T588p

Petras Pirmasis. 1935-36.
Turgenev, Ivan Sergyeevich.

LitF T844r
Rudinas. 1931.

Uminski, Wladyslaw.
LitF Um3i

Į kitą planetą; apysaka jau
nuomenei. 1936.

Undset, Sigrid, 1882-
LitF Un2k

Kristina; romanas. 1934-35.
VVallace, Edgar, 1875-1932.

LitF W155a 
Aristokrato nuotykiai (Či- 
kas; romanas. 1930.

VVallace, Edgar, 1875-1932.
LitF W155d

Durys su septyniais užrak- 
tais.1929.

VVallace, Edgar, 1875-1932.
LitF W155me

Mėlynoji ranka. 1929.
VVallace, Edgar, 1875-1932.

LitF W155m
Milioninė istorija; romanas. 
1930.

VVallace, Edgar, 1875-1932.
LitF W155vi

Vikruolis (Longford-Manoro 
dvaro paslaptis); romanas. 
1931.

VVells, Herbert George, 1866- 
LitF W462n 

Nematomas žmogus. 1934.
VVerfel, Franz, 1890-

LitF W49a 
Abiturijentų diena; jauny
stes kalčių romanas. 1936.

VVhyte-Melville, George John, 
1821-1878. LitF VV625g

Gladipartoriai; Roma ir Ju
dėja; istorinis romanas. 
1929.

VVilde, Oscar, 1854-1900.
LitF W64d

Dorijano Grėjaus atvaizdas; 
romanas. 1932.

Zarzycka, Irena. LitF Z19L 
Laukinuke, meilės istorija; 
romanas.

Zarzycka, Irena. LitF Z19v 
Viesulo duktė; romanas. 
1936.

Žeromskį, Stefan, 1864-1925.
LitF Z5n 

Nuodėmės istorija; romanas. 
1935.

Žeromskį, Stefan, 1864-1925.
LitF Z5p 

Pavasarėjant; romanas.
1930.

Zėvaco, Michel. LitF Z6d 
Du Eminencijos; istorinis 
romanas. 1934.

Zėvaco, Michel. LitF Z6k 
Karaliaus duktė; istorinis 
romanas. 1933.

MADOS

No. 4029—Mergaitei suknelė. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12, 14, ir 
16 metų amžiaus mergaitėms.

t I
PRANCIŠKUS ŠARŪNAS i
Mirė vas. 17 d., 1939, 3:30 j 

vai. popiet sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj^, 
Šiaulių apskr., Pakapės par.. 
Giedrių km.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Marku- 
naitę, dukterį Kazimierą, 
žentą Jurgį, 3 anukus:, Dr. 
Stanley, aptiekorių Antaną ir 
Oną Jacobs, sesers dukterį 
Antaniną, jos vyrą Bill Tho- 
mas, ir jų dvi dukteris, pus
brolį Steponą Kšivckas ir 
daug kitų giminių ir draugų, 
Lietuvoje paliko seserį Alek
sandrą Kavaliauskas ir anųką 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2850 W. 
40th Street-

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, vasario 22 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne- I 
kalto Pras. šv. Pan. par. baž- B 
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta l 
į Šv. Kazimiero kapines. *"

Nuoširdžiai kviečiame visus H 
gimines draugus-ges ir pažįs- R 
tamus-as dalyvauti šiose lai- S 
dotuvėse.

Nubudę: Moteris, Duktė, 
žentas, Anūkai, Sesers Duktė 

ir Giminės. I
Laid. Dir- J. Liulevičius, tel.

LAFAYETTE 3572.

Zėvaco, Michel. LitF Z6ku 
Kurtizanė; istorinis romanas 
iš Venecijos viduramžių lai
kų 1933.

Zėvaco, Michel. LitF Z6m
Meijės ir mirties gondola f is
torinis romanas. 1934.

Zėvaco, Michel. LitF Z6p 
Prima'vera; istorinis roma
nas. 1935. (Bordžijų lizdas. 
[IL]).

Zėvaco, Michel. LitF Z6r 
Ragastenas: istorinis roma
nas. 1935. (Bordžijų lizdas. 
[L]).

(Bus daugiau)

Susirinkimas Konsu
late Pasaulinės 
Parodos Reikalu

ĮVYKS KOVO 1 d.
(Pasaulinės Parodos ir sve

čių iš Lietuvos priėmimo rei
kalu susirinkimas šaukiamas 
Lietuvos Konsulate, 100 E. 
Bellevue place, kovo 1 d., 8 
valandą vakare.

New Yorke susidaręs iš cen- 
tr alinių organizacijų atstovų 
Komitetas Parodai Remti pa
taria ir Konsulate buvęs susi
rinkimas vasario 8 d. pagei
davo, kad Chicagos Komitetas 
susidarytų pagrindiniai iš Cen- 
tralinį Komitetą sudariusių or
ganizacijų žmonių.

Centralinis Komitetas yra 
sudarytas iš sekamų organiza 
cijų atstovų: Lietuvių Advoka
tų Dr-j os, Lietuvių R. K. Cho
rų Są-gos, Lietuvių Daktarų 
Dr-j os, Lietuvių Darbininkų 
Są-gos, Liet. Kat. Profešiona- 
lų ir Studentų Są-gos, Lietu
vių R. K. Federacijos, Ameri
kos Lietuvių Legijono, Mote
rų Są-gos, L. R. Katalikų Su
sivienijimo Amerikoje, Susi
vienijimo Lietuvių Ameriko
je, Lietuvių Tautinės Sanda
ros, Lietuvių Sęcialistų Są-gos, 
Lietuvių Tautinės Tarybos ir 
Vargonininkų Są-gos.

Aukščiau suminėtų organi
zacijų apskričių arba, jei ji;i 
nėra, centrų ar kuopų atstovai 
ir atstovai tų chorų, kurie ruo
šiasi dalyvauti Dainų Šventėje 
New Yorke, prašomi į susirin
kimą atvykti ir galutinai Ko
mitetą sudaryti.

(Sp.)

VYRAI TAI VIS VYRAI
Jie Eina Pirmyn^ Darbuojasi Ir Tiek

Chicagos Lietuvių Vyrų, Cho
ras dainuoja savo parengimuo
se, bet ir kitiems, kas tik kvie
čia, neatsisako patarnauti su sa
vo gražiom dainelėm.

Kaipo ęhorąs jokių nuolatinių 
įplaukų iš niekur negauna, bet 
išlaidų pasidaro labai daug. Ne
žiūrint finansinių trukumų, 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
neužmiršta ir kitų gražių dar
bų paremti finansiškai. Štai, 
Vyrų Choras kaip ir kitos drau
gijos, kad daro, nutarė pasvei
kinti dienraštį “Naujienas” su 
25 metų gyvavimo proga ir pa
ėmė už «$25 dienraštyje vietą 
savo istorijai

Tai gražus

nes paramai choras tegali pa-

Po Devynių Metų 
Pykčio ir Barnių 
Vėl Susitiko

CLASSIFIED ADS.
PERSONAI.

Asmenų Ieško

patalpinti.
ir pavyzdingas

pavyzdys. VyrųŠtai kitas
Jhoras nu larą,. prisidėti prie pa
matymo paminklo buvusiam 
Vyrų Choro nariui a. a. Jonui 
Buragui.

Kaip aukščiau minėjau cho
ras nuolatinių įplaukų neturi, 
tjk ačiū pažangiosios visuome-

Jie Visur Dalyvauja, 
Neprašydami Nei 
Atlyginimo

Jie seni, bet smarkus vyrai
Chicago, tur būt, yra stam

biausia lietuvių kolonija; na, 
ir visokis progresyvis veiki
mas, tur būt, užima pirmą vie-

Chicago labiausia turtinga 
chorais, o seniausias tarp jų 
bus bene Liet. Vyrų Choras.

Nors tas choras buvo susto
jęs veikli pėr tūlą laiką, bet 
dabar jis ir vėl gyvas, net la
bai gyvas. Ir kur jis nedaly
vauja! Kokis tik būna visuo
meniškas pardhginias, niekad 
neatsisako dalyvauti ir dar Be 
atlyginimo. (

Ruošia
Šiiiomi noriu 

vių visuomenei,
Liet. Vyrų Choras rengia drau
gišką vakarėlį šeštadienį, vasa
rio 25 dieną Neffo svetainėje, 
2435 S. Leavitt S t. Programas 
bus labai įvairus. Bus duetai, 
solistai ir likusią dalį išpildys 
Vyrų 
nauja 
te.

Bet
vakaras jau 
kodėl komitetai bijo visuome
nei pranešti? Vyrai, nesislapsly- 
kite, pasirodyk)t viešai.

Choristas.

vakarą

kad Chicagos

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. HaUted SL, Chicago, HL

Čia (deda 15 eentų ir praiaa 
atsiųsti man pavyzd) No. ■ 
Mferoa . per krutinę

(Vardas ir pavardi) 
r— ■—nw~T-i ■irTTn -y . imi į—r--------------- n~~T~~~~W~Tr^^—

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

vasario 19 d-, 2:10 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusėst amž., 
gimęs Tauragės apskr-, Gir
diškės parap., Ringailių km.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną, po tėvais 
Noreikaitę, dvi dukteris Ro
zaliją, jos vyrą Eugene ir a- 
nuką Eugene Mazurewicz ir 
Marijoną; du sūnūs Joną, jo 
moterį Oną ir Andrejų; brolį 
Juozapą, jo moterį Kazimierą 
ir šeimą, Springfielde, III. ir 
kitas gimines.

Priklausė prie SLA 226 
kuopos.

Kūnas pašarvotas koply
čioj, 2246 W. North Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, H 
vasario 22 d.; 2 vai- popiet. H 
Iš koplyčios bus nulydėtas į S 
Liet. Tautiškas kapines-

Visi a. a. Povilo Turausko 3 
giminės, draugai ir pažįstami | 
nuoširdžiai esat kviečiami da- | 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti, I! 
jam, paskutinį patarnavimą ir £ 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Dukterys, Sunai, Bro- | 

liai ir kitos Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, 1 

Tel. LAFAYETTE 3572. i

lt l
JOSEPH STAUGAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 19 d., 4:00 vai. vaka
ro, ' 1939 m., sulaukęs 57 m. 
amž., gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 38 m-
Paliko dideliame nuliudime 

6 sūnūs, Vincent, John, Alex, 
George, Tony ir Bruno, duk
terį Josephine, McCullaugh, 
žentą Marshall, Anūką Mar- 
shall McCullough, brolį Felix 
Stanley, gimines, draugus įr 
pažįstamus, o Lietuvoje brolį 
Joną Staugaitį.

Kūnas pašarvotas Adam 
Griesel koplyčioj, 8944 Com- 
mercial avė., namų tel. Sagi- 
naw 3406. Laidotuvės įvyks 
ketverge, vasario 23 d., 8:30 
vai. ryto iš kop. į St. Joseph’s 
(88th ir Marųuettė) parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a- a. Joseph Staugai
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sunai, Dukterys ir kitos gim.

Laid. Dir. Adam Griesel & 
Son, Tel. South Chicago 0242.

Choras, taipgi dainuos 
solistė panelė A. Budriu-

kas keisčiausia, hiinimas 
visai netoli, bet

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido- 
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

a a sif k n Siunčiam Gėles8 flV O / 10 Telegramų į L U 0 Lmlu Visas Pasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankiętams 
ir Pagrabams.

3316 So. Ęalsted Street 
Tel. YARDS 7308

K

Vakaras Trukumams Padengti
Vyrų choras rengia vakarėlį 

tikslu uždirbti keletą dolerių vi
siems trukumams padengti.

Vakarėlis įvyks ateinantį šeš
tadienį, vasario 25 d., W. Nef- 
fo svet., 2435 S. Leavitt Street. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Vakarėlis bus vienas gražiau
sių ir linksmiausių. Bus gražus 
programas, kuriame dalyvaus 
daug pasižymėjusių dainininkių

A. Budrytė, St. Rimkai tš, ir L. 
Stuparaitė, o iš vyrų J. Čepai
tis ir V. Ascilla. Taipgi Vyrų ir 
Pirmyn Chorai, kuriems vado
vauja p. K. Steponavičius.

Tai, matot, bus tikras kon
certas, o įžanga tik 25c. Po 
koncento bus linksmi šokiai ir 
visokios žaismės.

Taigi, iki pasimatymo, lauk
dami tamstų paramos.

Antanėlis

Antanas ir Kazimie 
ras Yutkai, 
Atsišaukit

broliaiPrašomi atsišaukti
Antanas ir Kazimieras Yutkai. 
Gyveno Bridgeporto apylinkė
je, Chicagoje.

Jūsų brolis, Pranciškus Yut- 
kus, senas Town of Lake gy
ventojas, žuvo nuo mirtinų 
piktadarių žaizdų.

Pranciškaus Yutkaus kūnas 
randasi J. F. Eudeikio koply
čioje.

šaukite YARDS 1741.
______ X----------------------- -

Girtas Kriminalistas 
Numarino Antrą 
Žmogų '

Ir Vienas Kitam Ranką 
Padavė

WEST PULLMAN. — Perei
tą sekmadienį Bimbos svet., 
įvyko SLA. 55 kp. ir L. D. Sf 
2 kp.- šaunus balius. Buvo 
gera muzika ir pilna svetainė 
publikos. Na, ir smaginosi vi
si iki rytmečio gaidžių. Ma
nau, kad liks ir pelno. Seniai 
yra buvę toks šaunus tų dvie
jų kuopų balius.

Be šokių buvo gera proga 
padiskusuoti, vieni su kitais, 
nesmatę per devynis metus.

Po skylimo musų kuopos, 
nariai vieni ant kitų buvo pi
kti, delnai per “Naujienas” 
ir “Vilnį” vieni kitus niekin
davo, kad tik daugiau pasekė
jų pasigauti.

PAIEŠKAU PUSBROLIO MIKE 
DUBAUSKAS. Rukių parap., Tau
ragės apskr. Prašau greitai atsi
šaukti. J. Ramanauskas, Yards 
5798—929 W. 34th St., Chicago, UI.

HELP VVANTED—FEMALE
______ Darbininkių Reikia______

JAUNA ANGLIŠKAI kalbanti 
mergina bendram namų darbui 
mažoj šeimoj. Nuolatinė vieta.

Oakland 2323.

MERGINA LENGVAM namų 
darbui prie našlės — nėra vaikų— 
būti, šaukti. Keystone 3309-

MERGINA BENDRAM namų 
darbui — lengvas skalbimas —sa
vas kambarys—geri namai — ge
ras mokestis. Juniper 4111.

Bet po devynių melų tas 
pyktis praėjo, nebereikia pyk
tis ir pravardžiuotis, galima 
jau rimtai kąlbėti, apie pasau
lio ir Susivienijimo reikalus. 
Buvo suprantama iš tų kalbų, 
kad girdi, mums nereikėjo 
skilti, ir pravardžiuotis per 
laikraščius, bet ką padaryti, 
kad kitų inkvėpta proto liga 
nariai turėjo persirgti. Mat, 
toks laikotarpis užeina, kad 
žmogus turės persirgti proto 
ir Jcuno ligą. Aš manau, kad 
gal ateis tokie laikai, kada 
vėl turėsime susivienyti. Skal
dymas amžinai tęstis negali.

—J. 7'amašauskas,
SLA 55 kp. koresp.

Dr. Welch Dentistų 
Pirmininkas

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
RADIJO TARNYBA:

EKSPERTAS visų išdirbysčių ir 
modelių. Dykai apskaičiavimas.

4524 So. Ashland Avė. Yards 2849

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai -žemėPardavimui \

9 METŲ SENUMO—13 apart- 
mentų. Pajamų $6,500 metams. Kai
na $23,000. Reikalaujama pinigais 
$4,000-
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

4027 North Crawford- 
Independence 6870.

PARDAVIMAI SOUTH SIDĖJ 
3007 Lowe Avė. 2 flatis, plytinis, 
4 kamb-, pečiai, lietuvių centras, 
$5500. $2,000 įmokėti. Savininkas 
3012 Lowe.

VERONIKA GASPARKIENĖ 
po tėvais Jankauskaitė, 

po pirmu vyru žilvitienė
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

vasario 19 d., 5:00 vai. popiet, 
1939 m., gimus Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio par., Ču- 
rų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, 3_ dukteris, Helen 
Wallenberg, žentą Edward, 
Sophie Jakawich, žentą Fe- 
lix ir Stellą Gasparkas, 3 sū
nūs: Antaną Žilvitį, Joną ir 
Alfonsą Gasparkus; * marčią 
Marcellą, 3 pusseseres Aleną 
Vaičiųnienę, Agotą Bell, ir 
šeimynas—3 pusbrolius: My
kolą ir Mateušą Sereikus ir 
Antaną Grybą ir jų šeimynas, 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 3228 So. 
Green St. Laidotuvės įvyks 
ketverge, vasario 23 d-, 8:00 
vai. ryto iš namų į Šv. Jur
gio pap.. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. 
parkienės 
pažįstami 
kviečiami 
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai ir ki

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

Tel. YARDS 1138.

Pirmiau nušovė policistą, 
dabar mirė jo tėvas.

Pabėgęs Missouri kriminali
stas bėgyje 11 mėnesių nu
marino antrą žmogų.

Paskiausiąją jo auka buvo 
Theodore Linu, 71 m.t kuris 
mirė savo namuose 1213 N. 
Austin blvd., iš nusiminimo 
dėl nušovimo jo sunaus Ed- 
ward, 37 m. Edvvard ištarna
vęs policijoj 11 metų buvo pa
šauktas į Allen Mulvey alinę 
10 So. Pulaski road, kur gir
tas žmogus kelia trukšmą. 
Edward nuvyko kartu su part
neriu Allen Mulvey. Vos įėjus 
smuklėn, girtasis išsitraukė 
revolverį ir vietoj nušovė Ed
vvard Linn. Mulvey savo keliu 
nušovė girtąjį. Pasirodė, kad 
juo buvo James Wood, 37 m. 
4 sykius sėdėjęs kalėjime ir 
pabėgęs iš Missouri kalėjimo.

Nušautojo policisto tėvas, 
ištarnavęs 39 m. gatvekarių 
motormonu, iki to,laiko buvęs 
visai sveikas. Bet po sunaus 
mirties pradėjo nykti ir mirė.

Edvvardo motina yra taip 
silpna, kad nedrystama saky
ti jai apie jos vyro mirtį.

o

Apeliacijų teismo teisėjas Gi
to Kierner, kaipo arhiiratorius, 
nusprendė, kad Chicagos den- 
listų draugijos pirmininku yra 
Dr. Harold W. Welch. Rinki
mai buvo aitrus ir buvo bal
suojama du sykius, bet abejuo
se rinkimuose laimėjo 
Welch. Teisėjas nusprendė, 
antras balsavimas buvo be 
mato.

FARMS FOR SALE

FLORIDA PERSIAN LIME ir 
Avocado augintojai yra pinigo dir
bėjai. Užsitikrink nepriklausomy
bę, apdraudą, patogumą savo am
žiui- 24 mylios į pietus nuo Mia- 
mi. Visuomet vasara—linksmumai 
—laiveliais važinėjimas, žvejyba, 
medžioklė, maudyklės. Pašto pri
statymas. Elektriką. Puikus keliai, 
mokyklos, visokios bažnyčios. 10 
akrų vaisingos, 1350 medžių, $5,900 
ierminai. Ypatingas pir.kinys 
Klausk smulkmenų laišku. J. Paul 
Broeker, registruotas Real Estate 
Brokeris. Homestead, Florida.

Dr.

pa-

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

a. Veronikos Gas- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotu-

Įdomi Paskaita 
Moterims
Ryt Vakarė, Mark White Salėj

Lietuvių Moterų Kultūros 
Draugija rengia prelekcijas, te
ma “Trys laikotarpiai moters 
gyvenime”. Prelegentu bus vie
nas iš seniausių lietuvių gydy
tojų Dr. A. Graičunas. Prelek- 
cija įvyks trečiadienį, vasario 
(Feb.) 22 d., Mark White 
Sųuare Parko svetainėj, 8 vai. 
Vakare, Yra kviečiamos visos 
moterys ateiti, čia daug pasi- 
mokysi tą kaip užsilaikyti ir 
būti sveikos, nes mums kiek
vienai yra brangi sveikata.
Įžanga veltui. Komisija.

Suėmė Už Sunaus 
Apleidimą

Planters viešbuty j, 19 North 
Clark St., policija suėmė 43 
metų moteriškę Mrs. Zetta O. 
Schoellig iš Boscobel, Wis., ku
ri nakvynei apsistojusi Astor 
viešbutyje, 126 N. Clark, pa
liko ten savo 5 melų sūnų ir 
pati persikėlė kitur apsigyven
ti. Ji nenorėjo 
licijai, kad tai 
buvo priversta 
kai paliktasis
kad Įai jo motina.

prisipažinti po • 
jos sūnus, bet 

tai padaryti, 
sūnūs pasakė,

Chicagos Atstovas 
San Francisco 
Parodoj

Meras Edward J. Kelly pa
skyrė Wallace Gregory, Palmer 
House viešbučio direktorių, 
Chicagos atstovu San Francis
co, Cal., Pasaulinėj Parodoj, 
kuri atsidarė pereitą šeštadie
nį.

šiandien Illinois valstijos pa- 
velione, toj Parodoj, įvyks spe- 
cialės iškilmės Valstijos ir Chi
cagos miesto pagerbimui.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd 

Auditorijoj

Kovo 12, 1939

Jei Norit
• KA PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

AR JIESKAI 
DARBO?

---------------SKAITYK KASDIEN —s 

NAUJIENAS) 
- IR TEMYK SKILTIS *

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1189 Sutb lilslti tirui. CIICASB. ILL

\ ■

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

SKELBIA, KAD KEISTUČIO BENDROVES 
KNYGOSE NĖRA TRUKUMU

J. P. Ewaldo Inkvestas Vas. 23 d.

8

Valstijos generalis audito
riaus E. Barrett biuro raštine 
skelbia, kad biuro revizoriai 
nerado trukumų Keistučio 
Bendrovės knygose, kurias ve
dė John P. Evvaldas, tragin- 
gai įniręs Bendrovės sekreto
rius.

Revizoriai pradėjo knygų 
peržiūrėjimų šio mėnesio pra
džioj. Vasario 6 d. revizijai 
ne j pusėjus, J. P. Ewaldas mi
rė nuo dviejų revolverio kul
kų. Jo kūnas buvo atrastas 
prie užpakalinių Keistučio 
Bendroves raštinės durų, 3236 
So. Halsted SI.

Policija nusprendė,* kad 
Ewald nusižudė.

Vasario 23 d., 1-mą vai. po 
pietų įvyks inkvestas, kur bus 
bandoma galutinai nustatyti 
Ewaldo mirties priežastis ir 
aplinkybes.

Naujas Sekretorius.

Keistute Loan and Build- 
ing Assoeiati^n No. 1., vakar 
pranešė, kad nauju bendrovės 
sekretorium paskirtas J. M. 
Mozeris, buvęs šv. Antano 
Budavojimo ir skol. Bendro
vės Ciceroje sekretorium per 
ilgus laikus. —R.

Miesto džiovos sanatorijoje, 
5601 North Pulaski Rd., vakar 
pasikorė 31 metų ligonis Sam- 
uel Pakaski, nuo 9816 Com- 
mercial Avė.

Mirė Parėjęs 
Namo iš Vestuvių

Vakar anksti rytą Joseph 
Michalek, 37 metų northsidie- 
tis nuo 2114 North Winchester 
Avenue, parėjo namo iš drau
go vestuvių ir vos spėjęs įžen
gti vidun per duris krito ne
gyvas. Spėjama, kad mirties 
priežastis buvo širdies liga.

Iš Namų Pabėgo 
Penki Berniukai

Važiuoja Į Parodą.

Penki jauni berniukai iš Ro- 
gers Park distrikto vakar pa
bėgo iš namų ir traukia, kaip 
spėja tėvai, į Pasaulinę Paro
dą, kuri pereitą šeštadienį at
sidarė San Francisco mieste, 
Californijoj.

Berniukų amžius nuo 14 iki 
16.

“Pabėgėliai” yra George 
Fleck Jr., ir James Mitchell, 
6641 Glenwood Avė.; James 
Blake, 6207 Ravenswood Avė.; 
Richard Gallagher, 1549 Sher- 
win Avė., ir Wesley Sabinas, 
4750 Beacon St.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Sveikinam “Naujienas” su 
25 Metų Jubiliejum

• (4 „•* / »

Chicago, III., Vasario 15, 1939
Town of Lake Draugija Garsus Vardas Lietuvaičių, 

sveikina “Naujienų” įkūrėjus, redakcijų ir visus bendra
darbius su Dvidešimts Penkių Metų Sidabriniu Jubilie
jum, ir linki “Naujienoms” ir jų visiems darbuotojams 
ilgų, laimingų metų.

Su šiuo sveikinimu prisiunčiam $10.00.
BRONISLAVA JASINSKIENĖ, Raštininkė

Gerb. “Naujienos”:
Kitaip negalėdama, bet norėdama prisidėti prie laik

raščio “Naujienų” fondo, tai nors prisiunčiu iš anksto 
prenumeratų ir 1 dolerį kaipo aukų į ta fondų. Linkiu, 
kad “Naujienos” turėtų puikų savo namų ir kad “Nau
jienos” gyvuotų daug, daug metų. Be “Naujienų” ir aš 
nenoriu būti nei vienos dienos.

Siunčiu sveikinimus Dr. P. Grigaičiui, kaipo savo 
parapijonui ir linkiu kuo geriausios sveikatos ir ištver
mės jo užsiėmimuose. Taipgi sveikinu ir visų “Naujienų” 
Administracijų.

Su didele .pagarba jums,
ONA WIDEIKIENĖ,

W. Frankfort, III.

Valstija tirs Cham- 
paign Tvirkavimo 
Urvus

Valstijos vyriausybė paskel
bė, kad ji pradėsianti plačius 
tyrimus tvirkavimo urvų 
Champaign mieste. To tyrinė
jimo pareikalavo Illinois uni
versitetas iš priežasties nušo
vimo to universiteto studento 
William Spurrier prie vieno 
tvirkavimo urvų... Einantis 
gub. pareigas John Stelle ir

Pavasaris Ateina? ~ 
Pavogė Žolės 
Piovėją

Ar tai yra ženklas besiarti
nančio pavasario? W. E. Kle- 
ckner iš‘ Hammondo pranešė, 
kad iš jo garažo užpakaly na
mų liko pavogta mašinėlė žo
lei piauti.

generalinis prokuroras John 
E. .Gassidy prižadėjo tą miestą 
apvalyti.

Išėjo Ieškoti Tėvo 
Kapo, Bet Rado 
Ne Kapą, 0 Tėvą

Teisybė, Ne Pasaka.

Prieš 45 metus, kai chicagie- 
tė Mrs. Elsie Petersen, 6231 
North Francisco avė., buvo vos 
metų amžiaus, jos tėvas pra
žuvo. Jos motina ir kili aiški
no, kad tėvas, Louis Wolter, 
numirė.

Mrs. Petersen visur klausi
nėjo žinių apie tėvą, žiūrinėjo 
dokumentus miesto rotušėje, 
bandė visokiais galimais bu
dais atrasti tėvo likimo siūlą.

Pagaliau sekmadienį jo nu
ėjo į Goncordia kapinyną Fo- 
rest (Parke ieškoti tėvo kapo, 
kur tėvas buk buvęs palaido
tas. Kapinių raštinėj paklausė 
ar neturi žinių, kur jos tėvas 
Wolter yra palaidotas.

Raštinės užveizda atsakė, 
ne, tokio kapo nėra, bet, sa
ko, pažįstu Louis Wolterį, ku
ris gyvena vokiečių senelių 
name, netoli kapinių.

Mrs. Petersen ten nuėjo ir, 
tikėkit ar ne, atrado Louis 
Wolterį ir pasikalbėjus su 
juo, moteriškė atrado, kad jis 
tikrai yra jos tėvas.

Gana keista, atrasti savo tė
vą gyvą, kuris buk miręs be
veik 50 metų atgal.

Joseph E. Ragen, Joliet ka
lėjimo viršininkas, paskelbė ten 
kvarantiną, kai influenza pasi
rodė 6,000 kalinių tarpe. Ka- 

j Įėjimo ligoninėj guli apie 200 
j ligonių. Kalėjime taipgi už
drausti lankytojai.

__________ • Antradien., vasario 21, 1939

DU ŽMONES ŽUVO AUTOBUSO-KELEIVI-
NI0 AUTOMOBILIO NELAIMĖJ

Vienas Užsimušė Nuvažiavęs Nuo Tilto
Jauna mergaitė ir jaunuo

lis žuvo, du kiti žmonės buvo 
sunkiai sužeisti, kai Greyhound 
autobusas ir keleivinis auto
mobilis susikūlė vakar anksti 
rytą Hammonde, Indianoj.

žuvo Gabriel Halmi, 23 me
tų amžiaus, ir Viola Nash, 17 
metų — abu iš East Gary, Ind. 
Sužeistieji yra Theresa Halmi, 
19, ir Clyde Morningstar, taip
gi iš East Gary. Abu paguldy
ti St. Margaret’s ligoninėj.

» » »
© 36 metų Wheaton, III., 

gyventojas užsimušė kai su 
automobiliu nuvažiavo nuo til
to virš gelžkelio bėgių ir nu
krito 30 pėdų žemėn. Nelaimė 
įvyko prie Rofcsevelt Rd. ir 
T’5th St., Broadview priemies
tyje.

Du kiti automobilio keleiviai 
buvo sunkiai sužeisti: Robert 
Bishop, 26, iš Wheatono, ir 
Irene Kroeger, 25, nuo 1102 
So. Austin Blvd., Oak Park.

Kitos Nelaimės

© Prie 84th St., ir Halsted 
automobilis užmušė 55 metų 
chicagietį Joseph RzeszeWski, 
nuo 8426 S. Peoria St. Auto
mobilio vairuotojas Robert 
Campbell, nuo 8055 S. Peoria 
buvo suimtas už neatsargų va
žiavimą.

» » »
9 Pereitą penktadienį kelei

vinis automobilis sunkiai su
žeidė 68 metų brightonparkie- 

tį Fred Arenz, nuo 4514 So. 
Western Avė. Nelaimė įvyko 
prie 45-tos ir VVestern. Vakar 
Arenz pasimirė Southtown li
goninėj. Nelaimė įvyko kai 
Arenz išėjo i vidurį Western 
Avė. iš už gatvekario. Prie au
tomobilio vairo buvo šoferis 
Harold Nelspn, nuo 7735 Nor
mai Avenue.

Carrie Jacobs Bond, 77 m., 
kompozitorė, liko išvežta į 
Passavant ligoninę. Ji serga 
šalčiu.

Vakar ji turėjo kalbėti vie
noj bažnyčioj, bet jos kalba 
liko atšaukta.

NAUJIENŲ ISTORIJOS BRUOŽAI

Bus indomus ir Muzi^alis

MALONU BUS VISIEMS 
pamatyti gražų, įdomų 

ir linksmą perstatymą

grame dalyvaus žymiausi musų dainininkai ir daininin 
kės, chorai, šokėjai ir daugelis draugijų atstovų.

PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI!

Kampas Ashland ir Van Buren

Kuriame dalyvauja geriausi lietuvių scenos mėgėjos 
ir mėgėjai ir, kurie atvaizduos ir atpasakos svarbiau
sius “Naujienų” gyvenimo momentus ir darbus. Pro-

10 Centų Pigiau!
Prie durų tikietai parsiduos po 75 centus ir po 
$1.00. Perkant iš anksto 10 centų nuolaida su 
kiekvienu tikietu. Tikietai galima pirkti “Nau
jienų” ofise ir pas kaikuriuos draugijų atstovus. 
Tik 3,900 tikietų.

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIJOJ
4 V ai ̂ Popiet




