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REPUBLIKONAI LAIMĖJO 80 KONGRESMANU
IŠRINKTI 8 NAUJI REPUBLIKONAI SENA 

TORIAI IR DEŠIMT GUBERNATORIŲ 
Pralaimėjo La Follette progresyviai 

Wisconsine

republikonams. 
kandidatai į 
senatą laimėjo

Pereito antradienio rinkimai 
davė laimėjimų

Republikonų
Jungt. Valstijų
8 naujas vietas.

Republikonų kandidatai į gu
bernatorius laimėjo 13-je val
stijų, pralaimėjo trijose valsti
jose. Taigi republikonų kandi
datai laimėjo dešimt naujų vie
tų.

Tarp tų dešimties vietų re
publikonai atėmė demokratams 
8, La Follette progresyviams 
Wisconsine 1 vietą ir Farme- 
rių-Darbo partijai 1 vietą Min
nesota valstijoj.

Be to, republikonų kandida
tai į Jungt. Valstijų atstovų rū
mus laimėjo 80 naujų vietų.

Aukščiau suminėta republi- 
konų laimėjimai į aukštąsias 
vietas — j gubernatorius, į 
Jungt. Valstijų senatą ir į 
Jungt. Valstijų atstovų rumus. 
Republikonų kandidatai turėjo 
laimėjimų ir į mažesnes, loka
lių valdžių vietas.

Rinkimų kampanijos metu 
demokratai daleido, kad jie ga
li netekti 4-5 vietų Jungt. Val
stijų senate ir daug-maž 35 
vietų atstovų rūmuose. Rinki
mai parodė, kad republikonai 
laimėjo kur kas daugiau — 8 
vietas senate ir per 80 vietoj 
atstovų rūmuose. Taip sako vė
lesnieji trečiadienio pranešimai, 
nors galutinių davinių apie rin
kimu pasėkas dar neturėta.-

Illinois valstijoj lai- New Yorke Naujo 
mėįo Naujosios Da- sios Dalybos sali

lybos šalininkai ninkai laimėjo
lapkr.

Illinois Valstijoj' demo-
NEW YORK, N. Y., lapkr.

9. — New Yorko valstija, yra
SPRINGFIELD, III

9.
kratai supliekė- republikonus. viena svarbiausiu. -valstijų po 
Į Jungt. Valstijų senatą išrink- litikos atžvilgiu. Pirma, gyven 
tas Scott W. Lucas. Cook kalin
tos teisėjų didele balsų daugu-

’ ma išrinktas Jarecki, munici- 
palį teismą praktiškai mono
polizavo demokratai. Deųiokra- 
tai laimėjo daugiau įvairių vie
tų taip Chicago j e, Cook kaun- 
tėję, taip visoj valstijoj. Ir vi-

M
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Acme*Naujienų Telephoto
CLAREMORE, OKLA. — Mary Rogers, vienatinė 

humoristo Will Rogers duktė, kuri nutraukė nuo savo 
tėvo bronzinio paminklo uždangalą.

tojų skaičius čia didelis. An
tra, New Yorko valstija ir pats 
New York yra biznio, finansų 
ir šalies kultūrinio gyvenimo 
sostinė.

Svarbiausias kontestas antra
dienio rinkimuose ėjo tarp gu- 

ibematoriaus Lehmano ir vaisi jie rinkimuose ėjo prez. Roo- . , _J . . t. , , . ‘stybes gynėjo Thomas Dewey.sevelto Naujosios Dalybos ve-'. . ... , . ,.. y, . Jie kandidatavo i gubernato-havą nešdami. .nūs.
Dewey buvo išgarsintas, iš

keltas į dausas sensaciniais ap
rašymais jo veiklos, pasižymė
jimų. Visgi gubernatorius Leh
man, kurio kandidatūrą indor- 
savo prez. Rooseveltas, laimė
jo rinkimus. Lehmano laimėji
mas skaitomas asmenišku pre
zidento laimėjimu.

Du kandidatai į Jungt. Val
stijų senatą — senatorius Wag- 
ner ir Mead — abu Naujosios 
Dalybos šalininkai, laimėjo rin
kimus. Jų laimėjimas irgi skai
tomas asmenišku prez. Roose
velto laimėjimu.

Nors 
gareivis 
Dalybos 
Valstijų
O’Connor, rinkimus prakišo. Jo 
vieton išrinktas Naujosios Da
lybos šalininkas Fay.

Pietinėse valstijose 
laimėjo demokratai

ATLANTA, Ga., lapkr. 9. — 
Pietinėse valstijose demokratų 
partijos kandidatai atlaikė sa
vo pozicijas. Pilnai pietų val
stijose jiems republikonų opo
zicijos kaip ir nebuvo. Opozi
cija pasirodė vadinamose pa
sienio valstijose.

Trys kandidatai į senatą, 
prieš kuriuos prez. Roosevel- 
tas išėjo nominacijų balsavi
muose, tapo išrinkti antradie
nį. Jie yra: senatorius Tydings 
iŠ Maryland, šen. George iš 
Georgia ir šen. Smith iš So. 
Dakota.

Bet pietinėse valstijose iš
rinkti ir septyni žinomi Nau
josios Dalybos šalininkai. Jie 
yra: p-nia Hattie Caraway iš 
Arkansas, John Overton iš 
Louisiana, Lester Hill iš Ala- 
bama, 'Robert Reynolds iš N. 
Čarolina, Claude Pepper iš Ken 
tucky, A. T. Stewart iš Ten- 
nežsąe ir Alben Barkley iš Ken
tu cky;'.

demokratas, bet atža- 
ir griežtas Naujosios 
priešas, buvęs Jungt. 
atstovų rūmų narys

New Jersey ir Mas 
sachusetts demokra 

tai pralaimėjo

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

t- • '

! ŠALIS GRĮŽTA Į POLITINĘ IR EK0N0 
MINĘ SVEIKATĄ - SAKO 

REPUBLIKONAI

• LONDONAS, Anglija, lap
kričio 9. — Britanijos valdžia 
nutarė atmesti planus padali
nimui Palestinos. Palaikys kon
trolę šaly kaip kad iki šiol ir 
lauks tinkamesnio plano žydų- 
arabų problemai išrišti.

• BERLYNAS, Vokietija, 
lapkr. 9. — Kalbėdamas antra
dienio vakare Munchene, Hit
leris pareiškė, kad jeiegu Vo
kietija negaus taikiu budu ko
lonijų, tai ji pavartos kitokias 
priemones joms gauti.

• VATIKANO MIESTAS, 
lapkr. 9. — Neoficialus radijo 
pranešimas iš Vatikano sako, 
kad Vienos kardinolas Innitzer 
yra laikomas jo rūmuose kaip 
areštuotas.

• LOUISVILLE, Ky., lapkr. 
9
ti, o devintas miršta ryšium su

Aštuoni asmenys užmuš-

ORĄ S
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra’ 
našauja:

Debesuota; šilčiau; vidutinio

NEWARK, N- J., lapkr. 9. 
— New Jersey valstijoj, de
mokratų tarpe, šeimininkauja 
Jersey City meras Hague, pa
skelbęs atžagareivis. r Jis statė 
savo kandidatu į Jungt. Val
stijų senatą Williamą H. J. 
Ely. Tačiau rinkimus laimėjo 
republikonas Barbour.

Massachusetts valstijoj re
publikonų kandidatas Salton-

TOPEKA, Kas., lapkr. 9- — nų kongresinio komiteto pirmi- 
Alf. Landon, republikonų kan- ninkas, komentuodamas repub- 
didatas į prezidentus 1936 me- likonų laimėjimus pasakė, kad 
tais, trečiadienį pareiškė, kad jis mato konservatyviųjų de- 
republikonų laimėjimai antra-j mokratų ir republikonų glau- 
dienio rinkimuose liudija, jogei 
tūkstančiai demokratų balsavo 
už republikonus, protestuodami 
prez. Roosevelto politiką, kuri
griauja demokratų partiją ir partijos nacionaliai programai 
visą šalį.

WASHINGTON, D.„ C., lap- republikonų laimėjimą apibu- 
kričio 9. — Joseph W. Martin, dino kaip šalies pasukimą į 
atstovų rūmų narys iš Massa- politinę ir ekonominę sveika- 
chusetts valstijos ir republiko- tą.

dėsnį kooperavimą busimoj 
kongreso sesijoj.

MADISON, Wis., lapkr. 9.
— Glenn Frank, republikonų

paruošti komiteto pirmininkas,

Lietuvos Nauiienos

Doleriai po vagono 
suolu

KYBARTAI. — šiomis 
nomis saugumo policijos 
bartų rajono viršininkas

die-
Ky-
VI.
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antradienio rinkimais Kentucky Cibavičius tarpustotyje Vilka-
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ŠALIS BALSUOS Už DEMOKRATUS 
DAR DAUG METŲ -- SAKO FARLEY 
NEW /YORK, N.

9. — James Farley, demokra-. 
tų partijos nacionalis pirminin-; 
kas, trečiadienį pareiškė, kad 
dauguma šalies gyventojų bal
suos už demokratus dar dau
gelį metų.

Demokratų pralaimėjimai kai 
kuriose valstijose, pasak Far
ley, įvyko dėl vietinių arba lo
kalių sąlygų, d ne dėl nacio- 
nalios politikos-

Connecticut, Nebraską ir

lapkr. Rhode Island valstijose, sako 
Fąrley, republikonai laimėjo 
todėl, kad rinkimų kova ėjo 
tarp trijų kandidatų. Massa
chusetts, Pennsylvania, Ohio ir 
Oregon valstijose demokratai 
buvo nugalėti dėl savitarpių 
peštynių.

Bet, esą, puikus demokratų 
sąrašo laimėjimai New Yorko 
valstijoj yra ypač malonus, ir 
tenka pasakyti, kad dauguma 
šalies gyventojų rems demo
kratus dar daugelį metų.

Washington valsti 
joj laimėjo dar- 

biečiai

Smūgiai Naujai Da 
lybai ir pažangie

siems

Neturtingiems mokslei
viams duos drabužius

SEATTLE, Wash., lapkr. .9. 
— Washington valstijoj rin
kimus laimėjo senatorius Ho- 
mer T. Bone ir šeši demokra
tai kongresmanai. Skaičius bal
sų paduotų prieš projektą strei
kams reguliuoti taipgi augo

DETROIT, Mich-, lapkr. 9. 
— Michigan valstijoj kandida
tavo į gubernatorius antram 
terminui gub. Murphy. Jis yra 
žinomas darbo žmonių drau
gas, Naujosios Dalybos šalinin
kas ir prez. Roosevelto asme-lYCllllO IU5UUUVU | L' v v

antradienį, šie laimėjimai skai- niškas draugas. Rinkimus pra-
tomi pažangiųjų elementų ir 
Naujosios Dalybos laimėji
mais.

Wisconsine pralai
mėjo La Follette

stiprumo ir smarkesni pietų stall įveikė demokratų kandi- Follette’^ 
vakarų vėjai; saulė teka 6:33 J datą į gubernatorius James M. didatiirą 
leidžiasi 4:35 valandą. ’Curley. įvirtam t

MADISON, Wis., lapkr. 9. — 
Wisconsin valstijoj La Follet- 
te’ų šeimyna ilgą laiką skaitė
si ir tebesiskaito kaipo pažan
gos ženklas politikoj. Ilgą lai
ką ji neįveikiamai dominavo 
Wisconsin politiką. Tačiau pe
reitą antradienį republikonų 
kandidatas į gubernatorius Ju» 
liūs Heil nugalėjo Philip La 
Follette’ą, kurs statė savo 

, į gubernatorius 
virtam terminui-

laimėjo. Gubernatorium išrink
tas republikonas Fitzgerald.

Pennsylvania valstijoj kandi
datavo į Jungt. Valstijų senatą 
gub. Earle. Ofisą laimėjo James 
Davis,

Ohio 
vietą 
Taft. 
vietos, 
Bricker įveikė demokratą Char
les Sawyer, Naujosios Dalybos 
šalininką.

Pažangiuosius ištiko skau
dus smūgis Minnesota valsti
jose. Šioj valstijoj republiko
nų kandidatas į gubernatoriui

kan- 
ket-

valstijoj.
S . -r : —

.. i'vHE^ĄY|,_Francuzija, 

irtai trečiadienį skelbė, kad jie 
vis stūmėsi pirmyn Serge upes 
fronte. Jie paėmė dar vieną 
svarbaus Zaragoza-Lerida vieš
kelio sekciją. Tas vieškelis jau 
buvo perkirstas arti Fraga, 16 
mylių atstumoj į pietus nuo 
Lerida.

viškis — Virbalis rado trau
kinyje po vagono suolu pames
tų be jokio adreso voką. Voką

praneši- atplėšus, iš jo. pabiro.net 65
ni kad i banknotai doleriais, viso 805

e LOS ANGELES, Cal., lap
kričio 9.
Adoo trečiadienį rezignavo iš 
Jungt. Valstijų senatoriaus vie
tos.

Wm. Gibbs Mc

Socialistų kandida
tas gerai pasirodė 
Connecticut valstijoj

NEW HAVEN, Conn., lapkr. 
9. — Connecticut valstijoj bu
vo trys kandidatai į guberna
torius — konservatyvus demo
kratas Gross, kurs kandidatavo 
penktam terminui, republiko
nas Baldwin ir socialistas, 
Bridgeporto meras McLevy.

Baldwin gavo 227,572 bal
sus, Cross 225,316 balsų ir Mc 
Levy 163,953 balsus. Nusiste
bėjimas reiškiama, kad socia
listas gavo tiek daug balsų.

Kalifornijoj pažan 
gieji laimėjo

lap- 
Ca-

SAN FRANCISCO. Cal., 
kričio 9. — Per 54 metus 
lifornia valstijoj gubernatoriaus 
vietą turėjo republikonai. Pe
reito antradienio rinkimuose į 
jos gubernatorius išrinktas 
Culbert L. Olson — demokra
tas ir Naujosios Dalybos šali
ninkas. Rinkimų kampanijos 
įkaršty jis prižadėjo tuojau pa
leisti iš kalėjimo Tarną Moo
ney, jei bus išrinktas guberna
torium.

Į Jungt. Valstijų senatą Ca- 
_____  T o_________ _ lifornia valstijoj išrinktas She- 

H. E. Stassen nugalėjo farmę-’ridan Downey, skaitomas taip- 
rių darbo partijos kandidatą gi liberalu, šių dviejų kandi- 
Elmer A. Bensoną, kprs statė datų laimėjimas yra skaudus 
kandidaturĄ kitam terminui. Smūgis republikonams.

republikonas.
valstijoj senatoriaus 

laimėjo republikonas 
Kai dėl gubernatoriaus 
tai republikonas J. W.

doler. sumoje.
Spėjama, kad voką su dole

riais po vagono suolu bus ty
čia paslėpęs vienas keleivis, bi 
jodamas bausmės už nelegalų 
valiutos išgabenimą į užsienį. 
Mat, vienas įtariamas keleivis 
buvo šiame vagone asmeniškai 
patikrintas ir kai jis iš vago
no pasišalino, toje vietoje, kur 
jo buvo sėdėta, po suolu pasi
rodė vokas su pinigais-

Valiuta perduota Virbalio 
muitinei.

Kiek turėjo savivaldy
bės Pajamų bei išlaidų

KRETINGA. — (Sln.) 1937 
metais visos Kretingos apskr. 
valsčiaus savivaldybės turėjo 
554.681 Lt pajamų ir 527.654 
Lt išlaidų. Miestų savivaldybės 
turėjo 347.822 Lt pajamų ir 
308.783 Lt išlaidų-

Darbo Partija surin
ko 400,000 balsų

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
9. — Amerikos Darbo Parti
ja New Yorko valstijoj surin
ko tarp 350,000 ir 400,000 bal
sų. # Ši balsų galia parėmė svar
biuosius Naujosios Dalybos 
kandidatus. Tie kandidatai ir 
laimėjo.

Dovanos bausmę 
Tarnui Mooney

LOS ANGELES, Cal., lapkr- 
9. — Culbert Olson, demokra
tas išrinktas į Kalifornijos gu
bernatorius, trečiadienį davė 
suprasti, kad jis dovanos baus
mę Tarnui Mooney, kurs buvo 
nuteistas visam amžiui kalėti 
ryšium su bombos sprogimu 
karui pasiruošti parade San 
Francisco mieste, kai Jungt. 
Valstijos rengėsi įsivelti į Pa
saulinį karą.

ŠIAULIAI — Miesto s-bės 
socialinė komisija devynioms 
Šiaulių miesto pradžios moky
kloms paskirstė apie 6,000 Lt. 
pašalpų neturtingiems moki
niams aprengti. Įvykusiose var
žytynėse vyrišką medžiagą tiek
ti laimėjo P. šutas, o moteriš
ką — šilianskis.

Apskr. s-bė apskrities moky
klų mokiniams paskyrė mokslo 
priemonėms pirkti apie 13,000 
Lt pašalpų, kurios turės būti 
paskirstytos 7,000 mokinių.

“Boston” darbininkai 
pakartotinai prašo pa

didinti atlyginimą

KAUNAS — “Boston” fabri
ko darbininkai įteikė atitinka
moms įstigoins prašymą dary
ti žygių, kad jiems butų pa
keltas atlyginimas 10-15%- 
Tiesioginiai su darbdaviais dar
bininkai negali susitarti, nes 
darbdavys jiems atlyginimo ne
nori didinti, todėl prašo tarpi
ninkauti Darbo rumus bei Kau
no m. darbo inspekcijos. Šis 
“Boston” darbininkų prašymas 
atlyginimo padidinimo reikalu 
nebe pirmas.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaras kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.
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A. CONAN DOYLE Verti MIKAS ŠILEIKIS

Kruvinos Studijos
(Tęsinys)

“Čia negali būti supuoli-J 
mas,” pašokęs nuo kėdės, ir 
vaikščiodamas po kambarį, 
jis sušuko. “Negalimas daik
tas, kad butų, nors mažiausias 
supuolimas. Šitos pilės, kurios 
buvo rastos Stangersonui mi
rus, aš įtariau turint bendra 
su Dreberio mirtimi, dabar, 
pasirodo, jos nėra pavojingos. 
Ką tai reiškia? Ištikrųjų, vis
as mano galvojimo retežis ne
gali būti klaidingas Tai nega
limas daiktas! Tačiau šitam 
sergančiam šuniui jos nė kiek 
nepakenkė. Ah, aš žinau! Aš 
žinau!” Nudžiugęs jis skubiai 
nuėjo prie dėžutės. Perkirto 
antrą pilę per /pusę, ištirpino 
piene/ir padavė šuniui. Nelai- 
iningas^gyvulys nė liežuvį ne
spėjęs gerai suvilginti, kai vi
si jo sąnariai pradėjo konvul- 
singai virjiėti, tuoj pastiręs iš
sitiesė kai perkūno trenktas.

šerlakas Olmsas giliai atsi
kvėpė ir nusišluostė nuo kak
tos prakaitą. “Dabar aš turiu 
daugiau vilties,” jis pasakė, 
“šitą aš turėjau žinoti, kai 
pasirodė priešingi faktai prieš 
ilgo patyrimo išimtis, tai dėlto 
tiksliai nurodė kito fakto in
terpretaciją. Rastos pilės dė
žutėje biįvo viena mirtinai 
nuodingai o antroji visiškai

nepavojinga. Kai aš pamačiau 
tą dėžutę, man reikėjo iškart 
tą žinoti.”

Pastaroji scena mane tiesiog 
nustebino, kad aš net pama
niau, jog vargiai jis bebuvo 
blaiviame prote. Čia pat gulė
jo negyvas šuo, kuris įrodė, 
kad pilės buvo nuodingos. 
Mano galvoje po truputį pra
dėjo išsiblaškyti miglos ir ga
lėjau pamatyti procedūros 
tiesą.

\
"Visa tai jums atrodo keis

ta,” tęsė Olmsas, “todėl, kad 
jus iš pat pradžios klydote 
praleisdami tikrai svarbius 
pėdsakus, kurie jums buvo 
nurodyti. Aš turiu progos ši
tais faktais remdamasis susek
ti siūlo galą. Viskas kas atsi
liko, visą laiką pasitvirtino 
mano nuomonė, kas reiškia, 
jog mano logika buvo teisin
ga. Tačiau visos kliūtys, ku
rias jus sutikote, reikalą dar 
labiau supainiojo, bet jos man 
daug padėjo išsprendimui ma
no paties užduoties- Yra klai
da maišyti keistenybes su 
misterija. Paprasčiausias kri- 
minališkumas dažnai būna la
bai misteriškas, nes nieko 
nauja ten nėra, net nebeturi 
specialių priežasčių, iš ko bu
tų galima daryti išvadas. Ši 
žmogžudystė butų buvus be 
galo sunku išaiškinti, jeigu

yra

la
ši to 

ilgiau 
Žiūrėk, ponas Šeria-'

j is pasakė. - “Mes

CRANE COAL COMPANY H
>332 So. Long Avenue j

Tel. Portsmouth 9022 2
POCAHONTAS Mine Run 5-7 Cn
(Screened) Tonas ................ .................j

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

SI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

aukos lavonas butų buvęs ras
tas kur pakelėje, be visų tų 
įsivaizdinimų ir .sensacijų, ku
rios reikėtų kitaip aiškinti. Ši
tos keistos smulkmenos yra 
labai toli nuo to, kad reika
las butų supainiotas. Jis 
net labai lengvas.”

Ponas Gregsonas, kdris 
bai nekantriai klausėsi 
pasakojimo, negalėjo 
pakęsti,
kai Olmsai, 
tikrenybėje visi sutinkame su 
tuo, kad jus esate labai gud
rus ir protingas žmogus ir, 
kad jus turite savo darbo me
todus. Mes norime ko nors 
daugiau, nei paprastų teorijų 
pamokslų. Čia yra visas reika
las, kad sugauti žmogžudį. Aš 
atlikau savo, ką tik galėjau, 
tačiau pasirodė, jog aš klydau 
Jaunasis Charpentieris nega
lėjo dalyvauti antrame reika
le. Lestradas surado antrą la
voną, atseit Stangersono, o 
dabar, pasirodo, kad ir jis 
klydo. Jus mėtotės nuo .vieno 
dalyko, prie kito, o atrodo, 
jog jus daugiau žinote, nei 
mudu, bet jau atėjo laikas, 
kad mes turime teisę paklau
sti jus tiesiai, kiek jus žinote

Ar jus

“Apačioje aš turiu taksi pa
šaukęs.”* r

“Geras vaikas,” Olmsas pa-, 
gakė ramiai. “Kodėl jus nesu
pažindinote Skotland Jardo 
su jais?” tęsė jis išimdamas 
iš stalčiuko porą geležinių re
težėlių rankoms surakinti. 
“Matote, kaip gražiai spiruok- 
lis veikia Užsidaro žaibo grei
tumu.”

. “Senoji mada yra gan ge
ra,” Lestradas pastebėjo, “jei-Į 
g*i tik mes galėtume rasti' 
žmogų, kuriam galėtume už
dėti.”

“Labai gerai, labai gerai,” 
Olmsas šypsodamasis pasakė. 
“Vežikas gal man pagelbės* 
nunešti mano bagažą. Vigin- 
sai, pasakyk jam čia ateiti.”

Aš nusistebėjau išgirdęs sa
vo kompanioną kalbantį apie, 
kelionę, kai jis pirmiau nieko 
man apie tai neminėjo. Kam
baryje buvo nedidelis krepšys, 
kurį jis ištraukęs mėgino už
rišti dirželiais. Kol jis prie jo

Nori Žinoti, Kodėl 
Viduriai Užkietėję?

Ar leistumėt m iii on ame nusikraty
ti to atbukusio, apsvaigusio, nuvar
gusio jausmo, kuris dažnai ateina su 
paprastu vidurių užkietėjimu? Tad 
stabtelk ir pagalvok.

Ką valyti iįryt? Tik mėsą, duo
ną, kiaušinius, bulves? Galimas 
daiktas, kad užkietėjimo priežastis 
yra ta, kad negaunat gana “rupu
mo”. Bet “rupumas nereiškia dar 
kaip daug valgai, bet reiškia maisto 
rūšį, kuris nėra pilnai suvirškinamas, 
bet palieka rupią masę viduriuose, 
kuri padeda žarnoms veikti.

Ką daryti? Valgyk daugiau Kel- 
logg’s All-Bran pusryčiams kasdien. 
Tas grūzdus, raustytas javinis yra 
ncvien turtingas “rupumu’’—‘jis taip 
gi turi vidurių toniko, vitaminų BĮ 
>r geležies.

Valgyk All-Bran kasdien ir gerk 
gana vandens. Pamatysi ar ne pa
sveiksi. Ke-llogg’s All-Bran yra par
duodamas pas visus krautuvninkus.

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

kai vilkai ir ištraukė atgal su 
dideliu konfliktu. Jis buvo 
tiek baisus ir stipras, kad mus 
keturius numetė į šalį po ke
lis kartus. Matomai, jis turėjo 
konvulsingą jėgą, kokią pap
rastai turi žmonės tik epelep*- 
tikos įtakoje. Jo veidas ir ran
kos buvo labai sukapotos stik
lais. Bet kraujo nubėgimas 
nei kiek nesumažino jo at
sparos. Tik tuomet mes jįj 
įveikėme, kai Lestradas savo OfisoTvalandos t uo 1-3 nuo 6:30-6:30

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Haisted Sts.

......... ■ — .. ......................

Čionai Lietuviai Perka.’!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

L1NK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

apie visą šį reikalą, 
galite pasakyti kas 
žmogžudystes ?”

“Aš ir manau, kad 
nas teisingai pasakė, pone, 
Lestradas pastebėjo. “Mudu 
abu stengėmės ir abu nieko, 
nesuradome. Kol aš buvau ši
tame kambaryje, jus daug 
kartų pasakėte, kad turite vi
sus įrodymus, kurie jums bu
vo reikalingi. Tikrai jus nega
lite ilgiau paslaptyje laįkyti.”

“Bet koks atidėliojimas are
štuoti žmogžudį,” aš pastebė
jau, “gali suteikti jam naujos 
progos pasislėpti.”

Kai visi mes spyrėme jį, 
Olmsas nerodė jokių žymių, 
kad jis pasakys ką jis mano 
daryti. Jis tik vaikščiojo po 
kambarį iš vieno' galo į** kitą, 
palenkęs galvą žemyn. Kai jis 
galvoja, iš papratimo jo anta
kiai visuomet būna suraukti-

“Nebus daugiau žmogžudy
sčių,” jis pagaliau, sustojęs ir 
žiūrėdamas į mus pasakė.

Gregso-
99

miršti. Jus mane klausėte, ar 
aš žinau žmogžudžio vardą. 
Aš žinau. Žinojimas jo vardo 
yra tai menkas dalykas, paly
ginti su tuo, kad jis jau yra 
musų rankose. Neužilgo aš ti
kiuosi tai padaryti. Aš pasiti
kiu savo planais, tačiau yra 
reikalingas atsargumas, kai 
mes turime žiaurų ir despera
tišką žmogų, su kuriuo reikės 
susidurti. Jis yra apsuptas, 
kai aš paprašiau kitą, kuris 
yra tiek gudrus, kaip ir''jis 
pats. Bile tik šis žmogus ne
turi nuožiūros, kad kas turi

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Gener Piumbmg & Heaiing Supp'y Go., Ino.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Haisted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeZ. Canal 8500

Į-.......NĮ -K i.' Į n Į 7======
< ... .. '

ranką užkišo jam už apykak-Į^ 4^’so.^^cniJAN'BLVD 
lės ir prismaugė. Tuomet jis; TeL Kenwood 5107 
jau įsitikino, kad vistik busiąs1 
nugalėtas ir pasidavė- Ir tuo
met mes nepasitikėjome juo DR. T. DUNDULIS 
kol nesunšome jam kojų ir: 
rankų. Kai tas buvo padaryta,' 
tik tuomet mes atsitiesėine ir! 
lengviau atsikvėpėme. i

“Mes turime jo laksi,” šer
lakas Olmsas pasakė. “Jo pa- ’ 
ties- vežimu nuvešime jį į 
Skotland Jardą. Dabar, po
nai,” jis linksmai šypsodama
sis sakė, “mes jau pasiekėme 
savo mažos misterijos galą. 
Dabar jus galite mane klaus
ti ko tik norite. Nėra pavo-( 
jaus, jeigu aš ir negalėčiau at 
sakyti jūsų klausimą.”

(Bus daugiau)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Marųuette Medical Building 
6155 So, Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PlhOSPECT 6232

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS
2-4 ir 6-8 P. M. Antrad. 3-4 ir 6-7 

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai n'eatsakys šauk 

MIDVVAY 0001

Dreberio ir Juozo Stangerso- 
no užmušėju.”

Viskas įvyko momento grei- 
, jog aš ne

spėjau nė susivokti. Aš gerai
triusėsis, į kambarį įėjo veži- tumu—taip greit,
kas.

“Padėk man 
krepšį, vežike,”

surišti šitą1 įsidėmėjau tuo momentu Olm- 
klupėdamas so triumfuojančią veido išrai- 

prie krepšio ir galvos nepa- jr jo skardų balsą; paste- 
kcldamas jis pasakė. bėjau vežiko išsigandusį su-

Vyriškis ėjo artyn drovėda-1žvėrėjusį veidą kai jis pažiu-
keldamas jis pasakė.

bet pas-masis ir nenoromis, 
pasilenkė prie krepšio, 
jį surišti. Šituo momentu, 
vežikas prikišo savo ran- 
prie krepšio, pasigirdo

magiškai buvo užde-1 
’ . Sekundę ar

rios lyg j 
tos ant ų*ajikų. 
dvi mes buvome kaip stabo iš
tikti. Tik staiga nelaisvis ne
įmanomai įnirtęs kai žvėrys 
išsiveržęs iš Olmso rankų, vi
su smarkumu šoko pro langą. 
Lango rėmai ir stiklai beina-

ADVOKATAI
kui
kad
kai
kas
greitas taukštelėjimas metali
nių grandinėlių ir šerlakas
Olmsas pašoko ant kojų-

“Ponai,” jis sušuko žiūrėda
mas žibančiomis akimis, “leis-’tant išlėkė, bet kol jis pats 
kit man supažindinti jus su spėjo iššokti, Gregsonas, Lcs- 
ponu Džefersonu Hope, Enoko tradas ir Olmsas šoko prie jo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO, IŠTAIGA

AMBULANCE- -
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
v

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

i Telefonas LAFAYETTE 0727

1x • koplyčios visoseJL ) 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų^ šeštadienio ^vakarais
7 vaL vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

, P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
T IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockivell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėt.nyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

TeL Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Dr. F. Pursucki Le Van
GYDYTOJAS-CUIK«RGAS,JX-RAY

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 ak

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Physician and Surgeon 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Res. 3261 So. Haisted Street

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 46?5 ^O. ASHLAND AVĖ. “

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedčlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645hSq. Ashland Avė. 
arti* 47th Street 
TeL Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

ga jį suimti. Jeigu jis nors 
kiek nužiūrėtų pavojų, jis per
mainytų savo vardą ir pasi
slėptų tarpe keturių milijonų 
gyventojų šitame dideliame 
mieste. Nenorėdamas bet ku
rk] jūsų jausmus įžeisti, aš 
esu linkęs pasakyti, jog šitie 
vyrai reikštų daugiau, nei vi
sas oficialus štabas, štai dėl 
ko aš neprašiau jūsų pagal
bos. Jeigu man nepasiseks, su
prantama, aš kaltinsiu tik ne
pasisekimą- Tačiau aš prie 
visko esu prisiruošęs. Dabar 
aš noriu prižadėti, jog aš su 
jumis susižinosiu nestatyda
mas pavojui! savo kombinaci
jų. Aš tai ir darau.

Gregsonas ir Lestradas bu
vo labai nepatenkinti šituo už
tikrinimu arba nepatenkinan
čiu atsakymu policijos sek
liams. Pirmasis išraudo, kad 
net galvos oda po jo žilais kai 
balti linai, plaukais paraudo, 
kuomet antrojo akys kai guzi- 
kai žingeidumu spindėjo. Nei 
vienas, nei antras neturėjo 
laiko kalbėti, kaip staiga pasi
girdo barškinimas į duris. Gal
vės arbarų vadas, jaunas Vi- 
ginsas pasirodė viduje nereik- 
Iminiia ir nonintiilnitia £icfn_

"Prašau, pone,” paliesda
mas durų raktų, pasakė jis.

NARIAI 
Chicagos, į 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

6834 So. Western Avė.
1410 South 49tli Court

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue •

Yards 1139
Yards 1138

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
Phone Virginia 0883

Dr. Margeris
3325 So. Haisted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir ioliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialč atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Jšlakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Haisted St. 

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

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
kampas Haisted St 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pasai sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL €122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Res. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republio 7868

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. J

Ofisas ir Laboratoria
1034 IV. 18th S.L, netoli Morgan St

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nūn 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 6:30 vai. 
vakaro. Nedėllomis nuo 10 iki 12 
valandai die

Phone DWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHI.AND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų. 7 Ud € vaL Ned. nuo 16 -iki 13

Res. Telephone PLAZA 8466
. iJv-TV*■ .’■* ■ t
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ilevelando ir Ohio Žinios
Lyg butų ir vyras, bet... — Rengs didelį vakarą. — Sa

lės vakaras gerai pavyko. — Mirė Ona žiburienė.— 
Duos paskolas. — Siunčia aukas kultūriniam darže
liui. — Inž. Zuris buvo išvykęs į rytines valstijas.— 
Clevelandiečiai Youngstowne. — Kas kam rup*. — 
Pažangos vajus. — Pieninių konvencija. — Progra
ma buvo gera, bet žmonių truko. — Dr. Vitkus pasi
rengęs medžioklei. — Jaunasis Brazauskas aplan
kys Pittsburghą. — čerauka kelioms dienoms iš
vyksta į ūkį.
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Rašo Domininkas Kuraitis

Iš Lietuvos
Mokėsi 9,803 mokiniai

Matyt, kai kuriems nėra aiš
ku, kas yra K. S. Karpius: mo
teris ar vyras? Kai pradedame 
spręsti iš jo kalbos, tai ir mums 
vietiniams atrodo, kad jis yra 

„ moteris. Dažnai jis nurašo vi
sai “moteriškai”. Vienok vis 
dėlto mes turime pasakyti, jog 
K. S. Karpius yra vyras. O tai 
dėl to, kad jis rengiasi vyriš
kais drabužiais ir iš viso yra 
panašus į vyrą. Na, o kad jis 
nukalba bobiškai, tai čia nieko 
naujo, — toks jau jo “natū
ras”. šiaip mes tikrai žinome, 
kad K. S. Karpius yra vyras, 
nes jis ir barzdą skuta. Tiesa, 
kai jo raštus skaitai, tai gali 
pamanyti, jog tai rašo vaikas 
ar mergaitė, — tiek daug tuo
se raštuose vaikiškumo.

na-nors Pildomosios Tarybos 
rį, kad atvyktų pakalbėti.

000

Lietuvių salės parengimas 
visai gerai pavyko. Pinigines 
dovanas gavo 38 asmenys. Ke
lios dovanos teko ir kitatau
čiams. Kiek patyriau, salės 
naudai padaryta gražaus pelno.

Daug kredito priklauso di
rektoriams už 
mą.

8

jų pasidarbavi-

0 0
d. mirė Ona Ži- 
pašarvota Joku-burienč. Buvo 

bauskienės laidojimo įstaigoje. 
Paliko vyrą ir dukteris. Ame
rikoje velionė išgyveno 38 me
tus.

LOS ANGELES, Gal.—Ge- 
nevieve Hoffman, grožio eks
pertė, reikalauja iš aktorės 
Fazenda $15,850. Pastarosios 
name Hoffman sugriuvo pa
kopose ir susižeidė.

tona su savo pakalikais viską 
tinkamai “tvarko”. Labai jau 
šauniai buvo sutvarkyti reika
lai su Lenkija. Jei ir su vokie
čiais taip jau bus “susitvarky
ta”, tai netrukus ir savo Ijim- 
no ttirėsime išsižadėti.

3 3

........................ ""

(Tęsinys) [Tų laikų
Paryžiečiai šoka gerai ir la

bai panašiai kaip ir amerikie-: 
čiai.j Tik vienas šokis tai tur j 
būt grynai franeuziškas, nes 
kaip tik muzika užgrojo, tai 
nei vieno asmens neliko prie 
stalų ir kampuose. Visi išėjo 
šokti. Šokis prasideda panašiai 
kaip musų “Vengierka”, pas
kiau lyg suktinis, bet pasibai
gia savotiškai ir labai triukš
mingai. Šokėjai sustoja vieni 
prieš kitus, sumuša keliais ir 

j iškėlę rankas į aukštį visi kar
tu garsiai sušunka “Hey!”

000
Vietos SLA kuopų bendra 

komisija laikė savo posėdį ir 
sutarė planus dideliam vakarui, 
kuris įvyks vasario mėnesį. 
Manoma, kad šis vakaras bus 
vienas didžiausių, kokis kada 
nors yra buvęs musų kolonijo
je. Vakaro programa bus la
bai įvairi: vaidinimas, muzika, 
dainos ir prakalbos. Vėliau bus 
apie tai plačiau parašyta, šiuo 
atveju galiu tik tiek pasakyti, 
jog bus bandoma gauti kurį

DUODAME
PINIGUS!

AR JŪSŲ
VAIKAI SPIRIASI
paimti liuosuotoją?

Jusu vaiko veidas yra jo jausmų vei
drodis! Tad ka gi jis parodo — pa- 
sibiaurėjima ar malonumą — kada 
duodate jam ka nors išvalyti jo vi
durius ?
Kita karta jūsų vaikams prireikus 
liuosuotojo, duokit jiems Ex-Lax. Jis 
turi gardaus šokolado skonį — ir 
jiems jis labai patiks! Be to, Ex-Lax 
suteikia visiška palengvinimų nuo 
užkietėjimo — švelniai, lengvai, be 
vidurėlių sukrėtimo bei jų skaudėji
mo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lyrrioi operas ir vaikams, ir suau
gusiems! • ’*j

KRETINGA. — (Sln.) 1937 
metais Kretingos apskrityje 
dirbo 223 pradžios mokyklos 
mokytojai ir mokėsi 9,803 mo
kiniai. Pradžios mokyklų išlai
kymui išleista 132.300 litų. 128 
pr. mokyklos komplektai 
samdomuose namuose 
komplektai nuosavuose 
valdybių) namuose.

buvo 
ir 96 
(savi-

į revoliucionieriai 
skiepuose laikydavo savo susi
rinkimus. Knisdavosi kur gi
liau, kad pabėgti nuo valdžios 
akių. Taip beieškodami urvų 
pasislėpti, jie netikėtai užtiko 
šį mirties kalėjimą ir rado ja
me šimtų žmonių kaulus. Kitų 
kaulai ir dabar tebėra įstrigę į 
seną mūrą, ypatingai daug yra 
kaukuolių.

Bet dabar, štai, tame mirties 
skiepe, kur šimtai žmonių pra
rado gyvybes, kur tebeina tom 
jų tragingos mirties atmintis, 
dabar gyvuoja kabaretas. Su
vesta elektros šviesa, sudūli sta
lai ir apie tuos stulpus, prie ku
rių žiaurusis karalius žmones

Karvė užbadė 17 
vaikiną

metų

ligoni-UTENA. — Utenos 
nėję mirė karvės sumainytas 
— subadytas Vaitkunų km., 
Leliūnų vai. 17 m. amž. jaunuo
lis Jonas Repšys.

SAUGOKITĖS PAMĖGBžiOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT Jk 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Fx-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikroio Ex-Lax.

prirakindavo, dabar smagus, 
berūpėsi ingi paryžiečiai džiazą 
šoka, rėkauja ir linksminasi ii 
mažiausio lupestėlio nasaulvj 
nebūtų.

(Bus daugiau)

ir 25 centų dėžutės yra pas 
jusi] Vaistininką. 4

Antroji vieta, kurioj lankė
mės, buvo arabų restoranas kur 
sueina arabai — turtuoliai. Jų 
stalai nepanašus į musų. Nepa
našus ir arabai. Atėję valgyk- 
lon jie pirmiausiai eina “turkiš- 
kon” vonion ir tiktai po to eina 
linksmintis. Kelneriai prie sta
lų irgi arabai, pasirėdę tautiš
kais kostiumais. Visi atrodo lyg 
apsiginklavę peiliais, nors neat
rodo, kad tai butų kraujo pra
liejimui. Vienas iš turistų tru
putį nevietoj pasijuokė, kad žy
dams čia butų pavojinga.

Restorano triobesys iš lauko 
atrodo pastatytas kaip panašus 
namai Palestinoj. Baltas, žemu 
stogu ir labai mažais langais.

Trečias vizitas nuvedė mus 
istoriškon vieton, giliai skiepe, 
po senu, paprastu triobesiu. Į- 
eini iš ielos. Reikia gana giliai 
eiti senais, nudėvėtais laiptais. 
Atrodo, kad vedą į kokias se
nas kasyklas, kur jau seniau 
anglis išimta. Bet vieta labai į- 
domi. »

Žiaurusis Prancūzijos kara-. 
liūs Liudvikas 15-tas, šešiolik
tame šimtmetyje, sugavęs prie
šus, įmesdavo jifds'į tą skiepą, 
prirakindavo prie stulpų, nuga
ra sienon ir ten palikdavo mir
ti badu. Ta vieta vėliau buvo 
užmiršta iki didžiosios Francu* | 
zijos revoliucijos.

Man rodosi, jog dabar kaip 
tik ir metas yra susirūpinti 
tais pavojais, kurie grūmoja 
Lietuvai. Tačiau su musų tau
tininkais bėda yra ta, kad jie 
savo kailiu ir Smetona labiau 
rūpinasi, negu visos valstybės 
reikalais.

Patogus geležinkeliais susisiekimas1 iš 
BREMEN ar HAMBURGO

MES JUMS PAGELBĖSIM GAUTI VIZITI
NIŲ IR IMIGRACIJOS VIZAS JŪSŲ 

EUROPOS GIMINĖMS
INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS 

VIETINĮ AGENTĄ ARBA

130 W. Randolph St., Chicago

10

Kalėdinė Ekskursija 
i LIETUVĄ

EUROPA------- — Lapkričio 26
DEUTSCHLAND - Gruodžio .. 1
HAMBURG-------- Gruodžio .. 7
BREMEN----------- Gruodžio 14
NEW YORK---- r-Gruodžio 15

0 0 0
Cleveland Trust kompanijos 

dalininkai nubalsavo, kad butų 
duodamos asmeniškos pasko
los biznieriams ir kitiems. Ži
noma, paskolos bus duodamos 
tik atsakingiems asmenims, ku
rie galės tą paskolą garantuoti.

0 0 0
Per pereitą mėnesį Lietuvių 

Kultūrinis Darželis gavo kiek 
daugiau aukų iš kitų kolonijų. 
Mat, pereitą vasarą nemažas 
būrys lietuvių iš kitų miestų 
aplankė Clevelandą, pamatė, 
kad čia gražus darbas yra dir
bamas ir pasiryžo jį paremti.

Reikia pasakyti, jog tos au
kos yra visai ne pro šalį, ka
dangi darželis yra įsiskolinęs ir 
tos skolos turi būti padengtos.

0 0 0
Inž. P. J. Zuris buvo išvykęs 

į rytines valstijas. Jis aplankė 
Bostoną ir kitus miestus. Lan
kėsi ten biznio reikalais.

0 0 0
Lapkričio 6 d. grupė katali

kų veikėjų aplankė Youngs- 
town koloniją. Ten buvo pa
rengimas ir clevelandiečiai pil
dė programą. Dalykas tokis, 
kad clevelandiečiai turi neblo
gų talentų, kuriais, reikalui 
esant, aprūpina ir artimesnes 
kolonijas.

0 0 0
Musų kolonijos fašistų laik

raštis tvirtina, kad Lietuvai nė
ra pavojaus iš Hitlerio pusės. 
Girdi, visai nereikia rūpintis, 
kad naciai puls Lietuvą, nes 
Smetona viską tinkamai su
tvarkys.

Taip, mes matome kaip Sme-

0 0 0
Lapkričio 3 d. SLA 136 kuo

pa laikė savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame buvo aptarta 
daug įvairių reikalų. Nariai la
bai domisi Pažangos vajum. 
Susirinkimui buvo priduotos 
dvi aplikacijos asmenų, kurie 
nori į musų organizaciją įsira
šyti.

Cuyahaga apskrities pieninės 
šaukia specialią konvenciją. 
Manoma, kad dalyvaus apie 
400 delegatų. Tur būt, vienas 
svarbiausių klausimų'' bus kai
nų nustatymas pienui.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per
' A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
Lapkričio 6 d. įvyko “Dir

vos” koncertas. Programos da
lyviai savo užduotį atliko visai 
gerai. Tuo atveju koncertą ga
lima laikyti nusisekusiu. Visai 
kitas reikalas su publika, — 
jos gana šykščiai teatsilankė. 
O iš to galima tik vieną išva
dą padaryti: kiek didelė “Dir
vos” įtaka, tiek ji ir publikos 
teturi. Vadinasi, pagal Jurgį ir 
kepurė. 1

0 0 0
Dr. J. T. Vitkus rengiasi zui

kių šaudyti. Jam tatai visai ge
rai sekasi. Pereitą žiemą jis 
tiek zuikių prišaudė, kad butų 
galėjęs didelį būrį clevelandie- 
čių kokį savaitę laiko maitin-

'M HAMBURG-AMERICAN; LINE R 
IO NORTH GERMAN LLOYD-

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

po pietų.

OP TO

Gerb. Administracija:
Čia prisiunčiu $_______ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir

meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:
Vardas________
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija

SĄFETV

INVESTMENV

Jeigu reikia atnaujin
ti morgičius; jeigu no
rite taisyti namą; jeigu 
norite pirkti namą; jei
gu budavoti namą,—
. Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Ašsociation
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas dieną nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNE” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

Daktaras yra didelis medžio
jimo mėgėjas. Visa bėda yra 
ta, kad jis mažai laiko teturi 
ir tik retkarčiais nuo savo pro
fesijos tegali pasitraukti. 

0 0 0
Jaunasis Jonas Brazauskas 

rengiasi važiuoti į Pittsburghą, 
kur dalyvaus sandariečių pa
rengime.

Jonas yra itin geras muzikas 
ir dažnai vietos lietuvius pa
linksmina. Tikimasi iš jo susi
laukti tikrai talentingo muzi
ko.

Stasys Čerauka, stambus Su
sivienijimo veikėjas, rengiasi 
kelias dienas praleisti pas savo 
švogerį, kuris turi farmą.

Jonas Jarus.

A “NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y. CLASSIFIED 

SKELBIMUS 
“N.” RAŠTINE PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
na

7:30 VAL. V AK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 
vai. vakaro.

TeL CANAL 8S00

T A11DVIZ/,ar ĮAUK 111 NAUDA!
Pats Sau Padėsi ... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid f or Itching of 

ECZEMA 
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa
galbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “X 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 3* 
metus.’’

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

į. Jjį

F iįS r b it. *

Rudeninių Madų 
Knyga

Jei spaudžia reikalai... Jei reikia pinigų ... manai pirkti namus ... senus pa
taisyti... jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, pirma ateik į NAUJIENŲ SPJJL-
KĄ. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja.

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI
$5,000.00

knygą. kurią galite gauti, pas 
mus už 15 centų. Siųskit

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CAVAL 8500

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St,CUMfat m.
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UžaakyMo kaltai
Chicagoje — paštu:

Metama______________
PUsei metą __
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams —__
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei -------------    18c
Mėnesiui ______________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago),
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ________
Pusei metą —
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuos*
Metams ................   $8.00
Pusei metą ----------  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00
2.75
1.50
1.00

. .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S, Halsted St.» Chicago, 
111. Telefonas Canay 8500.

Pakrypimas į dešinę
Antradienio rinkimai parodė, kad balsuotojai šian

dien yra linkę remti konservatyviškesnius kandidatus. 
Liberalai turėjo skaudžių pralaimėjimų visoje eilėjė vals
tijų: Wisconsine tapo sumušti gubernatorius La Follette 
ir progresistų kandidatas į senatorius Ekern; Minneso- 
toje prakišo radikališkas Farmer-Labor partijos vadas, 
gubernatorius Benson; Michiganė republikonas Fitže- 
rald sumušė ištikimą Roosevelto šalininką, gub. Murphy.-

Daug nuostolių šiuose rinkimuose turėjo demokratų 
partija rytinėse valstijose, Rocky Mountain srityje ir ki
tur. Republikonai laimėjo Massachusetts valstijoje, Con- 
necticut’e, Pennsylvanijoje, Rhode Island’e, Coloradoje, 
Wyominge, Idaho, Montanoje, South Dakotoj, Ohio ir t.t.

Republikonai įgijo 12 naujų gubernatorių vietų, 8 
arba 10 naujų senatorių vietų ir ne mažiau kaip 70 nau
jų vietų atstovų bute, nekalbant apie stambų padidėjimą 
republikonų atstovų daugelio valstijų legislaturose.

Tokiu budu republikonų partija pusėtinai atsigriebė. 
Šie rinkimai buvo jai sėkmingiausi htio 1932 metų. Bet 
republikonai dar anaiptol nėra daugumos partija Jung
tinėse Valstijose. Jiems nepasisekė sumušti demokratus 
Illinois valstijoje ir New Yorke; o Californijoje ii* Mary- 
lande jie dagi prakišo kai kurias pozicijas, kurias turėjo 
iki šiol.

Naujame kongrese demokratai dar turės milžinišką 
daugumą: atstovų bute beveik du trečdaliu, o senate be
veik tris ketvirtadalius. Tačiau prezidentui Rooseveltui 
dabar bus dar sunkiau susikalbėti su kongresu, negu iki 
šiol, nes tarpe laimėjusių rinkimus demokratų bus dides
nis nuošimtis konservatorių, kurie Roosevelto reformoms 
priešinsis, susidėdami su republikonais,- kaip kad jie da
rė pereitame kongrese Vyriausiojo teismo reorganizavi
mo klausime.

Galima todėl numatyti, kad per paskutinius dvėjtis 
metus savo tarnybos prezidentas nestengs daug ką at
likti. Jisai nenorės nusileisti konservatoriams, o šie ne
norės nusileisti jam, ir, vietoje konstruktyvaus darbo 
Washingtone eis partijų ir partinių grupių “manievrai”, 
besiruošiant joms 1940 metų prezidentiniems rinkimams. 
Pas republikonus dabar atgijo viltis tuos rinkimus lai
mėti, ir jie darys ką tik galės šitą tikslą pasiekti.

Stambiam jam kapitalistiniam bizniui šitokia padėtis 
patinka. Kai opozicija suparaiižiuoja valdžią, tai biZniš 
naudojasi proga apeiti įstatymus, kurie jį varžo. Todėl 
yra pranašaujama, kad dabar “pagerės laikai”. Bet ar 
taip bus, parodys ateitis.

......... ■—.
AR JAM TIKRAI LINKSMA? Į kijos if Vengrijos irt į stiirtri 

■-----------Antanas Bimba klausia mus, kodėl mums liūdna, bolševikų diktatūrai sulaukus 21 metų su* kakties. Jisai turėtų žinoti tai ir be klausiirto: bolševikai prieš 21 metus ginklu nuVertė demo-. kratinę vyriausybę, kurią rėmė Rusijos darbininkų irt valstiečių > atstovų tarybos; jie sukiŠd į kalėjimus ir koncentracijos stovyklas arba ištrėmė į užsienį tttkstančius socialistų—ir jiems dar iki šiol nėra grąžintos teisės. Jau šitų dviejų faktą pakanka, kad butų aišku’, kodėl tos bolševizmo sukaktuvės yra liūdnas dalykas kiekvienam nuoširdžiam demokratijos Šalininkui, O ypatingai socialistui.Bet mes netikime, kad pa- jjydįj tarpe Lenkijos ir Vengriniam Antanui Bimbai yra labai jos paijko platus “koridorius”,

Lenkų dvarininkų smaguriavimai 
Ir Lietuvos likimas

Anglijos karaliaus vizitą

nytąjį “neitrtalį bloką’.“Lenkija dėl to ir geidžia tureli bendrą sieną su Vengrija, kad ji dar vis tikisi, jo- gei toks ‘neitralis blokas’ y ta galimas. Ji nenori aneksuoti , Karpatų Ruteniją arba Slovakiją, bet ji stoja už tai, kad šios dvi provincijos tektų Vengrijai.”Tačiau, nežiūrint ką Lenkijos ; užsienių reikalų ministeris Be- fctis darė, Varšuvos1 norai neišsipildė. Hitleris, nujausdamas, ko Lenkija siekia, neleido vengrams pasiimti Ruteniją ir Slovakiją. Vengrijai teko tiktai da- •T'ia slovakų teritorijos pietirtČ- | j6 tos provincijos pusėje, kuri Su Lėnkija nesusisiekia. Tokiu
linksma, atsiminus tuos laiku's, kada Leninas, Trockis, Zirtovje- vas, Kamcrievas, Bticliariria's, Radekas ir. kiti komunizmo e- vangelijos pranašai steigė Rusijoje “proletariato diktatūrą”. Juk jisai žino gerai, kad tenai šiandien viešpatauja ne proletariatas, bet Stalinas, kuris 1917 m. spalio-lapkričio per- ! versmo nevaidino beveik jokios rolės. O kas atsitiko su tikraisiais to perversmo vadais? Leninas yra miręs. Trockis prakeiktas, kaipo išdavikas ir fašistų agentas. Zinovjevas, Ka- menevas ir BU’ch’Arinas yra sušaudyti, kaip “pasiutę Štines”, o Radekas sėdi kalėjime.

ū-u-.' .ilMjttiffiiiUiT'

Ktiip lenkų bajorai Šeimininkauja Tešene. — Adminis- 
trriforiui suteikta teise visus čekų pirkimus padai- 

! kittft —• Riertoi galia, to ir valia. — Fašizmo įsiga- 
Ištirtas (čefctfšlmfefjoje. — Vis tai “taikos” labui! 
— Kas buitį, įtįį Lenkija okupuotų Lietuvą? — Eu- 
t'Upbs gyteniutes, jokių pragiedrulių nematyti. — Kas 
atsitifiku, kai viskas remiama fizine jėga.(Klusų specialaus korespondento Lietuvoje)Čekoslo- ’ įveda sa- Čekai vi- spaudžia-

kuris tas valstybes skiria. Len- .kų svajone apie “trečiosios Europos” įsteigimą pavirto niekais.
Margumynai
Ar Tiesa, Kad Dramb

liai Neužmiršta 
Skriaudi!?Tiesa. Prie daugelio aVyždžių galima pridėti r šį, btivusį Mexico City cirke. Mes kelioliką savaičią cirko datbininkąs Pėdro Garcia, juokaudamas, įmetė šmotą kalkių į kibirą, iš kurio t(uo momentu dramblys gėrė vandenį. Garcia, padaręs, .tokį i p’oSą, pasišalino. (Praėjo daug aiko, Garcia užhrirtšo ką bu- yo padaręs,x bet dramblys vardu Jumbo. neužmiršo. Kartą ------------------ .......................... v Garcia atėjo į cirką kaip žiu- Lcrtkijos ir Vokietijos, kuriame .rovas pasižiūrėti vaidinimo, lenkai pralaimėjo svarbią pozi- prieš dramblio narvą ėjo pub- ika, žiurėjo į senį Jumbo. Su minia ėjo pro šalį ir Garcia, ’ manydamas, kad jis galės pra-

Ar Bimba* tuo džiaugiasi? i Jeigu taip, tai jisai yra savotiškos rųšies žmogus.
LENKIJOS “TREČIOJI

EUROPA’*Vienas Varšuvos korespondentas rašo apie konfliktų tarp

dar
nepatikėtintis da- jisai dedasi kaip

Vargo ir su savais tremtiniais piliečiais, kurių jau arti vieno milijono žmonių!Žydai ir vokiečiai demokratai tremtiniai jau kreipiasi į svetimas valstybes prašydami Užtarimo. Bet pasaulis liko kitų nelaimėms labai nejautrus! Prancūzijos socialistai pryšaky- je su Bliumu, kuris kilme patsai žydas, Daladier žygiams pritarė ir pareiškė savo vyriausybes darbams pritarimą! Daladier vyriausybė gavo pasitikėjimą, nes ji išgelbėjo “taiką”, ji pritarė tautų “apsisprendimui”.Čekoslovakijos sOcialdemo-' kratai jau, rodos, padavę pareiškimą, kad išeiną iš antrojo internacionalo... Ir kas jiems kita palieka daryti, kai antrasai internacionalas būdamas prancūzų socialistų įtakoje čia neparodė reikiamo budrumo! Štai baimės, perdaug didelės baimės pasėkos!Tikrai karas yra baisus tas, bet taika, kuri lygi
karo

ei ją- “Lenkija'”, srt’ko jisai, “seiriai Stengėsi sukurtti neitra į neužkabintas, tačiau Jum; bloką Valstybių nuo Baltiko įuvo kjfos nuomonės: paiki Juodosios juros, šilą jos JnaįęS gjusį pro šalį Pedrą planą kai kurie vadina tre- parcia, Jumbo griebė jį savo čiąja Europa’. Jisai turi tam| nipu pusiau per juosmenį, iš- tikras teigiamas puses, bet jo piete į viršų, pasigavo ore, pa- įvykinimui gręsia pavojus iš ; įmetė S art po koj*ą irt sprtste- Voldetijos, kuri šiandien do- ėjo tris kartus... Vargšą Perimi nu oj« Čekoslovakijoje irt rą Garčią niįvėžė j ligoninę, trio budu įvartė kylį tartp Len- kurt jis tririjait ir rtnirtė.

Anglijos karulius Jurgis VI žada ateinančiais metais 
keliauti į Kanadą.- Šita proga prezidentas Roosėveltas' 
pakvietė jį atsilankyti ir Jungtinėse Valstijose, ir kara
lius kvietimų priėmė,

Paviršium žiūrint, šis atsilankymas bus mandagumo 
vizitą geram kaimynui Bet karaliai vien dėl pramogos 
į svetimas Šalis nevažinėja. Jurgio VI atvykimas į britų 
dominiją Amerikos šiaurėje ir ypatingai jo kelione j 
Washingtoną turės svarbų politinį tikslą.

Koks tas tikslas, galima numatyti iš dabartinės tarp
tautinės situacijos. Britų imperijai Šiandien labiau,- ne
gu kada nors per pasktitiniUs šimtą metų, gręsia pavo
jai. Ji buvo priversta duoti didelių koncesijų Vokietijai 
ir Italijai, Jeigu ji neturės jėgų pasipriešinti naujiems 
fašistiškų diktatūrų reikalavimams, tai ji toliau gali ne
tekti pirmenybės fte tik Europoje, bet ir kituose konti
nentuose/

Tad reikia manyti, kad ta Anglijos karaliaus vizitą 
Washingtone bus savo rųšies demonstracija prieš Hitle
rį ir Mussolinj. Anglija jaučia, kad be Jungtinių Valsti
jų pagalbos ji nebegales apginti savo pozicijos pasauly
je. O Jungtinės Valstijos yra taip pat suinteresuotos tuo, 
kad britų imperija nesugriūtų, nes kol yra galingas Ang
lijos laivynas, tol Amerikai Bereikia bijoti vokiečių ir ja
ponų užpuolimo. Priimdama Anglijos karalių Washing- 
tone, Amerikos valdžia parodys, kad, reikalui esant, A- 
nieriką ir Anglija stos į kovfc kartu.

sižadės ateityje savo prarastos 
žemės ir turto!

Tai tik hteič&i, visai netoli
mai ateičiai pasėtas dar piktes
nis pykčio obuolys! čekai jau 
dabar galvodami ne vien tik a- 
pie savo valstybės išlaikymą, 
bet spirdamiesi savo tautos gy
vybę išlaikyti dės visas pastan
gas, kad galėtą apsiginti ir kad 
ateityje galėtą atsiekti tai, ką 
dabar prarado.Jie nori ar nenori, turi tartis derėtis su vokiečiais, nes nėra kas juos daugiau užtaria! Jų tautiečiai varu varomi iš jų apgyventų vietų, iš jų turtai nusavinami ir Miunchene dalyvavę valstybes tyli, jų balso negirdi! Tose derybose su vokiečiais jie turi daryti išvadas ir dėl savos vidaus santvarkos... Negi vokiškasai fašizmas galės pakęsti jų globojamoje Čekoslovakijoje bet kokias pilietines laisves.Štai jau Čekoslovakijoje į- vesta aštri cenzūra, jau ruošiamas įstatymas uždaryti komunistų partiją, suvaržyti socialdemokratų veikimą! čekų reakciniai gaivalai jau šaukia, kad buvęs prezidentas Benešąs buvęs žydų ir maksistų prezidentas, bėt ne čekų tautos prezidentas!Čekoslovakijoje jau tuoj įsigalės fašistinis režimas. Slovakijoje jau jisai įsigalėjo ir įsigalėjo pusėtinai klerikalizmo atmieštas. Autonominėje Slovakijoje jau marksistai ir demokratai negali veikti! Autonominėje rusų ir ukrainiečių apgyventoje teritorijoje taip pat jau’ fašizmo dvasia įsigalėjo!(Bus daugiau).

Lenkija okupavusi vakijos Tešeną tenais vo bajorišką tvarką, šokių bėdų ir vargųmi ir savo bičiulių apleisti kaip pajėgia ginasi, bet okupuotame krašte savos valstybės autoritetu jau nespėja savo tautiečius paremti. Štai lenkai nespėjo į- kelti savo koją į Tešiną ir jau paskyrė savus administratorius su neribotomis teisėmis. Vienam iš tų administratorių suteikta teisė anuliuoti, panaikinti visus čeką turto pirkimus, kurtinos jie yra padarę su lenkais. Kitaip tarus, jei čekas yra įsigijęs’ turtą iš lenko, tai lasai ridmiriistrtatoriuš turi pilną teisę be jokių paaiškinimų tuos pirkimus panaikinti ir buvusiam lenkui savininkui jo turtuos grąžinti!Tai tiesiog lykas, bet gi lik tuo metu,si “laiką” laimėję'.1 Čekų tremtinių , virtinės iš lenkų okupuoto krašto bėga į Čekoslovakijos gilumą. Lenkai,- kad galėtą atsiimti savo apie 70,000 lenkų, užėmė tokius žemes plotus, kuriame gyvena 0ėr 140,000 čekų!Vokietija, kad galėtų atsiimti iš Čekoslovakijos apie tris rtiilįjrtrtus vokiečių, užėmė tokius žemės plotus, kuriuose gyvena daugiai! kaip vienas milijonas čeką!Visa' tai vadiname tautų apsisprendimo teise!Iš Vokietijos ir Lenkijos Čekoslovakijos okripuotų kraštų turi išsinešdinti daugiau kaip jam kilti, penkiasdešimts tūkstančių žydų L_____  _____________ ............... .......... ............... _ir Veik tiek demokratiškai nu- jos teritorijos, tai nėra kokios po keletą atsitikimu kitose ma-
I < I *■ **sifeikušių vokiečių, kurie bijosi nors skriaudos atitaisymas, o žesnėse įmonėse.. ” ' ifrtšistiiriė rėžinio! 1

♦ . I ”1 Jiems1 nėra kur pasidėti, nes. daroma. Negi daugiau kaip vic- monėse rielairtrirtgų

daik- karui dar* bjauresnis daiktas, kuomet atiduodama reakcijai draskyti, ardyti demokratinės santvarkos valstybę ir ji atiduodama visiškai fašizmo malonei! šiokia tariamoji taika yra padiktuota tik siauro egoizmo, tik noro savo valstybės interesus apginti visai nebojant bendro demokratijos labo!
Dar daugiau, šioji tariamoji 

taika yTa tik laikinis, sąlyginis

Iš Lietuvos
63 nelaimingi atsi

tikimaiŠIAULIAI. — Per rugsėjo mėn. Šiaulių apyg. darbo inspekcija užregistravo 63 nelai mingus atsitikimus: Šiaulių ruožo geležinkelių įmonėse - 11, “Bato” ^avalinės fabrike — 9, “Maiste” — 7, elevatoriausro galimumo visai nepanaikinabet dar daugiau sudaro progų'statyboje — 4, Pavcnčio cuk- x raus fabrike — 3, geležinkelio Juk atimtos iš čekoslovaki- artelėje “Darbininkas” — 3 ir• Iš tų žinių tik dar daugiau tų skriaudų pa’-'matyti, kad mušu didžiosiose į- i atsitikimų Čekoslovakija jų pas save ne-irtas milijonas čekų, netekusių skaičius yra didelis ir reikia nori pasilikti, nes jau jie rte jos turto ir srtvos pastogės atsidu- rimčiau susirūpinti darbininkų piliečiai, be to, jie turi daug ręs kitų malonėje nurims ir iš- apsauga.

•••>>>

Taip iš tikrųjų atrodo Žemaičių kraštas. Viršuje kalkakmenio kasyklos Menčių kaime, Mažeikiųapskrity. Apačioje kairėje—iškasto kalkakmenio plotai, dešinėje vagoūėliati‘ šit kalk^enėiilis•- siiinčiamas į cukraus fabrikus.
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i Gabrielė PetKevičaitė!
I I

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)Z - -
O mano dėdė buvo seno rau

go bajoras, mėgstąs skaityti 
laikraščius, lengvo turinio kny
gas, kurios jam nekliudė vidur
amžio nusistatymo savo pažiū
rose ir elgimos pasilikti. Pasa
kyti jam, kad reikalingas ark
lys lietuvių literatūrai gabenti/ 
buvo negalima. Nors jis mane, 
savo sesers dukterį, labai mėgo,- 
bet šiuo atveju kažin kas at
svertų, ar meilė prie/ nia'nęs, ar 
“litvomaniškų” raštų neapy
kanta. — Pasiryžau nerizikuo
ti juo labiau, kad į tą meilę 
buvo jau garsvyčių grudų įsi
maišę: jo vienintelė duktė ak
lai sekė manimi ir visa siela 
jutosi lietuvė, kito’ jari nebesi
slėpė... Tėvas, per daug dukterį 
mylėdamas, tylėjo, bet... vis 
dėlto tos teirios nenorėjo ju
dinti.

Šiuo atveju sumaniau verstis 
gudrumu. Žinoma, tai negirti
nas dalykas. Kaži kodėl, 
žmogus imi gudruoli, vis 
biatiru darosi; tarytum 
kiančiomis pamazgomis, 

žmogus

(Tęsinys)
Nesmagu. Jis mus iš Šiaulių 
atgabeno ir dar ketina nuga
benti į Joniškėlį, apie 30 vars
tų atstumo, o čia darbymetis. 
Dar vasarojus vežamas ir sė
ja.

Besikalbant teko sužirioti, 
kad dvare esąs dar vienas ne
dirbamas jaunas arkliukas, ku
riuo dėdė tik pats retkarčiais 
važinėja, ir tuo tarpu nėra jo 
(bar niekam daugiau davęs va
žinėti.

Nors nejaukiu jausmu, bet 
sumaniau to arkliuko prašyti, 
nes paaiškėjo, kad jau ne vien 
knygos reikia gelbėti, bet ir 
pats Avižonis. Puhdą sukrovė 
Avižonis prie Janulaičio pusse- 
serų, paliko krepšio spynoje 
raktą ir priminė* dabar, kad bu
vo įkišęs ten ir raštų, kurie bti- 
vo jo vardu ir pavarde pažymė
ti. Atsitikus prie jų kratai ga
lima butų prasčiausių pasek
mių susilaukti.

Šimtmdė 
Dainininkė

Neseniai Kaune Lietuvių 
Tautosakos Archyvas parsi
kvietė Oną Žebrauskienę, 103 
metų senukę, gyvenančią Gu- 
lion iškris kaime, padainuoti į 
fonografą. Ėuvo užrašytos 40‘ 
jos padainuotų dainų'. Ir ji bu
vo pirma tokio amžiaus daini
ninkė minėto Archyvo pakvies
ta dainuoti į fonografą.

Ši senukė turėjo 7 vaikus, 
kurių šeši jau mirę, o viena 
duktė randasi Amerikoje, nofs 
motina jau apie du melus ne
turinti jokių žinių apie ją.

Nors būdama jau suvirs širti- 
to metų amžiaus, ši senukė dar 
ga'fi' tvirta, dirba ūkio darbus 
ir nueina pėsčia du kilometrus 
į bažnyčią. Niekad savo gyve
nime sunkiai nesirgo, nebuvo 
pas gydytoją ir nėgė rusi vais-

kai 
dėlto 
dvo-
o ne 
save

o gal, teisin- 
trokšdami liaudy

(raukti

grynu vandeniu 
plauni.

Šiuo atsitikimu 
taip: norėdami, 
giau sakant,
pažadinti tautišką sąmonę, tu
rime, žinoma, visomis doromis 
išgalėmis prie to tikslo eiti, nes 
šiaip žmonės dar amžiais gali 
skursti dvasios vergijos naktį.

Jei pasinaudosiu dėdės pasi
tikėjimu manimi ir išviliosiu iš 
jo arkliuką raštams gabenti, 
niekas nebus nuskriaustas, o 
laimėjimas šįkart nemažas bu
tų. Mano nuodėmė, rodosi, irgi 
nedidelė: priversti dėdę prieš 
jo valią patarnauti tautai, ku
rioje jis gyvena... tačiau... ki
taip nemoku atvaizduoti to 
jausmo,' kurs many atsiranda 
kaskart, kada visai negaliu eiti 
tiesiu keliu, tarytum, katego
riškasis Kanto imperatyvas ma
ny kaukte kauktų.
' (Bus daugiau)-N. G-ė.

KEPURAITĖ SU’ ŠALIKU IR" PIRŠTINĖS "
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Naujos mados korsažas iš velykinių lelijų.
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KINO TEATRAS
(MOVIJES)

Oria Micitifė
OŽtrtfiL,

Nuženk, o žodi stebuklingas,
Nuskribki l’yg tfarigriU-S r Asą 

gaili,
Ir iri’p'ss fu ntverilV, kuntes

S UStingO'.-..
Te ift’e's- netapsime kely!

* 1

;Rą'ip‘ toj Žtot dangaus tu
' rlcelbki griisrą,.

TedegS,- tešauks skambi širdis, 
Išgėdinki be' jriu'smo veidus... 
Kurie kėlius šviesos ardys.
Nu'ženlb, 0‘ žodi1 didis-, šventas,
Lyg vrirpris gririski prąnašo 

brifeūy
Lyg ža'rba's trenk,- įžiebki1 ugnį, 
Iri melą ^ririuf nebus baisu!
:P>uk mrisų1 duona kasdieninė, 
Nuiodyk kelią mus mintims .. . 
0 žodi didis, stebuklingas,
Te SU tavim gyvenimas atgims!

Vilnius

“Sugriautas
Gyvenimas”

vietos

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

(Tęsinys)
—Ir aš, dukrele, džiaugiuosi 

turėdama tave, nės matau, kad 
stebi žmonių nelaimes ir 
skriaudas ir nori jiems padėti. 
Štai’ kad ir Zigmulę prisimi
nus; vargšė mergaitė kenčia 
Už savo motinos nuodėmes. To, 
llo jos- motina turėtų gėdytis 
ir vengti, kad savo doru gyve
nimu rodyti pavyzdį savo šei
mai; kad pildyti savo motiniš
ką pareigą nors tol, kol jos vai
kai bus pajėgus savimi rūpin
tis — jos vargše vyriausioji

Ę 
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S. Viliute

ĮVAIRUMAS
Sako, kad įvairumas padaro 

gyvenimą įdomiu. Šią savaitę 
“mūviu” santraukoj kaip tik jį 
ir rasit.

Pavyzdžiui, Chicago teatras 
rodo gražią Lorettą Young gra
fienės Eugenie de Montinjo ro
lėj, kuri vėliau tapo Prancūzi
jos karaliene, o jos atsiminimas 
penki, šeši metai atgal padarė 
taip didelę įtaką moterų skry
bėlių pramonėj. Tyro,ne Power, 
jauniausias sūnūs garsių Power 
lošėjų šeimynos lošia rolę dip
lomato, kuris ją mylėjo ir 
daug prisidėjo prie iškasimo 
Suėz kanalo — veikalas ’ Suez’ 
ir užvardintas. Scena mainos 
tankiai tarpe Francuzijos prioš 
numo ir Afrikos “smilčių”. 
Ypatingai įdomu pamatyti lou 
bulinimąs kasimo darbo, kuris 
labai realiai atvaizduotas.

f Rašo MADAME xl

ŽILŲ PLAUKŲ PRIEŽIŪRA

Nieko nėra gražesnio ir iš
kilmingesnio, kai augusi mote
ris su žilais plaukais. Žili plau
kai niekam gėdos nedaro. At
bulai, kas susilaukė žilų plau
kų, tas vertas pagarbos, todėl 
višos tos moterys, kurios susi
laukė vidūramžiaus, neturi m a-
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Vardas ir pavaras

AtsfpraŠom, kad dėl 
šfokos šiandien “Moterų Pusla- 
pyj” dar negalim pradėti spaus
dinti p. B. Girskienės vaizde
lio “Sugriautas Gyvenimas”.

Pirma dalis to vaizdelio pa
sirodys sekančiam “Moterų 
Puslapio” numeTyj.

VEDĖJOS

vie-

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

© Šaltam ore gerai ištarpin- 
ti pusę puoduko druskos į
ną kvortą- 'vandenio, ir su tuo 
perbraukti visą virvę, ant 
rios džiaunami skalbiniai, 
sulaikys skalbinius nuo prilipi
mo prie virvės kuomet sala.

kli
šis

© Jeigu laikysi kelias sudžio
vintas apelsinos žieves dežu- 

kurioje laikai arbatą, ra- 
kad tas priduos arbatai 
vaisinį skonį.

tėję 
šito, 
gerą

Ii plaukai nesėndina žm!ogų!, 
bet atbulai, jį padaro rimtesniu 
ir gražesniu. Tik reikia tinka
mai plaukus prižiūrėti. Reikią 
juos nors sykį į savaitę šilta 
alyva ištrinti, o.pąskui gerai iš1- 
□Jauti,- įpylus į paskutinį vari*- 
denį vienos citrinos sunką. Cit
rina prašalins pasilikusį plau
kuose muilą ir plaukai pasida-

Kuomet tie maži mctali- 
galiukai nupuola nuo ba

tų šniūrelių, 
galą į klijus. Tuomet vėl bus
lengva varstyti jį per bato sky
lutes.

niai
padažyk šniūro

Jeigu durys arba komodžių 
stalčiai nesidarinėja lengva, pa 
trink tas dalis su vašku, ir 
ta bėda pasibaigs.

—Kainryrrka

dos už savo motiną, nes išmin
tingi žmonės mato kas kaltas 
ir kas teteris. Ją vte* tegali 
gerbti už tokį atsida*vfrn$ sriVo 
broliukų ir tėvo priežiūrai.

-Kaip kartais gyveniriiris 
keistas... Neretai pasilaiko, kad 
blogos valios tėvų vaikai išau
ga į padoriirs ir pavyzdirigtts 
vaikus. Jie bodami Savo tėVų 
skriaudžiami, neprižiūrimi, pra
deda stebėti tuos blogus tėvų 
palinkimus ir lyginti juos su 
kitą gražiu ir padoriu gyveni
mu. PradėJa daryti palygirii- 
mus, išvadas ir tartum norėda- 

Į nu atlyginti pasauliui už tas 
irištybes, kurias paliko jų tė
vai - - jie deda pastangas būti 
gerais, dorais piliečiais. Bet 
kiek yra tokių, kurie pripran
ta braidžioti betikslio ir palai
duos gyvenimo baloje ir pasėkę

ar | 
pašokti. Papasakok jai, dukre
le, kad ji neprivalo jausti gė

gėdas apsiaustą, kuris priklau
so jos motinai.

—Tu, Elenut, pasistenk savo 
atliekamą laiką 'u Zigmute 
praleisti; pagelbėk jai ką nors! 
padirbti namuose ir gal ji ko
kią valandėlę atlikus galės su 
taviiYi išeiti pasivaikščioti į tėvų pėdomis, pasilieka tuo 

neužgydomu žmonijos šašu.
(Bus daugiau)

K4 MŪSŲ MOTERYS 
VEIKIA DETROITE

Lapkr. 6 d., Moterų Drau
giškas Kliubas surengė did
žiulį maskaradinį balių ir šo
kius Lenkų svetainėje, 3201 
Caniff Street.

džiuoti, kad daug publikos su
traukė. Visi labai gražiai lai
ką praleidom.

Dovanas už gražiausius ir 
keisčiausius kostiumus laimė-1 
jo:

1- mą—Marcelė Vivcricnė 
Teklė Stalionienė, o

2- rą—A. Vitkauskienė.

iiiiilliilitiiiiliiiiiiiiiiiniiif titn

Maistas Į
Veda Dora Vilkienė 

’ihiiillilliiiiiiiiiiiaittuiiiiietiiinutHiiHtiuitiiHiiiiiiiiiiiietiv

2 s4
l/2 
%

Svogūnų ir Bulvių 
SriubalVa puoduko smulkiai supjaustytų svogūnų.2 šaukštų sviesto.šaukštų miltų puodukai virtų bulvių, puodukai pieno šaukštuko druskos šaukštuko pipirų.Sudekit svogūnus ir sviestą ir : virkit ant mažos ugnies pakol su- i minkštės. Nereikia, kad jie pasike- ir pintų ir pasidarytų rusvi. s Pridėkit j prie svogūnų miltus, j Supilkit 2 puodukus ' bulves į atskirą puodą ir kit. Paskui pripilkit prie pieno ir 

pakaitin- svogunų, 
Mes linkini musu moterims sviesto ir miltų mišinio. Duokit už- 

ir toliau pasekmingai darbuo- virti o paskui supilkit likusį pieną, 1 ” jdekit druską ir pipirus, duokit uz-
tis. —Ten Buvęs, virti.

O Rooseveit teatre komiška: 
dėstomas studentų gyvenimas 
busiančių kareivių mokykloj. 
Nėra nė momento rimtumo' — 

' vis “šurum-burum”, kai nėsu- 
laikomas “Brother Rat” rirdo 
geriausius norus ir planus sa
vo studontų-draugų. “Brother 
Rrit”, matyt, yra? pirmameti; 
studentas šioj mokykloj, ku
riam gyvenimas daromas ypa
tingai kebliu aukštesni y jų “ka 
reivių”, kurie savo laiku tas 
parita s k priri j ą s jritf per gy verio' 
;Wrfyhri Morris, lig šiol tankiau- 
'stsfi rifatyte’s kriipo kuirišfinih 
kris, vaizduoja to riestdvarko- 
mo “Brofhdr Rat” rolę,- o Pris
ieina La riri yrri fa gražuolė, ku- 
?ri, taip sakant/ yra atsakomiri 
gri už daugelį jo nusidėjimą.

» » »
> • . . • ; h • • ,

; Bet? ježgri dar rie’tėkor girdėti 
'‘MtrfrnMghrt ySrinota’V World 
FTayhOuse teatre, tai būtinai 
pribukti Fe' atldeHofiirid. 
bus penkta savaitė kaip 
PaflereSVš^i tame /Vriiktfte 
kelta didėlį įvertinimą plano 
muzikai IT riri/odb' Muzikos- db

uos nedėsi t, tai plaukai bus pil
ki ir negražus. Jei kas- turi vi
sai- balius plaukus, tai į pasku
tinį vandenį gerai įpilti truputį 
’azurkos. Prižiurėkit savo ži’us 
biriukus-— ir žmonės j(ts gerbs.

r ŠEIMININKĖMS ■Šią savaitę Mėsos Taryba rekomenduoja jautieną “pdt roast” taipgi Nupiginta kaina nusipifksit avie- n6s nuo petuko.Jautieną galit tušinti su daržo- 'ėm is arba kepti pečiuj su bulvėm. Aviena tinka virimui ir kepimui.
’ * » tGražiis romanas ir puikios šefe* 

iris yra. rripirtos su Tadeče^s- 
kio horirięrittr, su ku'rido prasi
deda lo’šimas i>r mlo' ktičiO grįž
tama’ į ri’riseną praeitį, kurioj 
“Bi'IoOhlight Sonata” dririg pri
sidėjo išfaišyfno meilės ir 
gyvenimo Stalų dėlei dVfejų 
priblifeoš nėrią, kiriie klavfsės 
tO koncerfo. WI fds laiiriirigta 
Vedusios p*otoš Pridė‘tWski ir 
’O* vrikrirą’ atkartoja ją mylimą 
“idoOKlight Soriaia”.

Trii pdiktfš veikalas ne viėn riša mokyklos laikai. Spau- 
Srintimenfakistatas/ bet ir vi- dŽtam friffkas karštai susitikę 
sietas1 piano? ir geros muzikės Mokyklos Draugai, 
rriėgėjanta.- m »

Skiri ii J. J. ttabcriam

šlai mokykla' krik i, mes sė
dim linksmi visi, ^okam pamo
kas ramiai', — iries mokyklos 
mokiniai.

Tarp visų tų draugų — sėdi 
tartu' ir tu. Tau m t kak os 
r.msios ga:banOs svyio, tavo 

akys šypsos visad.
Buvome liud. i tada visi, kad 

baigėsi mokslo melai linksmi. 
Litrilriri buvo' ir škriudu skirtiš 
nuo tn'Okyklos ir dtatigų.

Tu, užbaigęs mokyklą, greit 
aplekldi namus, ir didžiam 
miėste Čhicagos Mdai riarijus 
drridgus.i šiai I?kWriris taip lėmė susi
tikt mums ir vėl. Aš1 atiriinšiu 
tą vakarą ariižiriai, kad vėl Su
sitikom įmykyklds drriu'ga’i.

Tu, Stiatigęs^ rr' rimtas, bet 
Tavo vėidris toks put linksmas, 
Taip prit garbarins švyfo, tavo 
veidą' dribiha.

If vėl riies draugai, nes rims

KEPURAITĖ IR MUFTA

No. 1891 — Gražiai numegsta ir elegantiška žietaai kepu
raite it taufta.

NAUJIENOS NfcEDLECRAlT DEPt., 
17&) S& Hafcted St., Chicago, HI.

No. 1891

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

y-įj svarbą žmori-ię gyvenime.

I Vafrdas ir pavardė

I Adresas .......... .......

tMiėstaš ir valstija
■ MM * M *
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DARBO ŽINIOS
11,000,000
Bedarbių

Amerikos Darbo Federacijos 
Pildomoji Taryba iiutarė reika
lauti sutrumpinti darbo valan
das iki 30 vai į savaitę, tikslu 
sumažinti bedarbių skaičių, ku
ris Federacijos apskaičiavimais 
siekia net 11,000,000.

tų būti panaši į CCC. Jie ga
lėtų dirbti prie potvynių kon
trolės, kelių tiesimo, sulaikymo 
žemės nualinimo, miškų taupy
mo ir taupymo gamtos turtų.

GRYBAI-GRYBAI----- GRYBŲ P ARE
— įvyks pas — 

AUDITORIUM TAVERN 
3137 SOUTH HALSTED STREET

Pp. Juozas ir Prudencija Rachunai kviečia visus savo draugus, 
kostumerius ir pažįstamus atsilankyti į specialią grybų parę, kuri 
įvyks šį

šeštadienį, LAPKRIČIO 12 d., 1938
Bus geri muzikantai, skanus grybų virtiniai veltui ir labai smagus 
laikas visiems. Užkviečiame visus atsilankyti.

JUOZAS IR PRUDENCIJA RACHUNAI.

Federacija
Atstovaus Bostono 
Laikraščius

Darbo taryba pavedė Darbo 
Federacijai atstovauti kolekty- 
vėse derybose trijų didžiųjų 
Bostono dienraščių redakcijų 
darbininkus.

Nuomininkai
Laimėjo

Southern Tenant Farmers* U- 
nion paskelbė, kad 18,000 med
vilnės darbininkų sugrįžo į dar
bą po streiko, kuriame jie lai
mėjo algų pakėlimą.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO

priklausymą

Laimėjo Algų 
Pakėlimą

Ladies’ handbook, Pocket- 
book ir Novelty Workers’ uni
ja padarė kontraktą su Montre- 
al distrikto fabrikantais, kuriuo 
algos bus pakeltos 10 liuoš. ir 
įvesta 44 vai. darbo savaitė su 
lygiu padalinimu darbo. Dery
boms padėjo prezidentas Samu- 
el Reinbik.

PRANEŠIMAS!
VISŲ LIETUVIŲ DOMEI!

Leidžiamoji Chicagos lietuvių Telefonų Knyga ne
trukus eis į spaudą. Norėtumėm, kad naujon laidon 
visų lietuvių, kurie turi telefonus tilptų jų vardai, pa
vardės, telefonų numeriai ir adresu. Todėl prašom vi
sų lietuvių, ypatingai katrų pavardės yra pakeistos ar 
neskamba lietuviškai, ir katrų telefonų numeriai vė
liausiu laiku yra pakeisti mums prisiųs’i: vardus, ad
resus ir telefonų numerius. Taipgi Draugijų ir jų val
dybų adresus.

Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį 
daugiau gauna vertingą pasigarsinimą,

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

3326 South Halsted Street, Chicagb, III.
Telepbone Yards 0123

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

kokybes:
LENTŲ/ MILLW0RK,

1 PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 
BALANAS,

I KLIJŲ ir t t
t Dėl pakeitimų ir permodeliavi- 

mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
L LUMBER C0.

NOT INC.
21.36-48 W. 51st St. I 

j CHICAGO, ILL.
I Phones: HEMLOCK 0030—0031

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

ar ©
F. Selemo n a v i c h 
Sveterių ir drobių 
dėl paklodžių ir už
valkalų krautuvė at
dara kasdieną ir va
karais — ir sekma
dieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

yra gumos 
automobilių

Atėmė Čarterius 
Devynių Unijų

Amerikos Darbo Federacijos 
Pildomoji Taryba paskelbė, kad 
ji atėmė čarterius devynių di
delių unijų už 
prie — C.I.O.

Tarp tų unijų 
darbininkų unija,
darbininkų unija ir stiklo dar
bininkų unija, tekstilės darbi
ninkų unija ir t.t. Rubsiuvių li
nija — Amalgamated Clothing 
Workers of Am., aliejaus šuli
nių, ir refinerijų darbininkų u-

iš

\\Siulo Samdos Biurą 
Genesniems 
Darbininkams

Atstovas James A. Mead
New Yorko pasiūlė, kad fede
ralinė valdžia įsteigtų biurą pa- 
rupinimui darbo virš 45 m. am
žiaus darbininkams, kurių pri
vatinė industrija nebenori sam-

Federacija Išdavė 
628 Naujus 
Čarterius

Sekretorius Morrison prane
ša, kad Darbo Federacijai per
eitais metais sekėsi organizuo
ti darbininkus. Per pereitus 12 
mėnesių buvo išduoti 628 čar- 
teriai naujiems lokalains; jų 
tarpe 4 nacionalėins unijoms, 
būtent 
special delivery pasiuntiniams, 
verpėjų unijai ir angliakasių li
nijai, kuri atskilo nuo senosios 
unijos. 57 čartenai išduoti cen- 
tralinėms unijoms įvairiuose 
miestuose.

Acme-Naujienų Telephoto
Lėni Riefenstahl, vokiečių kino artistė, kuri at

vyko į Ameriką. Sakoma, kad ji yra labai artima Hit
lerio draugė.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Projektuojama įstaiga galė-

Skolinam Pinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 
parašo, algos, furniture ar ant 
tomobilių.
Namon Finance Corp.

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ.

Tel. Grovehill 1038.

ant 
au’

Namų Savininkams
Kam reikalinga žiehįiniai langai ir 
žieminės durys, meš turime gata
vų ir darom ant užsakymd. Ateikit 
persitikrinti musų kainas negu pir- 
ksite * ^*3*1 * *
WĘST END MILL Ąiįb LUMBER

COMPANK
Cermak Road-Cfttialport ir 

Morgan Streets.

Pasirašė Sutartį
Su Unija

Po 10 mėnesių derybų Amer
ican Chain & Cable Co., New 
York, samdanti 750 darbininkų,

l Cl V/l v/HCllvl i 1O L< i 11J VJl 11 Oj 

pašto darbininkams, Pasirašė sutartį su geležies dar-
Ibininkų organizavimo komite- 
i tu — SWOC. Darbininkai lai
mėjo algų pakėlimą, minimum 
algas, atostogas. Abi pusės iš
rinks komitetą, kuris spręs gin
čus. Jo nuopsrendis bus galuti
nas.

Federacija Laimėjo 
762,154 Naujus barius

Darbo Federacijos sekreto
rius Morrison paskelbė, kad 
Federacijos lokalai visą laiką 
augo nariais ir pernai Federa
cija gavo 762,154 naujus 
rius. Dabar Federacija turi 
so 3,623,087 narius.

Rytoj Bankai Bus 
Uždaryti

kaktuvių paminėjimui bankai 
: kitos finansines įstaigos

. bus uždaryti.
■ ... .....................................................

I

[Nužudė
Bankierių

rytoj

Mašina Užvaduoja
50 darbininkų

Louisiana plantatorius 
do mašina pjauti cukraus 
j Tr. v. i VUK.UL’ 1HLYJVU VutlOlllllL IVČIOII,dres. Viena masina, varoma pa-!Avondale Safe Deposit Com. 
prasto traktoriaus atlieka dar- pany viršininką, 29S(> Milwau-
bą 50 darbininkų.

išra-
nen-

metųFrank Baczkowski, 45 
amžiaus W’PA darbininkas 

: vakar nušovė Casimir Kash,

S U SI RINKIMAI
kee. Baczkowski aiškino, kad 
Kash norėjęs paveržti jo 
ną. _

zmo-

Negalės Sunaus 
Pamatyti be Teismo 
Leidimo

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor
Ir tai tiktai teismo

kambariuose

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. svarbus susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 11 d. Amalgamated Centro Name, 
333 S. Ashland Blvd. 7:30 v. vak. Bus Lokalo valdybos no- 
minavimas, taipgi bus Joint Ęoard valdybos ir biznio agen
tų. Aukštosios Mokyklos mokytojos ir sočiai darbuotojos 
panelės Auna Kairis paskaita lietuvių kalboj. Tad dalyvau

kite. F. Prusis, sekr.

Astuoni “Sausi” 
Precinktai Chicagoj

ŽEMAIČIU ORKESTRAS — BAJORAS DAINININKAS — ARTISTAI-fiS
- - - --------------- - - -- ------------------------------------------ -- - - - - ■ - _ - ___________________

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— nT TT n —7 IKI 8 VAU.• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ—  —7 IKI 8 VAL.

W. H. F. C

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

Kai kurie Chicagos precink
tai antradienį balsavo įvesti 

iprohibiciją savo ribose ar ne. 
. 8 nutarė “apsisausinti”, kiti 

2.22 precinktai pasisakė prieš.
Precinktai, kurie bus sausi 

.yra: 3-čiain warde: 10, 22 ir 
’ 54.

5- tam warde: 60-tas.
6- tam warde: 47 ir 50-tas.
33-čiamė 21-mas.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

BRIDGEPORT. — Superior 
teismo teisėjas Robert C. 
O’Connell vakar Uždraudė vie
nam bridgeportiečiui lietuviui 
pasimatyti su sunum be teismo 
leidimo. O jeigu leidimas ir bus 
duotas, tai tėvils turės vizitą 
sunui padaryti teismo rūmuo
se.

Taip teismo nuo sunaus at
skirtas tėvas yra 30 melų lietu
vis Antanas Butkus, kuris gy
vena adresu 35’43 S. YVallace 
street.

Ginčas dėl sunaus, kuris yra 
tiktai 11 metų amžiaus ir turi 
Aleksandro vardą, prasidėjo 
1934 ^metais, kai Butkaus žmo
na Adelė gavo divorsą. Ji per
siskyrė su vyru, kaltindama j 
girtuokliavimu, betvarkiu elge
siu ir žiaurumu.

Po divorso Butkus su žmona 
pradėjo teismo keliu ginčytis 
už sūnų. Simus licitacijos me
tu buvo jo globoj, bet pereitą 
vasarą Mrs. Butkus, dabar jau 
Mrs. Vaison, Aleksandrą “pa
vogė”. Užvakar ji aiškino teis
mui, kad parsivedusi sūnų na
mo rado, kad jo plaukai buvo 
lipte sulipę nuo purvo, kad jo 
rūbai buvo tiktai skudurai ir 
kad levas visai vaiko neprižiū
rėjo.

Teisėjas sutiko jos priežiū
rai berniuką palikti, o Butkų 
suvaržė z draudimais, norėda
mas pamatyti ar jisai “pasitai
sys”. Mrs. Butkus-Vaison gy
vena Berwyne, adresu 2646 
Grove avenue, ir yra 28 metų 
amžiaus.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurį užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- ' 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar-

• navimą.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

NAUJIENOS
Zengįia 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

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
PETER PEN .

TME 
GUSTY

GIVES 
w.

ou-
WMY 
DoM'T 
KINIO, 

JoLLVlS"
SbtOlEDS 

Q)ME?

a. siumber tand. 4003 
3. ciocid. oa^t-Ie 
4: išporinę uioods1 
a Santa Cta1 tani 
a raH> Barte 
7 SbnK^n eitu 
a Dainbao BridQ£ 
9 -fopty turuų ten 

10. Echo Ctaof

I&OI
1730
922. 
GIS

MUS
OWj

■HM
U jž-jjįg.k jįį

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

NEVY TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER

AREAS EVEN VVATER 
MAY NOT ENTER

Imagine a dellghtfully diflerent tooth pašte 
that foams Into a “bubble bath” fine enough 
t® clean pits and eraeks so tlny avon water 
may nol enter them!

That’s exactly what happens the Instant 
saliva and brush touch the NEW formula 
Listerine Tooth Pašte, supercharged with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
Tvouldn’t beUeve how it cleans, brlghtens, 
pollshes . . . leaves the entiro mouth so 
much fresher and cleaner.

Ask for the big 25/ tubeor, better štili, tho 
double slze 400 tube containing more than 
yi poundof tooth pašte. Atany drugeounter. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louls. Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

Garsinkitės “N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS ŠE H.00
LIGONINĖJE .......... ......
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje -- «15-oo
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama -----•-
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus I

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedde Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bai 
garantuotas.

420 W. OSrd Si 
Tel. ENG. 5883-5840
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FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

DR. GRAICUNO ATSIŠAUKIMAS j VISUS 
CHICAGIECIUS

Aplankykim ir Remkim Studentų 
Parengimą Gruodžio 4

Niekas nenori būti peikia
mas ar traukiamas už skvernų 
žemyn, kai žmogus pastangas 
deda išplaukti į paviršj, pa
kilti ’hukštyn kultūros laiptais

Man širdį skauda, kai aš 
matau jaunuolę ar jaunuolį, 
dedantį paskutines savo jėgas 
pasiekti akademinio mokslo 
laipsnį priverstų dėl medžia
ginio nedateklio apleisti uni
versiteto sienas.

Kokie mes beširdžiai vilkai, 
kad tik save matom, bet ne
tolimos ateities piliečių nema
tom. Šiandien jis ar ji jaunu
čiai. Rytoj mes susenę į ke
rus pavirtę—o tieji vakar bu
vę jaunuoliai, šiandien užima 
vietas musų senių ir pareigas 
eina kaipo piliečiai. Kokia gi 
to viso pasekmė musų draugi
jiniame sugyvenime? Kaip au
klėjom, taip ir turim. Mes jau
nuolius užmiršom, kada jiems 
reikalingiausia buvo moralinė 
ir piniginė parama. Mes tada 
jų nematėm, tai kam-gi jie tu
ri matyti mus, kada musų nuo 
senatvės kojos sustyro, ran- 

. kos drebėti pradėjo, akys ne
beprimato ir prie darbo ne
tinkanti tapom.

Praregėkim, broli ir sesė, 
kol dar nevėlu ir ateikim Uni
versiteto Studentams pagel- 
bon. Pagelbos nedidelės nuo 
musų reikalauja, ir tą pagel- 
bą kiekvienas iš musų savęs 
nenusiskriaudęs gali suteikti. 
Tik geros valios ir noro reikia.

Štai tu, brol ir sesė, skaity
si skiltyse “Naujienų” laišką 
rašytą man asmeniškai, kuif 
ištisai pasiunčiu patalpinti. 
Suprask reikšmę to laiško. Tai 
ne man tas laiškas buvo rašy
tas, bet mums visiems Chica- 
gos ir apylinkės lietuviams.

Tai laiškas Lietuvių Univer
siteto Studentų Klubo (LUC.). 
Trumpai ir aiškiai viskas pa
sakyta tame laiške, kuris tilps 
“Naujienų” skiltyse.

Mano ir ta 
tuvė, yra pareiga į 
nusipirkti už dolerį-kitą įžan
gos tikietą. Tuom paremsime 
savo ateities piliečius ir kada 
mes susenesma ir nepajėgsma 
darbelį dirbti, tada jie su šyp
sena ant veido pasakys tau: 
Tavo, broluži ar sesute, inves
tuotas doleris atneš dividendą 
nemažą; nesisielok, kad dar
belio dirbti nepajėgi, duonelės 
tau užteks iš dididendų, kurie 
tau priklauso teisėtai, nes ka
da mes akademinio mokslo 
laipsnio siekiem, tu mums iš
tiesei ranką ir mes duonelės 
tau duosim pakankamai iki 
gyvos galvos. Dabar ilsėkis ir 
džiūgauk duosnos senatvės su
laukę musų, tu mylimoji 
Grandini ar Grand pa!

ietuvi ir lie- 
i ir

PROGA IŠGIRSTI GERIAUSIUS PASAULIO 
ARTISTUS PRIEINAMOMIS KAINOMIS
Ona Katkauskaitė Orkestrą Hali šeštadienio 

Vakare

ną Lietuvių- Auditorijon ateiti.
Kviečia, 

Dr. A. L. Graičunas.

Roselando Draugijų
Atstovų
Susirinkimas

Anna Kaskas-Ona Katkauskaitė
Tas lankiai girdimas nusi

skundimas kad\ “norėčiau pa
matyti ir išgirsti tokį ir tokį 
pasauliniai garsų* dainininką, 
bet . . . bilietai per aukštos kai
nos” dabar nebeturi svarbą.

Chicaga yra pirmas miestas 
Amerikoje, kur yra susiorgani-, 
zavęs būrys žmonių, pasivadi
nęs save “suaugusių Apšvietos

FURNISHED ROOM8—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

SITUATION WANTED 
__________ IeškoDarbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir štoruose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica
goj Jr priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J. AUGAITIS,
1608 S. 50th Ava., Cicero, CIC. 2633

RENDONk KAMBARYS dėl vai
kinų arba vedusios poros. 2641 W. 
69th St. antros lubos.

NAŠLĖ MOTERIS 34 metų pa
ieško darbo už virėją, ar geruose 
namuose už gaspadinę. 4624 South 
Fairfield Avė., Tel. Virginia 3135.

PAIEŠKAU DARBO už Janitorių 
arba Watchmoną. Moku visus dar
bus prie namų, kūrenti boilerius, 
maliavoti ir tt. Turiu gerus paliu
dymus. Kam reikalingas meldžiu 
atsišaukti. 3448 So. Emerald Avė., 
pirmos lubos priekyje.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS Patyrusios MO
TERYS dėl skirstymo senų sku
durų. Kreipkitės tiktai patyrę, ki
tokias nepriimsiu, gera mokestis. 
CENTRAL PAPER GRADING CO.

1265 West North Avenue.

MERG^JA bendram namų dar
bui. Savas kambarys. Mėgti vaikus. 
$7.00. Rogers Park 3815.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, kuri reikalinga gerų 
namų—algos. JAFFE, 8037 May- 
tnard. Vmcennes 8529.

REIKALINGA MERGINA, kuri 
moka piano ir gali dainuoti, dirb
ti taverne—geros valandos.

1560 East 63rd St.

FOOD PROVISIONS 
Maisto Produktai

PARSIDUODA dienos senumo 
kepyklos prekės už pusę kainos. 
Atdara sekmadieniais ir vakarais.

4224 W. Roosevelt Road,

Į VIENĄ DIENĄ SUPIRKSIU 
defaultuotus ar nedefaultuotus mor- 
Sičius aukščiausia pinigine kaina.

. JEROME, 188 W. Randolph St., 
Kambarys 1513, telefonas State 
7416.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS ties 4916 So. Halsted 
St. nebrangiai. Biznis gerai išdirb
tas. Turi būti parduotas dėl ligos.

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai, visokių tautų apgyvento] apy
linkėj; yra pirtis, gera vieta Lunch 
—biznis per 30 metų. Priežasį pa
tirsite. 3464 So. Lituanica Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

TURI BŪTI PARDUOTAS 
Kampinis 19 apartmentų 15x4— 
4-5 garo šiluma. Rendos $7,800. 
Kaina $22,000. Liberalus terminai. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fullerton. Capital 3020

NAUJI GELTONŲ PLYTŲ 9 
apartmentai, 6x4 ir 3x3 Yz kamba
riai, garas, refrigeracija. Rendos 
$4,300. Kaina $16,000. Liberalus 
terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Capital 3020

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trekai Pardavimai
NEREIKIA {MOKESNIO—30 MENESIŲ Iš- 

MOKĖTI. Visibkas peržiurSjimaa, tnale- 
vojitnaa body, fenderio darbų. baterfia. 
radijo ir priedų. Freimo, abu auatiprlpi- 
maa. Viskas nuo virbaua iki latrų. 16 
metų patyrimas, <nueų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas. towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
jr vartotų karų. Be įmokčjimo pinigų. 
2600 MILNVAUKEE AV. Belmont 4844.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

MADOS
Visų Roselando ir apylinkės 

Draugijų atstovų Komiteto 
(Oak Forest Lietuvių .Sene
lių reikalais) susirinkimas į- 
vyks penktadienį, U-tą dieną

VINCENTAS PAVEIS

4949

Visų Šventų parapijos svotai^ 
nėję, 1080(5 So. Wabash avė.

Visi atstovai yra kviečiami 
dalyvauti susirinkime, nes bus 
išduotas raportas smulkmeni
škai iš aplankymo lietuvių se
nelių Oak Forest prieglaudoj.

—Adomas D.

No.\4949 — Mergaitei suknelė.
Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12, ir 14 
metų amžiaus mergaitėms.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 5 d., 1938 m., gimęs 
Šiaulių apskr., Radviliškio 
parap., Benelių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Vincentą, seserį ir švo- j 
gėrį Amelią ir Kazimierą Pet
rulius ir gimines, Lietuvoj, 
motiną, 2 seseris ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi I 
S. P. Mažeikos kopi., 3319 ,i 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, Lapkr. 12 
d., 1:00 vai. po pietų. Iš 
koplyčios bus nulydėtas' į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Pavei- 
sio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. i

ti pasauliniai pripažintus artis
tus koncertuose, kurių bilietų 
kainos yra visiems prieinamos.

Įdomi buvo pradžia šios Ta
rybos. Trys metai atgal ji pasi
samdė- didži;,! į.-i Orei lesi ra Hali 
yidurųųe$lyje > įr; ,kontrakj.ąyo 
keturis žymiuš pianistus pildy
ti keturis programus. “Neturė
jom,” sako p. McCallister, ku
ris yra priekyje šios Tarybos, 
“nei jokio fondo šiam darbui, 
nei ‘angelo’, kad pagelbėti 
mums. Bet turėjom pilniausią 
pasitikėjimą nusistatytame ko-! 
kybės žemoms kainoms. Ir 
mums pasisekė. Pirmam sezo
ne buvo užrašytos 2300 vielos. 
Pasisekimas visapusiškas.”

Tuomet buvo atsiklausta 
koncertų lankytojų, ar jie no
rėtų išgirsti pirmaeilius smui
kininkus, dainininkus, chorus 
ir orkestras pa našiose serijose. 
Atsakymas visų buvo taip, ir 
šio sezono koncertų serijos yra

lietuvaitė dainininkė, Ona Kat
kauskaitė. Mes visi ■ žinome, 
kaip p-lė Katkauskaitė laimėjo 
pirmą vietą dainininkų kontes
te, kuriame dalyvavo suvirs 
septyni šimtai dainininkų, kaip 
ji vėliau buvo priimta į Metro
politan Operą New York’e, kaip 
ji ten pasekmingai debiutavo ir 
paliko reguliare nare šios įstai
goj, kaip su kiekvienu pasiro
dymu ji užsitarnauja naujų 
laurų ir kaip ji prieš kiekvieną 
operos sezoųą pasekmingai 
koncertuoja po plačiąją Ameri
ką, Kanadą i# kitur.

Šis bus p-lds ' Katkauskaites 
trečias metinis koncertas Chica- 
goję. Pirmas įvyko Chicago Ci- 
vic Opera, antras Civic Teatre 
ir dabar bus toj muzikos šven
tovėje Orchestra Hali, prie Mi
chigan Avenue.

Programas bus įvairus. Susi
dės iš operos arijų, klasinių ku
rinių, Vokiško “lieder”, angliš
kų ir lietuviškų dainų.

Tikiuosi, kad Orchestra Hali 
bus kupina dailės mylėtojų iš
girsti šią talentingą ir augštai 
išsilavinusią lietuvaitę daininin
kę, pasigėrėti jos atsiekimais 
muzikos pasaulyje, įrodyti sve
timtaučiams, jog mes moftame 
įvertinti savus talentus ly
ginai, kaip ir kitos pasaulio 
kultūringos tautos.

—Nora Gugienė

SUAUGUS patyrusi MERGINA 
pilnai šeimininkauti apartmente. 
Maža šeimyna, gyvenimas ant vie
tos. $7.00 mokesties. šaukite Craw- 
ford 0882.

GARAŽAS RENDON.
Arba parduosiu su namu. 18 gat

vės apielinkėj. Atsišaukite.
L1QUIDATING COMPANY, 

Lithuanian Loan and Building 
Association.

708 W. 18th Street.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius mote
riškėms drabužiams siūti ir kaili
niams—nepilnam laikui. Prašom tik 
patyrusius atsišaukti. 4307 Archer 
Avenue.

PARSIDUODA PIGIAI
• 5—5 kamb. muro namas, netoli 
lietuvių bažnyčios, Cicero, III. Jei 
kas turite mainyti lotą, mažą na
mą ar ką kitą, rašykite greitai, 
nes turi būt parduotas. Naujienos, 
Box 905., 1739 So. Halsted St.

Ona Katkauskaitė Viena 
Parinktųjų Artistų

Mums lietuviams ši serija 
koncertų turi ypatingos reikš- 
mes, nes vieną koncertą pildys 
musų įžymiausia anierikietė-

Metinės Mirties Sukaktuvės.

BENEDIKTAS MJINIS

f

TARP MUSŲ

Žiema 
Artinasi

SMARKUS VYRAS, 
KALBANTIS LIETUVIŠKAI 
ANGLIŠKAI. PUIKI PROGA 
PARDAVĖJĄ.

BOHNETT TIRE CO., 
3843 So. Halsted Street.

IR
UŽ

REIKAŲĮ^ĮGAS patyręs DARBI
NINKAS' ant farmos. Atsišaukite 
4501 So. Paulina St. po 5 vai., po 
pietų.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

GARAŽAS RENDON.
Arba parduosiu su namu. 18 gat

vės apielinkėj. Atsišaukite.
LIQUIDATING COMMITTEE 
Lithuanian Loan and Puilding 

Association.
708 W. 18th Street.

TURIME DAUGYBĘ GERŲ PIR
KINIŲ: namų ir biznių už cash ar 
mainais.

1. BAKER Y su namu ir biznis 
išsimaino ant privatiško namo — 
biznis išdirbtas per ilgus metus.

2. BUČERNĖ IR GROSERNĖ— 
randasi Brighton Parke, business 
geras, priežastis liga ir priversta 
parduoti.

3. BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
randasi South Side. Parsiduoda pi
giai, šeimynoj nesutikimas.

4. DIDELIS BARGENAS Brigh
ton Parke—bizniavas namas, štoras 
didelis ir ant viršaus 6 kamb., kar
što vandens šildymas—tinkamas 
bile kokiam bizniui.

Norintiems pirkti namą ar 
nį, nepraleiskite šitų bargenų. 
sišaukite.

PAUL SMITE, 
4177 Archer Avė. Virginia 9665.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 Šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300-1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

Kiekvienas karas turi musų nau
jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėj imą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63r<l Street 
--prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

biz-
At-

Kupiškėnai Giria
Žemaičius,
Suvalkiečiams

S uąianymas O r gan i žuolis 
Girtinas.

FORCLOSERIŲ BARGENAI —7 
kambarių medinė rezidencija, arti 
Oak Park Avė. ir Belmont, aukš
tas kankryto beismentas, furnace 
šildymas, brangus kampinis, na
mas, 120x125 pėdos su vaisiniais 
medžiais, uogų krūmais, grėpsais 
ir daug kitų medžių, 1 blokas nuo 
mokyklos, krautuvių ir gatvekarių 
—gatvė ištaisyta, nėra assementų. 
Buvo vertas $15,000.00, dabar tik
tai už $5,750.00, likusius mokėsite 
kaip renda. Dylikite tiesiai' su savi
ninku W. R. Lemke, 3638 N. Kecl- 
Icr Avenue. Telefonas Avenue 1924 
vakarais, Randolph 3750 dieną.

BUSINESS SERVICE
Biznio 
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

WATCHMAKER—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

CREDIT JEWELER nori laikrodė
lių, laikrodžių taisyti. Dykai ap
skaičiavimas—darbas užtikrintas.

4184 Archer Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

jau “Naujienose” Suvalkiečių 
Žemaičių ir kilų ‘atsišaukimus 
į savo parapijų žmones orga
nizuoti parapijinius kliubus.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- į 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėli 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, III. į

persiskyrė su šiuo pasauliu 
7 dieną lapkričio mėn., 1937 
m., . sulaukęs pusės amž., gi
męs Žagarės parap., Šiaulių 
apskr., Rukuižių kaime.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted Stų Chicago, HL

Cla jdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No — 
Mieros _______ ...... per krutiae

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestą* ir valstiĮaJ

Kainos Numažintos— 
ANGLYSVAISIAI ir VIŠTOS Čionais, yra 

pinigų darantis biznis. Turėkite 
mažą ūkį arti miesA-lio. Vieni vai
siai atneš ūkio kainą, jeigu pri
žiūrėsi. Elektrikos šviesos name ir 
tvarte. $2400.00. Ant išmokėjimo.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

EGG
NUT 
BIG

.................................... $6.00 
....___ $6.00

LUMP .. .................... $6.00
MINE RUN$5.75 
SCREENINGS . ....... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

grupė visiems sykiu 
daugiau nuveikti, negu 
niui, kultūros dirvoje.

Tai yra labai girtinas

pavie- AUCTION SALES 
Akci jonai

VIEŠAS AUKCIJONAS 
Už $20,000 baldų aukuoja 

kreditoriams įsakius. 
PARDAVIMAS PRASIDEDA 

Ketvirtadienį, lapkričio 10 ir tęsis 
kasdien iki pirmadienio, lapkr. 
14, 2:30—7:30 P. M. Puikiausios 
kokybės moderniniai mažai vartoti 
gyvenimo kambario, valgomo kam
bario, miegkambario ir dinette se
tai, lounge krėslai, occ. ir end stalai, 
pastatomos ir stalinės lempos, veid
rodžiai, 9x12 kaukai, innersprings 
matracai, coil springs studio kau- 
čai ir šimtai kitokių dalykų.

SOUTH SIDE FURNITURE CO. 
7090 South Chicago Avė. 

kapas 71 ir Cottage Grove Avė. 
Edw. J. Berg Aukcijonierius.

• ................................... ■' ' —-—
JFURNITURE-FLKTURE FOR 8ALI 

Rakandai ir Įtaisai Farda’tdmu i
IŠPARDUODAME BARŲ, FIK 

CERIUS 1938, visokio didžio si 
Coil Boksais ir sinkom. Taipgi što 
rų fikčerius dėl bile kurio bizni* 
Įskaitant svarstykles, registeriys u 
ice baksius. Cash arba ant išmokė 
jimo. Pamatykite mus pirm nėr 
nirksite kitur.

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

CALumet 5269

smna-
Kultu-Daug namų savininkų jau 

apsirūpino, kad namai butų 
šilti ir patogus gyvenimui, 
prie to, kad sutaupyti kuro. 
Tie dalykai yra visiems reika
lingi kaip tai žieminiai langai 
ir išorinės “šturmo” durys- 
Kas dar neturi aprūpinęs savo 
namo su langais ir išorinėmis 
durimis, kreipkitės 
bėjus šių dalykų, 
Mill and Lųmber
pas Canalport avė. ir S. Mor
gan st. Geras patarnavimas su 
garantija. Persitikrinkite atsi
lankydami į tą įstaigą. —P.

Ji gyvuoja trys metai ir gana 
tvirta finansiškai ir nariais. 
Daug dolerių pasiuntė Lietu
vos kupiškėnams musų pas
tangomis ten tapo įsteigti lai
svi kapai. Taipgi ir Chicagoj 
yra daug prisidėjus prie kul
tūros darbo.

Mrs.

Nuliūdę lieka:

Moteris, Sunai ir Giminės.

pas išdir- 
West End 
Co., kam-

Nuliūdę liekame,
Simus, Sesuo, švogeris ir gim. j

Laid. Dir. S. P. Mažeika 
Tel. YARDS 1138.

Susirinkimas Šeštadienį.
Kad aptarti draugijos bė

gančius reikalus yra šaukia
mas susirinkimas ateinantį 
šeštadienį, lapkričio 12 dieną, 
8 valandą vakaro,
Gaubas bute, 1520 N Mayfield 
avė. Nariai prašomi atsilanky
ti gausiai, nes , turime daug 
svarbių draugijos reikalų ap
tarti. —P. B.

LOVEIKISįg^j
KVIETKININKAS 
(Vestuvėms, Bankietams

3316 i So.
. TeLYARDS 7308

ted Street

H
 Gėlės MyUntiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietanas, laido
tuvėms, Fapuoši- 

GEUNINKAS ,naws‘
4180 Archer Avenue

neįLAFAYETTE 5800

Tel. ARDMORE 6975
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

iš aliejinio pečiaus, -“Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300,

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Barborą, 2 sūnūs: Be
nediktą ir Edwardą, marčią 
Oną ir gimines. Liūdnai at
minčiai musų brangaus vyro 
ir "tėvelio bus laikomos 3 šv. 
Mišios Gimimo Panelės šv. 
parap. bažnyčioje, Marąuette 
Parke, Lapkričio 11 d., 1938, 
6:30—7:00 ir 8 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekuome.Ujię- 
užmiršime. Tu pas 
nebesugrįši, bet mes ank 
čiaus ar vėliaus pas tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Serga Gubernatorius 
Horner

Ar Ieškot
• PIRKTI 
o PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

Kelias dienas prieš rihki- 
Tjius gubernatorius Henry Hor- 
■ UIT pagavo šaltį ir dabar ga
na sunkiai serga. Guli lovoj, 
Congress Viešbutyje, kur buvo 
jo “generaUS^tabas” rinkimi
nei fcąUJUUUjjaL -

-kelbknai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

NORIU PARDUOTI pigiai, bed 
room į 
dytuvą

7126 So. RockwelL

i

ii u parduoti pigiai, bea- 
setą, Washing Macnine, šil- Į 
l ir Radio. Visi nauji ]

NAUJiENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJ AUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Uš pakarto j i m u s 
duodame gerą nuolaidą.
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Demokratai Nušlavė Republikonus!^^“^1^1®^1 ™tD>
♦John J. Rooney (D) *N. J. Bonelli (D)

Cook Apskrity ir Valstijoj
Praėjo Visi Demokratų Kandidatai Į 

Chicagos Teisėjus

♦John J. Rooney (D) 
♦Eugene J. Holland (D) 
Edward P. Luczak (D)

♦Lambert K. Hayes (D) 
William V. Daly (D)

♦Cecil Corbett Smith (D) 
Mason S. Sullivan (D) 
Frank E. Donoghue (D) 
Victor A. Kula (D)

ILLINOIS ATSTOVAI KONGRESE
Cook Apskritį)

Atidavė Republikonams Kelias vietas Komisio- 
nierių Taryboj ir Kongrese.

Kaip jau vakar minėjom, <le- 
mokratai Cook apskrityj ir 
valstijoj laimėjo visas svarbiau
sias valdžios vietas 
republikonams tiktai 
pinius.

Visa valstijos ir

ir paliko 
kelis tru-

Cook ap
skričio administracija bus per
dėm demokratiška. Net Chica
gos miesto teisėjai, ir tie bus 
visi demokratai, nes antradie
nį nei vienam republikonui ne
pasisekė įsigauti.

Republikonai, pasiremiant 
dar nepilnomis skaitlinėmis, lai
mėjo penkias vietas Cook ap
skričio komisionierių taryboj ir 
apie 11 v iety U.S. kongrese, 
apie 6 daugiau, negu turėjo 
pereitam kongrese.

ILLINOIS
U. S. Senatorius 
Scott W. Lucas (D) 

Iždininkas
Louie E. Lewis (D) 

Apšvietos Superintendent 
♦John A. Wieland (D) 
Aukščiausio Teismo Klerkas 
♦AdžSp F. Bloch (D) 
Kongresmonai Nuo Visos 

Valstijos

Penki republikonai komisio
nieriai buvo išrinkti Cook ap
skrityj, už Chicagos ribų. Ta
ryba susideda iš dešimts iš 
Chicagos ir penkių iš priemies
čių ir valsčių. Visi penki iš tų 
vietų buvo republikonai.

Demokratai taipgi, kaip at
rodo, kontroliuos abu Illinois 
legislaturos butus — Senatą ir 
atstovų butą.

Naująją Cook apskričio ir 
Illinois Valstijos Administraci
ją sudarys sekami asmenys:

(Pastaba: “
“Demokratas”,
likonas. Pavardės su žvaigždu
tėms * priešakyj parodo kan
didatus, kurie tarnauja 
ar daugiau terminų.)

VALSTIJA
T. V. Smith (D) 
John C. Martin (D)

University of Illinois 
trustees

\ (Išėmus
DISTRIKTAS:
11. *C. W. Reed (R)
12. *N. M. Mason (R)
13. *Leo E. Allen (R)
14.
15. R. Chiperfield (R)
16. *E. M. Dirksen (R)
17. *L. C. Arends (R)

NAUJAS ILLINOIS

J. Johnson

— reiškia
— Repub-

Dist.
1. *Daniel A. Serritella
3. William A. Wallace
5. John B. Geary (D)
7. Arthur J. Bidwill (R) 

♦Richard J. Daley (D) 
♦John M. Lee (D) 
♦Francis J. Loughran
♦Pėter P. Kielminski (D) 
♦James B. Leonardo (R)

18. Jessie Sumner (R)
19. W. Wheat (R)
29. J. M. Barnes (D)
21. *F. W. Fries (D)
22. *E. Schaefer (D)
23. *L. F. Arnold (D)
24. *C. Parsons (D)

125. *K. Keller (D)
LEGISLATUROS SĄSTATAS
SENATAS

' 7’ J21. *Edward J. McCabe (D)

IACME-NAUJIENŲ Foto]

Dorothy Aulesworth iš 
New Yorko, kuri išteka už 
Robert G. Knott. Ji yra* Neiv 
York World-Telegram lei
dėjo duktė-

9.

(R) 
(D)

22.

23.

KAIP LIETUVIU APGYVENTI WARDAI 
BALSAVO

antrą

13.
15.
17.
19. A. L. Marovitz (D)
21.
23.
25.
27.

(D)

24.

25.

Frank A. Jensen (D) 
♦Dr. Kari A. Meyer (D) 
♦O. M. Karraker (D) 
Appelacinio Teismo Klerkas 
♦Sheldon W. Govier (D)

COOK APSKRIČIO ATSTOVAI KONGRESE
DISTRIKTAS d

6

2
3
4

♦Arthur W- Mitchell (D)
♦Raymond S. McKeough (D
♦Edvvard A. Kelly (D)
♦Harry P. Beam (D)

8
9

10

♦A. J. Sabath (D)
A. F. Maciejewski (D) 

♦Leonard Schuetz (D) 
♦Leo Kocialkovvski (D) 
♦James McAndrews (D) 
♦Ralph Church (R)

i *

♦George M. Maypole (D) 
♦Thomas E. Keane (D) 
♦Frank J. Huckin Jr. (D) 
IJohn Broderick (D)

28. Nicholas L. Hubbard (D)
29. *William J. Connors (D)
31. *Harold G. Ward (D)
33. Charles F. Carpentier
35. *George C. Dixon (R)
37.
39.
41.
42.
43.
45.
47.
49.

(R) 27.

cook čouNty valdžia

(D)
(R)
(R)

(R)

29,

30.

31.

Apsk. Teisėjas
Apsk. Klerkas 
šerifas
Iždininkas
Assessorius
Probate Teisėjas
Probate Klerkas
Kriminalio Teismo Klerkas
Mokyklų Superintendent
Board of Tax appeals

(du)
Sanitary District trustees

(trys)

♦Edmund K. Jarecki (D) 
♦Michael J. Flynn (D) 
Thomas J. O’Brien (D) 
John Toman (D)

♦John S. Clark (D) 
John F. O’Connell (D) 
♦Mitchell C. Robin (D) 
♦Thomas J. Bowler (D) 
♦Noble J. Puffer (D) 
♦Emmett Whealan (D) 
♦Paul 
♦John 
♦Ross

Prezidentas Apsk. Tarybos 
(Iš Chicagos)

Apskričio Komisionieriai 
(Iš priemieščių)

Drymalski (D) 
J. Touhy (D) 
A. Woodhull (D) 
Friedman (D)

♦Clayton F. Smith (D) 
♦Maurice Kavanagh (D) 
♦Daniel Ryan (D) 
♦John E. Traeger (D) 
♦Fred Fischman (D) 
♦Elizabeth Conkey (D) 
Edward M. Sneed (D) 

♦Frank Bobrytzke (D) 
♦Mary McEnerney (D) 
Peter Fosco (D) 

♦William Busse (R) 
♦William Erickson (R) 
♦George A. Miller (R) 
♦H. Wallace Caldwell (R) 
George F. Nixon (R)

ONA

KONCERTUI
LAPKRIČIO 12—1938

TIKIETUS GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE

^ŽiK^^^Šš:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kainos $1.00, $1.25 ir $1.50
PIRKIT TIKIETUS IŠKALNO, KAD GAUTI GERESNES VIETAS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

♦Thomas P. Gpnning 
O. E. Benson (R) 
♦Richard J. Barr (R) 
John J. Parish (D) 
♦Clinton L. Ewing (R) 
*Earl B. Searcy (R) 
James O. Monroe (D) 
♦Louis J. Menges 
Charles H. Thompson (R)

HOUSE
Daniel M. Flanigan 
♦Arthur T. Broche 
♦Emest A. Gręeųe 
♦Frank Ryan (D)
♦James J. Ryan (D) 
♦James J. Adduci (R) 
♦George Garry Noonan (D) 
♦Charles J. Jenkins (R) 
A. Andrew Torrence (R) 
♦John C. Kluczynski (D) 
♦James P. Boyle (D) 
♦Michael A. Ruddy (R) 
James Weber Linn (D) 
♦Louis G. Berman (D) 
VVilliam J. Warfield (R)

6. /Charles H. Weber (D)
♦George H. Smith (D) 
♦Drennan J. Slater (R)

7. *Emmett McGrath (D) 
♦Bernice T. Van Der Vries

(B)
Arthur W. Sprague (R) 
♦Thomas A. Bolger (D) 
♦Niek A. Keller (R) 
Harold D. Kelsey (R) 
♦Peter P. Jezierny (D) 
*Williani J. Gormley (D) 
William S. Finucane (R) 
♦Frank B. Wilson (D) 
♦David Hunter Jr. (R) 
Leroy M. Green (R) 
♦Michael E. Hanningan 
♦George A. Fitzgerald 
David I. Swanson (R) 
♦Charles D. Franz (D) 
♦John A. Bingham (R) 
♦Franklin U. Stransky 
♦John G. Ryan (D) 
Adam S. Mioduski (D) 
♦Elmer J. Schnackenberg R 
Leon M. Schuler (D) 
♦John C. Friedland (R) 
Maud N. Peffers (R) 
*Edward Skarda (D) 
*Matt Franz (D) 
♦John A. Pelka (R) 
*William Vicars (D) 
♦Calistus A. Bruer (R) 
Rollie C. Carpenter (R) 
♦Carmen Cacco (D) 
♦Nicholas J. Mastro (D) 
.♦Peter C. Granata (R) 
*Howard J. Gorman (D) 
August C. Grėbė (R) 
*Leo D. Crowley (R) 
♦John O. Hruby (D) 

l*John J. Gorman (D) 
Arnold Lund (R).
*Ben W. Alpiner (D) 
♦Harry L. Topping (R) 
♦George B. Allen (R)

32.

3.

4.

' K

8.

9.

10.

11.

12.

19.

20.

■Hl

(D)
(D)

(R)

♦Joseph L. Rategan (D) 
♦Robert Petrone (R) 
W. O» Edwards (D) 
♦John W. Speakman (R) 
Augustus F. DeGafferelly R 
♦Arthur M. Kaindl (D) 
♦Stanley A. Halick (D) 
♦William G. Thon (R) 
*Tom M. Garman (D) 
♦Everett R. Peters (R) 
Charles W. Clabaugh (R) 
♦Benjamin S. Adamowski D 
♦Raymond T. O’Keefe (D) 
*Elroy C. Sandąuist (R) 
♦Joseph W. Russell (D) 
Ben S. Thodes (Rep) 
*Momer Caton (R) 
*Edward J. Petlak (D) 
John Kuklinski (D) 
Stanley E. Martynowski R 
*Dean S. McGaughey 
Ray Dillinger (R) 
Felix E. Wilson (D), 
*Dan Dineen (R) 
*Edward P. O’Grady 
♦Arthur J. Quinn(D)
♦Robert M. Woodwaid (R) 
*11. V. Teelf‘(D) 
Major T. Flowerree (D) 
Robert II. Allison (R) 
♦Pierce L. Shannon (D) 
VVilliam- B^tGreene (D) 
♦Edward P: Saltiel (R)

♦James A. Nowian (R.)
38. *Dr. Frank A. Stewart (D.)

♦Hugh W. Gross (R.)
William Robison (R.)

39. *Edward G. Hayne (D.)
♦J. Ward Smith (R.)
Elmer P. Hitter (R.)

40. *Sam S. Lorton (D.)
Ed Marvel (D.)
Will P. Welker (R.)

Už Kongresmonus
(Visi Laimėtojai Juodomis)

5- TAS DISTRIKTAS
A. J. Sabath (Dem.)
Max Price (Rep.)

4-TAS DISTRIKTAS
H. Beam (Dem.)
Janec (Rep.)

3-ČIAS DISTRIKTAS
H. J. Kelly (D.)

■ Dosland (R.)
6- TAS DISTRIKTAS

Maciejewski (D.) 
Randolph (R.)

8-TAS DISTRIKTAS
(Kur yra šiek tiek lie

. L. Kocialkovvski (D) 
Rena Pikiel (R.) liet.

Už Senatorių
WARDAS 9 (Roseland) 

Lucas (D.) 
Lyons (R.)

WARDAS 11 (Bridgeport)
Lucas 16,319
Lyons ' 4,980

WARDAS 12 (Brighton Park, 
dalis Town of Lake)

Lucas 16,811
Lyons 7,004

WARDAS 13-TAS (Marųuette 
Park) 
13,883 
11,329

WARDAS 18 
jarecki 
Ehler

12,146
10,596

(D)

or

(D)

♦Claude R. Thomas (Rep.) 
Sam -Schaupiieffel (Rep.)

(D.)33. *Thomas A. Brennan
Glinton Seąrle (R.) 

♦Harry McCaskrin
34. J. S. Mundy (D.) 

*J. M. Turner (D). 
Lew Wallace (R.)

35. *Henry J. White (D.) 
♦Dennis J. Collins (R.) 
George S. Brydia (R.)

36. *Thomas J. Lenane (D.) 
*William F. Gibbs (D.) 
Henry F. Scarboroūght (R

37. *Henry Knauf (D.)
- *Frederick W. Rennick(R)

(R.)

*Warren L. Wood (R.) 
♦Lottie Holman O’Neill (R) 

42. *George J. Bauer (D.)
*A. B. Lager (D.)
♦R. J. Branson (R.) 
♦Ray Simkins (D.) 

♦Reed F. Gutler (R.) 
♦James E. Davis (R.) 
♦J. H. .Davis (D.) 
Elber Wallcr (R.) 
♦Thomas J. Thornton (R.) . 

45. ♦Andy O’Neill (D.)
*Hugh Green (R.) 
*WiIliam J. Lawler (R.) 

Glyde Lee (D.) 
♦S. O. Dale (R.)
D. Archie Whitlock (R.) 
♦Lloyd Harris (D.) - 

♦Schaefer O’Neill (D.) 
*1. H. Streeper, III. (R.) 

48. *F. Wood Lewis (D.) •
*Fred A. Reavill (R.) 
♦John R. Thompson (R.) 
♦Frank Holten (D.) 
J. L. Wellington (D.) 
♦Calvin D. Johnson (R.) 
♦Baker McAlpin (D.) 
J. Will Howell (D.) 
*L. A. Pahner (R.) 
♦Paul Powell (D.) 
♦Orai P. Tuttle (R.) 
♦Abner Field (R.)

43.

44.

46.

47.

49.

50.

51.RinkiminėsSmulkmenos

32,103
10,722

60,205
19.481

122,345
94,905

148,654
103,186

32,435
10,589

14,134
10,516

Lucas

WARDAS

Lucas
Lyons

WARDAS

15-TAS (Dalis Mar- 
ųuette Parko) 

18,560 
9,538

18-TAS
(šiek tiek lietuvių)

Lucas 16,707
Lyons 15,103.

WARDAS 21 (Westside 18-ta)!
Lucas
Lyons

Už Apskričio
WARDAS 9

Jarecki (Dem.)
Ehler (Rep.)

WARDAS
Jarecki
Ehler

15,900
5,626

Teisėją

13,089
7,527

11

I

Lietuviškos
i

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES>

PO 10 CENTŲ KIEKVIENAŽiemos vaizdeliai, gėlių bukietai su lietuviškom eilėm ir pasveikinimais. Kortelės tinka privatiškiem asmenim 1 ir biznieriams.Parduodam taipgi į vaistiny- čias ir kitas krautuves. Rašykit dėl informacijų.
SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 

VARDU—-UŽ SPAUDĄ:
Extra 
$1.25 
$2.00 
$3.00

25 kortelės
50 ” .....

100 ” .....
Prisiųskit money orderį arba

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

GHICAGO, ILLINOIS

O Weslern Springs kaimo 
gyventojai nubalsavo išleisti 
$35,000 bonų ir pasistatyti ro
tušę.

• Vakar, suskaičius visų 
Illinois precinktų balsus, pasi
rodė, kad—
Lucas, Dem. gavo 1,578,732, o

Lyons, Rep.—1474,266.
Jareckis, dem. kandidatas j 
apskričio teisėjus gavo 965,168 
balsus, o jo republikonas z opo
nentas—652,285-

• Nors Illinois Darbo Par
tijos ant balioto nebuvo, vie
nok Chicagoj ir, priemiesčiuo
se tos partijos kandidatas į 
senatorius McCulloch gavo 1,- 
785. Kiek valstijoj gavo, dar 
nežinia. Balsuotojai jo pavar
dę i baliotus įrašė. 1

• Illinois Konstitucijos 
Bankinio paragrafo pataisy
mas gavo balsuotojų pritari
mą, bet negavo reikalingų 
trijų ketvirtadalių balsų. Už 
pataisymą buvo 515,777, prieš 
—209,000.

• William Hale Thompson 
pasiūlymas instruktuoti kon- 
gresmonus kaip balsuoti karo 
klausimų gavo 978,000 balsus, 
prieš— 546,000.

• William Hale Thompson 
vakar kritikavo dąbartinius 
republikonų vadus ir pareiš
kė, kad vėl “runys” į majo
rus.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

WARDAS 21 
Jarecki 
Ehler

14,644
4,406

Iš visų tų skaitlinių pasirodo, 
kad visi lietuvių apgyventi 
Wardai davė didžiumas balsų 
demokratams. Ypatingai stiprus 
demokratai pasirodė 11-tam 
Warde, Bridgeporte, kur jie 
gavo beveik 3 kartus tiek bal
sų kiek republikonai.

Dideles didžiumas tuose war- 
duose gavo ir visi kiti demo
kratų kandidatai, klerkas Mi
chael J. Flynn, kuris per tei
sėją J. T. Zurį dėjo ypatingas 
pastangas gauti lietuvių para
mą, šerifas O’Brien, apskr. iž
dininkas Toman ir kiti. Taipgi 
iš paduotų skaitlinių atrodo, 
kad apie 75% “lietuviškų” war- 
dų balsuotojai balsavo už 
“straight” tikietus.

Yra po saujelę lietuvių ir vi
suose kituose Chicagos warduo- 
se, kiek daugiau Northsidėj, 
Daman ir North apylinkėj, ir 
Humbold Parke, bet jų skai
čius permenkas padaryti įtakos 
į rezultatus. Bet galima spėti, 
kad lietuviai tirštuose lietuviš
kuose vvarduose, taip ir “išsi- 
metėliai” daugumoj balsavo už 
demokratus.

Atskirų Cicero rezultatų nėra 
pakol kas, bet galima drąsiai 
sakyti, kad ir ten lietuviai nuė
jo su demokratais nors tarp Ci
cero lietuvių yra daugiau repu- 
blikonų, negu kurioj kitoj Chi
cagos ir apylinkės dalyj. —R.

SKAITYTOJAI

15,960, 
3,929

WARDAS
• Jarecki
• Ehler
WARDAS 

Jarecki 
Ehler

WARDAS
Jarecki 
Ehler

12

13

15

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA

15,679.
5,018

16,497 (
8,027,

14,074
6,002

Jei jūsų prenumerata jau 
pasibaigė arba jeigu no- 

. rite iš naujo “Naujienas” 
užsiprenumeruoti, tai pra
šome TUOJ už laikraštį 
užsimokėti, nes po LAP
KRIČIO 19 dienos extra 
dovanų—flashlight ir ter
mometrų nebegausite.
NAUJIENOS rengiasi 25 
metų Jubiliejaus Iškil
mėms. Tėmykit praneši
mus,- kurie netrukus tilps 
Naujienose.

Naujienų Adm.

Kalėdų Dovana!
TEGUL KALĖDŲ DIEDUKAS užrašo jūsų šeimai 

ar jūsų draugams NAUJIENAS visiems me
tams.

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 
dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias die
nas j savaitę per visus metus. Su dovana mes pasių
sime ir Gražų Kalėdų Pasveikinimo kortelę.

NAUJIENOS metams .Chicagoje ...
Kitur Suv; Valstijose ir Kanadoje ...

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

$8.00
$500

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.
Ghicago, III.
Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems metams.
Pradėkit siuntinėti nuo .................................. ~........ dienos Šiuo
adresu:

VARDAS

ADRESAS




