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Shanghaijuje
19 žmonių žuvo ap- 

virtus laivui

Japonai vėl išsodino 
Shanghajuje 2,000 

jurininkų
Tai padaryta neva atgiežai Už 

japono jurininko nužudymą, 
bet tai veikiausia pradžia ja
ponų pastangų atplėšti šiau
rinę Chiniją

SHANGHAI, Chinijoj, lapkr. 
10.—Chinijos ir Japonijos san
tykiai vėl pasiekė pavojingo su
sikirtimo.
-2,000 Japonijos'jurininkų iš 

trijų Japonijos karo laivų liko 
išsodinti Shanghajuje ir užėmė 
Hongkew sekciją, prie pat in- 
terncionalinės miesto dalies, he- 
va atgeižai už užmušimą Japo
nijos jurininko. Tuo pačiu lak 
ku Japonjia rūpinasi suardyti 
Chinijos pinigų programą šiat^I 
rinėje Chinijoj e.

Skaitoma, kad s Jiu yrą pra
džia atvirų, Japonijos^ pastangų 
atplėšti nuo cįirtifbsvlšą šiau 
rinę Chiniją, su Peiping ti 
Tientsin, kaip japonai pirmiau 
atplėšė Manžuriją ir Jehol pro
vincijas.

Japonijos pilnai ^ginklui* 
tiems jurininkams pradėjus pa
truliuoti Hongkew apygardą, 
intemacionalės miesto dalies 
valdžia tuoj aus suorganizavo 
Rusijos baltgvardiečius kazo
kus, kurie saugps internacio
nalinę miesto dalį. Policija taip
jau liko sumobilizuota, bet bus 
dedama didžiausių pastangų iŠ* 
vengti sdsikirtimo ląu , japo
nais.

Japonijos jurininkai kaman
tinėja visus praeivius Hongkew 
distrikte, taipjau krato visus 
automobilius. Gatvėmis laksto 
japonų , ginkluotos motorciklė- 
tės 4

Chiniečiai gyventojai yra nu
sigandę, nes gali pasikartoti tie 
patys įvykiai, kokie buvo 1932 
m,, kada po mėnesio mūšio ja
ponai užėmė Chapei. Ir tada 
japonų okupacija sekė menką 
nesusipratimą su japonais. Oku
pacija baigėsi, kada Chinijos 
kariuomenė sutiko pasitraukti 
už 20 mylių nuo Shanghajaus.

Pavojų dabar didina dar ir 
tai, kad nauja okupacija buvo 
padaryta neužilgo po pašovimo 
Japnijai palankaus Chinijos 
premiero Wang Ching-wei.

x Naujoji okupacija sekė nu 
šovimą Japonijos jurininko Hr- 
deo Nakayama, kuris liko 
nušautas einant Darroch keliu, 
kuris veda iš internacionalinės

miesto dalies į chiniečių valdo
mą Chapei.

Japonai tvirtina, kad tą ja
poną nušovė chinietis, protes
tui prieš išsodinimą japonų. 
Tas įvykis esąs rimtas, nes bu
vo padarytas pasikėsinimas 
prieš Japonijos uniformą.

Tečiaus liudytojai tvirtina, 
kad tą jurininką nušovė kitas 
japonas jurininkas, galbūt pro
vokacijos tikslais. ,

Eina gandų, kad Japonija pa
siuntė Chinijai ultimatumą, rei
kalaujantį suimti užmušėją 
prieš vidurdienį, kitaip grūmo
dama labai rimtomis pasėko
mis.

Japonai be to skelbia, kad jie 
reikalausią ištirti internaciona
linės miesto dalies policiją, kas 
gali, privesti prie nesusiprati
mų su kitomis valstybėmis.

Shanghajaus uoste Japonija 
turi tris karo laivus. Ji taipjau 
turi-daug jurininkų ir gali iš
sodinti dar nuo 3000 iki 5,000 
jurininkų.

Japonijos, valdžia jau paskel
bė, kad. ji skaito šiaurinę Chi^;; i m a j 
nij ą rfepriklauŠ^nči^. ųtiie '~Nah- 
king (Chinijos) valdžios ir kad 
todėl Chinijos nacionalizavimas 
sidabro visai neliečia japonų 
okupuotos šiaurinės Chinijos.

Japonijai taipjau | priešinsis' 
Anglijos suteikimui paskolos 
Chinijai.

Chiniečiai nusigandę; 
naujo karo pavojaus; 
bėga iš Shanghai
SHANGHAI, lapkr. 10.—Chi

niečiai yra nusigandę iškilusio 
pavojaus naujo Chinijos ir Ja
ponijos karo Shanghajuje ir 
todėl skubiai bėga iš savo ap
gyvento Chapei dįstrikto, ieš
kodami prieglaudos internacio
naliniame miesto. distrikte, ku
ris valdosi atskirai nuo Chini
jos ir kur japonams bus sun
kiau juos pasiekti.

Patys japonai nusigando savo 
drąsaus žygio dėl visai menkos 
priežasties išsodinant jurinin
kus ir dabar bando raminti gy
ventojus, taipjau apryboti išso
dintų jurininkų veikimą. Japo
nai dabar sakosi nieko kito ne
reikalaują, vien nubausti tą 
chiftietį, kuris užmušė japonų 
jurininką.

Rusai teisia už šuo 
kalbį 32 mahome

tonus

federaChicagai ir apieimicei 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt tarpais 
lietus ar sniegas; daug šalčiau.

Saulė teką 6:34, leidžiasi

Kuomet pažangesni ministeriai 
linksta prie sąjungos su Ru
sija, tai atgąleiviai nori su
siartinti su Vokietija

lapkr. 10.—Fran- 
iškilo aštrus ki- 

politikos— 
a, ar dėl 

okįetija. Ypač 
iškilo tarp 

ir radikalų va

BELFAST, Airijoj, lapkr. 10. 
—19 žmonių žuvo kai laibas 
migloj Airijos pakraščiuose Už
važiavo ant uolos ir apvirto.

Nesuranda pėdsaku 
prapuolusio Austra

lijos lakūno

ADDIS ABABA. — Nors atsirado tarp 
kurie perėjo italų pusėn, daug didesnė armijos 
tikima karaliui. Paveikslas parodo kareivių vdduš 
karaliui Haile Selassie ištikimybę;

išdrikų,

prisiekiant

Illinois į 5 dienas 
turi suimti 55,000

—-"-n ■■ 7 ;r;r-.;.'"rą.

Masiniai socialistu 
areštai Viennoje; 
-šimtai areštuoti

CHICAGO.—Illinois pašelpų 
administracija į ateinančias pen
kias dienas turi pristatyti prie 
šelpimo darbų 55,000 šelpiamų 
bedarbių, jei ji ndH išpildyti 
federalinės valdžios pavestą jai 
kvotą.

Pereitą savaitę liko prie dar 
bo pristatyta 18,000 bedarbių.

VIENNA, lapltr. 10. — Poli
cija vakar puolė visuose Vien
uos distriktuose, kad neprileis
ti slapto sodialistų partijos re
organizavimo tarp gatvekarių 
darbininkų. i ..

Kėli šimtai žmonių liko areš
tuoti. »;<

TAŠKENTAS, Rusijoj, lapkr. 
10.—32 žmonės yra teisiami už 

sukurstyti 
, atplėšti nuo 
dvi mahometo- 

ir iš jų sudaryti 
valstybę.

fantastinį

Azijos Rusijos 
nų provincijas

PARYŽIUS, lapkr. lek
cijos kabinete iškilo aštri 
virčiai dėl užsienio politi 
dėl sąjungos su Rusija, i 
susiartinimo su Vokietija, 
aštrus kivirčiai iškilo 
premiero Lavai ir radikal 
do Herriot.

Hęrriot, yra šalininkas i 
gos su Rusija ir pastaruo 
ku lairkaščiuose prasidėjo 
jį labai piktas puolimas, 
puolimas prasidėjo ’tuoj j 
kaip Hitleris1 pradėj o r 
siųsti j Franci ją savo asr 
atstovą, kad išgauti Fra 
;prit.a^p)a yoHigtyps pasi 
mui Pabaltijo, šalių. H

Ethiopai bėga nuo 
italų Ogaden tyruose

■ Iš ITALŲ ARMIJOS, lapkr. 
10.—Ethiopijos armija pietinėj] 
Ethiopijoje bėga linkui Harrar 
per Ogaden tyrus, vejama be- 
sibriaujančios iš Samoli žemės 
Italijos armijos.

Tai yra pradžia smarkios ita
lų kampanijos pietinėje Ethio
pijoje, kurioj jie bandys pa> 
siekti Harrar ir susivienyti su 
šiaurine Italijos armija, kuri 
eina į pietus iš Eritrėjos.

Pietinei armijai pasisekė pa
imti Gorahai miestą. Ethiopai 
tą mieštą jau buvo apleidę ir 
italai jį paėmė be vieno šū
vio. Lygiai tokiu pat budu bu
vo paimtas šiaurėje Makalo 
miestas.

Meteorų lietus 
___  ■

CHICAGO:—Pasak ptęf. Lee, 
direktoriaus Northwestern uni 
versiteto observatorijos, Žvai
gždžių stebėtojai šią' savaitę,— 
ketvirtadieny, penktadieny, šėš- 
tadieny ir galbūt sekmadieny, 
—galės matyti Leonard meteo
rų lietų. Tie meteorai pasirodo 
kas 33 metai ir juos bus ga
lima matyti šiaurryčiuose tarp 
2 ir 3 vai, naktį.

MUSKOGEE, Okla., lapkr. 10. 
—Viesulos perėjo kelis Oklaho- 
mos miestelius, kelis žmones 
sužeisdamos ir pHdarydamoš 

* didėlių nuostolių ūkiams.

Hauptmanui prade
dą krikti nervai

TRENTON, 1^. J., lapkr. 10. 
—Bruno Hauptmann, kuris liko 
pasmerktas mirčiai dėl Lind- 
berghų kūdikio nužudymo, pa
sižymėjo labai tvirtais nervais. 
Per visą ilgą bylos nagrinėjimą 
jis laikėsi labhi šaltai; neįvei
kė jo nė varginantys policijos 
kamantinėjimai, hč ilgi kvoti
mai teisme. N^palatižė jo įr 
mirties bausmės ' nuosprendis. 
Tečiaus jau kelintą mėnesį sė
dint mirties kameroje ir ma
tant kaip vienas už kito jo ka
meros kaimynai ėina mirti 
elektros kedęj,. ir jo geležinįąi 
nervai pradeda; krikti.

Hauptmanno byla dabar yrą 
perkelta į šalies augščiausįjj 
teismą. .

sąjun- 
u lai 
prieš 

Tas 
j po toj 

o ruoštis 
savo asmenini 

Franci jos 
pasigrobi' 

Hitlerio 
atstovo laukiama po lapkr, 20 
'dienos.
' Frahcijos spauda yra perka*- 
mas daiktas. Kas daugiau jai 
moka, tam ji. ir tarnauja. Vo
kietija, matyt, dar nepradėjo 
didelio Franci jos laikraščių pa- 
pirkipėjimo; ** Jcokį Varė Italija. 
-Naci^įji^|įt Jiori palaukti . iki 
pamatys pasekmes pirmųjų pįr 
si tarimų su Franci j a. '

Numanoma, kad Francija tik 
tada galėtų susitarti su Vokie
tija, jei leistų Vokietijai ir Len 
kijai pasigrobti Pabaltijo šališ; 
taipjau dalį Rusijos, duodant 
gerą Siberijos porciją ir Japo
nijai.

Betgi manoma, kad delei iš
kilusių kivirčių Lavai kabine- 

hegalės ilgai laikytis ir tu- 
pasitraukti.

tas 
rėš

4 žuvo lėktuve.
PONTOTOC, Miss., lapkr. 10. 

—Lakūnas Faulkner ir trys jo 
pasažieriai, apielinkės ūkinin
kai, žuvo nukritus jo lėktuvui. 
Nelaimė ištiko atsipalaidojus ir 
nukritus lėktuvo sparnui.

OXFORD, Anglijoj, ‘lapkr. 
10.;—Kanados lakumas ir kiti 
du lakūnai užsimušė jų karo 
lėktuvams susidūrus, ore. •;

ATLANTA, Ga»,1. 10...-į-An- 
gelo Herndon, nęgraš komunis
tas, kuris liko nuteistas nuo 15 
iki 20 metiį kalėjinian už kurs
tymą prie Sukilimo, kad iš Ge- 
orgia, Alabatha ir South Carę- 
lina valstijų padaryti atskirą, 
respubliką, pradėjo naujas pa
stangas teismuose pasilįuosuoti 
iš kalėj imd.

WAUKESHA, Wis., 1. 10. — 
Išpardavimas 15 fegistruotų 

davė daugiau 
dėk davė 1933 

Kuomet 1933 
lipa buvo $100, 
$Ž4&. Už veis- 
et užmokėta

. LONDONAS, 1. 10. —Didelį 
pagyvėjimą jaučia Anglijos mū
viu iiidustrijė. Ypač dar ir ta* 
dėl, kad pradėjo plaukti kapp 
talas ir iš Amerikos. l-- $1,010.

gyvulių šiemet 
du* Ha1c> 1c
m. išparda1/imas.

š'k'A. ic'žną viuuvini 
šifemet ji

SKcL Jfcc
buVo

linį bulių šiem

SOMERSĖT, Pa., lapkr. 10. 
—Wilson Trent, 67 m., vienin
telis savininkas arklio ir veži
mo visoj šioj ąpielinkėj, liko 
užmuštas automobilio, kuris į- 
važiavo į jo vežimą.

Italai paėmė dar 
vieną pietinės Et
hiopijos miestų

ASMARA, Eritrea, lapkr. 10. 
—■ Italijos kariuomenė šiandie 
pietinėje Ethiopijoje paėmė 
svarbų strateginį miestą ‘Saša 
Baneh, už 150 mylių nuo Ethio
pijos geležinkelio.

Komunistai jaunuo
liai priiminės it* 

parapijonis
MASKVA, lapkr. 10 

skelbta komunistų jaunuolių 
internacionalo kongreso priim
ta rezoliucija, kuri leidžia prie 
komunistų jaunuolių priiminė 
ti religines organizacijas ir ki
tokias politines grupes*. k urbs 
ikišiol nebuvo priiminęjamos.

Rumunijos valstiečiu 
demonstracija prieš 

karalių atšaukta

WASHINGTON, lapkr. 10.- 
Saddlęback Ridge distrikte ras
ta nužudyta ir krūmuose pa
slėpta Sorinna Loring, 26 m. 
Ji prapuolė prieš pat vestuves 
ir todėl liko suimtas jos vai
kinas Richard Tęar. Betgi jpkio 
įtarimo jam nedaroma. 

—------—— .
BOSTON, Mass., 1. 8.—Ray- 

mond Stepheris, 14 m., sakosi 
suvažinėjęs iš Clevelando į 
Holly wood ir Atgal į Bostoną su 
$U.6O.. Jia^hič-haikinoM.

BUCHARESTAS, lapkr. 10. 
—Milžiniška valstiečių demons
tracija prieš karaliauk Karolio 
meilužę, kuri turėjo įvykti lapk. 
14' d., liko atšaukta. Ji liko 
atšaukta po valstiečių partijos 
vadų pasitarimo su pačiu kara
lium, kuris, matyt, ir prikal
bino juos demonstraciją atšauk
ti.

Valstiečių vadai grūmojo su 
mobilizuoti 200,000 valstiečių ti 
žygiuoti j Bucharestą, pareika
lauti išvyti karaliaus meilužę 
ir pravesti daugelį reformų.

Po pasitarimo su karalium, 
valstiečių vadai paskelbė, kad 
politinė padėtis tiek pagiedo
jusi, jog., demonstracija darosi 
nebereikalinga.

Politiniuose rateliuose spėja 
ma, kad karalius prižadėjo vals 
tiečių partijai duoti progos su
daryti valdžią po sausio mėn.

RIO DĖ JĄNEIRO, L 8> — 
Brazilijos valdžia uždraudė ro
dyti Itąlijos-Ethiopijos karo, fil
mas čia ir Sao Paulo: ; ’

MISHAWAKA, Ind., 1. 10.— 
Du žmonės liko užmušti ir 7 
sužeisti susidūrus dviems au
tomobiliams.

Dvi dienos ieškojimo lakūnė 
Knigsford-Smith nedavė jo
kių pasekmių. Dar yra Vilties, 
kad lakūnas gali būti gyvas.

SINGAPORE, lapkr'. 10. — 
Indijos vandenyno monsunas, 
spėjama, pražudė garsųjį Aus
tralijos lakūną Sir Charles 
Kingsford-Smith įr jo pagelbi- 
ninką Tom Pethybridge. Jau 
daugiau dviejų dienų praėjo nu*6 
jiį prapuolimo ir ikišiol jokių 
pėdsakų neužtikta.

Tečiaus vis dar yra maža vil
tis, kad lakūnai, kurie siekėsi 
nustatyti greitumo rekordą iš 
Ąngjijos į Australiją, tebėra 
gyvi. Ta viltis yra tame, kad 
jų lėktuvas gali pluduriuoti van 
deny ilgą laiką. Be to gal jiems 
pasisekė pasiekti žemę ir nu
sileisti džiunglėse. Kingsford* 
Šmith jau pirmiau kelis sykius 
buvo prapuolęs, bet visi susi
rasdavo gyvas.

Jie turėjo radio, bet jie, jei 
dar yra gyvi, ikišiol nieko apio 
save per radio nepranešė.

Lėktuvai ir laivai vis <įar jų 
lešlco Bengaliaus įlankoj, kur 

ma^ė kovojant su audro
mis kitas Australijos lakūnas, 
C. James Melrose. Jis irgi nu
traukė skridimą j Australiją ir *, 
padeda kitiems lakūnams ieško- ‘ 
ti prapuolusių lakūnų. Apžiūrė
tos ir mažos salos Bengaliaus* 
įlankoje, bet ir ten nieko nesu-; 
rasta.

Ethiopai ruošiasi 
pulti italus iš 

užpakalio
ADDIS ABABA, lapkr. 10— 

Karalius Haile Šellassie įsakęs 
savo karvedžiams šiauriniame 
fronte užeiti italams iš užpa
kalio ir ten juos užpulti.

Delei didelio susibūrimo Et- 
hiopijos kariuomenės, darosi 
sunku aprūpinti ją maistu ir , 
pastoge. Taipgi didelis susi
grūdimas apsunkina veikimą ir 
strateginius pasitraukimus, jei 
tokie butų reikalingi.

SACO, Me., 1. 10. — Girtas 
automobilistas įvažiavo į būrį 
gryštančių iš futbolo jaunuolių 
ir du jų vietoj užmušė, o apie 
12 sužeidė. Automobilistas su
tintas.

MASKVA, lapkr. 10.—Rusija 
ir Turkija prailgino dar dešim
čiai metų draugiškumo ir lai
vynų sutartis.

NEW YORK, 1. 7. —Du žmo
nės liko užmušti ir trečias gal 
mirtinai sužeistas jų lėktuvui 
susidaužiu^ ties Lawrenceville, 
N. C. Jie skrido į Miami, Fla.

JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
kAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

‘SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
Išlaidos nebrangios.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.

CUERO, Tex., i. 1C. — Texas 
valstija, kuri augina daug ta- 
lakutų, jau pradėjo ruošti to 
lakutus siuntimui j kitas vals
tijas Dėkos dienos šventėms. 
Vien De Witt kauntė tikiši iš
siųsti 165,000 kalakutų.



IMMMI

Lietuvos Naujienos
no ga

Vaitkus

akis

Mie

ligų gydytoja

stąįgoj

emalima's dingo

IR CHIRURGAS^akušerės"

AKIU SPECIALISTAILaidotuvių Direktoriai

N^mį Chįcagos, Ciceros Lietuvių

3307 Lituąnica Ąyęnue

v>s°S6 AlinSse
Mutual Trijų
Žvaigždžių
Kęntucky ,
Bourbon

NATHAN 
RANTEI!

Lietuviškos
' Pegtip^

Kenwood 5107
11 valandai ryto 
8 valandai vakare,

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nąriai.

tautiš- 
sveiki- 

lydint, F. 
prie valsčiaus

Gal norėta pasi 
juokąu 
i auto

LAIDOTUVIŲ DJREKTOĘIAI

Sav. Maigaret Belcher, persikėle iŠ “Margie’s Tavern.” 
3J49 SOPTfl HALSTED STREET ' Tel. fiOUlevard 2092

$5.00 cash prizais laimėjusiems, 

\ TfiįOMĄS.

AL.Davidonis, M.D. 
4910 S, Michigan Avė, 

'‘Z- Te -
VALĄNPO:

, DUp i 7 b^fcuo 6 1__________ ___,
Apapt šventadienio ir ketvirtadieniu.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2. iki 4 ir nuo 7 iki S 
vai.. Nedėiiomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Pariedėlio, Serędos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. RędpręĮl Street 

Telefonas Republic 9600.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vai

... 6900 So. .
Valandos i—4 po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus ęeredomis ir subatomis.

S1USK5TPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIĘTŲVŲN

To prašo Lietuvos žmonės ir

Dr. Ti Dundulis

Dr. Strikol’is 
Gydytoją? ir Chirurgas 
Ofisas 46 
Ofiso vai.

': w ,a^
Namu Tel.: Prospecl

SO. ASHLAND AVĖ, 
uo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
ėlioj pągal sutarimą, 
ei,: Ęoulęyard 7820

Daugely atsitikimų akys atitaiso* 
mos. be akinių.' Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av
Phone Boulevard 7589THE RAN-DA-VOO

11859 S. Michigan Avė. Tel. Pųllmąn 6339
Muzika ir šokiai DYKAI pėtnyčios, subatos ir nedėlios vakarais.

PĖTNYČĮOMJS ĘEPTĄ ŽUVIS PYKAI.
Sųbątps vakarais f‘ĘANK NIŲHT
Namie gąminti skanus valgiai visada. Visokios
lohus patarnavjmąs. Kviečiame visus atsilankyti

Šiauliai. Qrąs pasini 
vie

brėžė, l^ąd pp$ja Vai£kįenę w 
džiai g^atity* Vaitkų į šį žygį 
ijį įąk po to sutįjsį) tapti jo 
gyyęni$LQ drąųgė, kąi gąys i§ 
jo pažadą, jog jis įvykdys Da- 
riąųs^įrpnp įę^tajpęptą. Ę. 
Vericlauskaite sveikino ponią 
Vaitkienę, linkėdama visoms 
Lietuvos moterims jos pavyz
džiu skatinti savo vyrus j di
džius žygius.

Pilnu automobiliu gėlių F. 
Vaitkute su žmona 8 vąl. ap- 
leijįp Joniškį įr sugrįžo į šią||- 
liuą. įjatą dięną čia ąpįa|$G 
karę ąeroįromą Zokniuose ir 
išvyko 1 vai. dieną į Panevė
žį, pažadėjęs neužilgo dar kar
tą atvykti į Šiaulius aplanky
ti įlgesnį laiką tėvo tėviškę.

“L.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometricąlly Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystė4 ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visįuosė atsiti
kimuose' egzaminavimas daromas su 
elektra, parodapčią mažiausias klai
das. Specialė ątyda atkreipiamą i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisorpos. Valandos nuo 10 iki 8 v.

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

2400 West Mądisęn Street • 
vai- ■ **

Namų telefonas Eruusvick 0597

Phone Boulevąrd 7042
Dr. C.‘Z, Vezel’is

• Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakąro. 

Seredoj pagal sutarti.

atvykti ir skubą Žagąręp — 
motinos tėviškėn.
i j Žagarėje pasitinką bunp. 
Užumecklag, sveikiną yidlU’. 
mok. direktorius Kirlys. Išri
kiuota šaulių garbės sargyba, 
orkestras grifežia maršus, sklin
da nepaliaujamas “valio!” Bur- 
rįiistras supažindina V. Vait
kų su jo giminaičiais iš moti- 
įįos puteės, - poniai Vaitkienei 
įteikiamos puokštės gėlių. Tūk
stantinės minios lydimas, Vait
kus su ponia eina atidaryti sa
vo vardo gatvę, kuri, kaip

SR# piptųę, jfurjpęąp daly- 
vau j ą daugybė visuomenės.
Ties garbingų svečių kėdėmis 
salė papuošta Amerikos ir Lie
tuvos vėliavomis. Trumpomis 
kalbomis Vaitkų 8j| |$Į9na 

pr- W- Bh Męr- 
kelis, df. frMpiapąs }r mokyt. 
La«PWt|8. fcprs perskaito 
specialiai Vaitkui paties para
šytą eilėraštį. Jaunimas, kuris 
taip pat dalyvavo pietuose, 
dąįpupją apie Yaitk^S skri
dimą sudėtas dainuškas. Po iš
kilmingų pietų, jaunimas Vait
kų ir ponią Vaitkienę ant ran
kų išneša į automobilį, dai
nuodami “Ilgiausių metų |tt ši
tam didžiam liaudies džiaug
sme kaž kas sumaino Vait
kaus skrybėlę, kuri vis dėlto 
surandama 
likti atminimui...” — 
ja Vaitkus, sėsdamas 
mobilį.

Skaistgiryje p. Vąitkų suti
ko viršaitis ir nuovados virši- 
nįnkas Bartkąitis griežiant 
Jprdąįčių nepiįpąmečių nųsi- 
kaltėĮių įstaigos orkestrui, ši
tam nedideliam miestely, ne- 
žiųrint vėlybo vąĮęąro, priširių- 
ko daugybė žmonių is artimes
nių kaimų su gėlėm i 
kom vėliavėlėm. Minia 
niipą šąųksmąis 
Vaitkus atėj 
būstinės, kur kunigas Čiųber- 
kis pąsįkė syęikinimo kalbą 
angliškai. Ponia Vaitkienė de] 
to ypatingai nudžiųgp. Be to, 
sveikino mokyt. Šidlauskas.

Į Joniški F. Vaitkus atvyko 
jąų visai tamsoje, T vai. va
kąro. čia sutiko burmistras 
pėdvilą, Q prie nepriklausomy
bes paminklo pasakė sveikini
mo kalbą pr. ipQk. insp. But- 
Jęys. Specialiai pataisytu aukš
tu* vežimu Ya^kus su ponią; 
per miestą buvo nuvežti i gini 
pabijos rungus, lydint 5000 žrn.' 
miniai, čia svečiams pagerbti 
bu^p spfuošta vakarienę, ku
rios metu kalbėjo teisėjas Gra
žys, kap. Kokonas, ąpylįpkūs 
Vaitkų vardų uk. Petras Vąįt- 
kųs, agronomas Žukauskas in 
girnų, dįr. Slięsprąitis, kurs pa-

(pi) Šilėnų km. gyventojai 
spalių 10 d. padžiovę bendro
je kaimo pirtyje linus, vaka
re iškūreno pirtį ir 20 vai. ją 
apleido. Iš spalių 10 į 11 d. 
naktį, 1 vai. pirtis užsidegė. 
Buvo gana stiprus vėjas, blaš
kęs ugnį ir nešiojęs degančių 
linų pluoštus, kurie padegė 
Kęrtauninkų vienkiemio gy
ventojo Urmilevičio Vinco kluc-

Dėl kitų apsileidimo sudegė 
ūkininkas.

pą, stovėjusį netplLpirties, yi- 
ąą šeįpiyp^ įpijegoJ^ tatį ųg- 
pię, niekiępo ppgęsinąp^ pęp-

į Mfus tro^W- W 
mileviČius pabudę^ vos suspė
ju su šęįipa į^ ; rięgąn^įy 
bėsių pašprdkti. Subėgusiems 
artimesniems kaimynams pasi
sekė iš degančio tvarto išvary
ti labai apdegusią kumelę. Ki
ti gyvuliui, yięi jąvąį (i^uĮti 
ir nekulti) ir pašaras sudegė. 
Nuostoliu pads^y^a apie 7,000 
Jt. Trobesiai apbausti tik da
limi vęr^eą, Įritąs turtas pp- 
apdraustas.

'■ . \ ' ITV.' <1 >

Mieste bala.
■ ‘ ‘ 4«

Prie Mosevičiaus1; malūno Ra
seiniuos yrą ^rpdąs. Jię pa
augęs
ir šiaip yjspkU|nne|yą^Įn^ pH? 
mėtytąg. k^i iš įp p 
leistąs yąpdpp, (įypkią Mtph 
Vertėtų tą PRfcWiųtį p 
truputį, pžpįlįj. ųžpylps, įįg- 
tų labąį patogi yiętą 
šakų prekybai

Physical Thęrąpy 
and Midwife 

6630 S. Westem 
Avė., 2nd floor 
Heinlock 9252 

Patarnąųjų prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
mept ir ma^ne- 
tic blankets ir t|. 
Moterims irmer* 
ginpms nątari- 
piai doyanai.

SVETAINĖ UŽDYKĄ
Tinka dėl susirinkimų, parių, vestuvių ir chorams. 

Kreipkitės^
Dr. Herzman .

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas. peę ( 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų nagą! nau
jausius metodus X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija;
1034 W. 18th St., pętoU Morgan St.

Valandos nuo lQ-r-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro, 

Tel. Cąpąl; 3110 / 
Rezidencijas telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

ima 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos’: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Tęlęfopaf Republip |868
t; .i. '.-j'1—1.".. ,.x u

Pirmadienj, spalių 14 d. 9 
vai. ryto, lydimas apskr. virš. 
K. Kąjendros, burmistro J. Va
lančiaus, pulko vado pulk. But
kevičiaus, eskadrilę^ yąįp mą|- 
Liorento, p. Kpjoįcšos ir /įįr 
tuvos £ipių” atstovo šiaųlipp- 
se V. Knyvos 
su žmona išvyko iš Šiaulių .ąu- 
tomobiliais maršrutu: Kryžįą 
kalnas, Gruzdžią^ Lukpšąiįiąi, 
Žagarė, Gkaistgiris, Joniškis ir 
atgal 
kė neblogas, taigi daugely 
tų F. Vaitkus fotogrąfavo 
vo tėvo krašto vaizdus. Lygiaię 
Šiaulių apskrities keliais, prq 
kaimite, lengvai riedėjo . auto
mobiliai. Pro F. Vaitkaus 
ėjo Lietuvos vaizdai ...

Privažiavome Gruzdžius, 
stas išpuoštas vėliavomis, 
štėje garbės vartai su sveiki 
pimų:. ’“Sveikas Atlanto Nuga
lėtojau!”. Nuoširdus kaimo 
Žmonės: kiekviena moterėlė su 
gėlėmis, kiek galėdama pasi 
puošus laukia. Griausmingas 
“Valio!” sutinka iš automobi
lio išlipantį svečią. Visuome- 
pės, VVS ir mokyklų vardu 
sveikina Vaitkų dr. žemaitis, 
vėliai? klebonas Račas, mok. 
Čepukauskąs, dr. AJminas, 
Rakšnienę ir viršąitis Motuzas, 
kurs prašo Vaitkų, atidaryti jo 
vardu pavadintą gatvę. Simbo
liškai ši gatvė (buv. Joniškio 
g.) yra tąsa kitapus aikštės 
esančios Dariaus-Girėno gat
vės. Vaitkus perkerpa kaspiną 
pasirašo iškilmingą aktą, atsi
sveikina ir išvyksta į tėviškę 
— Lųkošaičių ‘ kaimą, 8 kjl. 
nuo Gruzdžių.

Pakely vienapie kaimęįy su- 
sispietęs būrys senyvą motę-,, 
relių mosikuoja gėlėmis ir pra- 
įo sustoti. Senutį 
80 metų, drebančiomis ranko
mis neša Vaitkui gėles ir svei
kina kalba: “Mielas sveteli, 
priimk; ir nuo miteų šitas gė
leles, kūpąs mes Tamstai duo
dam iš visos širdelės...” ir 1.1.

Lukošaičiuose garbės vartai, 
sutinka mokytojas žiedonis. 
Čia pat stovi trys Vaitkaus 
pusbroliai. Netpljese gyvena 
du Vaitkaus tėvo broliai — dė
dės, kurie lankia savo sūnėno. 
Vaitkaus tėvo trobos jau nė
ra — ji nukelta kaimą viensė
džiais beskirstąnl- Išpuoštais 
yežimais svečiai važiuoja pas 
vieną dėdę — . 
ku*r širdingą; pa vaišinami na
miniu alučiu. ir sūrių. Dėl Ją|- 
ko stokos kitų giminaičių F. 
Vaitkus pepęląnko, pažada dau

Nuo Reurn^tiftų Skąysrną 
ręikalaukit visame pasauly 

t pagarsėjusio '*• 
ANCHOR 

PAIN-EKPELLERIO, 
ku(b suteikia Ir jibg

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

_^Tel. Yąrdų |829 
pataiko Akinius 

" Kreivos Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Mutual Liquor Co
4^7 So. Halsted St 

TeL VAROS 0803

2314 West'23fd Plače Phones-Cana] 2515—Cicero 5927

■/ '^y j.^Oįvicnjs
4092 Archer ;Avęnue \
---------------------------------.—.-f-..........j. '.I i.-............. t...... t m...........H- ..... ? ' ................. ~

8319 Lituanica Avenue ' phęne Yąrds 1188

EUDEIK1S 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygas 
Lengvais Išmokėjimais 

REPliblic 8340 
5340 Sq. Kedzie Ąvenue

š. m. vasario 21 d. nuo ne- 
pąvyIpjsio ąbprfo mirė Telšių 
m. gyventoja E. Narbutaitė. 
Abortą pądariitei buvo įtartą 
gydytoju Mantvilieriė, jau' du 
jcartų ppeš tai teismo bausta 
|| papaįįpg įlįsjKaltįmųs.,

Spalių 11 d. Šiaulių apygar
dos teismas išvažiuojamoje se
sijoje Telšiuose sprendė dr. 
MąntyįĮięppg bylą. Ekspertai 
stojo daktomi šidląuska^ n 
Prąncuzey;čiųtė, kaltinamą ją 
gynę ądvokątąį Giepąs ir Kleč- 
kąusfcte. Teismas pripažino dr. 
Ająutvįiiąpę kąltą įr pubaudč 
ją 2 G mėn. sunk- darbų 
kąįėjipip, ątimdamas 5 metams 
mędicippg praktikos teisę.

Wederal5avin<S
. • ™ ' |įį CHięĄQQ ' 

SJtoJinąin Pinigus ąąt Pirmu 
Mprgičiu.

ižtikrinįpj yife|oj, U. S. Government 
orp. '|iek'yfcnj>9 ypatos iki

Mokąin divi^eądą kas p įįąenesiąi. Praeityje išiųakejopi 4%.

?324 S. JL^ViU Št Tri, Cąn»H67? T MĄCKIĘWięii. Pręziileiitąe.

RUSIŠKĄ Ifc TURKIŠKA PIRTIS 
FOtJRTĖENTH ŠTRĖET BATH HOUŠiE ’ 

908-910 West 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po nauju savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—iChiropodistai—Atdara dieną ir riaktj.—

SWIMMING POOL PRONE CANAL 9560

-----------Į--------------- -J ................... .U'

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland A ve,
< * ■ , 2-ros lubos

CHICAGO,. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
yąląpdai dieną:

Phone MIDWĄY 2880.
.......... ...  'i. . ............ . . ... ■■■............' "i ■■

Telefoną® Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dięną. iki 3 po piįetu 
7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

: Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo
6^—8 y. vąk^. Nekėlioj pagal sutarti

Dr. G K. Kliauga
x Dantistas
Valandos nuo 9—9

2420 Węst ĄIarquętte Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191

Dr. A. A. Roth

chronišku ligų.
V.&s:6S»^A^

Komis ir šventadieniais 10—12

Telephone; Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas 

463} SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Renublic 9723 •' <

—r—t——rrr--  — -----------,------——

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
. Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Miesto ofisas

Į0' No.. Clark St.' 11 floras 
Tel. Dearborn 3984 

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards -2510

ADVOKATAI
K P. G U GI S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų: ofisas—4323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

■ Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

\..; j a, PETKUS
Į410 So.uth 4^th Court ęicęro Phone Cicero 2109

J. F. RADAUS ...........u '
668 Węst 18th Street Pį^nę Cąnąl 6174

718 West l8th Street " ■ ; Phone' Monroe 3377

U i Įsj. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus *
“Tūrių jiadėkotl utį Triner’s BIttef 

Vyną/ SuvirS metų laiko turėjau bė- 
dps su hohiali’niu' — ką tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jitsų skelbimą, 
nusipirkau bulei), ir nuo paties pir
mo paėmimo 
yų taip, kaip .
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip laikrodi^ iiS’ valgau ką 'tik 
noriu, -Su ■

4ei Jūs kenčiate hUo nematinio, 
prasto apetito, nevirškinimo,' gašpį 
galvos skaudėjimo, įieryptumo, nera
maus miego,' dideįio nuovargio, pir
kite Triner’s Bit.ter Vyną; imkite re
guliariai, pilną šaukštų prieš valą). 
Vf&bse vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
QF BjTTER W<NĘ

Joseph Triner Ccinpąny, Ohicągo

viiui'!1"1....... ... .........................    —11

AR JUS EINATE I BIZNĮ?
Tąvcrn ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kairias. 

Lengvais išmokėjimais. ■ - rSTANDARD ŠTORE FIXTURE CO.
644-648. \y. Ma^ison St. Monroe 5066.

' Kiti. Lietuviai D^tara^^^

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nąkti 
Ofiso valandos:-nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuų 1Q iki 12 a-m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas . ir Rezidenciją 
3335 So. Halsted St, 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

M7.1!",1 'I "lyiP.y^DvJU.AUKI L. 1 UI L- '.J!111'11'1!.tl JL.LA 1

Gerkit ir Reikalaukit

Ofisp TeL Boulevard 5918

756 West 35th St.
Cpr. of 3£th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30*8 
NedSUftiniŠ PąsrąJ sutarti.

.... ■■■■■." ■■■■v I HVI.IE.II

VirŠminetas ir- kitas Gyduoles 
Gausite Aptiekei- 

iifORAKliBi 

1900 SO. HALS'IED ST. 
Viena didžiausių; aptieku Chicągoj.

JOHN P. EWALD
' LOANS and INSURANCE ■;
Jeigu ręikąlituji pinigų iint Pirmo Mbrgičio, arbą 

apdraudos nuo ugnies, vėjb, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 
eTELEFONAS: YARds 2790 arba 2791. ,

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS 
; • kaštinėje *
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Sue Vilis Algird Rulis meeting in dribs faile to satisfy us, 
because we ęf academic training have 
truly come ofage, we look. loftging- 
ly for abiding delights of the spirit

Pirmadienis, lapkr. 11, 1935
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No. 4

It has been pplnted out to us 
by interested persona that they do 
not know wherc to rench us by 
mali vvith their Communications. 
And there is no doubt that others 
have also been vvondėring. So we 
vvould appreciate much if all those 
vvith something to say vvould ad- 
dress their lettcrs to the editor, 
A. A. Stelmok, 839 W. 34th Street, 
Chicago, Illinois. .

THE
EDITOR’S STOOL

As a rcsult of the-L.U.C. meet
ing on Octobcr 13th, vvljen Miss 
Wenetta Grybas acted as hostess 
to her fellow members, a new 
zeal scems to have arisen amęng 
the members. New coihmittecs are 
functioning industtfously. New 
tasks are tackled vvith an earnest- 
ness long counted among the miss- 
ing factors piled away somevvhere 
in a pride-inspiring past history of 
the L.U.C.

Nor has the cditorial committee 
escaped this new enthusiasm. When 
a meeting was called, every editor 
appeared at almost the scheduled 
time, and discussion soon dominat- 
ed the little group. The results of 
that discussion are partly re- 
presented by the contents of this 

• page, vvhich, as is apparent to 
those who have read the three is
sues of the “L.U.C. Review”, lives 
under a new name. We feel sure 
that the editorial committee’s dis
cussion, though only partly ap
parent at presųnt, will not fade 
into oblivion.

remark

as we 
issues 

a nevv 
perme-

By way of makipg-an..editorial 
debut, therefore, we have taken 
time to describe in general the al
most inspired functioning of the 
L.U.C.’s internal macbinery. And, 
after all, what is more of an edi- 
tor’s duty than the reflection and 
the advertisement of the group he 
represents, especially when its idefcs 
correspond so closely with some 
of his own treasured beliefs? "*

Būt what we want to
more than anything else, is thė 
disappearance of a latent weari- 
ness which had beset us 
v/orked on the first three 
of this page. In its place, 
vigor spreads a promising
ation, for there has appeared a 
fresh and sparkling source of 
subject matter —f the heart of the 
club itself.

What will come of this ne*w 
b irt h of zeal, is something vvhich 
the editorial staff will watch with 
unceasing interest. We feel that we 
know the values of a well-direct- 
ed enthusiasm, and so long as the 
editorial pen is in our grasp, it 
will be aimed at the nurtiire and 
healthy prolongation of this new- 
born zeal so that it v/ill not fall 
by the wayside as did many other 
similar factors of the not too dim 
past.

It wąs nearly six o’ęlock on a 
Mondąy evępirig when I entered 
Mr.‘ VĮrkalą’b Office. In the ręcep- 
tion rūom: sat one of the many 
Lithuąriiąn elients who had heard 
fhai the Lithuanian University Club 
hąd institUtęd. a citizenship com- 
mittęe to ęęnder aid and Inform
ation |o tboše who were in need 
pf it.

Liką thė many who came later, 
he wąs thręafoned with the losš o f 
his jQb ąnd resjdence in this count- 
ry unlęss hę obtained his natural- 
izatiou pąpers.

Sitting $pwn at my desk, I ar- 
ranged a papers and invited 
him to take in ą nearby seat.

Instead of Corning to the desk, 
how.ever, hę jumped up and hurried 
throRgb įkę door of Mr. Varkala’s 
officęi ;

“Ar negalėtume-—”
Np> Vątkala told him, the 

studentę Were dping this work. They 
could take ęajfė' of him as well as 
he ęūulįl bimself.
. , *< . r * . . * i

Half’-ęonYmced, he sat down be- 
side- me.

Did l?e bring his application 
formT

No. pidn’t the students furnish 
thepit. ';

I hąĄ made repeated trips to the 
naturalizatipn office and had ac- 
cumuląĮed a number of application 
forms ‘ for bp.th first and second 
papers, aą our Lithuanians.call them, 
so wę begap the slow process of 
remembering and tabulating facts. 
Memory is often feckle, and our 
Lithuaulans kėep very few notes.

First, ther« was of course, the 
namo. He toki me in Lithuanian. 
Theri, hešttątingly, he asked me if 
I didin’t tbink “Thompson“ would 
be more Am®$can‘

I auggęsted that he think it over 
himself for the nėxt tv^o years, be
cause thę samę question does not 
airise until the second of finai papers 
are applied for.

■yye wę.nt through the ręst of the 
form, and through the entire intęr- 
view Į felt the groping, bewildered 
search for help on which he could 

■ rely withdut ęuestion. He was so 
handicapped by language, by ignor- 
ąnce of ląw and legal matters, by 
his dependence on that job he had 
managed to keep for ten years. On 
top of it all, he had to overcome 
thę fęelinę that girls do, and should 
know prądticąlly nothing.... “Ką, ar 
i vystyklus rašys?“ That was why 
hę, ha<| run to Mr. Vąrkala, who 
was older, and a man.

From the first I realized the in- 
fluence thesę people and the Lith
uanian Ųnivęrsity Club could have 
on eąch other. The relation-ship is 
so human; the good, so far-reach- 
Ing.

With suęh refleetions I elosed the 
door on thę first evenihg marking 
thę ęarnestly begun work of 
L.U.Č Cįtizęnship Committee.

the

PASQUINADES

and 
an- 
an-

THERE ARE NO DETOURS ON 
THE STRAIGHT AND NARROW- 
MINDED PATH.

SOME DONT KNOW ENOUGH 
TO KNOW NOTHING. . '

SOME MEN ARE BORN LUCKY 
— SOME DIE STILL UNMARRIED.

THE REASON WISE MEN ARE 
SILENT IS BECAUSE THE FQOLS 
NEVER GIVE THEM A CHANCE 
TO SAY ANYTHING.

A GREAT MANY OUTSTAND- 
IN6 WOĄfEN ARE MODEST — 
THEIR MODESTY MARES THEM 
OUTSTANDING.

A CLEVER WOMAN TRIES TO 
DIVERTA MAN. A DULL ONE 
TO CONVERT HIM.

L. U. C. Hallowe’en 
Party A Disguised 
Success.

Thęy ęl^‘ came in disguise 
hąd to be. ’re-introduced to one 
otįheę. Onę yąą a hiek farmer,
other ą trąmp; one a Persian dąnc- 
ing giri, a.notjier a “eupie“ doll; 
others hįd thęmselves in vvhatever 
costųmęs. thėjr driginality suggest- 
ėd. Studeęts were no longer stu- 
dępts, būt a męrry bunch of game- 
playėrs, story-tellers, and “wise- 
crackers.” .

*$omę time ąfter ' midnight, Miss 
Ann Skrickus, home-economist sup
erb, reyealed her' potent culinary 
abilitięs with. rin edible spread that 
brougM. grins to the mert’s 
hungry fą<įsr while the girls mar- 
velled at bęr efficient kitehen ma- 
nippfetlęnę.'

‘ When the process of food con- 
suriiRtion had ceased, and sleep- 
provGfcih'g> ^igęstion had begun to 
ply its ipfluence, conversation as- 
sumed ą tone in one group, 
a trąding of narrations in advent- 
ųres in apother, and so on in the 
varidus rioęks of Miss Skrickus’ ap- 
projnriatęly 4®corated basęment.

Certainly the L.U.C. could not 
hayę hęd ą better place, nor a 
happier rępast, for its Hallowe’en 
party, than at the home of. Miss 
Skrickus —■ nor could have the dis- 
guises beeią more contrasting to the 
members’ selves.

STRENGTH IN UNTTY
, •

That in “Union there is strength!” has been accepted Univers- 
ally as a common truth. In every phase of; life, the coordination of 
resources is a pertinent factor in the determination of success or faiįl- 
ure of any undertaken project.

It is more than pitiful, then, that the principlęs of unity ąre 
so freųuently buried under, a mass of forgetfulriess.

Our fathers and mothers, Lithuanian immigrąnts of the Isįtf 
19th and 20th centuries, c^me to the “Promised Land” with hopes of 
living a better life than that which they left behind them. They rę- 
alized their hopes in part at least, so that we, the younger generation, 
now have a much greater opportunity for a “place in the šun” — ari 
opportunity which was būt a dream in their day.

Though handicapped by poverty, superstitions, a meager know- 
ledge of a strange ląnguage, and a lack of education, they havę pXQr 
gressed astoundingly. Under such circumstances, they may be f<>rgCvęn 
for committing one grievous’ fault — the failure to find a common pur- 
pose, a coordinated plan of action, a tolerant, reflective point of view".

They may be forgiven, būt you and I, yoiinger Lithuąnians, 
we have no similar excuses. We have never been forced to węrk in 
the fields from sunrise until after sunset- We haVe books and neMfs-

EDUCATION out 
of STEP

, Anna C. Skrickus
(Taken from a report given at the 

Illinois State Teacher’s Association 
annual meeting by Dr. Malcolm S. 
MAcLean, director of the. General 
Čollege of the University of Minne
sota.)

Ędpcation today has progręssed 
long way from the Dame school 

dr the Boston-Latin school as it be- 
gan in the United States. New sūb- 
jects have been introduced time 
after time to meet the needs of the 
changing wbrld. Thus, we. find to
day ą curriculum so abundant in 
its offėrings, that it is impossible 
for anyone to take all of the sub- 
jects offered in even the r-~- 
school.

Yet, sad būt true, is the 
this curriculum does not 
meet the needs of youth. 
cial and industrial world has pro-

smąllęst

fact that 
seem to 
The so-

papers to keep us in touch with the ręst of the world. We have ’tyojl* gressed more rapidly than the ed- « A « . • * • t • « v . v 1. _ a • v a i • -j . ’ ‘ V .• • , ' ■ ' ■ z ' • l
derful opportunities to gain knowlėrge and education, and there. is ąę 
learning of a language to hinder our progresą. We are, and ąlwąys 
shall be, Americans primarily — būt, Americans with a.comrtton tie>

Work to Be Done.
We young men and women are gradually assunjing our pos- 

itions in the so-called battle of life. Is it not much easier tri face this 
struggle with the knowledge that there are others beside you, reądy 
to help if you stumble?

Our task is cleąrly obvious. Let us forget the prejudices thęt 
have influenced the destinies of Lithuanians in America for the lašt 
fifty odd years. Let us strite, rather, to become one unified gręup; 
one Lithuanian unit as free as possible from the minor groupings into 
which our elders lapsed by dividing themsdves as ’ nationalists, social- 
ists, communists, populists, and so on.

Our task is to innovate new ideas, nęw practices, and new 
blood, rather than to attempt to change long-settled eonvietionę, pre
judices, and customs. 1

The Lithuanian University Club is the logical group to carry 
on with^such work. And it is preparing itself dijigently through Se
verai mediums, one of which is a regular page such as this, in "vvhich 
it will mark the stages of its progress. Būt it cannot carry on the worh 
alone. The coopęration of the Lithuanian youth is vitally essential to 
its success. ? : k

The innovation of more modern ideas is no ethereal dream of 
an unrealizable “šituation — a Utopian project. We can alvvays better 
our lives through unified, organized action abetted by sound know- 
ledge aąd ęommon sense.

“I)TF union there is strength!’
:v ■ ./-v

■ .-'B

MEDICINE
A PROFESSION, NOT A BUS®/ĖSS

Peter J. Beinarauskas

i Many of our young students 
when choosing their f u ture 
life’s work are attracted by 
the title of M.D. (Doctor of 
Mędicine). This title not only 
carries to them a sense o f 
honor, būt also a guarantee 
of f uture economic comfort 
not to be found in other fields.

However, this assumption 
does not work out. The work 
of a doctor is not a business, 
as ijs supposed by many people. 
The opening of a neighbor- 
hood Office is not comparable 
to opening a dry goods store. 
A doctor is in the position of 
an advisor, to whom the life 
of an individual is often en- 
trusted for better or for worse. 
A slight mistake may take 
away Severai years of a pa- 
tient’s life, whereas, a dry 
goods manager can always 
offer an exchange of goods in 
case he has made an error.

A doctor’s position, then, 
means that he mušt under- 
stand the nature and working
T

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyru, Moterų, 

Mergaičių ir Vaiku.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKU. 
Taiso senus s svederius. Parduo
dam, vilnones gijas, storas ir 

plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.
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processes of the human body, 
at the šame time knowW 
the workings of his patient’s, 
mind. Different diseases affeę^ 
thė body and thė miricį dif- 
feTently and call for varied 
treatments., The necessity for 
knowing his busipess thorough- 
ly is a matter of life and death, 
while the business man’s (feal- 
ihgs are in dollars and cents.

The doctor’s store of įęhmy? 
ledge is not gained entireįy 
while he is a student at school, 
būt mušt inerease in step wifh 
the latest discoverieš while hę- 
is carrying on his practįce -r- 
if ihe is to have a succesęful 
pračtice. His work is a con- 
tinuous study and experimęflt- 
ation, and reąuires everlasting 
attention. . ;

In the face of these fąctą, 
the student who contemplates 
on choosing medicine as ą 
career, should very seriously 
consider spendihg his life, not 
as a business man, bųt as/ a 
student interested in bettering 
the health of his people.

FURNACE
TAISYMAS

BunnLSovetski
A BELATED BOW

učatiopal.

Sočiai Needs Negleeted.
We have long recognized the need 

of developing a sočiai ability in our 
studentą, because this attitude Con
trols the doings of the body. Būt 
nothing is bęing done to meet this 
need. The teaching of appreciation 
is also an important every day 
necęssity. In grammar schobls and 
iri tyigh schools, it is met to some 
extėnt, ‘ būt in colleges it f adės 
away.

Ląstly, the least one could ex- 
pect from a school is to teach its 
pupils the English language. Mill- 
ioris. are spėnt on eachf individual 
for his English- education from 
grammar school through high school, 
yet, the number who cannot even 
write a good sentence is amazing. 
Colleges are, therefore, compelled 
to teach incoming students the rudi- 
ments of English composition.

There are two poor reasons for 
this- inefficiency in’ high schools: 
(1) teachers continue to teach 

' pupilsj ąs they( were taught years 
:ago, making few alterations to meėt 
Ihe changing times, and (2) because 
teachers become bored with the re- 
pitition of “subject“, “verb“, “ge- 
rund“, or “infinitive”, they hurry 
over' this part of their work and 
gęt into the more interesting study 
bf Literature.

; No Preparation for Aftėr School 
: ■ ■ ' : Life. ,

Many young mcn and womęn 
mąrry soon after leaving high school. 
'Į’he school here, also, prepares them 
jn no wąy to become home-makers, 
although its principle is to prepare 
youth to become useful citizens.

j In a survėy made on histoty text- 
b'ooks, it was found that most of 
't^e, subject matter is devoted, to 
wars,. Yet, there are many more 
important phases of history. Very 
little space is devotėd. to healtH 
education, štili, this is more import
ant than wars. The control of di- 
seąse, the development of sanitation, 

• br the discovery of vitamins and 
' their applicatiori, are just a few 
important factors in the course of 
history< yet these are negleeted.

Onę is compęlled to believe, there- 
. fore, that better. teaching, and more 
student center curriculums (and less 
expęrience curriculum) are necessary 
in order to mateh the changing 
trends of the times.

A vague būt definite want of the which never faįĮ. We have found,
soul exists in our youth. Our young ] at lašt thaį, there is more real fun
men and women are hungering for jh the good than in the taįvdry;
dreams, for the beautiful in thought that Shelley, after all, js more de-
or word, for Information, for help,, lightful than Eddie Guest; that d 
for expression, for their right to the! quartette by Mozart is more thrill- 
superb legacy of the ages that is jng than the Rosary rendered by 
summęd up in the idea of culture ■* —-“ J— 1
as Matthew Arnold defined it.

It i s an attempt to fili this want 
that this page appears. Of course 
we don’t expeėt to sėt the world j 
on fire with these first few issues. 
We will undoubtedly make mistakes. 
We will probably overlOok many 
things. Būt, inadvertently as these 
things will happen, we have our 
eyes towards what we believe to 
be our cfitical and practically alert 
audience. We look to the collegiate 
groups and professional organiz- 
ations for cdmment and coopęration, 
no matter in what part of this city 
or country they may be located. 
know that in the East there 
people and clubs with whom we 
would be glad to make contacts. We 
are making a start and we mean 
to see to it that these efforts do 
not emūlate those of others and 
some of our past. ones.

Because just the idea of only

the contrajto n6xt door.
We feąr šometimes that we haye 

been defrąuded of the best.
To poinl a fingęr toward the good 

way is our modest ambition.

L. U. C. OFBTCERS
• v .

President: Algird Rulis
V. Pręs.: Hęlen C. Bįauzdis 
Secretary: Anna C. Skrickus 
Treasurer: Stanley Drįgot 
Sgt.-at-arm: John J. Balanda

We 
are
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GERB. Naujienų įkaityto
jo! ir skaitytojai prašomi 
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Išpardavimas 
DOVANOS SU KOŽNU PIRKIMU

Kainos* tiek sumažintos, 
kad padarius ta 24 metų 
išpardavimą dar didesni.
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1935 metų Radios 
už PUSĘ KAINOS

1935 metų REFRIGERATO-
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ir Boi-
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VANDENIUI VIEDBIUKAI, 
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japonį jšiveržiihą Kinijoje. Jeigu darbininkai nebūty Tauragės skerdyklos
Antanas Pranėu-

PRASIPLĖTĖ “MM 
STO” BYLA

ti iiž demokratijų. O už demokratijų šiandie nuosakiau
siai kovoja susipratę dPgdnižUoti darbininkai. Kur dar
bininkai turi sprendžiamų balsų valdžioje (kaip, šaky- 
siihe, Danijoje, Švedijoj^ Norvegijoje arba -Čekoslova
kijoje), tenai hera pavojaus, kad valdžia pradės kų 
nors panašaus į 1MČ

Įgaliojimas ir sutiki- 
pristatomi vid, reik

Reikalaukite .‘♦NAŪiYENAS^ 
Ant Lile kampo, fciir parduoda- 
mi laikraščiai, Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa 
vd smagumui, bet Jūsų pato 
gurno dM&

ąjį,-’-a.-i "

ifusvięsii laikraštyje vaistys 
bes ir* tautos g^teriinio reiš
kinius, ūzdivimūs, siekimus, 
vyriausybės darbus ir suma
nymus, ir kitką, kas reika
linga valstybei valdyti, K?aš-

uŽpulti ir ūŽkAHAUti Grllžijų arbA siųsti - šąVO' “raiido^ 
nųjų” Armijų LietųVų.

Darbininkų kontroliuojaiha Valdžia gali kartais būt 
priversta iihtis ginklo savo kraštui ginti/' bet neįmano- 
iria, kad ji pati svetimų kraštų pultų;

Taigi šiandie, minint 17-aš Mto paliaubų šUkakifa- 
Vės, viso pasaulio dArbb žmonės turėtų, padvigubinta 
energija stoti į kovų prieš' despotus ir diktatorius už 
deihokratijos įsteiginjų visose šalyse. Kai Visose tau
tose bus žmonių valdžios, tai jos' mokės tarp savęs su
sikalbėti, negrumodaihos viena kitai ginklu^

Wiį‘ tiesiog’ diktuoti laikraščiui, 
kas į jį turi būti dedama, o

šiandie sukanka lygiai 17 metų nuo tos dienos/ kai 
sustojo Pasaulio' KAras. Tai buvo begalinio džiaugsmo 
diena visame pasaulyje. Miliūnai žmonių džiaugėsi, kad 
pasibaigė baisioji skerdynė) kuri tęsėsi su viršum ket
verius metus. Su šituo džiaugsmu jungėsi ir viltis, kad 
daugiau karų nebebus, kad’ 1914—1918 metų karas yra 
paskutinis.

Dabar visi žino, kad ta Viltis buvo klaidinga. Ka
ras šiandie eina Afrikoje, ir grasina pavojus, kad iš jo 
gali išsiplėtoti naujas visos Europos ir net viso pasau
lio karas. • /.

Kodėl prieš 17 metų žmonės tikėjosi, kad atėjo ga
las visokiems karams? Todėl, kad buvo plačiai paskleis
ta mintis, jogei vienintelis karo kaltininkas tai Vokie
tijos militarizmas. Kai Vokietijos kaizerio valdžia buvo 
Sumušta, tai buvo manoma, kad daugiau nebebūs kam 
Stumti žmoniją į karo verpetų.

Šiandie mėš matome'/ kad Italijos fašistiška val
džia yra ne mažiau pavojinga tarptautinei taikai, kaip 
vokiškas militarizmas. Matome, be to, kad Azijoje siau
čia japonų militarizmas. Matome atgijusį militarizmąį 
toje pačioje Vokietijoje, iŠ kurios 1918 metais turėjo; 
pabėgti kaizeris.

Per tuos 17 metų žmonija daug galvojo Apie karų 
priežastis ir budus jiems pašalinti, bet aiškaus “recep
to” iki šiol dar nebuvo surasta; tlaUgurUa žmonių da
bar supranta, kad karas gali kilti dėl įvairių priežasčių. 
Kartais karas kyla dėl to, kad skirtingų šalių kapitalis
tai susivaidija, varžydamiesi dėl rinkų savo prekėms; 
kartais 
pasipelnyti, sukursto vienų valdžių prieš kitų; kartais 
į karo avantiūrų leidžiasi valdžia, kuomet ji nusiban- 
krutija vidaus politikoje.

Būna da ir kitokių karų priežasčių. Buvo karų dėl 
religijos, dėl dinastijų (karalių šeimynų) reikalų ir bu
vo paprastų plėšimo žygių tikslu pagrobti svetimų že
mę ir pakelti savo “tautos garbę”. Dažnai kelios skir
tingos priežastys veikia kartu, iššaukdanios karų. Tai-

Pagalios, Vid. reik, thiništė- 
rįųį suteikiama galia laikraštį 
sustabdyti, kai laikraštis nesi
laiko įstatymo reikalavimų ar
ba nevykdo ministerio įsaky-

.1 eigų valdžia •;. priims tokį 
spaudos įstatymų, tai nepriklau
somos spaudos Lietuvoje nebe
liks. Visi laikraščiai bus val
džios organai — panašiai, kriip 
dabar kad yra hitleriškoje Vo
kietijoje, fašistiškoje Italijoje 
arba bolševikiškoje Rusijoje.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St? Chicago, 
III. Telefonas CanaI 8500.

vokiečiams pavidale trumpa
laikių kreditų daug yta pini
gų sukišę. Bet tai dar ne vi
sa. Italai paskutiniais metais 
per nelyg yra sukurę didelį 
savo oro laivynų, kuris visas 
sukoncentruotas Viduržemio 
jurose. Tai jei ir Prancūzai 
nesikištų į tą karą, liktų visai 
neitrąlųs, tai Viduržemio Ita
lų oro laivynas vis dėlto daug 
rūpesčių sudaro. Berods, ju
rose toli karo oro laivynu rie- 
nųskristi; dėka geografįnėjs pa
dėties Italų karo oro laivynas 
gali visus, Anglų laivus pa
siekti ir ląifhingai į sausumą 
grįŠti. Jei šioki mūšiai Čia 
įvyktų, tai mes butume isto
rinių įvykių liudytojai, nes iki 
šiol karo istorija dar neturė
jo panašios rūšies mūšių, kuo-

kančios priemonės karui pašalinti arba panaikinti

Tačiau galima nurodyti tam tikraš bendras apysto- 
Vas, kuriose kiekvienas karas veikia. Karas įvyksta,] 
kuomet dvi arba daugiau valstybių negali taikiu" budU 
išspręsti kilusį tarp jų ginčų. Panašiai būna ir tarpe 
atskirų žmonių: žmionės pešasi,, kai Hera taikios prie
monės jų ginčams spręsti. • . t

Per ilgus laikus žmonės su kits kitu taip pat “ka
riaudavo”, kaip kad šiandie kariauja tautos su tauto^ 
mis. Kas būdavo stipresnis, tas' silpnesnį jį užpuldavo, 
sumušdavo arba nužudydavo ir atimdavo jo turtą. Kas 
jausdavosi kito liuškriAuštas, tas paimdavo lazdų arba 
ginklų ir eidavo saVo skriaudikui atkeršyti. Šituos, “ka
rus” tarpe žmonių panaikino valdžios, įsteigiamos po
licijų, kariuomenę it teismus, šiandie kada du žmonės 
susipyksta, tai juodu neina vienas Antrų' išmisti arba 
šauti, bet skundžiasi teismui.

Aišku, kad ir tarpe tautų išnyktų įinklubti susirė
mimai, jeigu jos visos butų padėtos po kokia nors val
džia, kuri turėtų įstaigų tautoms teisti 
sprendimamš vykdyti. * ,

Po pasaulio karo Šitokia bašaulio. valdžia’ buvo pra
dėta steigti, būtent; "tautų SųjuitgA. Tapė įkurtas ik pa
saulio teismas. Bet Tautų Sąjunga dar yra silpna, nės 
kai kurios stambios valstybes AtsišAkė prie jbš dėtis 
Arba, prisidėjusios, vėliau.iš jos pasitraukė.

]
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SusidrganizavimaS višų tautų į vienų didelę pasau
lio7 vAlŠtybę butų tikriausias būdas- ant visados pašalinti 
karus.

z . f « y i

Kitas dalykas, kuris puola į akį; žiūrint į tubs pa
vojus, kurie šiandie grasina tarptautinei t'Aikaij ytd 
tas, kad karo tenka dAugia’usiA bijotis iš tų ŠAliiį, ku\ 
rios turi despotiškas arba diktatoriškas valdžias. Np 
tautos yra karingos, bęt Valdžios. Uehiokratines val
džios, bendrai iinaMt, hėtA palinkusios j karų. Tų yab 
džių politikų nustato žmonės, o žmones niekur kahd 
nenori. i'-e _ ................ .. ..

X»s kita despotą^ kurie žmonių vaBdėnepaW

jurų laivynu. Britai čia savo 
oro laivyno negali atgabenti, 
nes neturi kur juos padėti. 
Taigi, kaip matot, techniką 
taip paveikė anglų galingą ju
rų va 
kankamai drąsos kalbėtis su 
Italais, nes šie išvystė gerą 
oro laivyną.

Taigi Lietuvos valstybės 
vaidmuo Čia įgyja ypatingos 
reikšmės, nes jei vokiečiai vy
stys savo žygius į rytus, tai 
kartais Anglai gali į tai pro 
pirštus pažiūrėti, kad nepra
rasti savo įtakos jurose, 6 juk 
praradus įtaką juroj Britų im
perija gali atsidurti labai įsun- 
kibj' padėty, nes jų kolonijos 
nėra tokios Anglams ištikimos, 
kaip kai kuriems atrodo, — 
jos gali Anglus apleisti.

Štai delkOi sakome; kad Eu- 
.1 l i ' • ♦ • : J? , • V
ropa stovi didžiulių įvykių iš
vakarėse, štai dėlko tariame, 
kad Lietuvos pasieny karo 
Šmėkla tuno ir laukia aukų.

Kai šį laišką skaitysit, rasi 
jau Europos bus ptasidejusi 
tikra targedija, o gal Italų- 
Abisinų karas bus lokalizuo
tas,1 gal tuomet Lietuva iš
vengs tikrai baisios tragedi
jos, skaudaus savo likimo!

— Pėra Beitum.

KAUNAS. Elta 
apygardos tardytojo nutarimu,- 
suimti buV^ akcines bendrovės 
“Maisto 
direktorius, 
lis, buv. Panevėžio skerdyklos* 
ditektorius, Antanas Kubilius, 
ir Aukšt. Panemunės valsčiaus 
Roželių dvaro gyventojai Pet
ras Lapėnas ir jo žmona Kon
stancija - ValentinaviČienė-La- 
pėnienė. • . • -

Kubiliui kardomoji priemo
nė paskirta 25,000 litų sumai 
turto laidas, o kitiems trims 
— laikyti arešte be sąlygų.

Prie šios “Eltos” žinios pri- 
dėtina, kad Šiaulių apyg. teis
mo tardytojas p. M. Rrygėris 
yra atvykęs Kaunan. Paaiškė
jo, kad tardytojas Krygeris 
Šioje byloje parodė, naujos ak
cijos: vakar iššaukęs tardyto
jo lįimeron J. Lapėno broiį 
Petrą ir Petro žmoną arešta
vo ir pasodino be sąlygų į 
KAuho sunk, darbų kalėjimą. 
Iš Lapėnų artimųjų teko su
žinoti, kad šiai bylai iškilti 
daug prisidėjęs vienas Lapė- 
nienės brolis.

Bė to, teismo tardytojas p. 
Krygeris kreipės į Kauno Vyr. 
notarą Kubilių ir Marijampo
lės apygardos. teismo ipotekos 
skyrių, prašydamas uždėt drau
dimą Jono Lapėno namui, esan
čiam

Lietuvos ministerių kabinė
tas svarsto spaudos įstatymo 
projektą. Apie projekto turinį 
“Lietuvos Ūkininkas” paduoda 
tbkių žinių. Pirmiausia, valdžia 
norinti pastatyti po visiška sa
vo kontrolė spaustuves, šituo 
tikslu, spaudos įstatymo projek
te numatomi; kad spaustuvėms 
steigti reikės vidaus reikalų 
ministerio leidimo. Spaustuvės 
vedėją turės patvirtinti:apskri
ties viršininkas. Valdžia galės 
sulaikyti arba konfiskuoti bet 
kurį leidinį įr galės- visai užda
ryti spaustuvę.

Toliaus, yra įdomus tame įs
tatymo projekte skyrius apie 
laikraščius.
; v. .... . A...

“Laikraščiui leistinreikalim 
i gas vid. reikalų ministerio 

leidimas”, tašo “Liet. tJki- 
nirikas”. “Lėidęju gali būti 
Lietuvos pilietis, suėjęs 24 
met.zamž., mokąs žodžiu ir 
raštu lietuviškai ir gyVėnąš 
Lietuvoje. ‘. . .

“Laikraščio leidėjas turi 
įgalioti redaktorių redaguoti 
laikraštį, o redaktorius turi 

“ dubti sutikimą būti fedakto- 
‘ ritini ’ r- --.a mas

ministbriuL Redaktorium tę- 
gali būti tas, kūrį vid. reik, 
miništėris Valšt. ir tautos 
saugumo sumetimais, neatme
ta. Vid. reik, ministeris turi 
teisę pareikalauti atstatyti 
peri j odinio lėidįįįo redakto
rių, kai tas atstatymas rei- 

• kalingas valstybės ir tautos 
' saugumo arba dorovės su

metimais arba kai redakto
rius nevykdo įstatymo ūždė- 

. tų reikalavimų, arba kai pa
aiškėja, kad iš tikrųjų re
daktorius laikraščio nėtedA- 
guoja. Redaktoriaus tūri bū
ti pavaduotojas ir skyrių re
daktoriai, kuriems taikoma 
visa tai, kas taikoma redak* 
toriams.” < .
Iš td išeina, kad redaktorių 

skyrimą ik atstatymą faktinai 
jėgą teismd | koiitfoįidbs valdžia. TAi būš yį- 

sAi panaši į bolševizmą tvarka.
Bet nąiįjojb spąiidbš įstaty

mo sumatytojams negana da

Užsakymo kaina t
Chicago j*e —• paštu:

Pusei metą
Trims mėnesiams _ ____
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui, ------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___________
Savaitei ____ ________
hf$nesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

KtmUNISTAT BANfiS' SU
SKALDYTI DARBININKŲ

BALSUS ,
Connecticut ; .iValšt. mieste 

Bridgeporte ir Pennsylvaiiijos 
mieste Readinge ;^osįąlistai pe
reitą antradienį pravedė visus 
įsavo kandidatus^ neįleisdami į 
įtų dviejų miesiįjį^^Valdžias nė 
yieno demokrato arba republi- 
kono. Readingo miesto tarybo
je paliko tik vienas senos par
tijos, atstovas, pės tame dis-, 
trikte šį1 kartą nebuvo rinkimų. 
O Bridgeporte Visi aldermanai 
taūo išrinkti iš socialistų.

“Naujienose” jau buvo nū- 
rodyta/ kad šit aš pergalės so
cialistai laimėjo, neidami į jo- 
kius “bendrus frontus” su ko
munistais. Bet komunistai mė
gino šūškaldyti darbininkų bal
sus ir statė §avo kandidatus. 
Briidgėpbrtė kbmūnistų kandi- 
dątąsj į merus buvo Michael A. 
B'ussb, kuris ėjo prieš socialis
tą McLevy. Rezultatas buvo 
toks, kad socialistas McLevy 
gavo, 24,,262' balsų, o komunis- 
tas Busso — 284 balsus.'

>1,-. d.. įL; I , . _;.l
Komunistai taip pat turėjo 

visą; ‘greitą” kandidatų į kitas 
vietas. Vienas jų tai — K. Lis- 
kofsky, kuris pįhniaus buvo 
socialistas, o paskui persimetė 
į maskvinių pusę. Jį komunis
tai dabar , statė kandidatu J 
miesto raštininkus (City Clerk) 
ir jisai , surinko viso 283 bal
sus. , Tuo gi tarpu socialistų 
kandidatas į tą vietą,, Fred 
Schwartzkopf,

Tokiu būdų 
savo kandidatais Bridgeporte 
tik apsiskandalino. Bet New 
Yorkė jiėhiš pa’vykb socialis- 
tams pakeikti. Mat/ Nėw Yor- 
kė pdstarūbjii laiku atsirado

- . .<• .. ... . /.j .<» s

Aline, Kęstučio g. 24 
Emilijos Lapenaitės var

du nupirktam žvigždrių dva
rui, netoli Kauno, prie Nemu
no, Rumšiškės link, Konstan
cijos Laperiienėš* ir Petro La
pėno namams Kiaune, Ukmer
gės pi. 34 nr. ir Petro Lapenų 
Roželių dvarui, ęąančiam A< 
Panemunės vals, Kauno apskr.

Tie Lapelio ir jo giminai
čių turtai, kuriems uždėtas 
draudirūas, iki bus išspręsta 
byla, negalės būti nei parduo
ti, nei įkeisti, nei kaip kitaip 
apsunkinti.

Lapėno sūnūs Gediminas 
duoda skundus teismo orga- 
nams dėl jo tėvo kardomosios 
priemonės.

Metams —~ 
Pusei metą 
Trims mėnesiams 
Dviem menesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur nžslenluoso 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metą' —_______ 4.00
Trims mėnesiams  _____ _ 2.50
Pinigus reikia siąsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
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“Vid. reik, miųisteris arba 
jd pavedamas Organas afcba 
ašmuo*’, — skhifome tolihū 
“L. Ū-ke” — gali paragųifti’ 
laikraščio leidėjų įr rędakto-

tuvių tautinio jausmo ir ku- 
riamająį dvasiai vykdyti ir 
stiprinti, taip pat įspėti dėl 
pastebėtos laikraštyje kryp
ties žUlin^Oš tautai arba val
stybei/ .

“Vid. reik, ministeris gali
',,r’ # 1J

uždrausti bet kurį dalyką 
arba žinią laikraštyje spaus-

“kairiųjų” socialistų frakcija, 
pataikauja Korman Tho- 

hiasl šie “kąirlUŠpatiiiaP’ lei
džia savo AtŠkTrą* šūvUiftašti 
I (“Gali”), kelia nėšilUkiiiiuk 
sočiąiiš'tų brgająizacijdj,ė. Todėl 
Węw Voike' dalį šbci'dlištų1 bąli 
sųctojų pasigavo komunistai. 
SdcialistŪ balsų skaičius tenai3 
nupuolė kodais 9,000. Sociūlls- 
tai New Yorke gavo 67,207 
balsus. • . j

Mielasai skaitytojau, jei at
sidėjęs skaitei mano rašytus 
laiškus iš Lietuvos, tai galėjai 
pastebėti, kad vieriąnie iš jlj 
aš tvirtai esu pasakęs, jog ka
ras yra neišvengiamas ir štai 
jau jisai tarp Italijos ir Abi
sinijos prasidėjo. Nagi da
bar, kai ką iŠ geografijos pri
siminę mėginkimi spėlioti kas 
ateity gali įvykti.

Jei dipstelsim (į žemėlapį, 
tai pamatysim, kad visi sią- 
siauriai priklauso Britų . vals
tybei, čia ji įšikuruši ir sudd- 
ro tvirtovių lįždūs. Štai, im
kim viduržemio jŪraš, per ku
rias britai siekia Raudoposios 
juros, kuri jungia Anglus su 
A^ija, ir iš čia atsiduria Indi
jos vandenyne. firmas , šio 
vandens kelio Angių šlapbau- 
mas yra, Gibraltaras, kuris ga
li uždaryti kelią į Viduržemio 
juras; toliau seka Port-Saidas, 
kuris saugo Sueso kanalą ir 
Raudonąsias juras. Singapū
re Britai turi didžiausią pasau
ly tvirtovę. Raudonosios jū
ros krantai ir Anglų buvo sau
gojami, bet dabar Italai per 
Abisiniją nori čia įsigalėti, at
seit, Britams jų didžiojo van- 

Įdens kelią italai nori perkir
sti; štai dėlko Anglai staigd 
p’ūsidarė dideli taikos šąlinin- 
’kai ir ŪėiibrČjd prileisti prie 
Italų karo, bet Jis jaū įvyko, (

Dėlko taip Anglai ilgai del
sė ir leido karui prasidėti, dėl
ko jie savo šlagbaūinūs staiga 
neuždarė?

Berods, jie į yiiiurženiio ju
ras atsiuntė didžiulius savo 
karo laivus, bet vis dėlto Ita
lai nėiiūsigando. O reikalai 
štai kūr gludi, čia dideli sa
vo laivyną turi ir Prancūzai 
kurtu siį Italais;. Prancuzų- 
Italų laivai nulemia savo jė
ga šioj vietoj Anglus, o Pran
cūzai dar savo, žodžio galuti- 
nai nėra tarę. Jie laukia, ka
da Anglai tvirtai žodį tars dėl 
kitų Europos valstybių liki
mo. Ar Anglai taip pat tvir
tai gins taiką', jei vokiečiai 
puls rytų valstybes, — pirmoj 
eilėj Lietūvą, Latviją ir SSSR.; 
Prancūzai nenori leisti vokie- 
čiams Europoj įsigalėti, nes 

. jie įsigalėję sutriuškintų vė
liau ir Prancūzus. Anglai čia 
kietai Savo žodžio netaria, ries

I A.- rr-Vt". <■-. II : -■ r-W> ; > «»■»/■
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DEBATAI MEDICI
NOS SOCIAL1ZACI-

JOS KLAUSIMU
■■■J.III (I -II . , , .

Šiais metais kai kurie uni
versitetai, kolegijoj ir šia# ki
tos mokyklos bei draugijos pa
sirinko dėbatams labąi įdomią 
temą. Būtent, kad Amerikoje 
medicina butą socializuota. Ki
tais žodžiais sakant, vyriausy
bė privalo teikti visiems savo 
piliečiams nemokamą gydymą 
ir vaistus, kokie tik reikalingi. 
Tuo atveju daktarai butų savo 
rųšies sveikatos valdininkai. Jie 
gautų nustatytas algas ir pri
žiūrėtų visuomenės sveikatą.

Tai, trumpai sakąnt, ir reiš
kia medicinos socializavimą. Ta 
sistema įgyja nemažą skaičių 
šalininkų ne tik tarp šiaip sau 
piliečių, bęį ir tarp daktarų. 
Jie sako,’ jog daktarai tąsyk 
galėtų labiau pasišvęsti savo 
darbui ir teikti visuomenei ge
resnį patarnavimą.

Iš kitos pusės daugelis dak
tarų medicinos soęiąliząvimtų 
yra priešingi. Dabartinė siste
ma, jų manymu, yra geriausia. 
Kiekvienas pacientas yra lais
vas pasirinkti tokį daktarą, 
kuriuo jis labiausia pasitiki. 
Desėtkai tūkstančių žmonių 
turi vadinamuosius šeimos dak* 
tarus. Tie daktarai savo pacien
tus gerai pažįsta. Jie žino jų 
gyvenimą bei to gyvenimo tru
kumus, kadangi nuolat su jais 
susiduria. O taip dalykams 
esant, žinoma, jis gali duoti 
geresnį patarnavimą nekaip at
sitiktinas daktaras.

Aišku, kad ir vieni ir antri 
turi daug ir kitų argumentų. 
Be to, jau vien tas faktas, kad 
mokslo įstaigos ir šiaip visuo
menes organizacijos susidomė
jo medicinos socializavimo 
klausimu, rodo, jog pastaruo
ju laiku ima reikštis kažkoks 
nepasitenkinimas. ’

O susidomėjimas yra tikrai

ŽINOTINA
NAUJIENOS, |739 South Halsted 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p, p.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurep). Telęfęnas, $UPerior 
5619. Valandos—10 ryto pci 1 
po pief. Pq to pagal susitarimą.

♦ * *
PASPORTV BIURAS. Department of 

State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

♦ f ♦
IMIGRACIJOS BIURAS, 438 West 

Van Buren Street. Tel. WĄBash 
9207.

♦ ♦ ♦
ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 

son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washiągton ir Clark gatvės. Šią 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefoną! RĄN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

CRICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvė?. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLįce 
1313.

GAISRUI KlbUS, reikią šaukti 
FIRe 1313.

♦ ♦ ♦
ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
CCjMMISSION, 1319 South Mičhigan 

avė. Telefonas, WABąsh 7100. 
Valandos, 9:00 ryto įki 5 p. p.

♦ ♦ ♦ ' I
IMMIGRANTS PROTECTTVĘ LEA- 
GUE, 824 South Halsted street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarfcet 
6374, klauskit Misa Helen Jerry. 

t ♦
COįOK APSKRIČIO LIGONINE, w. 

liarrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 3500. ?**.' 

didelis. Kai buvo ankščiau mi- 
ijėta tema parinkta debatams, 
tai Amerikos Medikų Asociaci
jos Cęųtrąs, tiesiog uęspejo at
sakinėti į gautus laiškus. Tas 
pat buvo ir visomis daktarų 
organizacijomis, kurios yra 
kiekvienoje valstijoje. Jptere- 
sąntai kreipei laiškais prašy
dami, kad jiems butų nurodyta 
literatūra ųž ir prieš medicinos 
soęįalizavimą. Pąklauąįmų bu
vo tiek dąug, kad Amerikos 
Medikę Asoęiącįjos ekonomijos 
skyrius priverstas buvo išspau
sti didelį skaičių brošiūros, ku
rioj© paduodama argumentai už 
ir prieš medicinos socializavi
mą. Ta brošiūra yra siuntinė
jama dykai visiems, kas tik 
jos nori. Be to, buvo pagamin
tas surašąs knygų platesniam 
to klausimo nušvietimui.

Kalbant apie literatūrą, ten
ka ypač pažymėti knygą “Me
dicinos Šocializacija”. Knyga 
turį 177 poslapius, Jos turinys 
susideda įš straipsnių, kuriuos 
parašė medicinos socializavimo 
šalininkai ir oponentai,

Leidžiama ir daugiau tos rų
šies knygų. Vienoje jų tvirti
nama, kad American College of 
Surgeons palankiai žiuri į me
dicinos socializavimą. Tačiau 
tos įstaigos valdyba padarė pa
reiškimą, jog tvirtinimas esąs 
iš piršto išlaužtas ir neatitin
kąs teisybę.

Kaip ten nebūtų, bet, kaip 
yrą sakoma, pradeda naujas 
vėjas pusti. Sveikatos reikalas 
yra musų visų reikalas. Kiėk- 
vienam jis turi rūpėti. Todėl 
butų pravartu kiek plačiau su
sipažinti ir su medicinos spcia- 
lizayimo problema. O ta proga 
pasitaikys lapkričio 12 d. Tą 
dieną, 2 vai. po pietų (Eastern 
time), įvyks debatai, kurie bus 
transliuojami per National 
Broadcasting Co. Už medicinos 
socializavimą kalbės William T. 
Foster ir Bower Aly, o prieš 
— Dr. R. G. Lęland ir Dr, 
Morris Fishbein, ,, Amerikoj 
daktarų leidžiamo medicinos 
žurnalo redaktorius,*

Amerikoje planuojama įvesti 
priverstinas sveikatos draudi
mas. Vadinasi, kiekvienas tu
rės apdrausti savo sveikatą, o 
kada jis susirgs, tai medicinos 
pagalba jam bus teikiama dy
kai. Žinoma, tokiai apdraudai 
įvesti yra reikalingas piliečių 
pritarimas. O pirm nęgu jie 
vienaip ar kitaip nusistatys, jie 
turės ganėtinai susipažinti su 
pačiu klausimu. Patartiną to
dėl visiems, kurie tik gąli, pa
siklausyti debatų per rądio.

Dr. A. L. Grąičunąs.

Streikuoją šilko ąudėjai, 
angliakąsiai

PaRcrson, N. J. 8,000 darbi
ninkai šilko įmonės streikuoja, 
reikalaudami, algų pakėlimo 
ant šmotų, taip kad darbiniu 
kas galėtų užsidirbti bent $20 
algos į savaitę. Streikas tę
siasi nąo spalių 31 d,

Alabamoje šeštą savaitę tę
siasi angliakasių streikas, taip
gi kad iškovoti algų pakėlimą.

Padidėjo mokytojų, profe
sorių samdą

National Institute’ of Tear 
chers Placement Association 
konvencijoje, Congress vieš
butyje, paaiškėjo, kad šįmet 
mokytojų it profesorių samda 
padidėjo© 10%. Konvencijoje 
dalyvaują atstęvąį įš visos 
Amerikos.

Gumos įmonių darbininkai 
rengiąsi streikuoti

Parfeįnįpkąi Gtųcągoa gu
minių ratu ir kitų gumos pro
duktų fąbrįkuos Žąda išeiti į 
ątreiką reikalaudami algų pą- 
įčlimo, Uąitęd Rųbbpr Wpr- 
kers America, Lokalus 1, 
ąako, kad nežiūrint, jog pa
dangos dabar braų^ąj^ ne
gu pirmiau, darbininkų algos 
tokios, kaip buvo pačiais blo
giausiais Mikais,

z- “M’.’ »•

IŠ DARBO
LAUKO
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Cook apskrityje pašalpą 
duos pinigais

Apię sekantį penkiadienį 
Cook apskričio bedarbiai gaus 
pašalpą ne maisto rųbų ir nuo
mų orderiais, bet pinigais,

Šelpimo įstaigą, Illinois 
Emergenęy Relifif Coinmis- 
sion, įvedė naują patvąrkimą 
su gubernatoriaus Horpęrio 
sutikimu. įstaiga buvo prie- 
versta padaryti pakeitimą, 
federąlė valdžią davė Illinois 
bedarbių šelpimui 20% ma
žiau pinigų, negu paprastai. 
($20% —■ vienas milįonas).

Šplpimo administracija aiš
kina, kad pašalpa pinigais yrą 
parankesnė, negu pašalpą or
deriais, p be to, ”ji netaip de
moralizuojanti bedarbiu^.”

Į (Jarbę — 185,000 bedarbių

FęderaĮč valdžia sumažino 
pašalpą illįnoįs vąlątijai, ka
dangi jos apskhičiavimu, 185- 
000 bedarbių? kurie dabar ima 
pašalpą, jau dirbs lapkričio 
25 d. Tię bedarbiai bus paim
ti prię W. P. A, projektų, ku
riuos dabar pradedama vy
kinti. (W. P. A. — Works 
Prpgress Administration) yra 
valdžios įstaiga organizavimui, 
fipansąvimųi ir vykinįmųĮ yię- 
šų darbų, tikslu aprūpinti dar
bais bedarbius, kurie dabar 
ima pašalpą. W. P. A. admi« 
nistratori'ai sako, kad bedar
biai nori užsidirbti pragyveni
mą, o ne priklausyti nuo kie
no nors gailestingumo. Jie 
nori darbo, o ne pašalpos).

$71,000,000 viešiems 
darbams

Illinois valstijai, įvairiems 
viešiems darbams yra paskir
ta apie $71,000,000 (septynias- 
dešimts vienas, milionas dole
rių didesnė pusė tų pinigų 
Chicagai ir Cook apskričiui).

Dabarfiųm ląiku prįę WpĄ 
darbų dirba 45,500 buvusių 
bedarbių. Kąip minėjome, 
valdžia mano, kad iki lapk. 
25 d., jau dlrbs 1 $5,000, tad ikį 
to laiko prie darbo turi prista
tyti dar 140,00Q žmonių,

Kas gali gauti WPA 
darbus

typr^ WPĄ turi išleidusi pa
tvarkymą, kad tik bedarbiai 
imą pašalpą galį dirbti prie 
Viešųjų darbų, bet yrą daro- 
ma ištimtią, kuri duoda ir kk 
tiem® progą užsidirbti pragy
venimui. Išimtis yra daroma 
tam tikrose srityse prityru- 
sięjns darbininkams, nes tarp 
bedarbių amatininkų nedaug 

i terandama, WPA priima ne- 
būtinai iš bedarbių dar
bininkus tinjcąpių^ į superin
tendentus, formanus, elektros 
mechanikus, inspeętprįaSi, ke
lių tiesimo supęrvąizertųs,, ste^ 
npgrafistes ir mašinistes.

Tokie darbininkai 
yra samdomi, WPĄ 
tams. AplikaciJOfS gulimą 
duoti kąįi ir šimąfyąn įTP4 
samdymo raštine į, kavi rąų- 
dasi 1222 So. l^ichigan ąnenųeį, 
Raštine bus atidaryta iki 9 
vai. vakaro,

> - a ;____

Chicagoj didėja statyba
 . ■ • " < *.. .

t Oficialėmis žiniomis ląike 
savaitės, nuo lapk. 1 įkį 7 dd.K 
Chicagoj užtvirtinta kontrak
tų statybai, kurių bendrą su
ma siekia, $507,600. Pereitos 
metais tuo pačiu laiku kont
raktai tesiekė, $2$0,6Q0.

; . .™ f .T • r-TT—r

Padidėjo geležinkeBų darbi
ninkų skaičius

—

Tarpyąlstijiuės, komeycyoą 
komisija prane^šj kad Ašį* 

d., geležinkelių linijose dirbo 
1,016,714 pirmos kllasos dar
bininkų. Tąį esą apie 1% 
daugiau negu rugsėjo mėnesį.'

a'.iu ........"* ‘

Bilibnu dolerių daugiau 
užsakymų

Amerikos ^‘Qry, Gpods” pra
monė apskaičiuoja, kad šįmet, 
įtraukiant ir kalėdinį biznį, 
apyvarta bus apie bilioną do
lerių didesč, negu 1932 metais. 
Viso užsakymų išpildyta ir 
gauta šiems metams už tris 
bilionus ir šešis šimtus pen- 
kįąądešimts milionų,

Depąrtąmentinių krautuvių 
ųžsakymąi šiemet yra 1Q% di
desnį, negu pernai.

šeštadienį Tautiško
se kapinėse palaido

ta M. Marozienė
, ......... . ,

Mirė ciceriečįų Bulauskų duk- 
. te; sirgo trumpą laiką 

?• ---------------------—._ • /'

CICERO-—šeštadienį po pietų, 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse 
buvo palaidota p. Marozienė.

Pp. Marozai čia gyveno ke- 
lętą metų ir nemažai veikė L.

namo bendrovėje. Per kiąk 
įąiko p. ^faroząą rašti
ninkas, įi^‘ vėliąų darbo sąly
gos privertė jj apsigyventi Chi- 
cągoje, Viąnulę Cicero jis ap- 
ląnkydąvo ir tpęĮėį velionį bu
vę laidojama į^ tos ąpie|inkės.

Mirtis Bųlauskų šeimoje
Mirtis netikėtai aplankė pp. 

Bualuskų šeimyną ir atėmė įš 
jų dukrelę. Neilgai sirgusi, ji 
užmerkė amžinai akis. Veliones 
liūdi ne vien nąipiškiąi, bet ir 
kaimynai, ir visa apieliuitė.

Bulauskai yra seni vietos gy
ventojai, turį* gerą vardą. Bu- 
lauskas užima< aukštą vietą 
Johns Bendrovėje, kur įstatė 
darban^nemažąi lietuvių. Savo 
tattflečius visuomet užstoja, 
drąsiai pareikšdamas esąs lie- 
tuVi8.“-^N.”r Kasėjas. -

AwtWpMB skau
džiai sužeistas Jo* 

nas Gedeminas
WĮLLQW SPRINGS-^Penei- 

tos savaitės pabaigoje automo
bilis skaudžiai , sužeidė Joną 
Gedeminą, Alex Kučinskų užei
gos darbininką.

1 vai. po pietų Gedeminas 
išėjo iš užeigos, 82nd ir Keąn 
avenue, pasivaikščioti po Tau- 
tiškąM Kapines, Grįžtant pa^ 
mo, ant ją visų smarkumu už
važiavo automobilis, kurį val
dė Archer u^yeizdą.

AptTO^Mlip yątai pervąžiąyę 
per Ijątąvio kūpą, suląpžydArpĮ 
kuplus ir sužalodami kitas įn? 
no dalis. Nors sekančią dięną 
apskričio ligoninėje buvo pada
rytą operacija, yra mažai vil
ties, kad Gedeminas gyvens/

Sužeistasis yra gerai žinomas
'I :’A ■ i . j; , ■

KAZIMIERA PETRpšIEN^ 
pb tėvais Nevardauskaite 
Perskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričiu 8 diena, 12:42 vai. 
ryte 1935 tn./ sulaukus puses 
amžįąus, ginrųs Tąur^ęs ąp„1 
Kvėdarnos par., Gvaldu kaimę.

Amerikoj išgyveno 37 metus. 
Priklausė prie Tretipinku Apą,-' 
štąlystefe Maldos ir šv. Onos

Palikę dideliame puliųdhnę 
vyra Stamsldva. 2 dukteris Ju
zefą4 ii* žehta Ceėil KellogR ir 
UrfMpsląva ir žentą Juąžąpa 
Margelius, anūką Stanislovą 
Margeli, seseri Zofija ir Švo- 
gerj Teodora Montvidus k gi? 
minės Amerikoj, o Lietuvoj 
broli Juozapa* ir ‘ jo šeimyna 
ir giminu. •

Kūnas pašarovtas randasi
$237* Eitąahięįį Ąye.

'LaiddtUveš ivyks antradieni 
lapkričio 12 dtėna, 8 vai. yyto 
iš namą į šy. Jurgio parapijos 
bažnyčia,,, kumię ątsibps gędu*. 
hhgOs pamaldos už vėiiohės sie
lą, o įš ten bv»s Nulydėta i šv. 
Kazimiere kapines.

Vis?i a. a. Kažimieros Petro
šienė? Kilpinės, drąągąi ir ną* 
Žygtami esat nuoširdžiai kvre- 

7 čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti M pąSkutUt pątąm- 
vima ir atsisveikinimą. Nulipdę 
Vyras, Duktėryk, Sesuo Ir

Patarnaują laidotuvių, direk
torius A. Masalskis. Telefonas 
Boplėvąrd 4$9. -

___Prašom nesiusti gėlių. ■: 1

Mear*
MINNEAi’OLIS. — N. T. 

Mears, stambus vietos biznie
rius, kuris įsibrovė į laikraš
čius savo skandalingais tvirti
nimais, kad Minnesotos univer
sitete .viešpataują paleistuvys
tė., Jis tvirtiną, kad daugelis 
studentų gyvena kaip vyras ir 
žmoną.

    w ......................... ............. ■■■■■» 1 ■ 
, ..J,* - »......., ■

18-tos 1 apylinkės lietuviams, 
nes peT kiek Ištiko dirbo J. Qr- 
lakio ir F. Vaikaso įstaigose.

—Senas Petras.

Nori suvienyti Chica 
gos ^atviakąrią 

bendroves
Fędęralis teisėjas Wilkerson 

autorizavo Chicagos gatviaka- 
rių linijų šerininkų' komitetus 
varytis prie visų keturių ben 
drovių suvienijimo. Chicagbje 
Ir apielinkėje operuoja ketu
riom bendroves: Ghicągo Rail- 
ways, Chicago City Railway, 
Cliicago City ąnd Connectjng 
Rajhvąys ir Cąlųmet amį South 
Čhjcągo Ęailway.

Visos bendrovės dabar yra 
ręęeiverio .rankose. Plano ša
lininkai. įmano, kad susivieniji
mas pagerins komunikaciją ir 
pastatys bendroves ant tvirtes
nio finansinio pamato.

» *   - ■—■
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Prašo kalėdinius ry
šulius siųsti Lie- 

von anksti
Chicągoą paštas praneša, kad 

kąlėdiąiąi sveikinimai ir laiškai 
į Lietuvą .-turi .būti išsiųsti iš 
Gbicagos nevėliau gruodžio 12 
dienos. Kitaip esą negalima 
gąraųtuoti, kad siuntiniai bus 
pristatyti laiku.

Ryšulius su dovanomis-gi, 
Lietuvon reikia išsiųsti kuo an
kščiausiai. (Svaras į Lietuvą 
kainuoja 14 centų.) Kadangi 
paprastai apie Kalėdas labai

. A?t A.".

ONOS VALĘNTIEJIKĖS
Kuri mirė lapkričio 10. die

na, 1.933 metais, sulaukusi 18 
metų' amžiaus. '

Gimus Chįcą«ę. UI.
Patiko dideliame nuliūdime 

motina Antanina, broli Vincen
tą' įy seserį Leoną, Riminės ir 
draugus.. . ,

Liūdnai atminčiai musu my
limos dukrelės bus laikomos 
Sv. Mišios šv. Juozapo bažny
čioje, lapkričio 12 d., ant aš- 
tuoniu ryte. Prašome giminės 
ir. pažystamus atsilankyti ant 
MiSiu. “ 'Jau du metai praslinko nuę 
TąVO mirties, bet musų širdis 
visada neužmirštą. Ir šian- ? 
dien ašaros lięjąs per ipusų 
veidus. Ir mes visada laukia
me Tavęs pareinant. Musu 
mylimiausia dukrelė ir sesutė, 
bet. musų laukimas veltui!

* Lauk mus pas save ateinant.
NUlįųdę liėkąmė, ,

Motina A.’ Rimkus,
• Brolis, Sesuo ir Giminės. 

dau*g ryšulių yrą siunčiama ir 
kadangi jie turi pereiti per mui
linę, tai reikalinga, kad jie bu- 
;ų išsiųsti anksti, jei norima, 
kad pasiektų Lietuvą laiku.

Pašįžąs siūlę ant ryšulių už
dėti parašą, “Neatidaryti Iki 
Kalėdų.”

SPORTAS
ŠIANDIEN RISIS GUS 

SONNENBERG

Coliseumę šiandien įvyksColiseume šiandien įvyks la
bai įdomios ristynės tarp Gus 
Sonnenberg ir Chief LittlėAVęlf. 
■Sonnenberg yra buvęs pasaulio 
čempijopas. Vėliau dėl ligos 
buvo pasitraukęs iš rįstynių. 
Bet dflbar jis visai pasveiko, ir 
kai ^urie sako, jog ritasi ge
riau nekaip pirmh. Esąs tvir
tesnis, o be to, žinąs daugiau 
visokių trinkių. Manoma, jog 
jis bus pirmas kandidatas į 
čempijonus, žiųojųa, jęi jis 
pajėgs įveikti indijoną Wolf, 
kuris pasižymi nepaprastų iš
tvermingumu.

Rįsis ir vadinamas “kalnas” 
Dean. Tai tikrai nepaprastas 
ristikas, nes sveria apie ketu
ris šimtus svarų. Vadinusi, 
tiek, kaip du geri vyrai. Po ii 
gos pertraukos chieagiečiai vėl 
turės progos pamatyti Hans 
Stainke, kuris keliems metams 
buvo pasitraukęs iš ristikų pro
fesijas ir vaidino judžiųosę.

Naujas čeitipijonas
Merry Garden svetainėje, Bei- 

mont ir Sheffield Avės., šį trę- 
čiadięnį sporto įnėgėjai turės 
progos pamatyti naują viduti
niško svęrio čempijoną, Walter 
Roxy. čempijonatą jis laimė
jo vos tik prieš kelias dienas

, r» • ' ’ ’ |T» f"1* •" *«r4 k

SUSIRINKIMAI
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ŠIANDIEN 
SLA. 301 Kuopa, Cicero—šemetų Svetainėje, 15th st., ir 49th 

avenue, 7:30 v. vak. Nominacijų, Auksinio Jubiliejaus 
Konkurso reikalai. Sekretorius.

RYTOJ
Chicagos Lietuvių Auditorijos Bonų Komiteto—Netikėtas, ekstra 

susirinkimas, 3133 South Halsted street, 8:00 vai. vak. 
Visi draugijų atstovai privalo pribūti. Bus svarstoma 

dabartinė Auditorijos- padėtis ir sukėlimas kąpitalo Auditorijos 
reikalams. Sekretorius M. Kadziauskas.

PARENGIMAI
LAPKRIČIO 17—“Birutė stato ‘Šimkaus operetę, “Čigonai” 

ir Koncertas Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted st. Pradžia 4:00 P. M. Bilietai —75c.

LAPKRIČIO 17 — Keistučio Kliubo Vakaras* Sokol svetainėje, 
2343 S- Kedzie avenue. “Naujosios Gadynes” choras vai
diną operetę “Nąstutę”. Pradžia 6 P. M.

LAPKRIČIO 27—įeit. Felikso Vaitkaus Pagerbimas, Chicagos 
Liet. Auditorijoje. Specialia pagerbimo muzikalia progra
mas, kalbos, garsiniai Vaitkaus “Lituanicos II’1 ir skri
dimo filmai.«šokiai ir bufetas. Bilietas, (apima viską) 
75c. Pradžia 7:.00 P. M.

LAPKRIČIO 28’*-V. Bėliajaus ir grupės šokių vakaras, Chic. 
Lietuvių Auditorijoje. *

THE DAILY
BUSINESS D1RECTORY

c ' AUUBBTO ‘ TVABKOJB
Ms BkyrtB yra v^danuui Otelu pagelbKI skaitytojams su-
gimsti, kur gaHma nusipirkti |vairi< paprasti 1* nepaprasti 
oaiktų, intaisąį Ir reikmeną^ Jeigu ik telpaneui eta skelbimu ne
galite susirasti ko jįeškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, tr 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacija, jeigu tik 
jg bus galima gauti.

■ RVNAS DABAR
Bukit prisirengę pirm negu sniejęAs 
ižskris. Pašauk mus dėl dykai 
apskaitliavimų. 25 metai patyrimo. 
— BlekoriUs ir Stosiąs.

Leonas Roofing Co.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO
Ąr jwu reikalauja patai*

darbą.

Detręite, kur paguldė Midgel 
Flscher.

Fischer per septynerius me
tus buvo vidutiniško svorio 
čempijonas. Per tą laiką jis 
ritpąį 700 kartų ir yisąą risty- 
nes laimėjo. Bet pereitą sa
vaitę Detroite jo laimikis per
simainė; Roxy jį paguldė ir tuo 
budu laimėjo čempijonatą.

Roxy yra šaunus atletas. Įn- 
diąuos universitete jis pasižy
mėjo kaipp firtbęlistas- -Jo opo
nentas bus Jack Brown, vienas 
iš pirmaeilių vidutinio svorio 
ristikų. *

“Išrišo problemą” 
nutarė nusižudyti

Palikusi raščiuką, kad ji 
“išrišo savo gyvenimo proble
mą ir nutapė nusižudyti”, Mrą. 
Miidred Rardon, 6321 S. Wash- 
tenaw, nusišovė. Koronierio 
d^iurė nusprendė, kad ji bu
vo laikinai išėjusi iš proto.

Sunaus akyvaizdoje už
mušė tėvą

14 metų sunaus a'kyvaizdo- 
je, Neis L. Anderson, 5817 S. 
Kildare avenue, buvo užmuš
tas, kai jį suvažinėjo automo
bilis. Nelaimė įvyko prie 55 
ir Kilbąurne gatvių.

Sviestas ir kiaušiniai

Anot sviesto ir kiaušinių 
biržų žinių, sviestas urmu par
siduoda 29.75 centų už svarą. 
Kiaušiniai — (refrigerated) 22 
centai tuzinas.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,
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Policija ieško lietuvio Frank Juciaus už 

žmogaus nušovimą ' • - ■ < '. . . . . . . . . v
Negavęs pabučiuoti moteriškę iš piktumo

- nužudė jos vyrą

r.

NAUJIENOS, CMcago, III

Suvažinėtas, Jonai
tis atsikėlė ir nuėjo 
pėkščias ligoninėn

Nusižudęs studentas-Paradais,iškilmėmis$i96,ooo valdžios bo- -ffi
spūrtiftinkas ffįs-; 
“Veli ne lietuvis -

Chicagoje atšvęs 
Paliaubą dieną

9b,000 valdžios bo-(_, ***«—..ai
i misterija Sweit- C L ASSIFIED ADS I

_ XI .U L. - - -■ ■   J
nu 

zerio byloje

Policija šeštadienį ir vakar 
dieną praleido ieškodama lie
tuvio Prano Juciaus, 25 metų,’ 
818 West 34th-strėėt, kuris dėl 
moteriškės, mirtinai pašovė 
jos vyrą Roy Robinson.

* Kulkų sužeistas keliose vie
tose, Robinson buvo paguldy
tas St., Paul.ligoninėje, bet ten 
netrukus mirė< Jis gyveno ad
resu, 3340 Lowe avėnue ir tu
rėjo 30 metų amžiaus. Buvo 
lietuvis. .- * \

“O

Nenujausdamas kas jo lau
kia, Robinsonas su žmona, 
Mary; 19 metų, penktadienį 
vakare užėjo į salinę, adfesu, 
3428 South Halsted Street. At
sisėdę prie stalelio su Robin
sono , tėvu, jie gėrė.

,,OI gaįpabučiuosi, babtj?”
Netikėtai prie Robinsairie* 

nes1 priėjo nepažįstamas vyras,

H. Bartush gražiai 
pasirodė operoj, ‘(M* 
valleria Rusticana’
Vykusiai atliko motinos, Lil

ei jos, rol^Y dainuos Legins
kos operos, ^Gale" premje
roj.

buvošeštadienis turbut 
džiaugsmo diena jaunai lietu
vaitei dainininkei, Helen Bar- 
tush, kuri sunkiu darbu ir į 

nuoširdžiomis pastangomis da- 
sigavusi į operą, iš pat pirmo 
pasirodymo laimėjo Chicagos 
publikos pritarimą.

šeštadienį po pietų ji dai
navo Mascagni operoje, “Ca- 
valleria Rusticana”, kartu su 
Rosa Raiša, A. Paggį, Toka- i 
tyanu ir Royeriu. LietiiVajtfel 
teko sunki, Lucijos role., Nors 
amžių truputį per jauna vaiz
duoti seną, suvargusią motiną 
H. Bartush vaidindama • paro
dė daug nuoširdumo, jausmo, 
o, svarbiausiai, vaidino ; visai 
laisvai, naturališkai. Jos bal
sas pasižymėjo tyrumų, be 
šiurkštumų, kurie pasireiškė 
kai kada pas garsiąją Rosa 
Raiša (pas kuria, matyt, am
žius pradeda palikti savo žy
mes). H. Bartush balsas, bė 
to turi įdomu, bet gražų tem
brą. Dikcija labai aiški.
Anglų spauda gražiai atsiliepia

Prielankiai apie lietuvaitę 
atsiliepė anglų spauda. Glenn 
Dillard Gunn, “Chicago Herald 
and Examiner” muzikos, kri
tikas, rašo-:*:i“..«the youtful H. 
BartushPwas one of the best 
Lucias I ever have heard.”

Edward Barry, “Chicago 
Tribūne** kritikas sako, *Thė 
difficult part of the bent gray, 
troubled Lucia was entrusted 
to a newcomer, Helen Bar
tush... Despite the unsuitabi- 
lity .of the role to her years, 
she managed to bring to her 
interpretation of it the poig- 
nąnt, patient beauty that the 
composer intended.” ... . ■

H. Bartush šeštadienį dai
nuos Strausso, “Der Rosenka- 
valier”, o lapk. 23 d., pildys 
viena iš svarbiųjų rolių naujoj 
kompozitorės Leginskos ope
roje, ‘The Gale” 
las”. Ji dainuos Morvvennos 
rolę.

Repertuaras šiai savaitei s

Operos repertuaras šiai sa
vaitei seka: pirmadienį, 
“Thais”; antradienį — “Lo- 
hengrin”; trečiadienį — “La 
Boheme”; šeštadienį po piėt — 
“Der Rosenkavalier”;
dienio vakare

ir ją apglėbęs paklausė 
gal pabučiuosi, baby?”

Supykęs, Robinsonas papra
šė nepažįstamojo pasitraukti. 
Tas ėmė ginčytis, bet netrukus 
išėjo iš alinČs. Kai Robinso
nai irgi vietą, apleido ir susė
do į automobilį važiuoti namo, 
jiė pastebėjo, kąd nepažįsta
masis stovėjo ant šąligatvio jų 
laukdamas.

Robinsonus pamatęs,, prie jų 
vėl prilindo, ėmė šaukti, rėk
ti užkabino Rpbinsoną ir Pa“ 
sitaisęs suvarė kelias kulkas į 
jo kurią, artį prie širdies.

Suėmė Juciaus žmoną
Iš buvusių alinėje policija 

patyrė, kad nepažįstamasis bta 
vo Frank Jucius, kuris Robin
soną nušovęs, pabėgo. Buvo 
siifrhta Juliaus žmona^ Stella 
Juciene, bet iš jos nebuvo ga
limai patirti kur žmogžudis sle
piasi. '

bilį Bhilip Doyle, 2423 Went- 
wkorth avenue, aludininką, ir 
nuo jo atėmė $30. Doyle ap- 
kraustę, jį išmetė iš automobilio 
prie 44th ir Union gatvių.

Svarstys kaip sukel
ti kapitalo Auditori

jos reikalams

Pasiėmęs. tėvo revolverį ir 
nuėjęs į garažą namo užpaka-'i 
lyje, 22 metų studentas James 
C. Wiswell, 10534 Š. Seėley 
avenue Šeštadienį' nusišovė. Q 
kad nepalikti j oki ų abej onių, 
kad mirs, paleido automobilio 
motorą; iš kurio ėmė sunktis 
nuodingos dujos.

Roselande ir tarp kitų lietu
vių buvo pasklidę gandai, kad 
nusižudęs buvo lietuvis. Bet 
pasirodė, kad etai ne tiesa. Stu
dento tėvai; pareiškė, kad jie ! 
yra anglai d r-kad jų šeimynos 
pratėviai ar tik nė indėnų lai
kais apsigyverid šiame krašte.

Nežino kMĄ nusižudė ,

James WisWell ditiVb North- 
westėrn univeršiteto studentas

šeštadienį Juozas Jonaitis, 
47,./1416 Blue Island avenue, 
stūmė tavo vežimuką Laflin 
gatve ir šukavo ieškodamas 
senų daiktų pardavėjų ar pir
kėjų./.. . ■ . 1 ? y

Pasuko iš gatvės į ielą ir 
tęn, į laiką neapsižiurėj ęs au
tomobilis Jonaičio keliaujančią 
krautuvę apvertė, o patį Jonai-; 
tį skaudžiai sužeidė.

Bet Jonaitis pasirodė vyras 
iš stuomens ir iš liemens. Nors 
galva buvo perkirsta, kojos ap
daužytos, jis atsikėlė, nupurtė 
dulkes nuo rūbų irz nuėjo1 pekŠ- 
čias, į apskričio“ ligoninę.

žmogus; važiavęs automobi-: 
liu, kuris Jonaitį sužeidė,, pa
bėgo, nesuteikęs jam pagalbos.

7 ““ . '-t--';» hr mokyklos komandoje lošė

Automobilio suvaži- »efSd
nėtas Jonas nei nęląimingbJ feilės, nei ki-5 

' ku taotyvų> pastūmėti jį priei raita v ĮMUK tokio žygio
MARQUETTE V- Jonas Pra- Ąet laiškelyje, kurį paliko 

navičius, 47 m., 7132 South tėvui, sunu^ tako? kad “jis ne- 
Talman avenue, eidamas sker- gali ilgiau kentėti, nebegalį pa
sai 69-tą gatvę, ties numeriu kęsti gyvenimo po tri ką jis pa- 
2622, pateko po automobiliu, darė. Eina iš proW” 
Apdraskytas ir turbut pers- Vakarais lapkydatnaš mp- 
kelta galva jis buvo paguldy- kyklą, nusižudęs dienoinis dir- 
tas ligoninėje, 69th ir Califor- bo už ‘pardavėją tėvo', Leslie 
nia avenue. < Wiswell šaldytuvų krautuvėje,

Pranavičių suvažinėjo Emil|822 S. Michigan avenue.
Puchmelter, 1435 Scoville avė., 
Berwyn

10 vai. ryto prie miesto rotu
šes įvyks ceremonijos; kitos 
prie State 'ir Madison.

tikas, rašo-:*
• h «. *■ »

“Viešu

šešta 
Rigoletto”. 

av.

Bonų Komitetas rytoj vakarui 
šaukia specialį susirinkimą

15 metų berniukas 
žuvo po traukiniu

suvirš savaitę
apskričio iždi-

Nusitęsusi 
laiko buvusio 
ninko Robert Svveitzerio byla 
eina pamažu prie pabaigos. 
Valstija -įrodė, kad Sweitzer, 
būdamas iždininku išeikvojo 
$414,129 valstijos pinigų. | 
Sweitzeris neužsigynė, bet, 
kaip ir pirmiau, tvirtina, kad 
jis “pinigds greitai atmokė
siąs”.

Į; Prokuratūra iškėlė aikštėn 
faktą, kad 1922 metais Sweit- 
zeris pasiėmė iš iždo $200,000 
ir netrukus po to jo nuosavy
bėje atsirado $196,000 vald
žios bonų. Sweitzeris užsigy
nė, kad tokią sumą pinigų pa
ėmė nurodytu laiku, b kaip su 
bonais — jis tikrai nežinąs. 

I Jis jų nepirkęs, jų niekas jam 
i nepadovanojęs. Bet juos tu
ri. Pirmadienį prokuratūra 
bandys išgauti iš Sweitzerio 

J atsakymą, iš kur tie bonai pas 
grupe j. a;sjra(į0<

nu0|; Už išeikvojimą, Sweitzeris 
bus nubaustas kalėjimu, jei 
rastas kaltas.

Kaip ir .kiekvienais metais, 
taip ir šįmet Chicago atšvęs 
šįryt Paliaubų Dieną įvairio
mis iškilmėmis ir paradais; 
(Didžiojo Karo Paliaubos bu
vo pasirašytos lapkričio 11 d., 
1918 metais).

Mieste maršuos dvi Ameri- 
; i1' 

kos legiono parado grupės, 
kurios susitiks prie miesto ro
tušes ir ten atliks speciales ap
eigas. Kalbės majoras, gub. 
Horner ir apskričio tarybos 
pirmininkas Clayton Smith. 
Dainuos dain. Mary McCor-^j 
mick.

Paradai 9:30 ryto 
. Viena paradininkų 
pradės maršuoti 9:30 
Jackson ir Michigan kampo. 
Antra, nuo State ir Wacker h 
Drive kampo. Iškilmės įvyks 
prie La Šalie ,gatvės durų. E Leppa> metų> lg53 w 

10:30 ryto'prie State ir Ma- 63rd street, buvo suimtas už 
dison įvyks Įeitos iškilmės, ku- važinėjimą automobiliu, kuris 
rias rengia didžiaųjų miesto) 
krautuvių legionierių postai.) 
Be to, įvairiose miesto dalyse 
įvairios patriotinės civilių ir 
karo veteranų grupės rengia 
privatiškas iškilmes . -
Lietuvių legionieriaLytšventė

I * į į ■ ę /

Lietuvių Dariaus ir Girėno 
legionierių kuopa paminėjo 
Paliaubų Dieną iškilmėmis, 
kurias surengė Hollywood 
svetainėje vakar vakare^ Va
kar po piętų lietuvių koloni-

neturėjo laisnių.

’ COAL

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
, . ILLINOIS ANGLIS 

Mine Run ....... ......
Lump,.Egg ar Nut 
Screenings ..............

Tiesiog iŠ K . 
kaip 2 ToPus.t- v-------

$5.75 
6.00

_____  4.75 
iš . Kasyklų «*— Nemažiau

Tel. KEDZIE 3882. .
I - -1--- --. Į......._ i....... II—nimiiii iii ~

Educational
_ ________ /.Mokyklos
IŠSIMOKINKĮT GROŽIO KULTŪ

ROS ARBA BARBERYSTfiS
PAS MOLERU

Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių įstatymo 
atneš puikia pagelba šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroė St. Central 6393 
į ji—nuliu iii ■■■n;

Furniture & Fixiures
Rpkaiidai-Itaisai

ISPAkDUObAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su'Coli Baksais 
ir sihkoįri. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bilė kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice b'aksus. Cash 
arba Ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 State St. CALumt 5269.
/ ll liiUjjilįiBMĮlĮliįriii ui'  

Miscellaheous for Sale 
įvairus Pardavimai

Į CLASSIFIEŪ APS Į

Kaip sukelti kapitalo Audi
torijos reikalams? Kokia yra 
dabartinė Auditorijos padėtis 
ir kas iš jos išeis?— tokie yra 
klausimai, kuriuos rytoj vaka- 
ftare svarstys^ Chicagosj/Lietu
vių. Auditorijos jboųų)-Komite
tas. h- .. .. į ; ,

Komiteto sekretorius M. Kad- 
ziauskas, pranešdamas apie Su
sirinkimą, sako,j kad jis įvyks 
Ghicagos Lietuvių Auditorijos 
rūmuose, 3133 South Halsted 
street, 8 v. vak.

į susirinkimą yra .kviečiami 
atsilankyti visi draugijų atsto
vai, kurie buvo išrinkti, rūpin
tis Auditorijos .ir bonų komi
teto reikalais.

15 metų berniukas, Joseph 
Sobotek, 2426 High Street, bu
vo mirtinai suvažinėtas Chica
gos ir Northwestern traukinio 
tie» Fullerton ąve., susikirti
mu. ''

Krautuvininkas nušovė 
banditą su jo paties 

revolveriu

Lietuvis suimtas su 
sėbru už vagią gau

jos užlaikymą
Policija suėmė joną Mikolai-.. v.

tj, 21 metų, 1621 West 1411. !as aP\az>av° »«puo«as tro- 
strėet, ir Gerald' ’Boven, 23 me
tų, už užlaikymą' vagių “gaujos.

I Boverio namdOše'' 1857 Wasburri 
avenue, vagiliai iivMj o savo ar
senalą ir ten, llikjrdavo visus 

[pavogtuosius dkiktuš. Buvo su
imti ir du vagilių. Irving Stark 
ir Walter Weglafz. Jie pakliuvo 
bandydami apiplėšti policistą 
Frank Fuerst. 1

kas su legionieriais uniformo
je ir su orkestru, o vakare 
[svetainėje buvo atliktos apei
gos. Buvo pagerbti žuvusieji 
lietuviai1, kurie dabar ilšisi di
džiumoje,; Fr’ančijoš laukuose, 
o po to sekė linksmas muzikė
lis ir šokių programas ir šo- 
kiai svečiams.

Išgelbėjo du kūdikiu, 
motiną iš degančio 

■ namo

Du banditai užpuolė Joseph 
Moraveco valgomų j ų * daiktų
krautuvę, 1346 S. Kenilworth 
avė., Berwyne. Iš lauko įėjęs 
krautuvėn ir pamatęs banditus, ĮHillš kapinėse. Moody biblis 
Moraveco vieną jų užpuolėm 
Nors pašautas, pajėgė, nuo pik
tadario atimti revolverį ir su 
juo patį banditą nušauti. Ant
rasis piktadaris išsigandęs pa
bėgo. ’ .

šeštądįenį. iškilmingai: palai
dotas v evangelistas Billy Sun- 
dhyp Kūnas pakastas Fordfet

I tų bažnyčioje, kur įvyko pa
maldos, ir kapinėse dalyvavo 
apie 20,000 žmonių.

Manė, kad Chicagoj 
tik skerdyklos 

ir tvartai

Šiandien uždaryti ban
kai, rinkos

Automobiles______
NIEKO NEIMOKfeT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhaulin#, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towincf dy
kai.

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

FURKOCIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ

Taipgi kautai paimti į mainus, 
juodas p6nv kautas ..

Rudas cardeiil .................
Jap mink ..........................
Natjiral maškrat .......... .
Leopard. kates .................
American broadtail .....
Northern sėdi ...............
Tikra eastem mink ....

Ir dausr kitų.
Jackettes ...........................
46

$18 
$24 
$38 
$24 
$82 
$26 
$44 

$150

.. $8
kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

Helį Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PARDAVĖJAI Pilna arba dalį lai- 
ko. Užsidirbkit šventėm pinigų. Ge
ras komisas. 300 žinomų išdirbys- 
čių. Roxy Liųuor Co.. 810 W. Madison 
Street.

Help Wanted—Female 
t Darbininkių reikia .,

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS I!!
1935 Biiickai — 1934 Oląmobiliai
1934 Fordai — 1934 Buickai —
1983 Dodge’,— 1934 Chevroletai —
1933 Buickai — 1933 Auburnai.
$350 karai dabar .......    $200
$250 karai dabar .......   $125
150 visokios mados ir modeliu karų.
Gerai bėganti karai taip pigiai i

kaip J $25 REIKIA motinai pagelbininkės
FINANSAVfMO ATSTOVAS Prie , Genimas yietoje, $3 

ANT VIETOS. h savaite. Tel, Berkhire 0163.
1601—1637 N. Ashland Avė. ;;-----TT---------------- *

Puolę pro liepsnas ir tirštus 
durnus į degant; namą, adresu 
4527 W. End avenue^ gaisri
ninkai išgelbėjo Mrs. Minette 
Sereno, 43 ir jos du kūdikiu. 
Panikos apimta,, motina negalė
jo pasijudinti ir tvirtai laiky
dama kūdikius savo glėbyje lyg 
apmirusi sėdėjo degančio buto 
viduje; ' K

Atima automobilius nuo 
. neatsargiai važiuo

jančių x
tei-

Gut-
Chicagos miesto teismo 

sėjas Eugene Holland, 
knecht ir kiti surado . naują 
būdą bausti neatsargiai važiuos 
jančius automobiliais.

Jiems paskiria $200 abusmę 
ir leidžia pasirinkti: ar sumo
kėti bausmę pinigais ar ati
duoti teismui automobilį. Nu
baustajam atsisakius- automo- 
biliaus, teismas tada mašiną 
suardo. Keliasdešimts neatsar
giai važiuojančių jau buvo taip 
nubausti. v ’

biljaus

Pagrobė, apiplėšė aludiniriką

Kitus baudžia, o kaip su 
žmona?

Chicagos miesto teisėjas 
John Gutknecht labai aštriai 
įaudžia prasikaltusius automo
bilių savininkus ir važiuojan
čius automobiliste. Bet kažin | 
ką ji^ąį dabar darys, kai ir jo 
žmona, Mrs. Gutknecht, 1525 
Hood avenue> įvažiavo j taxi ir 
jį gerokai apdaužė? Kolizija 
įvyko prie La Šalie ir Monroe 
gatvių.

Susikūlė 3 automobiliai 
-- sužeistas 7 metų ' 

lietuviukas

Dėl paliaubų Dienos šven
čių, šiandien bus uždaryti ban
kai ir kitos viešos finansinės 
įstaigos. Mokyklos bus atda
ros.

Teisman patraukė šun 
A' daktarj '

Chicagoje dabar vieši buvu
sio Ispanijos karaliaus sūnūs, 
Dori Juan De Borbon. Jis ke
liauja aplink pasaulį su žmo- 
Įna, princesa Maria de las 
[Mercedes de Borbon, praleis
damas “medaus mėnesį”.

Jis pareiškė manąs, kad Is
panijoje bus atsteigta monar
chija. Karalaitis nustebo pa
matęs, kad Chicago nėra vien 
didelė skerdimo įmonė su 
viešbučiais, gyvenamu namu 
įspraustu kur tarp daugybės 
tvartų.x

. Business Service 
BiznioPatarnavimas

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav. ' 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movlng 

3406 S. Halsted Street-
Phona Yards 8408 

’ .' * 'j.____'

j NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 yat ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet _ 

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

PAIEŠKAU ^ašpadinės, ženotos 
poros. Duosiu kambari, šviesa ir 
šiluma — už pridabosima vieno kū
dikio ir prižiūrėjimo namų. Galima 
matyti po 6 vai. vakare. 4086 Brigh- 
ton Pi., 1 lubos. ■ '['

•■..i? . f !' ,, •. • ■, , **     

Situation Wanted 
Darbo Ieško

VIDUTINIO amžiaus žmogus ieš- 
ko bile darbo apie namus, restau- 
rane, taverne ir tt. Atsišaukite 

6403 So. Racine Avė.

Parthers Wanted 
Pusininką Reikia

REIKALINGAS pusininkas taver- 
no biznij, kuris galės pašvęsti visą 
laiką dėl biznio. Kreipkitės 

2710 W. 59th St.

Šiandien paštas tedirbs 
pusę dienosŠundaktaris - 1 Kenneth SW. 

Barron operuoja “kliniką”, 
“Western - Madison Clinic”, 

į 2418 Madison avehue. Kiek lai- 
ko atgal jis ėn>p daryti tonsi- 
'lii operaciją vienai, Mrs. J. 
Plangle, 2708 Gliiiton avenue. 
Laikė operacijos1 ji iriirė, L ... . . .

Kai vėliau . paaiškėjo, kad M'kus pasiųsti tik naujame ir 
Barron, praktikuoja medicinų ®®nal?e Pa^e- ■ - .
ir chirurgiją be daktaro leidi
mo, jis buvo areštuotas ir pa
trauktas teisman; Jo byla da
bar vyksta prieš, miesto teisė
ją Hasten.

Dėl. Paliaubų Dienos šven
tės, šiandien Chicagos paštas 
dirbs tik pusę dienos. Laiš
kanešiai nebedirbs po 1-mos 

| ženklus tebus galima įgauti ir

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičių. 

uždedame visokios . rūšies apdrau- 
das. Padarome dokumentus. Išren- 
duojam, parduodam arba išmainom 
nekilnojamas savastis.

• Z. S. MICKEVIČE & CO.
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

• Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo tėvtf, Juozapas 
Jakaitis,- apie 60 metų, paeina iš 
Ramygalos rniestelio, Panevėžio. ‘ ap. 
Daugiausia gyveno apie mainas Okla- 
homoje. Gyveno pas Narbutą. Kas 
žino apie ii malonėkite pranešti.

KAZIMIERAS KRIŠTOPAITIS 
3012 S. Union Avė. Chicago, III.

■ ' d - t

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

P. CONRAD |
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, modemiš-
Idau įrengta. I

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
privatiško namo, 4 flatu namą su 
Storu: tinkamas bile kokiam bizniui 
— 2 karu garadžius. Mary Anderson 
919 W. 85 St.

Atidarė meno galeriją 
Garfield Parke

Vakar publikai buvo atidary- 
ta nauja dailės galerija Gar- 
field Parke. Išstatyti, graikų 
skulptūros , pavyzdžiai... ir wame»

šeštadienį, > prie. 35tth ir 
Morgan gatvių susikūlė trys 
automobiliai, vieną kurių val
de lietuvis, Bernie Rastenis,: 
4607 South Rockwell st. Nę-i ■■■ . .-
laimėje liko sužeistas 7-ių me« Sako, Tautą Sąjunga
tų Frank Moreikutis, 6538 So. negali Sustabdyt! karo 
Western avenue, kuris važia-1 ą 

vo Bastenio autopiobilyj. Carl ^-■Hęąribro; Norvegijos 
.. —f— "į Iparliamento prezidentas kalbė-

Note jo pagelbsti drau- damas - Union Leagtfe kliube pa-

Naujasis prie
I Van Buren ir Canal, o senasis, 
prie Adams iy Jackson.

• . — -............ ......... ....................

Mirė Chicago American 
. viršininkas

f ' ' s-’ ■ '  > '

Highland Parke šeštadienį; 
mirė Herman Black, pirminin
kas “Chicago American” ben
drovės direktorių tarybos, šian
dien laidojamas.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402

Du ginkluoti piktadariai prie- jr
varta jjdtemp6; f savo automo- rikiečių ’ dailininkų paveikslai.

gui — neteko piršto
T0WN OF. LAKE

reiškė, kad Tautų Sąjunga yra 
bejėge kilus ginkluotam kOn-

Klaidų Atitaisymas

TOWN OF LAKE — Mike *Wui. Kąro ji ^#li ąuštabdy- 
Kasparavičius, 40, 4600 South Salėtų jei riorėtų. 
Marąhfield ąventie hetęk<> pį^?V|T°^s' <pare®hpfta^ ( ėhicagM r. _ 
što*’begelbėdamas savo kaimy*- eius nustebino, hes Hombroyra sidaryti Automobilių Paroda

Penktadienio “Nau j ienose” 
pėr klaidą tilpo pranešimas, 
kad kaip lapk. 9 d., turėjo at-| 

’ .a a » v •« • s

V alymas
DRESIŲ

Su viena drese mu
su paprasta kai

ną 29c;

Real Estate For Sale 
N&mai-temM Pardavimui

TIK KĄ perėmiau 2 gražius na
mus Kenwoode. Vienas turi 9 kam
barius su 2 maudynėm. Kitas tūri 
11 kambarių su 2 mdudynėm. Taip
gi 3 karų garažas su ivažiavimu iš 
šono. . AŠ noriu suseiti su 2 nuo
širdžiom šaimynom kurie ieško tik
rų namų, ir butų skirtingi nuo pa
prastų kasdienirtių namų, šios die
nos \ markete, tie namai turėtų par
siduoti mažiausia po $10.000 , kiek
vienas. . Tinkamiem žmonėm pa
aukausiu bile kuri už $6,500. Atsa- 
komingiem žmonėm geromis sąlygo
mis. Rašykite, < telefonuokit arba 
ypatiškai atsilankykit.

FRED’K H. BARTLETT & CO. 
88 W, Wąshington St. 

klauskit Mr. Lemke 
Tel. Randojph 8750.

nuj Ustumti. automobilį-ų^. kelių Tautų Sąjungos komosi- Patodp toatsidarys . lapĮą., 16
• |jų naiys. ' d., sekantį Šeštadienį. ' j

Mes paimam ir ins.
I dastatom ,

CAPITOl CIEAMERS 
159, N. State SU Kamb. 1323 

y; t Dearbom 8746 •

2-jų FLATU mūrinis namas par
davimui, su lotu. 5-5 kambariai. Ga
ru apšildomi. 2 karų garažas. Ori
ginale kaina 812.009, paaukausiu už 
$4000. Atsigaukit tiktai nedėlioj. 

14384 So. Westerri Avė., Lafayettę
47289. . ....

y1




