
The First and Greatest Lithuanian Daily in AmericaI The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis AmerikojePirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicago, III., Pirmadienis, Vasaris-February 25 d., 1S>35VOL. XXII

Sako, Lietuva Baigianti Taikintis su Lenkija

Per

Rusijos

Nušovė savo tėvą

6 mirė vienuolyne

ORE Todėl

JaneOmaha, Neb.

darys jai operaciją Fal

Atmetė tautų sąjungos reika
lavimą paliauti karą su Bo 
lija Gran Chaco raistuose Karo laivai prieš ko 

Joniją streikierius

Atvykę pasažierini 
salos Martinųue 

id sutriuškinimuiParaguay pa- 
Bolivija Gran 
kartu prane- 
pasitra ūkimą

Bolševikai sako, kad Vokietija, 
Lenkija ir Japonija ruošiasi 
pulti Rusiją ir ją visai iš
stumti iš Europos

Ėmė hotely šaukti, kad jis esąs 
Dievas ir kad galys vienu pa
žiūrėjimu nužudyti žmogų ir 

. tapo išgabentas beprotnamin

švęsdami raudonosios armijos 
sukaktuves jie grūmoja su
triuškinti visus, kas tik drys 
pulti Rusiją

Hitleris įveda versti 
ną muštrą visiems 

darbininkams

4 žmonės žuvo aud 
roj Indiana valst.

Paraguay dėl Bolivi 
jos pasitraukė iš 

tautų sąjungos

Rusija kaltina Vo 
kietiją ruošian- 

ties karui

Nori įvesti pastovią armiją, 
vieton dabartinės milicijos. 
Tuo tikslu daromas referen
dumas

Bolivijai gavus ginklų ir amu
nicijos karas gali nusvirti visai 
kiton pusėn.

Paraguay visuomet buvo la
bai karinga šalis. Vienu tarpu 
ji kariavo kartu su Argentina 
ir Brazilija ir pasėkoje beveik 
visi jos gyventojai liko išnai
kinti. Po to karo Paraguay li
ko tik maža valstybėlė, bet vis- 
tiek savo karingumo neprara-

Šveicarija irgi ruo 
šiasi moderni

zuoti armiją

suteiktas 
pašelpa. 

pinigų ir 
Buvo pa-

MASKVA, vas

< HAVANA, vas. 24. — Net ir 
privatinės mokyklos dedasi prie 
mokytojų ir mokinių streiko. 
Dabar prie streiko prisidėjo ir 
vaikų darželiai.

BERLYNAS, v. 24. — Dar 
vienai moterei Vokietijoje liko 
nukirsta galva. Paskiausia bu
delio auka yra Frieda Jutehnie- 
wicz, 35 m., kuri nužudė savo 
kaimyną 74 m. senį Kruger.

RYMAS, vas

‘ prie progos apsi- 
daugelį Lietuvos mi- 
taipjau ir pas pat j 

diktatorių Antaną 
Kaip tik jis spėjo

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt sniegas 
ir daug šalčiau.

Saulė teka 6:88, leidžiasi 5:-

Lietuvos valdininkai pranašauja greitą 
pakitėjimą santykiuose su Lenkija. Rusija 
irgi bandanti taikinti Lietuvą ir Lenkiją

VIENNA, v. 24. — Didelių 
demonstracijų prieš Jugoslaviją 
įvyko Kroatijoj laidojant žan
darų Brode užmuštus valstie
čius.

10 žmonių žuvo aud 
roj Atlantiko 
pakraščiuose

GENEVA, vas. 24. — švei- 
carija yra nusigąndusi karo pa
vojaus ir siūlo savo armiją taip 
modernizuoti, kad butų jvesta 
pastovi armija, greta dabar 
esančios milicijos.

Tuo tikslu šiandie ir vakar 
buvo laikomas referendumas, 
kurio pasekmių dar nežinoma.

Parlamentas jau pernai nu
tarė reorganizuoti armiją, bet 
socialistai ir komunistai surin
ko užtektinai balsų, kad tą 
klausimą atiduoti visuotinam 
gyventojų balsavimui.

BARDSTOWN, Ky., v. 24.— 
Netolimam Trapistų vienuolyno 
pradėjo siausti influenzos epi
demija, kurioj 23 vienuoliai su
sirgo ir 6 mirė.

Trapistai yra keisti viennuo- 
liai. Jie turi padarę apžadus 
amžino tylėjimo. Su niekuo jie 
nesikalba, dargi tarp savęs, tar
si butų nebyliai. Todėl negalėjo 
pasišaukti ir pagelbos. Bet da
bar į vienuolyną pasiųsta dak
taras ir slaugė.

vas.
67 m., 
sukėlė

PARYŽIUS, vas. 24 
jalistas de la Rochfordiere, ku
ris gatvėje pavadino premierą 
Flandin žmogžudžiu ir už tą 
tapo nuteistas vieniems metams, 
kalėjimai!, liko paliuosuotas 
apeliacijos teismo, kuris •jo 
bausmę suspendavo.

6 žmonės žuvo aud 
roj Francijoj

MASKVA, va. 24 
komunistai, kurie jau nekartą 
viešai kaltino, kad Vokietija 
ruošaisi pulti sovietų Rusiją, 
dabar tą kaltinimą išnaujo pa
kartojo, prikergdami ir Len-

NEW YORK, vas. 24. — 10 
žmonių žuvo ir daug žmonių 
liko sužeista 24 valandų audroj 
Atlantiko pakraščiuose, kuri at
nešė lietų, sniegą ir visas gat
ves padengė storu ledo sluogs- 
niu. Del slidžių gatvių ir įvy
ko daugiausia nelaimių.

CARTER, Okla., v. 24. — 
Bijodamasis smarkaus pabari
mo, Jack Campbell, 14 metų, 
iš šautuvo nušovė savo tėvą, 
kunigą Earl Campbell, taipgi pa
leidę Šūvį į tėvuką, bet nepa
taikė ir liko suimtas gatvėje, 
šovė jas rodęs kitiems vaikams 
nepadorius paveikslus, policis- 
tas jį subarė ir prigrūmojo pa
sakyti apie tai jo tėvui. Su- 
gryžęs namo, pasiėmė šautuvą 
ir plaukęs iki tėvas sugryš, jį 
nušovė.

Oficialis sovietų organas Iz- 
vestija, o kartu su juo ir visi 
kiti Maskvos bolševikų laikraš
čiai paskelbė kaltinimą, kad Vo
kietija yra ištroškusi karo ir 
kad ji kartu su Lenkija ruošia
si pulti Rusiją, kad Rusiją vi
sai išstumti iš Europos ir nu
varyti į Aziją.

Todėl, girdi, Vokietijos ofi
cialiai laikraščiai nuolatos siū
lo Lenkijai progą patapti di
dele valstybe. Lenkijos gi pre- 
sos tylėjimas esąs pritarimo 
ženklas.

Visi Maskvos laikraščiai pri
duoda didelės svarbos čecho- 
slovakijos laikraščio Narodni 
Politika tvirtinimui, kad Japo
nija, Vokietija ir Lenkija po 
priedanga “politinių pasitari
mų” ruošiasi karui prieš Ru
siją. Pasak bolševikų, prie to 
suokalbio dedasi ir Anglija.

“Vokietijos fašizmas ruošia
si okpupuoti rytinę ir centra- 
linę Europą, kad galėtų prisi- 
ruošti prie karo vakariniame 
fronte”, tvirtina Pravda. Del tos 
priežasties Vokietija ir Lenki
ja taip atkakliai priešinasi ry
tų savitarpinės pagelbos sutar- 

su Anglijos 
pagelba, esą bandoma suardyti 
Francijos-Rusijos draugingutną.

PORT OF SPAIN, Trinidad, 
vas. 24. —. 
iš Franci jos 
praneša, ki 
vietos cukraus darbininkų strei 
ko buvo panaudoti trys Fran
ci jos karo laivai.

Cukraus darbininkai visoje 
saloje sustreikavo nukapojus 
jų algas 20 nuoš. ir visi ėmė 
maršuoti j Fort de France, į 
kur atplaukė ir karo laivai. Ju
rininkai streikierius numalšino, 
nos streikieriai negalėjo atsi
laikyti prieš ginkluotas jėgas.

šau- 
jam

“Karo pavojus nuolatos di
dėja” ,šaukia angliškas valdžios 
laikraštis. Tą patį darė ir visi 
kiti bolševikų laikraščiai, at
virai kaltindami, kad Vokieti
ja ir Japonija ruošiasi karui, 
nes kitaip nerandančios išeities 
iš savo vidurinių krizių.

'Mes esame prisiruo 
šę karui, sako Rusi 

jos komisarai

MEXICO CITY, vas. 24. — 
Keli žmonės liko užmušti susi
rėmime tarp dviejų indėnų 
miestelių gyventojų Chiapas 
valstijoje.

ASUNCION, Paraguay, vas. 
24.—Paraguay pasitraukė iš 
tautų sąjungos. Pr’anešdJKma 
apie atmetimą tautų sąjungos 
reikalavimo, kad 
liautų karą su 
Chaco raistuose, 
še ir apie savo 
iš pačios tautų sąjungos.

Bolivija gi tautų sąjungos 
reikalavimus yra priėmusi be 
jokių rezervacijų.

Paraguay jaučiasi nugalėtoja 
tame pustrečius metus užsitę- 
susiame kare, todėl ir nenori 
greitos taikos. Bet dabar Pa
raguay gali susilaukti keblu
mų: ji bus pripažinta puolike, 
kitų šalių siuntimas ginklų bus 
sulaikytas, kuomet ginklų em
bargo Bolivijai bus nuimtas.

INDIANAPOLIS, v. 24. — 
Keturi žmones žuvo įvairiose 
valstijos vietose, per valstiją 
perėjus smarkiai sniego aud
rai.

Švęs
dami 17 metų sukaktuves įsi
kūrimo raudonosios armijos, ku
ri dabar turi arti 1,000,000 ka
reivių, komisarai kalbose ir laik
raščius, prigrūmojo sutriuškinti 
visus savo priešininkus, kas 
tik drys pulti sovietų Rusiją.

‘Kada sudundės karo perkū
nija”, sakė karo komisaras Vo- 
rošilov, "raudonoji armija turi 
viską, kas reikalinga pergalei. 
Ji sutriuškins bile priešą”.

kariuomenės iškilmes buvo 
laikomos visoje Rusijoje ir vi
sur buvo kalbama tik apie ka-*

Italija 
oficialiai paskelbė, kad į Ethio- 
pia pasienį išplaukė laivas Vul- 
vania su 2,000 kareivių. Kitas 
laivas su tiek pat kareivių iš
plauksiąs rytoj.

Bet oficialiais pranešimais 
pasitikėti negalima, nes jau yra 
žinoma, kad mažiausia 10,000 
Italijos kareivių plaukia į Et- 
hiopia pasienį.

Dabar visas žinias teikia ka
ro ministerija ir tai tik žo
džiu. Net ir užsienio kores
pondentams prigrūmota kalėji
mu, jei jie teiks tikras žinias 
apie siuntimą kariuomenės.

Ethiopia pasiuntinys Ryme, 
Negradas Yesus, sako, kad da
bar karas darosi neišvengtinas, 
nes derybos su Italija dėl neut- 
ralės zonos nevyksta, Italijai 
visaip tas derybas vilkinant ir 
bandant jas užtęsti iki su
trauks daugiau kariuomenės.

Ethiopia kaj*o nesibijanti. 
Bet jeigu Italija pradėtų nau
doti nuodingas dujų bombas, 
tai Ethiopia neturėtų prieš jas 
jokios apsaugos.

Ottawa, Kanada. — Richard D. Bennett, premjeras, neuž
ilgo rengiasi paskelbti Kanadai “naują dalybą”. * . 1 •W. MacKenzie King, liberalų vadas (po kairei), priešinasi 
naujai dalybai ir stoja, už tai, kad butų įvestos socialės refor- .. • ‘ i ■ ’ • « 1 ' • 1 j . ■mos.

Ethiopijos pasiuntinys, sako 
kad karas darosi neišvengti
nas

sakoma 
didelę 

jis nesenai at- 
$42,000 lengvai

Italija pasiuntė nau 
ją didelę kariuo
menę į Ethiopia

Lenkijos susitaikymui yra pa
gerėjusios.

(Pulk. Prystor, Lietuvos dva
rininkas ir artimiausias Pil
sudskio patarėjas, jau pirmiau 
lankėsi Lietuvoje neva pas gi
mines, be 
lankė pas 
nisterių, 
Lietuvos 
Smetoną.
sugryšti į Lenkiją, prie Drus
kininkų buvo sušauktas žymiau
siųjų Vilniaus dvarininkų ir 
asmenų susirinkimas, kuris 
nutarė darbuotis už Lenkijos 
sutaikymą su Lietuva. Tame 
susirinkime dalyvavo pats Prys
tor ir raportavo apie savo ke
lionę jis raportavo ir tuomet 
arti Dluskininkų vasarojusiam 
Pilsudskiui. Prieš Pr vstoro 
apsilankymą -Kaune,-Varšuvoje 
lankėsi, buk paties Pilsudskio 
kviečiamas, grafas Zubovas ku
ris irgi matėsi su daugeliu Len
kijos ministerių, taipjau ir pa
čiu Pilsudskiu.

Taipjau jau ir pirmiau buvo 
žinių, kad Smetona ir Pilsuds
kis, per asmeniškus savo pa
siuntinius, vedą taikos derybas, 
aplenkdami paprastus diploma
tinius kelius).

BERLYNAS, vas. 24. — Vo
kietijos valdžia įsakė nuo kovo 
1 d. įvešti verstinus karinius 
pratimus dirbtuvėse visiems 
vyrams darbininkams, nežiūrint 
jų amžiaus ir užimamos vietos.

Alyce McHenry
Traukinio patarnautojas neša Alyce 

McHenry, 10 metų mergaitę, kuri serga nepaprasta liga, - 
viduriai yra susisukę. Dr. Truesdale 
River, Mass., ligoninėje.

Pilsudskis Vieši Vilniuje, 
Prystor -- Kaune

Prtme Minitter Bennett

NEW YOBK 
Frank Greges, 
ietuvis, kuris 
sensaciją, kai 
rado gatvėje 
iškeičiamais bonais, bet tvtojaus 
juos sugrąžino savininkui, pa
mišo ir tapo išgabentas beprot
namin.

Jis tada buvo skurdžius, už
darbiaujantis nešiojimu iškabų. 
Už tą jis gaudavo $1 į dieną. 
Kai jis atrado $42,000 ir j iros 
sugrąžino, jam buvo 
geresnis darbas ir 
Gaudavo jis nemažai 
iš pašalinių žmonių.
sviestas ir kalbėti per radio, už 
ką irgi gerai jam užmokėta.

Bet matyt, pagarsėjimas pa
veikė jo protą ir atėjęs į vie
ną hotelį jis ėmė šaukti, kad 
jis esąs Dievas ir kad galys nu- 
marinti žmogų vien savo pa
turėjimu.

Vienas mirė
Jis taip bešaukdamas hote

ly vieną seną žmogų nustūmė 
nuo laiptų ir tasis sunkiai su
sižeidė. Jam bešūkaujant 
ko tikras “stebuklas”. Jo 
ksmą apie mirtį tik 
pažiurėjus nugirdo pro 
ėjęs Michael J. Grycwacz 
m. ,pažiurėjo į senį ir vietoj 
krito negyvas!

Vėliau paaiškėjo, kad Gryc- 
wacz buvo visai nukamuotas 
džiovos ir kad jo mirtis buvo 
tik valandų dalykas.

Atvykusi policija, po grum
tynių, Greges suėmė ir išvežė 
į Bellevue ligoninę.

jį...

KAUNAS, vas. 24. — (Chi
cago Tribūne telegrama). — 
Lenkijos diktatoriaus Juozo 
Pulsudskio atvykimas j savo 
dvarą arti Vilniaus sukėlė čia 
didelį sujudimą, ypač kadangi 
ir buvęs Lenkijos premjeras 
Aleksas Prystor dabar vėl esąs 
Kaune ir vedąs derybas apie 
išsprendimą ginčo dėl Vilniaus.

Patys Lietuvos valdininkai 
užsimena, kad galima neužilgo 
laukti pakitėjimo Lietuvos ir 
Lenkijos santykiuose, kas labai 
atsilieps į abelną politinę pa
dėtį šiaurytinėje Europoje.

Sovietų Rusijos diplomatai 
esą aktyviai dalyvauja priruo- 
šime Lietuvos ir Lenkijos tai
kos sutarties, nes Maskva yra 
įsitikinusi, kad ątsisteigus nor
maliems santykiams tarp Lie
tuvos ir Lenkijoš, išnyks svam
biausia priežastis Lenkijos prie- 
šinimos rytų saugumo sutarčiai 
ir kartu, manoma, atšals Len
kijos ryšiai su Vokietija.

Nesenai Latvijos ir Estijos 
valdžios, per savo pasiuntinius 
Varšuvoje ir Kaune ,turėjo pa
sikalbėjimus su tų šalių valdžio
mis apie Vilniaus konfliktą ir 
mano, kad progos Lietuvos ir

Radęs ir sugrąžinęs 
$42,000 beturtis 
lietuvis pamišo
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Kas Dedasi Kaune ir Lietuvos Miesteliuose
Daugiau liudijimų, kaip 

naciai rengė sukilimą

MIRĖ “JUODOSIOS KNYGOS” 
AUTORIUS

Liudininkai byloje arba viską užmiršta, 
arba meluoja

Viską melavęs
Gana linksmą nuotaiką su

darė liudininkas Jurgis šukaL 
tis (George Schukat). Jis pri
ėjęs prie stalo pareiškė, kad 
viską tardytojui melavęs.

— Ar moki lietuviškai ?
— Moku ale šlechtai, klai- 

pėdiškai. Manęs klausė tardy
tojas ir aš jam melavau...

Perskaito parodymus, kur 
pasakyta, kad Vilius Lemkė 
įkalbėjo prisirašyti prie Neu- 
mano partijos. Aš buvau ke
turiuose celės vakaruose. Tie 
vakarai buvo pas Lemkę ir ki
tur. Vadovavo 
kur skaitydavo 
aiškino NSDAP

pats Lemkė, 
instrukcijas, 

programą.

tol dirbsią,Lemkė sakė 
ko! Klaipėda bus grą

žinta Vokietijai
Lemkė grąsino niekam nesa

kyti ir kas išduos, tas bus 
griežtai nubaustas. LemkČs 
grupėj buvo apie 100 narių 
Man sakė, kad Neumanas ruo
šiasi sukilimui ir busią išmuš* 
ti lietuviai.

Teismo pirm.:
— Tai taip buvo?
— Ne taip supratau.
— Ar tamstos parašas?
— Pats pasirašiau.
Galų gale išpasakoja visas 

“neteisybes”, kaip ir pas tar
dytoją.

Evaldas

biirio narys. Pirmiausia pareiš
kia lietuviškai:

— Lietuviškai nernąku. Tik
rai man nein. Vokiškai geriau 
ein.

Bet pagaliau lietuviškai ėmė 
kalbėti ir pasakoti.

Liud. Klingbeinas buvęs So- 
vog grupės vadas, prisipažįsta 
šaukęs slaptą susirinkimą.

Liud; J. Gvildys Klaipėdos 
krašto apygardos valst. saugu
mo policijos valdininkas sako 
kvotęs Juknaičių slapto susi
rinkimo dalyviui. Juknaičiuose 
smarkią kalbą pasakęs dr. En- 
drijat. Lietuviškai nusistatę 
ūkininkai buvę labai įbauginti 
hitlerininkų grasinimų.

Kai liudytojas darydamas 
kratą pas teisiamąjį Finkbei- 
nerį radęs karišką šautuvą, tai 
Finkbeineris atvirai pasakęs, 
kad jam šautuvas reikalingas, 
nes visiems esą žinoma, jog 
greit busiąs sukilimas, tai ką 
jis darysiąs be šautuvo... •

Liud. Kiunas pasakoja apie 
Šilutėje Herderio mokykloje 
įsteigtą jaunimo grupę.

Iš bylos aplinkybių matyti, 
kad Šilutėje Herderio gimna
zijoje bu’vo suorganizuotas So- 
vog būrys. Laučas būdamas 
Vokietijoj lankė smogikų ka
riškus kursus. Yra net susira
šinėjimas: direktorius prašo 
Laučui leisti anksčiau laikyti 
egzaminus, kad jis greičiau ga
lėtų išvažiuoti į Vokietiją, į

Turkelis, Lentikė#'jaunimo vadų kursus. ' ?

KAUNAS, Sausio 30 d. - 
Kauno žydų ligoninėje džiova 
mirė Jonas Daugėla.

Velionis savo laiku tarnavo 
Kauno m. savivaldybėje, pas
kui pasitraukęs iš tarnybos iš
vyko į Braziliją, bet ten pa
teko į skurdą ir, tarpininkau
jant mUšų1 vyriausybei, emi
gracijos* biūro grąžintas į Lie
tuvą. Sugrįžęs Lietuvon para
še “Juodąją Knygą”, kurioj su
veda sąskaitas su savo asme
niškais priešais. Vėliau išleido 
didelę iliustruotą 
Brazilijoj” knygą, 
nors be trukumų, 
gesnė už pirmąją,
gai gyvendamas vėl pateko j 
didelį skurdą ir buvo Kauno 
miesto savivaldybės šelpiamas: 
buvo įrašytas į II beturčių ka
tegoriją. Prieš kurį laiką gavo 
džiovą ir gydės džiovininkų 
sanatorijoj A. Panemunėj. 
Skursdamas ir gydydamasis vėl 
ant daug ko supyko ir pradė
jo rašyti “Antrą Juodąją kny- 
gQ •

Daugėlos motina gavo iš 
Kauno m. savivaldybės 150 lt 
pašalpos velioniui palaidoti.

Daugėla paliko žmoną (su 
kuria buvo persiskyręs) ir du 
vaikus.

“Lietuviai 
ši knyga 

bet vertin- 
Netvarkin-

Gengsteriai veikia ir 
Mažeikiuose

Kauno Gyvenimas Kauno Veidrodyj
4

(įspūdžiai iŠ Kauno 
laikraščių)

Kaunas dabar žinoma daug 
kalba apie nacių pavojų ir rū
pinasi.

*
Kauno laikraščiai yra pilni 

laštų apie vokiečių melus, 
nuožmumą, ir jų prisirengi
mus užpulti Lietuvą.

4 *
i Nacių bylos aprašymai yra 
.pirmutinis lengvai ir žingeid
žiai skaitomas dalykas Kauno 
^laikraščiuose. Todėl dabar Kau- 
įno laikraščiai be abejo turi 
‘daugiau skaitytojų.
• *

Iš Kauno laikraščių gana 
plačiai galima patirti apie EuJ 

•ropos politiką. To viso visai 
•negalima1 žinroti iš Amerikos 
’daikMšČių. 

« •
‘ Europos politikierių vardai 
;ten yra geriaii. žinomi.
j Godingas važiavo pas Ffl- 
‘sudskj. Mes žinom kas yra PilJ 
sirdškiš, o Goeringas tai prū
sų ministėrių pirminrinkas.

Rytų paktas — tai „valsty
bių sutarimas nepulti ir near
dyti rytinių valstybių, būtent 
Rusijos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, šito pakto nenori pa
sirašyti Vokietija ir Lenkija.1 
Iš to aišku prie ko jos rengia
si.

« ■

Flandenas yra prancūzų <• mi- 
nisteris pirmininkas.

♦
Visų vokiečių akys dabar nu

kreiptom j rytus (Rytų paktas 
— Lietuva).

e
Krupo pramone smarkiai auJ 

ga,- o Krupas gamina kanuoles 
ir ginklus Vokietijai. Pereitais

vado-

metais Krupas turėjo 665,000,- 
000 markių pelno.

♦
Latvijos kariuomenės

vybė viešėjo Lietuvoj.' Latvijos 
kariuomenės vado gert. Berkio 
garbei buvo surengti pusry
čiai Metropoly. Ten Lietuvos 
krašto apsaugos rtiinisteris gen. 
Šniukšta pasakė kalbą.

*
Londorte toli gražu 

pritaria Liėtuvai.
*

Lietuvos, Latvijos ir
kariuomenės veiks iš vieno ir 
kad geriaus susipažinti ir su
siprasti pasikeis karininkais 
(of icieriais).

«
Kauno laikraščiai nustebo, 

kada sužinojo, kad leitenantas 
Feliksas Vaitkus skrizdamas 
Lietuvon nesieks Vokietijon.

*
kauniečiai

Tyrų Vaikus ir

ne visi

Estijos

Kinuose 
jnato Tarzanų, 
Viva Vilią.

Radio setai 
jš Italijos.

dabar

Lietuvon ateina

♦
Pilka pradėjo daug eilių ra

šyti.
*

Kauniečiai labai sielojasi 
amerikiečių nutautėjimu. Vie
nok amerikiečiai galėtų nema
žiau sielotis kauniečių nutau
tėjimu. Kauniškė kalba yra tik 
pusiau* lietuviška. Kauno tea
trai ragina žmones gėrėtis žy
diškai — amerikonišku Holly- 
woodu, italų atgyvenusiomis 
operomis ir rusišku caro iš-* 
auklėtu baletu. Savo teatro 
Lietuva nei nenori turėti. O 
svetimi teatro veikalai veda 
tik prie nutautėjimo.

Tiesa, čia turi įtaisęs vienas 
pilietis neva vonias, kurioše ga
lima maudytis tik pirmadie
niais ir ketvirtadieniais. Mo- 
kestis — 2 litai. Bet ten įėjus 
baisu daros. Nuo lubų nešva
rus vanduo laša, durnų pilna, 
purvas limpa prie batų, šalta. 
Į tas vonias pripila pageltusio 
vandens ir maiAlykis,' kad no
ri. Daugiau jo negausi.

Ne jau šita “įstaiga” neži
noma sanitarinei korriisijai ?!

Jau laikas butų tuo reikalu 
susirūpinti miesto savivaldy
bei ir įtaisyti visam miestui 
padorią pirtĮ, (“L. ž.”)

ja pradėjo supirkinėti iš ūki
ninkų linuš. Turgaus dienomis 
stivažiutoja keli šimtai vežimų. 
Nors sUpitkimas vyksta spar
čiai, bet visgi tenka ūkinin
kam r gerokai eilėse pastovė
ti.

Linų rūšiavimas atliekamas 
stropiai. Nustatytos 5 rųšys: 
I — 14į40 lt; pundeliui, II —
13,2 lt., III
10,8 lt’ ir V

12 lt., IV 
9,6 lt.

Iš karto ūkininkai nedrąsiai 
vėžė, nes mane, kad bus, kaip 
su bekonais ir kad kooperaty
vas mokės žymiai mažiau, ne
gu verslovininkai, bet pasiro
dė, kad kainas ž. ūkininkų d- 
ja išmoka geresnes, negu vers
lovininkai pakelėse siūlo, todėl 
beveik visi parduodu linus tik 
ž. ūkininkų d-jai.

Ypač patfenkinti ūkininkai: 
1) nereikia “derėtis” ir išrų- 
šiavus pasako,' kiek gali mokė
ti, o 2) jokių suktybių bėra su 
svoriu: kiek sveria, už tiek 
ir išmokama. (“L. ž.”>-

Alytuje atsirado gabi šokėja

ALYTUS. — P-lė Genė Ra- 
ginškaitė, dar būdama visai 
maža mergaite pradėjo lavin
tis baleto srity ir taip išsila
vino, kad stebina savo* talen
tu. Ji retkarčiais ruošiamuose 
baliuose kviečiama pašokdavo 
scenoje. Dabar ja susidomėjo 
ir net pakvietė pamokyti gim
nazijos mažas mergaitės bale
to, kuris bus vaidinamas vasa
rio 2—3 d. gimnazijoje vaka
re. Taigi atsirado provincijoje 
baleto menininkė lietuvaite.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Biržuose superkami 
linai

BIRŽAI, vas. 2 d. — Jau ku 
ris laikas Bitžų žemės ūkio d

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blanketsirtt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tei.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nUo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:36 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So; Halsted St' 

CHICAGO. ILL.

Šaudymas! ėjo ne pras
čiau kaip Chicagoje 
prohibicijos laiku.

MAŽEIKIAI, vas. .2 d.—Sau
sio iš 28 į 29 d. naktį, dar ga
lutinai neišaiškinti, piktadariai 
kėsinosi padengti Mažeikių* apy
linkės antstolio raštinę,‘Vet ka
dangi patsai antstolis 
bonas tame pat name 
ir laiku pajuto pavojų, 
ginimas sutrukdytas.

Buvo šiaip:
- Tą naktį apie 24 vai. antsto
lį Urboną iš miego pažadino 
šunų lojimas. Pasiklausęs kiek 
ir matydamas įniršusiuos šunis 
kažką puolant, pasiėmęs revol
verį jis išėjo laukan. Tik į vos 
išėjusį Urboną iš tamsos pasi
pylė šūviai. Laimei nepataikė, 
šis skubiai įbėgo karųbarin ir 
telefonu paskambino policijai. 
Bet atvykusi vietos policija pa
sikėsinto jų jau neberado.

Apie įvykį tuoj buvo duota 
žinia kaimyninių nuovadų po
licijai.

Tirkšlių polic. nuovados vir
šininkas Žilėnas atatinkamose 
vietose išstatė Sargybas, o pat* 
sai saugojo pačiame Tirkšlių 
miestely. Neilgai teko laukti. 
Iš Mažeikių pusės miestelin 
smarkiai įvažiavo vežimas, pri
sėdęs vyrų. Žilėnas, įtardamas 
juos, sukomandavo: ‘Tvankas 
aukštyn!” Iš vežimo pasipylė 
devyni šūviai, du pataikydami 
į kojas ir vienas į krutinę ir 
plaučius. Žilėnas taip pat at
sakė šūviais, bet nepataikė. 
Vežimas visu smarkumu nuva
žiavo per Tirkšlius tolyn.

Sužeistasis nuov. viršininkas 
Žilėnas paguldytas Mažeikių1 
apskrities ligoninėje. Sako, pa
vojaus gyvybei nesą,

Antstolio namo sienoj į raš
tinę rasta išgręžta skylė. Ma
tyti, butų per ją jpylę benzi
no ar žibalo ir butų padegę.

Įvykis stropiai policijos ti
riamas. Pasikėsinimo org&niza-' 
toriam įtariamas stambus Ūki
ninkas. (“L. ž.”)

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevafd 2800 
Rez. 6515 So. Rockwęll St 

Tel; RėpUbl(c 9723

AKIU SPECIALIŠTAI

gyvena 
pasikė-

DR. VAITUSH, OPT.
LIE’fUV'lŠ 

Optoinetrically Akių Specialistas.' 
Palengvins akių itempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervųo<u- 
mo, skaudamą akių karšti,' atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. SpeęiahS atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuą 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely' atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNĖR
LiETUyiŠ

Yards 1829 
ddSBSilk Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių^DĮrbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
valandos uo 10—4^ niib 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir1 nedėl. pagal sutari] 
Rez. 6631 So. Califbriiia Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak. 
į išskyrus seredomis.

KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAS
27 1 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dgfcviaokių akių

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė,
Kaniphs 18 St. Phonč Canal 0523 
Valandos nUo 9:30 iki 12 ir. nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviškai

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
,6-8 v. v. Nedelioj pagal sutarti

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR; C. K. KLIAUGĄ
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420; W. Marąuette Rd.
arti Western Avė. Hemlock 7828

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

2400 Wėst Madison' Street
Vai. 1 iki 3 po. pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Sėeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597’

Dr. V. A* Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos, nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
1 vai.', NedSliomis nūo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Res. 6600 South Artesian' Avenue. 
Phone Prospeęt 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR,, CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

i . .....t..............      , ..................

, . Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

NAUJOJ VIETOJ

Dr. J. A. Paukštis
I " DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ. Tel. Laf. 312?
Vai. nuo 10 iki 9. Ned. ir Seredoj 

pagal sutarti.
Res. Virginia 0767

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vhl. ryto, nuo 2 iki I
vai, PO pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.

Nedaliomis mio 10 iki 12 
valandai dieną.’< <

• Phone,M1DWAY 2880

Telefonas Ykrds 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

vakaro. . ,
valandai dieną. <

Ofiso Tel. Calumęt 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. • Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

šakiuose nėr pirties
ŠAKIAI, vas. 2 d. HHHH 

rodos, dar niekad pirties netu
rėjo. Vargu ar bėrasis dar bent 
vienas apskr, miestas, 
me nebūtų pirties,

šakiai,1

kuria-

Dr. C. MICHEL Oi D*
Kalba Lietuviškai

Kreivu akių spėria* 
listas. Vaikų kreivas 
akis Ištaiso be ope- 
racijos. Pig i o m 1 s 
kainomis, lengvais I 
išmokėjimais; P r i- WaMi* 
t a 1 kinimas akinių OMMįIĮF 
teisingas mažiems : 
ir dideliems Pata
rimai dykai.

• f • , ■ ’ •

4654 So, Ashland Avė.
prie 47tfi St. ant 2 lubų. 

TeL Boulevard 1242

Visi Telefonai: 
Yards 1741- 

1742 
LAIDOJAM PIGIAU 

NEGU KITI
Ambulance Patarna
vimas Dieną ir Nak
tį Modemiška Kop

lyčia ir Vargonai 
; DYKAI!

J, F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius per 30 Mėtų

4605-07 S. Hermitage 
Avenue
Skyrius

4447 S. Fairfield Avė.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J. J.Bagdonas
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 West 63rd St. — 
10734 S. Michigan Avė.

N. RADIS CK.
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 Ct;
Tel. Cicero 2199 

CICERO. ILL
ATĖJUS LIŪDESIUI 

PASIRINKITE!!

Juozapas Eudeikis

Simoii M. Skudas
J3RĄBOĘJUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St. i
8^7

ir

Tėvas
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patamarja' laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

šti darbu būsite užganėdinti;
2314 W; 23rd PU Chiėa^o 

Tel. Ganai 2515 arba 2516

W Cietro 6927

Tet Lafayette 3572 
J. Liulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4092 ARCHER AV.

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Telefonas Yardą 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. .

3310 Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai 
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

TeL

I. J. ZOLP
. GRABORIUS . 

1646 West 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct
Cicėro 3724. Koplyčia dykai

ir
. • s . t:

- ...............................



NAUJIENOS, Chicago, IIL

Karai dėl Tikėjimo

buvo

Ketvergą

įsivaizduokit

Gerkit ir Reikalaukit
arba

PETER PEN

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN 
KANTER

karų laikais daug 
dvasinei vyriausy-

AM

dideli 
» jog

$5.00 
69c

mus 
valdė

kkbll, 
LOOK 
WH0'S 

HERB.
SA.D1B, 

WA9 
MAITINO 
UNDBRA 
CLOUD/

Pirmadienis, vas. 25, 1935

per savo 
i e 10209

sudc- 
žmo- 
nciš- 
9710 
įvai-

VVUEQB WOUUO 
vve BEs NOW 
SADlE WEQENT 

<50 SNlAftr?

“Laikas eiti Dievui į par 
—taip kalbėjo popde- 

tarytum pats Dievas bu-

EMJOMtMO 
psacs

■ ■ ano . ■ ■ , 
C Al. NA.

WBLL, OP 
ALŲ TV4E; OOOO 
UUCKl umtub 
MB GADIE i A 
'AT A oiau — 
VOU «SUQfeUV 
KNOVV VOUQ
ONH0NJ6/ _

Visose Alinise 
Mutual Trijų 

žvairždiii 
Kentucky 
Bourbon

Ypač žiauriai 
Ispanijos inkvizitoriai. 
Ispanijos inkvizitorius, 

Terkvemada, 
pasmerkė api 

. .Jie gyvi buvo

WE GAN 
CONTINUE 

OUR 
JOURNEY

ir dvasi- 
kad visi 
ir maži 
jdavinės

TWEQ& IS eOMKTMlhJC 
ON THAT CUOUO AMEAJD

OF U6| .Tad popiežius įsakė pasauli
nei valdžiai, kad ji paskelbtų 
albigensams karą ir išnaikintų 
juos, 
galbą 
žius, 
tų negalėjęs jų įveikti, jei bu
tų norėjęs. Susirinko didelė 
kryžiuočių kariuomenė. Jai 
vadovavo grafas Simonas 
Monfortas. Žinoma, jis nedy- 
kai ėjo prieš eretikus: jis no
rėjo pagrobti jų turtus ir že
mę, žodžiu sakant, pasipelny
ti. Tai, kad jie buvo krikščio
nys, jam visai nerūpėjo.

žmonių 
Dvasinė 
budais 
žmones, 
eretikais 
kėjimą. Ji nekęsdavo kiekvie
no, kuris saviškai galvodavo. 
Dvasine vyriausybė sakė, jog 
ji esanti “vienintelis tiesos in
das“, o visi' kiti turį sutikti su 
jos mokslu arba turį nuošluoti 
nuo žemės nevengiant, kad ir 
kruvinų priemonių.

Ir šit popiežiai surengė kry
žiaus karą ne prieš mahometo
nus, bet prieš krikščionis, ku
rie, jų nuomone, buvę eretikai.

Daug tokių eretikų gyveno 
Prancūzijos pienuose, Provanse, 
prieš 600—700 metų. Jie vadi
nosi albigensai, šie žmonės bu
vo dori ir gyveno, kaip liepė 
Evangelija. Todėl jie ir neken
tė dvasinės valdžios nedorų dar-

Bargeny Specials!!
Moterims Vilnoni *7Qf*
Svederiai ..................... I
Moterų Radi- 
kuliai ............................................wwW
Mažulėlių Sniego 7Qa
Siutai -------- -------------------- I wv»
Kūdikiams Čebatukai 
Mažų šaižų ..............
Vyrų 3 šmotų Siutai 
tikra sensacija .......
Vyrams Marš
kiniai ........................
Kaklaraiš
čiai ...........................

išmušta daugiau kaip 2000 
žmonių tokių pat krikščionių, 
tik ne taip tikinčių. Tos žudy
nės įvyko Šv. Baltramiejaus 
naktį. Tam buvo prisirengta 
iš anksto. Kad atskirtų kata
likus nuo “eretikų“, visi ka
raliaus ir popiežiaus šaliniu-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD M ■ !
arti St.Louis A v. Tel. Kedzie 8902 jOiĮM
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pooL vMKSaaia
Rusiška ir turkiška pirtis " >

Moterims seredomls Hd 7 v. v._______ ’

kada 
pagelba, yra

Valandos kasdien nuo 8 iki 6 — Ketverge ir Subatoj vak. iki 8:30

Taip krikščionys anais lai
kais persekiodavo krikščionis. 
Jie net turkų nepersekiodavo 
taip baisiai. Persekiojo tik už 
tai, kad ramus ir susipratę 
darbo žmonės nesutiko dėl šio 
to su kunigų mokslu. Dargi 
mahometonai niekuomet ne
persekiojo taip krikščionių, 
kaip tie kryžiuočiai.

Del kunigų kaltės tekėjo 
upeliai krikščionių kraujo.

Dvasininkai visaip stengėsi 
surasti eretikus. Jie išgalvojo 
įvairius budus ir priemones 
atskirti eretikams nuo ištiki
mųjų. Jie stengėsi įbauginti 
žmones, kad šie tikėtų ne taip, 
kaip trokšta jų pačių sąžinė. 
Kitaip sakant, dvasinė vald
žia ugdė žmogaus sieloje me
lą ir veidmainystę. Ir visa tai 
—“Dievo garbei“. “Tikėk mu
sų mokslu, o ne,—tai busi 
nužudytas arba sudegintas.” 
Bailieji žmonės, suprantama, 
mostelėję ranka, darydavo 
taip, kaip patikdavo dvasinei 
valdžiai. Taip . darydavo ir 
niekšai parsidavėliai, o tei
singiems, doriems žmonėms 
palikdavo tik kentėti. Jie sa
kydavo dvasinei valdžiai: 
“Mano tikėjimas yra mano 
sąžinės dalykas, ne jūsų. Už 
tikėjimą atsakau aš Dievui, 
bet ne jums.” Dvasinė valdžia 
atsakydavo: “Ne, už tave at
sakome mes.” Ir atiduodavo 
nepaklusnųjį nukankinti.

arabų Kristaus grabą, 
vadiname kryžiaus

mas 
ei j a, 
mas 
įvairiose

LAND 
OF 

JUST 
SUPPOSIN' 
(MAYBE),

įskaitant 
kad buvo 

W Jis tiki, j valdžios išlaidų sumažinimą iki žemiausio laips-.
■ nio bet palaikant gerą tvarką ir gerą patarnavimą.

Pirmyn prie pakėlimo 12 wardo su Aldermanu Bryan Hartnett

Susitarus 
> įsteigtas 

kuris 
mūsiškai 
Tokių teismų pristeigė 

šalyse. Jie elgėsi la
bai žiauriai. Karaliai visada 
jiems padėdavo, dėl to, kad 
teismai, atėmę iš eretiko tur
tus, atiduodavo juos dažniau
siai karaliams 
elgėsi 
Vienas 
vardu 
amžių 
žmones 
ginti. Be to, apie 69,000 
nių išmirė kalėjimuose, 
kęsdami kankinimų, o 
žmonių buvo pasmerkti 
rioms bausmėms. Visi jų tur
tai buvo atimti jų persekio
tojams. Iš tos pat Ispanijos 
varė 800,000 žydų vien už tai, 
kad šie tuoj nepriėmė krikš
čionių tikybos, šimtai tūks
tančių žmonių skurdo dėl sa
vo tikėjimo kalėjimuose ir 
buvo negirdėtai kankinami. 
Vienuoliai, karaliams leid
žiant, kankindavo tokiu įnirti
mu, kokio nežinojo net lauki
niai indėnai.
Švento Baltramiejaus naktis.

Ilgainiui žmonių akys atsi
darė.,

Daug žmonių pamatė, kad 
didžiausi krikščionių nusidėjė
liai yra pati dvasinė valdžia 
su popiežiais. Atsirado tokių 
žmonių, kurie atsisakė klau
syti dvasinės valdžios. Jie ėmė

Zllll 
albigensai išžudyti, visa 
paversta dykuma, štai, 
siautęs Dievo kerštas.

Inkvizicija.
Tų laikų pasaulinė 

nė valdžia nutarė, 
gyventojai — 
turi pasižadėti 
eretikus. Kitaip sakant, dvasi
nė ir pasaulinė valdžia verte 
ne tik suaugusius, bet ir vai
kus sekti išdaviko Judos pė
domis. Dvasinė valdžia taip 
nekęsdavo eretikų, jog iškas
davo iš kapų net numirėlių 
lavonus ir degindavo juos, jei
gu paaiškėdavo, jog velionis 
buvo eretikas. BISMARCK BEER

“WITH THAT GOOD OLD FLAVOR”
4138 Archer Avenue. ■ Tel. Lafayette 0401
MIKE DZIMIDAS, PRISTATYTOJAS. . ... CHICAGO, ILL.

kietija beveik visa buvo su
naikinta. ,

Dėl ko žmonės taip įnirtę 
pešėsi dėl tikėjimo? Del to, 
kad kiekvienas laike savo ti
kėjimą teisingesniu ir geres
niu už kitų. Laikydamas savo 
liejimą tikriausiu, norėjo pa
traukti kuo daugiausia į -sa
vo pusę, nors ir jėgą varto
damas. Toks savo tikėjimo 
brukimas kitiems buvo nau
dingas karaliams ir dvasinin
kams.

Daug ko nustojo dėl tokių 
karų ir karaliai, ir dvasinė flnrainLiiflo “N nncn 
valdžia. Pagaliau net jie pa- Ual MUKI lt b IVlIUbt

lys suprato, jog kiekvienas 
gali melstis ir tikėti, kaip 
tinkamas.

Popiežių galybė sumažėjo. 
Daugelis krikščionių išsivada
vo iš popiežių. Jie gavo tei
sės tikėti, kaip liepia jų są
žinė, bet ne kaip kas įsako.

Dėl tos laisvės turėjo pra
lieti kraują milijonai žmonių. 
Ką butų pasakęs, visa tai savo 

(akimis matydamas Kristus, 
I kurs įsakė mylėti artimą savo, 
kaip pats save?!

Santa Fe ir pravažiavimas prie 47-tos ir Archer Avenue, 
mas l " . ................. '. .
Kontraktas šiam projektui bus pradėtas trumpoj ateity, 
gatvių apšvietimo. f „ .
žimų Taksi? be cento ėkspensų taksų mokėtojams 
ir alėjų stovį. Išgavo 
Kedzie j vakarus iki 
Avenue nuo 31-mos gatves iki 39-tai gatvei, padengiant išlaidas iš 
valstijos gasolino taksų pinigų.
4 Turi 100% rekordą Miesto Valdyboje už nuolatinį atsilankymą 

■ ir užgirimą už tai, kad sąžiningai tarnavo CJricagai ir 12 war« 
do piliečiams.
5 Kaipo aldermanas širdingai kooperavo su kiekvienu vietos biz- 

■ mieriu, atletikos kliubų, ir kitomis organizacijomis pagerinime 
saugumo ir trafiko ir, kad padaryti Brighton Parką didžiausia ir 

geriausia miesto dalim Chicagoje.
6 Gavo daugiau parėmimo nuo įtekmingų organizacijų negu 

■ kuris kitas aldermanas šio wardo istorijoje.
7 Jis tvirtai tiki į Prezidento Franklin Delano Roosevelto nusista- 

■ timą ir idealus.

8 Jeigu bus išrinktas, prižada ugdinti žmonėse susidomčjimą 
■ savo apielinke ir kovoti už didesnes algas ir augštesnį gyve« 

nimo standarta.
9 Jo svarba ir pagarba taip pakilo Miesto Valdyboje kad jis

■ tapo paskirtas į svarbiausias valdyboje komisijas, įCJ..... 
Finansų Komisija, Vietines Transfortaciios, Vietinių Išdirbysčią, Gat
vių ir Aliejų,Policijos ir Geležinkelių Terminais, be to, _
pirmsėdžiu Specialių Assessmentų Komisijos.

Panedėlį — Utarninką — Seredą
MILŽINIŠKAS PRATUŠTINIMAS

Bargenai! Bargenai! Paskutinis pašaukimas i visų žieminių daiktų 
Išpardavimą! Viskas turi būt parduota. Nežiūrint kur negyventumėte, 
jums apsimokės atvažiuoti i ši dideli bar genu Outleta ir taupyti tikrus 
pinigus! Atvažiuokit šiandien! Atvažiuokit rytoj! Bet atvažiuokit!

Tikras Bargenų Piknikas!*
MOTERŲ IR MERGINŲ ŽIEMINIAI ’ ■ ^7 ^7

KAUTAI
x Kailiais padabinti 

x Naujenybės
x šiltu Pamušalu Tarpeliuose

siuvo baltą kryžių ir su tuo 
kryžiumi atliko žudynes. Stai
ga visose bažnyčiose pradėjo 
skambinti varpais. Minios ap
siginklavusių žmonių puolė 
gugenotų namus. Užklupo

i ir bežudy- 
dami; tai buvo girtuokliai ir 

i. Ir loki ištvirkė
liai žudė geriausius tų laikų 
žmones, žudė Dievo vardu, 
pritariant dvasinei valdžiai. 
Kryžeiviai žudė kiekvieną su
gautą albigcnsą. Jie net did
žiuodavos žudydami tuos žmo
nes, kurie nepadarė jiems nie
ko blogo. Kareiviai klausda
vo dvasinę vyrįąusybę: “Kas 
mums dabar žudyti? Kaip at
skirti geri katalikai nuo ere
tikų?” Dvasininkai atsakyda
vo: “Muškite visus, Dievas 
aname pasaulyje atsirinks sa
vuosius.” Kartą 7000 albigen- 
sų pasislėpė vienoje bažny
čioje. Kryžeiviai su kunigais 
sudegino juos ten gyvus. Be 
to, apie 20 tūkstančių albigen- 
sų išžudė, jų žemes nuteriojo, 
namus sudegino. Dvasinė val
džia gyrėsi tuo ir rašė popie- 

kad beveik visi eretikai 
šalis 
kaip

Tai atsiliko rugpiučio mėn

m popiežiais bu- skaityti šventąjį Raštą ir 
tam tikras leis-’svarstyti jį, nepai „

vadinosi inkvizi-'sinės valdžios aiškinimų. Te
sakant tardy- kių žmonių atsirado kiekvie

noje šalyje. Jų atsirado tiek 
daug, jog net inkvizicija ne
begalėjo jiems nieko padary
ti. šie žmonės nutarė ginti 
save ir savo tikybą. Dvasinė 
valdžia ėmė su jais kovoti, 
bet nugalėti nenugalėj< 

Popiežiaus pusėje
daug karalių, kili buvo prieš 
popiežių. Prasidėjo karai tarp 
įvairių šalių dėl tikėjimo, 
prasidėjo tikybiniai karai. 
Krikščionys kariavo su krikš
čionimis vien dėl to, kad ne 
vienaip suprato šventąjį Raš
tą. Karai, kaip ugnis, apėmė 
kai kuriuos kraštus. Jie buvo 
labai žiaurus.

Prancūzijoje 1572 metais 
išžudė apie 70 tūkstančių 
žmonių, vadinamųjų gugeno-

Mutual LiguorCo
4707 S. Halsted St 

Tel. TAROS 080S

Tai buvo atlikta karaliaus 
Karolio IX-to įsakymu su dva
sinės valdžios palaiminimu. 
Viso to didžiausia kaltininke 
buvo karaliaus motina Katri- 
na Mediči. Popiežius, apaštalo 
Petro vietininkas, užuot drau
dęs savo sužvėrėjusius šaliniu 
kus, džiaugėsi eretikų sker
dynėmis. Jis liepė dargi at
laikyti bažnyčiose pamaldas 
ir pagiedoti: “Tave Dieve 
garbiname.“

Beveik tuo pat laiku ereti
kų žudynės ėjo ir Olandijoje. 
Daugelis didelių miestų buvo 
atiduota plėšti girtiems, žiau
riems ir ištvirkusiems karei
viams, kurie iškėlė negirdė
tas skerdynes. Čekijoje krikš
čionių savitarpinis karas dėl 
šv. Rašto nevienodo suprati
mo truko apie 15 metų. Vo
kietijoje tikybinis karas, ku
ris prasidėjo 1618 metais, tru
ko ilgiau kaip 30 metų. Di
džiausios mahometonų sker
dynės nebuvo taip baisios, 
kaip kad karai krikščionių su 
krikščionimis dėl tikėjimo 
skirtumų. Tie karai dideliau- 
sius žemės plotus pavertė dy
kumomis. Ištisi miestai išny
ko. Taip antai, Čekijoje buvo 
prieš karą 732 miestai, o po 
karo liko vos 130; gyventojų 
buvo daugiau kaip 3 milijo
nai, o liko vos 780,000. Vo-

MES TIKIME I ALDERMANĄ

BRYAN HARTNETT *
ir j šviesesnę

BRIGHTON PARKO ATEITĮ
BALSUOKITE UŽ JĮ VASARIO 26 DIENĄ

Mes esame su Aid. Hartnettu 100% ir 
pilniausiai palaikysime jo kandidatūrą!

10 PRIEŽASČIŲ KODĖL

BRYAN HARTNETT
TURI BŪT IŠRINKTAS 12 WARD0 ALDERMANU

Jo buveinė adresu 351South Washtenaw Avenue buvo atda
ra visiems šio wardo piliečiams, kurie norėjo su juo pasitarti 
gauti nuo jo patarimą.
Jis per savo asmenišką įtekmę išreikalavo daugiau naujo as
faltavimo gatvių 12 warde negu bile kuris kitas aldermanas 
nors gavo savo warde. Kiti projektai kurie buvo gauti su jo 

i: .
Pabudavojimas Thomas Kelly High School. Nauja Ugnagesių 
Stotis prie 43-čios gatvės ir Sacramento Avenue. Iškėlimas 

i. Užbaigi- 
proceduros atidarymo California Avenue, prie 49-tos gatvės, 

‘j. Pratęsimas 
Daugelį mylių gatvių pataisyta iš Miesto Ve- 

i. Pagerino gatvių 
srmitą dėl busų patarnavimo ant 47-tos nuo 
ostner Avenue. Išasfaltavo Califonia

Prieš kelis šimtus metų, ra- Prasidėjo baisi nekaltų ai
žo “L. U.“, Vakarinėje Euro-| bigensų skerdynė. Simono 
poje kilo vaidai tarp katalikų Monforto kareiviai buvo tam- 
bažnyčios ir karalių. Vaidai kilo sus ir žiaurus žmonės, jau pa- 
dėl pinigų, žemių, valdžios ir senę beplėšdami 
kitokių žemiškų gėrybių

XI amžiuje popiežius sukėlė paleistuviai 
Europos karalius ir jų valdi- 

į karą su arabais, kurie 
Palestiną (šventąją že- 
Arabai buvo Mahometo 

tikėjimo. Todėl popiežius ragi
no visus eiti į Palestiną ir at
imti 
Tuos karus 
karais.

Kryžiaus 
turtų teko 
bei, nes kryžeiviai, eidami į ka
rą, dažnai savo turtus palikda
vo dvasininkams globoti. Mili
jonai žmonių žuvo kryžiaus ka
ruose. Dvasinei vyriausybei li
ko daug pinigų ir begaliniai 
plotai žemių. Ji labai pralobo. 
Karaliai, tai pamatę, pareika
lavo iš dvasinės vyriausybės 
mokesčių, kuriuos mokėti ka
raliams griežtai atsisakė.

Ėmė peštis dvasinė valdžia 
su pasauline. Dvasinės valdžios 
užtarj’tojas buvo popiežius. Vie
nas popiežius, vardu Bonifaci- 
jus, parašė prancūzų karaliui 
Pilypui: “Pranešam tau, kad tu, 
kaip pasauliniais reikalais, taip 
ir dvasiniais priklausai mums, 
ir kas kitaip mano, tą mes ap
šaukiame eretiku“. Pilypas at
sakė popiežiui: “Tegul žino ta
vo didelis kvailumas, jog mes, 
karalius, būdamas pasaulinė 
valdžia, nieko nepriklausome. 
O kas galvoja kitaip, tas pa
mišėlis ir kvailys”.

Karaliams pirmiausia rūpėjo 
pelnas. Apie tai galvojo ir po
piežiai. Plėšti žmones nesidro
vėjo. Karaliai plėšė juos, kaip 
“Dievo pateptieji” ir gynėjai 
nuo išorinių priešų, o popie
žiai dėl to, kad mokesčius jiems 
nustatę patys apaštalai ir kad, 
mokant dvasinei valdžiai, gali
ma esą patekti į dangaus ka
ralystę. Iš pradžių žmonės ken
tė ir mokėjo. Karalių ir dvasi
nės valdžios rinkliavos augo. 
Ypač tuo pasižymėjo dvasinin
kai. Savo gobštumu jie pranešė 
net karalius. Ji paskelbdavo 
eretiku tą, kuris drįsdavo abe
joti popiežių šventumu arba 
kuris ne visai su juo sutikdavo. 
O abejojo visi šviesesni žmonės, 
kurių širdyse neužgeso tiesos 
ugnelė. Toki žmonės buvo ken
ksmingi dvasinei vyriausybei 

kad per juos mažėjo 
pasitikėjimas kunigais, 

vyriausybė visokiais 
persekiodavo tokius 
Ji vadindavo tokius 

, t. y. pametusiais ti-

nupirks
BOVELNINES pirštines 

BERETS 
ŠALIKUS 
MUILĄ

TOILETO REIKMENYS

juos bemiegančius ir žudė, ki- 
isydami dva- tus nuogus metė į gatvę, o ten 

iš jų tyčiojosi sužvėrėję “krik
ščionys“ su baltais kryžiais.
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GINKLAVIMOSI LENKTYNES

Nepasisekus Tautų Sąjungos nusiginklavimo kon
ferencijoms prieiti kokią nors konkrečią sutartį dėl 
ginklavimosi apribavimo, visos šalys dabar didina savo 
armijas ir karo biudžetus. Eina ginklavimosi lenktynės.

I šitas lenktynes įstojo jau ir Jungtinės Valstijos. 
Atstovų butas Washingtone paskyrė kariuomenės rei
kalams 378 milionus dolerių. Tai yra didžiausia suma, 
kokią kada nors Amerika yra nutarusi išleisti tokiam 
tikslui taikos metu.

Pati savaime tokia išlaidą nebūtų jau taip baisi to
kiais laikais, kada Amerikos kongresas skirsto bilionus 
dolerių viešiems darbams, pašalpoms ir kitiems daly
kams. Bet kuomet didina savo karo išlaidas Amerika, 
kurią niekas neketina užpulti, tai militarizmo slibinas 
kelia galvą visame pasaulyje.

Armotomis ir šautuvais pasaulio gerovė nebus grą
žinta. Gerovei pirmiausia reikia saugumo. O saugumą 
gali suteikti tiktai pastovi taika. Kada šalys viena prieš 
kitą ginkluojasi, tai ne taika, bet karas yra žmonių 
mintyse.

RAUDONOJI ŠMĖKLA
i!1 .•

Visoje, eilėje valstybių yra įteikta legislaturoms 
įstatymo sumanymai prieš komunistus. Vieni jų reika
lauja, kad komunistai ateiviai butų deportuojami; ki
ti — kad butų uždraustos komunistų organizacijos ir 
spauda; treti — kad butų pašalinti iš mokyklų mokyto
jai, kurie pritaria komunistų idėjoms.

šitie užsimojimai įstatymais sunaikinti komunizmą 
yra pavojingi visokiam pažangiam judėjimui. Po prie
danga “komunizmo naikinimo” valdžios įstaigos gali 
neretai suduoti smūgį bet kuriai darbininkų organiza
cijai arba darbininkų grupei, kovojančiai prieš išnau
dotojus. Panašių atsitikimų yra pilna Amerikos istori
ja. Užtenka prisiminti tiktai tas medžiokles ant anar
chistų, kurios seniau taip dažnai būdavo daromos. Kiek 
darbininkų streikų buvo tuo budu sulaužyta!

Komunizmas yra vartojamas, kaipo baidyklė — ne 
dėl to, kad valdžia arba kapitalistai jo bijotų, bet dėl to, 
kad yra patogu juo neprotaujančią publiką gąsdinti. O 
patogu yra .dėl to, kad komunistai savo neišmintingais 
obalsiais ir savo akyplėšiška taktika parūpina medžia
gą, iš kurios yra lengva “velnią malevoti”. Jie šūkau
ja apie “diktatūrą”, grasina visiems smurtu, kurie 
jiems nepritaria; garbina Rusijos valdžią, kuri žudo be 
teismo net savo partijos narius; nuolatos plepa apie 
“revoliuciją” ir valdžios nuvertimą; visus keikia ir nie
kina...

Per 15 metų savo “veikimo” Amerikoje komunis
tai dar nė vienam proletarui nėra iškovoję vieno duo
nos, kąsnio, bet daug kartų jie darbininkams pakenkė, 
sugriaudami jų organizacijas arba sudemoralizuodami 
jų eiles kovos fronte. Kapitalistų klasei jie visai nepa
vojingi. Tačiau, panaudodami komunizmą, kaipo šmėk
lą, darbininkų išnaudotojai gali terorizuoti niases, ir, 
matyt, jie prie to rengiasi.

Juo greičiau darbininkai nuo komunizmo atsirube- 
žiuęs, juo mažiau galės jų priešai šitą baubą prieš juos 
vartoti.

Apžvalga
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ĮKYRUS melagiai
Vaidyla ir jo bendradarbis 

Smulkutis rašo “Sandaroje”, 
kad socialistai ar “Naujienos” 
kada tai skelbę obalsį “Lietu
vai nė cento”. Tai yra melas.

šitą melą kadaise sufabrika
vo ir paleido apyvarton J. O. 
Sirvydas. Kai tik jisai jį pa
skelbė, “Naujienose” buvo už
protestuota ir pareikalauta, kad 

; , Sirvydas nurodytų, kada ir kur 
jisai tą jo tariamą obahį*užti-

ko. Bet jisai niekuomet to ne
nurodė.

Tarp padorių žmonių yra to
kia taisyklė:, jeigu kas nors iš
kelia kaltinimą ir/paskui pasi
rodo, kad jisai negali jį parem
ti faktai®, tai toks melagingo 
kaltinimo autorius privalo jį 
atšaukti, o kad ne, tai jisai pa
silieka melagis ir šmeižikas vi
suomenės, akyse,

Bet J. O. Sirvydas savo me
lo neatšaukė. O “Sandaros“ ra
šytojai dabar tą melą kartoja. 
Tai ar jie yra padorus žmones?

KAPITALO IŠPIRKIMAS
Komunistiško “centro biuro” 

galva, * Antanas Bimba, ryžosi 

įrodyti, kad šių dienų socialis
tai kartoja anarchistų idėjas, 
kurias Engelsas ir Marksas' su
kritikavo jau 60 ar 80 metų 
atgal. Matyt, kokioje nors bro
šiūrėlėje jisai užtiko šį-tą apie 
francuzų sociologą Proudhoną, 
kuris buvo, sugalvojęs tam tik
rą būdą ekonominei visuomenės 
sistemai pakeisti, ir Bimba įsi
vaizdavo, kad socialistai šiandie 
kopijuoja tą francuzą, kada jie 
sako, jogei, perimant pramones 
į visuomenės rankas, bus prak
tiškiau už tas pramones atly
ginti savininkams, negu kad jas 
atimti be atlyginimo.

“Gentibiurių” lyderis, nenu
rodydamas šaltinio, iš kurio ji
sai ima savo citatas, paduoda 
šitokią Fr. Engelso laiško iš
trauką apie aukščiaus paminė
tojo Proudhono planą:

“Proletarai turės taupyti 
smulkius šėrus (? — “N.” 
Red.). Tais serais pirmoj vie
toj... viena ar kita dirbtuvė 
bus įsteigta vienos ar dau
giau rankdarbystės (? — 
“N.” Red.) šakų. Dalis šėri- 
ninkų tenai dirbsią ir pro
duktai bus (1) parduodami 
šėrininkams tokia kaina, kiek 
verta žalia medžiaga, pride
dant darbą (tie šėrininkai 
nemokės jokio pelno) ir (2) 
jeigu pasidarytų perviršis 
daiktų, tai jie butų parduo
dami esamomis kainomis pa
saulinėje rinkoje. Kuomet 
tos ^bendrovės (draugijos) 
kapitalas padidės, per naujus 
narius arba tolimesnėmis 
taupmenomis senųjų šėrinin- 
kų, jis (kapitalas) bus pa
naudojamas įsteigimui nau
jų dirbtuvių ir fabrikų ir t.t., 
ir t. t. — visi proletarai tu
rės darbus, visos krašto pro- 
duktyvės spėkos bus supirk
tos ir tuo budu kapitalas 
buržuazijos rankose neteks 
galios komandavoti darbui ir 
daryti pelnus!”
Tai šitą Proudhono planą di

dysis Antanas lygina su socia
listų sumanymu, kąd privatinio 
kapitalo įmonės butųrwpėrirntds 
j visuomenės rankas su atlygi
nimu. Į tai reikia atsakyti, kad 
“centro biuro” (teoretikas nesi- 
žino ką šnekąs.

Jisai nesupranta nei Proud
hono idėjos, nei šių dienų so
cialistų teorijos. Proudhonas ne
pripažino politinio veikimo. Po
litikos klausimams jisai buvo 
tiek indiferentiškas,* kad, nežiū
rint į jo griežtą radikalizmą 
ekonomijos, moralybės ir baž
nyčios dalykuose, jisai nesipy
ko net su atžagareiViška Bona
parto Trečiojo valdžia. Proud- 
honas manė, kad į valdžios da
lykus visai nereikia kištis; jo 
išmanymu, žmonės bus tiktai 
tuomet laimingi, kai jie išmoks 
vadovautis vien (tik dorovės įs
tatymais ir visai apsieiti be 
valdžios. Todėl jo idealas buvo 
“anarchija“, t. y. toks (įsivaiz
duotas) visuomenės stovis, kur 
jokios valdžios nėra. Jisai, ro
dos, pirmas ėmė vartoti ir tą 
žodį “anarchija“.

Na, tai ar galima šitokią te
oriją lyginti su socialistų moks
lu, kuris sako, kad darbininkai 
galės išsivaduoti nuo išnaudo
tojų jungo tuomet, kai jie, po
litiškai susiorganizavę, paims į 
savo rankas valdžią?

Pramonės perėmimas iš 
privatinių rankų

Toliaus. Socialistai sako, kad, 
vykinant socializmą, viena pra
monė po kitos bus perimtą, su 
valdžios pagelba, j visuomenės 
rankas. Šitoje mintyje nėra nie
ko fantastiško, nes ji jau daug 
kartų buvo išbandyta praktiko
je. Sakysime, yrą ne mažai 
miestų Amerikoje, kur iš pri
vatinių kompanijų buvo per
imta į municipaliteto rankas 
gaitvekariai, elektriką arba Van
dens įmonės (vandens tiekimas 
daugumoje miestų nuo pat pra
džių buvo miesto rankoj; bet 
kai kur tam tikslui buvo susi
dariusios privatinės kompani
jos). Ką tokiuose atsitikimuose 
miestas daro? Jisai apkainuoja, 

inėk įmonė verta, išleidžia bo
nus ir tais bonais atlygina įmo
nės savininkams. Paskui įmo
nės pelnu jisai kasmet atmoka 
bonus. Laikui bėgant, įmonė 
pilnai išsimoka, ir paskola, ku
rią miestas buvo užtraukęs (bo- 
nąi yra paskola), išnyksta.

Panašiu budu galės būt per
imti iš privatinių kompanijų 
rankų, sakysime, geležinkeliai, 
kai valdžia nutars tai padaryti. 
Tas laikas ateis. Prezidento 
Roosevelto paskirtas “geležin
kelių koordinatorius“ savo ra
porte jau yra pareiškęs, kad 
anksčiau ar vėliau geležinkeliai 
turės būt paimti j valdžios ran
kas, nes privatinės kompanijos, 
besivaržydamos dėl biznio, ne
stengia juos kaip reikiant su
tvarkyti.

Bet ar butų geriau, kati, val
džia, užuot davus atlyginimą 
tiems žmonėms ,kurie turi ge
ležinkelių kompanijų šėrus; tie
siog sukonfiskuotų geležinke
lius, o jų šėrininkams pasaky
tų: “Pasikarkite!” šitaip pa
sielgdama, valdžia ne tik su- 
bankrutytų šimtus tūkstančių 
žmonių, kurie turi geležinkelių 
šėrus, bet ir padarytų didžiau
sią suirutę visame krašto biz
nyje. Daug bankų, kurie laiko 
tuos šėrus, turėtų užsidaryti. 
Daug apdraudos kompanijų ir 
fraternalių organizacijų, kurios 
yra investavusios į tuos šėrus 
stambias sumas pinigų, turėtų 
panešti skaudžius nuostolius ir, 
gal būt, patektų į recyverio 
rankas.

Vadinasi, bandant konfiskavi
mo keliu suvalstybinti arba su
visuomeninti pramones, kiek
vienos stambesnės pramonės 
perėmimas iš privatinių rankų 
reikštų baisų sukrėtimą ekono
miniam krašto gyvenimui. Juo 
labiau progresuotų tokia “so- 
cializacija”, juo labiau didėtų 
biznio bankrotavimai; ir kada 
“socializacija“ butų užbaigta, 
tai vietoje ekonominės sistemos 
turėtume vien tįį gruvėsius. 
Taigi Bimbos keliu einant, tek
tų pirma viską sugriauti, o jau 
paskui iš griūvėsią pradėti sta
tyti naują ekonominę santvar
ką. Bet kaip per tą “pereina
mąjį laikotarpį” gyventų dar
bininkų masės, kurių būklė 
soliučiai priklauso, nuo to, 
pramonės ratai sukasi, ar

Tas, konfiskavimo planas,
rį siūlo Bimba ir jo vienmin
čiai, liudija visai ne apie jų 
“revoliucingumą“, o tik apie 
tai, kad jie yra ignorantai eko
nominiuose klausimuose. To
kios“ rųšies ignorantai, po Leni
no vadovybe, vykino “socializa- 
ciją” Rusijoje, o ką jie įvyki
no? Baisiausią skurdą ir badą! 
Už 17 metų po “kapitalizmo 
pašalinimo” Rusijos žmonės dar 
neturi net užtikrinto juodos 
duonos kąsnį. O Rusija yra že
mės ūkio šalis; bolševikams 
ėmus Rusijoje kapitalizmą “lai
doti”, ten to kapitalizmo buvo 
tiek mažai, kad apie 80% žmo
nių dar tebegyveno sodžiuje. 
Įsivaizduokite, koks Babelio 
bokštas būtų pasidaręs, jeigu 
Leninas su savo aklais fanati
kais butų tokį perversmą įvy
kinęs pramoningoje šalyje, pa
našioje į Amerikos Jungtines 
Valstijas! <

Tačiau —■ ką šitie klausimai 
turi bendro su proudhonizmu, 
kurį Bimba sumanė primesti 
Grigaičiui, Michęlsonui ir ki
tiems socialistams.?

Praudhpno draugijos
Proudhonas, kiek galima su

prasti iš citatos, kurią j savo 
žargoną išvertė Bimba, siūlo, 
kad darbinipkai taupytų ir savo 
sutaupytais pinigais sudarytų 
kapitalą dirbtuvėms steigti. 
Tas dirbtuves valdys draugijos 
(asociacijos), kurių nariai gaus 
šėrus už
Dirbtuvėje pagaminti daiktai 
bus pirmiausia pardavinėjami 
draugijos nariams be pelno; o 
produktų perviršis galės būt 
parduodamas su pelnu kitiems 
žmonėms. Kai draugijos kapi- 

ab- 
ar 

ne? 
ku-

savo įdėtus pinigus.

Vi- 
yra 
kad 
na-

dirbtuvę, paskui trečią, ir t. t. 
Galų gale tokios draugijos bus 
pristeigusios pakankamai viso
kių įmonių visiems žmonėms 
aprūpinti visu kuo: ir rūbais, 
ir maistu, ir namais, ir trans
portu, ir visokiais kitokiais da
lykais. Tuomet privatinių kapi
talistų biznis bus žmonėms ne
bereikalingas, Kam žmonės 
pirks kapitalistų gaminamas 
prekes, kad jie galės viską nu
sipirkti pigiau iš dirbtuvių, pri
klausančių jų draugijoms? 
sas Proudhono “skymas“ 
paremtas tąja mintim, 
draugijos parduoda savo
riams prekes, neimdami pelno, 
tuo tarpu kai kapitalistų biznis 
be pelno negali gyvuoti.

Ne viskas Proudhono teorijo
je yra nesąmonė; jeigu taip 
butų, tai jisai niekuomet nebū
tų įgijęs to garsaus vardo, ko
kį jisai gana ilgai turėjo tarpe 
Francijos (ir Belgijos) darbi
ninkų. Jisai faktinai agitavo už 
pToduktyveg kooperacija®. Ga
mybos kooperacijos daugelyje 
Europos šalių turėjo ir šiandie 
tebeturi neblogo pasisekimo, ir 
šitame klausime, be abejones, 
klydo Engelsas, kada jisai, ne
įžiūrėjęs sveiko grūdo Proud
hono teorijoje, ją visą griežtai 
pasmerkė ir išjuokė. Bet Mark
so draugas visai teisingai atme-

i Apie Įvairius Dalykus į

Žmogus, kuris mie 
gojo su žiurkėmis

Durovo cirkas. — Kaip 
Durovas pavadino ca- 

x?rą durnium. — Kaip 
žiurkes slapta perėjo 
Vokietijos sieną. — 
Durovij jaunystė. — 
Praktiškos gyvulių 

. psichologijos labora
torija Maskvoje. — 
“Geri draugai. — Tai’ 
kos konferencija.

Prieškariniais laikais Rusijo
je buvo nepaprastai pagarsėjęs 
Durovo cirkas. Miestuose jis 
sukeldavo didžiau’sį sąjūdį. Vi
si eidavo* pažiūrėti Durovo iš
treniruotų žvėrių ir paukščių 
bei pamatyti visokių šposų.

Vladimiras Durovas pasižy
mėjo dideliu sąmoju. Jo ištre
niruoti gyvuliai atlikdavo to
kius aktus, kur aiškiai buvo 
pašiepiami visokių aukštų val
dininkų darbeliai. Dėliai to jam 
tekdavo susilaukti ir nemalo
numų, — jį bausdavo. Tačiau 
jis nieko nepaisė.

Nito Durovo sąmojaus nebu
vo liuosas nei caras, žmonės 
plačiai kalbėdavo apie vieną 
triuką, kurį Durovas iškirto ca
ro adresu.

Kaip žinia, paskutinis Rusi
jos caras nepasižymėjo didele 
išmintimi. Jis buvo siaurapro
tis - ir menko išsilavinimo. Ru
sų šviesuomenė tokios nuomo
nės apię jį ir buvo.

Pas rusus yra posakis: “Ne- 
lomai duraka”. Lietuviai tą po
sakį verčia taip: nevoliok dur< 
nių. Vadinasi, nedaryk tai, kas 
nepritinka daryti. Tačiau tik
rumoje žodis “nelomai“ reiškia 
— nelaužyk.

Kartą Durovas ęirke iškirto 
tokį triuką: klounui, kuris ban
dė sulenkti ar sulaužyti sida
brinį rublį, jis pasakė: “čevo 
ty tam dųraką lomaeš!” — ko 
tu ten durnių laužai.
.. Kadangi ant sidabrinių rub
lių būdavę caro paveikslas, tat, 
žinoma, nesunku buvo dasi- 
protėti, ką Durovas nori pasa
kyti. Būtent, publika suprato, 
kad Durovas pavadino carą dur« 
nium. Bet prikibti prie jo ne
buvo galima. Nuo to apsaugo
jo išsireiškimo dviprasmišku
mas. Juk tas išsireiškimas pa
prastai reiškia, kad žmogus’ da
ro tai, kas nedera daryti arba 

tė Proudhono planą, kaipo prie
monę kapitalizmui panaikinti, 
šitam tikslui tos darbininkų 
taupmenomis įsteigtos biznio 
bendrovės, žinoma, visai netin
ka.

Tačiau ką jos turi bendro su 
socialistų sumanymu apie pri
vatinių įmonių perėmimą j vi
suomenės rankąs? Tenai patys 
darbininkai, sudėję savo cen
tus, steigia dirbtuves ir veda 
kompoticiją su kapitalistų dirb
tuvėmis; o čia darbininkų kon
troliuojama valdžia paima iš 
kapitalistų jau įsteigtas ir iš- 
augytas jų pramones ir paver
čia jas visuomenės turtu. Ro
dos, ir mažas “beibė“ turėtų 
suprasti skirtumą tarpe tų dvie
jų idėjų.

Pagalios, apie kokį “išpirki
mą“ Ęiniba kalba Proudhono 
teorijoje? Jo paties paduota iš
trauka rodo, kad Proudhonas 
siūlė ne išpirkti kapitalistus, 
bet padaryti jų biznius bereika
lingais, steigiant kooperatyviš
kas darbininkų bendroves. Va
dinasi, didysis “centro biuro” 
lyderis nestengė suprasti net 
to, ką, jisai pats skaitė ir į sa
vo kalbą vertė. Patartina tam 
ponui profesoriui išmokti skai
tyti, pirma negu jisai imsis 
“šviesiti“ proletariatą.

sustodavo vieš- 
į savo kamba- 
ir mėgiamiau- 

paukščius. Ypač

Kai Durovas 
būtyje, tai jis 
rį pasiimdavo 
sius žvėris 'bei 
nuo jo neatsilikdavo būrys žiur
kių. Su» tomis ištreniruotomis 
žiurkėmis jis kartu ir miego
davo.

Tam tikruose atsitikimuose 
žiurkės išnešioja ligų perus. Ir 
tai labai pavojingų ligų. Kar
tą pasitaikė taip, kad Rusijoje 
siautė epidemija. Tos epidemi
jos kaltininkės buvo žiurkės. 
Durovas su savo cirku tuo lai- 
ku turėjo važiuoti į Vokietiją. 
Viskas buvo gerai, kol reika
las nepriėjo prie žiurkių. Vo
kiečiai griežtai, pareiškė, jog 
jokių žiurkių jie neįsileis. Du<- 
rovas perdaug nesiginčijo. Ne
toli sienos jis paleido savo žiur
kes, o pats perėjo į Vokietijos 
pusę. Kuriam laikui praėjus, 
jis sušvilpė ir visos jo žiur
kės per sieną atbėgo pas jį.

Ir vilkas liko sotus ir ožka 
čiela: vokiečių valdininkai su 
ramia sąžine galėjo pasakyti, 
jog jie atliko savo pareigą, o 
Durovui nereikėjo persiskirti 
su savo favoritais — žiurkė
mis.

Dabar porą žodžių apie Du
rovo gyvenimą. Faktinai buvo 
du broliai Durovai, — Vąldimi- 
rąs ir Anątolis. Abu klounai, 
žvėrių ir paukščių treniruoto- 
jai. Tačiau iŠ jų daugiausiai 
pasižymėjo Vladimiras. Dabar 
jąu abu yrą mirę. Aiiatolis mi
rė 1930 m., o Vladimiras — 
prieš keletą mėnesių.

. Durovai jaunystėje neteko 
tėvų ir juos paėmė auklėti dė
dė. Jie buvo kilę iš gana tur
tingos šeimos. Dėdė iš jų dvie
jų sumanė padaryti karininkus 
ir atidavė į karišką mokyklą. 
Tačiau likimas patvarkė kitaip. 
Ąbų jaunuoliai nuo pat ma
žens pamėgo cirką. Apie cirką 
tik ir sapnavo. Vieną gražią 
dieną jiedu pabėgo iš mokyklos 
ir pradėję bastytis su keliau
jančiu balaganu.

Balagano savininkas buvo ga
na žiaūrus žihogus. Jaunuoliai 
pegalėjo su juo susitaikyti ir 
grįžo namb. Vladimiras vėl grį
žo į mokyklą ir baigė ją su 
aukščiausiais pažymėjimais. Da
bar jis galėjo gauti mokytojaus 
vietą, bet1 ta profesija netrau
kė j<h Jis pasirinko sau kitą 
karjerą.

Sakoma, \ kad prie gyvulių 
treniruotojo profesijos Durovą 
pastūmėjo sekamas įvykis. Kar

Ąbų jaunuoliai

JUOKAI

tą mokykloje jis priėmė iš sa 

vy- 
zoo- 
Tos 
pa-

Štai viename narvelyje

vo draugų iššaukimą nužudyti 
šunį, kuris buvo visiems įky
rėjęs. Bedarydamas ekzekuciją, 
jis pats nualpo. Po to gana ilgą 
laiką sirgo. Koks jo buvo nu
sistebėjimas, kai pirmą dieną 
po ligos grįžęs į mokyklą jis 
vėl susitiko su šunimi, kurį jis 
manė nužudęs! šuo pribėgo 
prie jo, gerinosi ir laižė jo ran
kas.

Nuo tos dienos pas jį gimė 
pasiryžimas pašvęsti visą savo 
gyvenimą gyvulių studijavimui. 
Įrodyti pasauliui, kad ir gyvu
liai turi protą, jaučia dėkingu
mą. Ir tai padaryti jam kuo 
puikiausiai pavyko.

Prieš revoliuciją Durovas 
stebino publiką savo ištreni
ruotais žvėrimis ir paukščiais. 
Po karo kilęs sąjūdis sunaiki
no jo cirką. Tačiau nuo savo 
mėgiamo užsiėmimo jam nerei
kėjo atsisakyti. Maskvoje 
riausybė įsteigė praktiškos 
psichologijos laboratoriją, 
įstaigos direktorium tapo 
skirtas Vladimiras Durovas. 
Tokiu budu buvusis klounas ir 
cirkįninkąs virto mokslininku 
ir laboratorijos vedėju.

Jo ilgų metų patyrimas ir 
gyvulių studijavimas davė kuo 
puikiausių rezultatų. Durovas 
surado naują būdą gyvuliams 
treniruoti, žodis “treniruoti“ 
čia gal nevisai ir tinka. Tiks
liau gal butų pasakyti, kad jis 
surado mokslišką būdą, kaip 
įskiepyti gyvuliams gerus pa
pročius ir pašalinti bloguosius.

Labai didelį susidomėjimą 
kelia taikus gyvūnų sugyveni
mas.
kartu gyvena pelė ir plėšrus 
žvėrelis, kuris yra žinomas kai
po geneta. Geneta yra kur kas 
pavojingesnis pelėms priešas, 
negu kate. Katė, pagavusi pe
liukę, dar kai kurį laiką su ja 
Žaidžia. Visai kitaip elgiasi ge
neta. Su pelėmis ji jokių cere
monijų nedaro: kaip bematant 
sudrasko jas. Bet Durovui pa
sisekė sutaikyti tuos gyvūnus. 
Geneta sau snaudžia narvelyje, 
o pele bėginėja aplinkui. Tarp 
jų dviejų geriausi prieteliški 
santykiai. Genėtai neateina nei 
į galvą skriausti savo įnamį.

Kitame narvelyje kartu gy
vena vilkas ir ožys. Santykiai 
visai draugiški. Tiesa, kartas 
nuo karto įvyksta nesusiprati
mų ir susirėmimų. Tačiau puo
liko rolėje yra ne vilkas, bet 
ožys, kuriam užeina nykis baks
telt! savo prieteliui j šoną.

Vienas įdomiausių Durovo 
numerių būdavo “taikos konfe
rencija”. Prie vieno stalo su
sėsdavo lapė, višta, kiaulė, meš
ka, aras ir ožys. Konferencija 
eidavo visai sklandžiai, draugiš
kai, be jokių nesusipratimų.

Durovas išmokė ne tik ar
šiausius priešus taikoje sugy
venti, bet taip pat atlikti ir 
naudingą darbą. Pavyzdžiui, jo 
ištreniruotas lokys (meška) 
parūpindavo kitiems gyvuliams 
vandens.

Su Durovo mirtimi pasaulis 
neteko vieno žymiausių gyvu
lių treniruotojo, kuris gyvulių 
psichologiją suprato gal geriau 
nei bile kuris kitas žmogus.

Supranta
—Aš noriu, kad tamsta su

prastumei, jog aš nemėgstu 
daug kalbėti.

—Aš pilnai suprantu, nes aš 
irgi esu vedęs.

Ekspedicija
* —žmona padarė ekspediciją 
j mano kišenes.

—Na, ir ką ji ten surado?
—Surado tai, ką suranda 

ekspedicijoje dalyvaujantys as- 
meilys: pakanta 
lekcijai skaityti,
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Lapkričio mėn. mirė 
motina; dabar ne

teko ir tėvo
šeštadienį mirtis vėl palietė 

“Naujienų” linotipisto A. Pa- 
jausko šeimyną

CHICAGO LAWN. — Sirgęs 
apie metus laiko, šeštadienį ry
tų širdies liga mirė Juozas Pa- 
jauskas, 5827 S. Saint Louis 
avenue.

Jis buvo tėvas “Naujienų” li
notipisto, Alberto Pajausko, 
3230 Lowe aVenue. Tik pereitų 
metų lapkričio mėnesį jis nete
ko motinos, Onos Pajauskienės, 
o dabar giltinė vėl atlankė jo 
šeimynų.

Juozas Pajarskas buvo apie 
69 metų amžiaus. Jis bus pa
laidotas trečiadienį, šv. Kazi
miero kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinsis S. P. Mažeika.

Politika
Rytoj nominacijos ir 
aldermanų rinkimai 

Nominacijos
Rytoj rinkimų ir nominacijų 

diena.
Demokratų partija pasiry

žus nominuoti majorų Ed. Kel
ly į majorus. Jam opozicijos

MADOS

720 — smagi ir elegantiška išėji
mui suknele. Dabar tokios mados 
rūbas, suknelė ir apsiaustas yra la
bai madoje. Pasisiūdinkite ji sau 
paskui džiaugsitės. Sukirptos mie- 
ros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 co
liu per krutinę.

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

n v . r, j, v r , , , i
............... ...................................... .. .................... I

NAUJIENOS Pattėrn Dtpt. , 
1739 S. Halittd Su Chicago. III.

Čia įdedu 15 centų* ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No. ..L.............
Mieors ---------............ per kratiny

(Adresas j

(Vardas ir pavaldi)

M

S

■

y ' * ; '

Dayton Beach, Fla. — Anglo Sir Malcolm Campbell’o 
jetą metų* jis sumušė greitumo rekordų, 
tikisi padaryti 300 mylių per valandų;

Bluebird” automobilis, kuriuo prieš dve- 
per valandų padarė 272 su viršum mylių. Dabar jis

beveik nebus, nes progresivis 
lenkų kandidatas Powroznik 
vargiai surinks vos po kelias 
dešimt balsų kiekviename war- 
de. Rėpublikonai jokio aiš
kaus kandidato neturi. Į miesto 
iždininkus demokratų partija 
stato buvusį reptfblikonų Gus
tave A. Brand, ir prieš jį ei- 
kitas lenkas Stephen T. Bra- 
del, pažangus žmogus, bet taip 
pat be vilties laimėti.

Reguliariu demokratų kandi
datu į miesto klerkus yra Peter 
J. Brady.

Aldermanų rinkimai
Aldermanų rinkimuose dėmo- 

krhtų partija tikisi laimėti vi
sur. Demokratuose yra pažan
giųjų ir atžagareivių, o taipgi 
paprastų seno tipo politikierių, 
kurie žiuri tik sau progos pa- 
pinigauti. Daugunhaš demokra
tų kandidatų į aldermanus 
šiuose rinkimuose si? pažanga 
nieko bendra nethri, o yra ne
mažai seno tipo politikierių. Jie 
dargi užsitikrino pereitame bal
savime savo tarnybos pailgini
mų. Tas buvo pravesta ypa
tingai airišių pastangomis, ku
rie bijojo, kad jeigu aldermanai 
vėl tik dviem' metam bus iš
rinkti, tai už dviejų metų kitų 
tautų piliečiai galėtų daugumos 
airišių hebeišrihkti. Mat, yra 
laukiama, kad ilgainiui progre
sivis sentimentas Ghicagej bus 
stipresnis, ypatingai kada pri
siartins prezidento rinkimai.

šiais rinkimais pusėje Chica
gos wardų bus išrinkti airišisū. 
į aldermanus, nes tiek daugu
moje arba netu’ri opozicijos ar- 
bo labai menkų.

Beveik užtikrintas yra išrin
kimas penkių lenkų%

Kandidatai lichiviu 
warduose

5 tas
čia apie Hyde Park nedaug 

lietuvių -tegyvena, bet visi, ku
rie ten gyvena, turėtų balsuoti 
už Maynard Kruėger, labai ga
bų socialistiškų pažvalgų' žmo
gų, kurs yra Chicagoš univer
siteto profesorių.

9-tas wardas
-Čia ein'a kova tarp Beeito ir 

Lihdell. Leslie V. Beck yta de- 
mokriatų1 kandidatas, gabus 
žmogus, kurį rėnhi'a dabar ad
vokatas J. Waitches ir daugu- ] 
mo lietuvių;

AHHtfr G. LitidėM, dabartinis 
aldermanas,’: reptfblikonų kan- 
dįdatas, jaunas ir darbštus 
vyras, gėrai pildęs savo parei
gas. Jį remia įvairios tautoš ir 
dalis lietuvių.

ll-tiis bardas
Hugh B. Ccnnėįjy, demokra

tų organizacijos kandidatas, 
prieš kurį neina joks kitas kan
didatas.

12-taš bardas
Dabartinis aldermaiias Bryaii 

Hartnett yra remiamas visos 
dėimokratų organižačijoš. Lietu
vis kandidatas Barriėy, R; Piet- 
kiewičz yra 
publikortRms, 
organizacija 
jos parama 
reiškia.

priskaitomas rė- 
bėt republikonų 

yra pakrikus, ir 
bėveik nieko ne-

nė-

13- tas wardas
Marųucittė Parko gyventojai 

turės vienbalsiai išrinkti į al- 
dermanus John E. Egan’ų, nes 
jis neturi opozicijos. 

■>
14- tas wardas

Čia taip pat be opozicijos bus 
išrinktas James J. McDernidtt.

15- tas wardas
James F. Kovarik čia irgi 

turi opozicijos.
19-tas vardas

Lietuviai čia stoja už dabar
tinį aldermanų O. E. Northrup, 
kurs atsižymėjo savo teisingu
mu per šešis nietds aldermaria- 
vimo. Prieš Northrupų tečiaus 
eina net šeši kiti kandidatai.

2Į-mas vardas
Tai Westsaidės ir 18-tos gat

vės wardas, kuriame lietuviai 
stoja už dabartinį aldermanų 
John J. Lagodny. šitame war- 
de runija ir bolševikų kandida
tas, kurs sako, kad jeigu 
išrinktas aldermanų, - tai 
miausia pripažinsiųs čainų 
vietus.

bus 
pir
so-

32-ras ivardas
Dabartinis aldermaiias Josėpfi 

J. Rc-.stenkowski, pasižymėjęs 
darbštumu; beveik neturi opo
zicijos.

■ ų- .

34-tas wardas
! šitame vtetrde, khr nedaitig 
lietuvių tegyvena, piliečiai tuH 
bfogų išsirinkti' natįjų gerų ai-
dermanų ypatojc Wm. B.'
Ihirė', kurs yra protestonų ku
nigas socialistiškų pažValgų. 
Dabartinis aldčrrharias M. Por- 
ten neturi gabuihų.

Politikos žinovas.

žmona neduoda ^karterio”; 
nori divorso

Rudolph Kuensting, 1224 
dhkdatlė' avenhe p'adave divb'ri^o 
bylų Superior teisnhui, kurioje 
sako; kad žmdnA neduodanti 
jam “kaiiėrio”.
-------—ry.----------------  

. T',--------------------------------------------------------------------- /

Siunčiame Gėles \ Telėgramu j vištt
^.pasaulio dalis. , , 

L OV EIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlis vestuvėms, bankiėtams ir
4. .. uairrabams.

3316 S. Halsted St.
Phone Boulevard 7314. Chicago, III.

I 
£

JONAS MOCKUS
Persiskyrė ,sĮu šiuo , pašaųlfų 

vasario .23 dieną, 6:46 valandą 
ryte 1935 m., sulaukęs pusės 

.amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tau
ragės apskr. ir. mieste.

Amerikoj išgyveno 29 niėtus. 
į- Pųlilfo dideliame nuliųdime .2 
r dukteris , Agotą ,jr žentą Juo» 

zapą Vinosky, Marijoųą/ ir žen
tą Antaną Lapinskius,. 2 anli
kus Antaną if Jeanette Lapin- 

Ls|c|ųp,. švogeti Augustiną ir 
brolienę MikąĮauskįus, švogerj 
Joną ir Uršule Rimkūs, sesers 
dukterį Oną Jeskienę ir girni-

■. nės, ,
1 Kūnas pašarvotas randasi

L 921 W. 33rd Place.
P Laidotuvės įvyks antradipnj

vasario 28 dieną, 8 vai. iš ryto 
L iš ųamų j $ v. Jurgio parėpi jos 
r bažnyčią, kurioje, atsibus gedu-* 
t lingės pamaldos už velionio 
L sielą, o iš^teų bus nulydėtas i' 
L ŠV. Kazimiero kapines,.
i Višf a. a’.' Jonė Mockaus gi- 

L minės,, draugai, ię, pažystami- 
r esat nUdš,irdžiaf kviečiami, dai 
b lyvauti ’ laidotuvėse ir sutelkti 
| jam paskutini patarnavimą. iri 

atsisveįkjnimą-Nuliūdę liekame, 
I Dukterys, žentai, Anūkai, ’

Švogeriai,. Brolienė 
r ir Gimihėė.
h Ląidotuvėse patarnauja grė-‘ 
[. bęrįus A, Phillips, Telefonas 
P Boūlevard 4139. t

—.

Areštavo 9-nis med
vilnės rūbų streiko į 

pikietuotojus
Policija šeštadienį areštavo 

penkias moteriškes ir 4-is vy
rus, kuine pildetavo pereitų 
savaitę paskelbtame medvilnės 
rūbų siuvėjų streike. Netru
kus, tačiau, suimtieji buvo pa
leisti.

International Ladies Garment 
Workers’ unija paskelbė strei
kų, kai po atkartotinų reikala
vimų, darbdaviai atsisakė skai
tytis su unija.

Streikuojantieji, tarp kito ko, 
reikalauja algų padidinimo ir 
darbo užtikrinimo.

Rytoj baigs CKiėagos van
dentiekio tunelį

Susprogdindamas 50 svarų 
diniamito, majoras Kelly rytoj 
sujungs Michigan ežerų su van- 
dentiėkiū, kuris aprūpina dis- 
triktų tarp Chicago avenue ir 
Roosevelt Road. Dinamitų su
sprogdinus bus baigtas vanden
tiekio tuneliš, kuriiič vahdtid iš 
ežero eis i pumpavimo stoti.

JUOZAPAS PAJAUSKAS
Peršiškyrė sg šiūo pasauliu 

vasario 23 dieną, 10:10 valan
dą, ryię 1935 nh, sulaukęs pūT 
sčs atnžiaūš, gimęs tGižU vaisė.; 
Vilkaviškio . apskr. 1(< , >/.

Amerikoj išgyveno 46 metus. 
Paliko dMėliaūie nūliudiihe

. du supu Joną ir Albertą, 2 
’ dukteris Opą ir Elsię, marčios, 

? ženmi, aŪukai ir gimirtėū* 
Kūnas pašarvotas randasi 

5827 Šio. St', Louis Avė.
l Laidotuvės i vyks ser eilėj,' ‘
n vasario $7 dieną, 8i:30 vai, 

ryle iš namįį i šv.. Jurgio p>a- 
U rapijos bažnyčią, kurioje atšf- 
f. bus gedulingos, pamaldos už 

velionio sielą, o iš ten būš nų-
j lydėtas i šv: KarimiėroJiapihės.

gi
' ei

velionio siela, o iš ten būš nu-
Visą a. ą. Juozapo Palaūskn 

dnuhės. draugai ir pažystami 
j’šat nubširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikt! 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimu.

Nuliūdę ]iekaine,
Suhūi, Dukt^tys 
ir Giminės.

Laidotuvėse "patarnauja graA 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

l

METINĖS ..MIRTIES 
SUKAKTUVES

BĖliNicE DAČZČLO
Po pirmu, vyru Janušienė, 

Po tėvais PilkaitS
Persiskyrė su šiuo pasaulių, 
išario’ 25 d., . 1934 metais.f vhšario 25 d., k ___ _

Gimus Vaiguvos rpieste, šiau 
liu apskričio, Amerikoje išgy
veno 32 metus; paliko dide- 

i liame nuliūdimą vyrą Juozapą 
Dączolė, dukterį ĮTerničę įr sū
nų Benediktą, taipgi marčią 
Kotriną ir anūkes; seserį Ole- 

c sę ir š^ogęri1 —r Gūjaųskūs, se- 
f sėti Mikasę iri švogerf Raubas,

) daug kitų giminiu Amerikoje; 
fdr broli Juozapą, Lietuvoje.,

Vąšario 28, d. 7i45 vai. rytę. 
'! Gimimo Panelės §v. ,parapijos 
: bažnyčioje, bus ątlaikytos šv* 
1 Mišios už velionės sielą. VI- 
) suš giminės, dMtigUs ir pažiš- 

tamus kviečiamėz-- atsilankyti 
bąžnyčion ant Mišių, o po Mi-. 

j šfū i nėmus: 6811 S. Campbell 
j Avenue.
J Nulfude lieka.

> ir Marti' Kotrina.

Bankierius krimina 
liame teisine už ra

portų klastavimą
Valdžia patraukė atsakomy

bėn bankierių John G. Sųuires 
ir penkis banko viršininkus už 
įteikimų auditoriui suklastuotų 
raportų. Sųuires'buvo preziden
tu Citizens State Bank of Chi- 
cago, 3228 Lincoln avenue. Jų 
byla jau buvo nagrinėta vienų 
kartų, bet teisėjas McKinley 
kriminaliame teisme autbrizavo 
persvarstymų.

Town of Lake apielin- 
kėje atsidarė sporto 

reikmenų krautuvė
NOrth West Sporting Goods 

[ kompanija pereitų subatų ati
darė naujų krautuvę Town of 
Lake apielinkėje adresū 4536 
S. Ashland avė.

Tokios krautuves čia truko. 
Čia jauni vyrai ir jaunos mo
terys galės nusipirkti visko kas 
reikia sportui, uniformų, ten- 
nis raketų, bolių, atletikos prie
taisų. Kainos čia be abejo bus 
piieinamiausios, nes North 
West Sporting Goods Manufac- 
thring Kompanija išdirba dau
guma atletikos reikmenų ir uni
formų ir gali parduoti dirbtu
ves kainomis.

Jaunimui patartina atlankyti 
šių krautuvę.

Gegužės 1 d. reikės mokėti 
2-trų dalį 1933 mokesčių

Apskričio iždininkas Sweitzer 
primena namų savininkams, 
kad gegužės 1 d. jie turės mo
kėti antrų dalj 1933 metų mo
kesčių. Pereitų savaitę chica- 
giečiai sumokėjo $1,385,369 mo
kesčiais. Kai kurie juos dar mo
ka už 1928 metus.

.į, T.U. M v, .... U.. I'*. ,

NuO Neuralgiškų 
Skausmų 
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ
Pafn-Etpellėtis visuomet 
. palengvina skausmus

Crane Coal Co.
5332 So. Loligf AVe.

kr Chicago. 1U.

n

TEL. REPUBLIC 8402

PERKAME UŽ

.DEFALTŲOTUS MORTGECIUS už 
kūrioš nlokų caslf. Taip-gl perku ir 
GERUS MORTGEčIUS už mažą 
nuolaidą.

Atsišaukite tuojaus ipaš
M. Č. LAZUTKA

3251 S. MALSTED STREET

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Coilatetal Paskolas.

Chapmanand Co4,lnCi
120 Š. La Šalie St

Tel. Frariklin 0576

r y* *5'6 r i - f **\f
\\,WF.S DENT4, 
% aFFICE

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specialižuojamės padaryme 

i Plūtes, Gold Ctowris, X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

, Valandos:. .8:36 iki 8:30 v. v.
Tbt HARRISON 0751

32 6 S. STATE ST.
r ėpliosite Davis Store, 2d Fluor Į

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite Susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galitna gauti.

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia

ANGLIS 
COAL

Tikrai geros anglys
iš šiauri Illinois

FumaCe Lump ................ .. $5.60
Nut .................................... $5.35
Minė Run ......................... $5.25

perkant nemažiau 4 tonų.

De Koker Coal Co.
Sandėlis 5842 S. Damen Avė. 

Telefonas Republic 5909
taipgi

3721 E. 100 St., 
Telefonas Sag. 4900 

įsteigta 1913 metais.

Pristatom kad ir toliausia
Aštuoni anglių silosk Kiemas viso 

bloko didumo. Teisingas svoris.
Geriausios anglys.

Šiaurinio Illinois nut ................. $5.30
Šiaurinio Illinois egg ............. $5.60
Šiaurinio Illinois lump .......... $6.00
šfaur, Illinois mine run'..........  $5.25

Perkant vežimais. Perkant po 
ųėdaųg truputi brangiau.

Atvažiuokit arba šaukit telefonu.
Airport Coal Co.

< 5857 Archer Avė.
Prospect 4422.

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir šiluma. Screening — $4.75; Mine 
ruri — $5.75; Lump arba egg — 
$6.00.

NORTHERN COAL CO., 
3 telefonai

Republič 0600 —- Lawndale 7366 — 
Merrimac. 2524..

f

8:30 vai. ryto
1 Radio Stotis
WGES
1360 kilbcyčles

šituo laiku it iš šitos 
radio stoties kiekvienų

Panedėlj 
Sėredąiif 
PStnyčią

dabar eina Naujienų 
rytiniai radio progra
mai, kuriuosė paduo
dama vėliausios žinios 
iš Chicagos ir viso pa
saulio.

/ t

TAIPGI

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKAMS 
PROGRAMAS;

$

AUTO Patarnavimas 
AUTO SERVICE

PasiklauBykit Kas Pirmadieni 8 vai. 
vak. iš Stoties WLS glrdėsit
Sinclair Minstrels
Ir atvažiuokit bile kada dėl 
SINCLAIR PATARNAVIMO 

pas

KALEMBA
Dieną ir Naktj Atdara 

Tel. Lafayette 3391 
Mes maloniai suteiksime kreditą

Archer ir Kedzie Avė. 
(šiaur-Rytinis kampas) 
Nauji ir Vartoti Karai.

BOILERIŲ Taisymas
BOILER REPAIRING

Jeigu norit 
pigumo, gero darbo 

ir patenkinimo
Boilerių taisymą ir nitavimą 
sekanti syki paveskite mums 

ACEWELD CO.
1462 S. Wabash Avė.

Telefonas dieną Calumet 6884 
naktj Lakview 5490

BATHS
MAUDYNĖS

A. F. CHESNA, 1657 W. 45th St. 
Boulevard 4552. Vyrams kasdien, 
moterims antradieniais.

KNYGOS
BOOKS

Senu ir naujų lietuvišku knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St. Chicago, 11L

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai----- $25.00
$300 kaurai ______________  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00

Atda^kar^^aioj. 
5746 So. Ashland Avė.

W. SCHAULER’S STORAME 
4644 iy. Western Avė.. 

Detališ rakandu skyrius, $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25, 
$35 ir $350. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parlor sėt. $25—$45. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9, jned.Jki 4.

Radiatoriai ii* Katilai
. RADIATORS & BOILERS

-- ------------------------------------- - ■■■■■•■ v U-------------------- ... '

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos*
25* IKI35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet !

levinthaL plumbing 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

RADIO TAISYMAS
RADIO REPAIRS

Pataisymui radio sil ga
rantija pašaukit 

Lafayette 4893
Garsiakalbius išrenduojam mitin
gams, koncertams, šokiams prieina
ma kaina.

Įsteigta 
1925 m.

4083 Archer Avė. 
tarp Californfa ir Mozart 

......... .... ".... »■■■;"■.. ... 1 ...... —

ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFlNd CO.
Ar jūsų stogas reikajauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome Visokį blekofystės 
darbų. * .

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965,

TABAKO KrautUVes
TOBACCO STORES

WAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką, 1728 S.. Halstėd St., 
Canal 9845.

VALGYKLA
RESTAURANT. . - ..

MRS. MARY. BARTKUS 
lllth and Fairfield Avė.

• Gaminame lietuviškus „ vAlgitfs.
■

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

(Miestas ir valatij^)



Priežastis pardavimo du 
Negaliu abieju prižiūrėti, 

vie-

EXTRA! BARGENAS.
Parsiduoda pigiai ice creaminės 

visi rakandai, šokeisas, soda foun- 
tain ir kiti daiktai surišti su ice 
creamine. 
bizniai. Negaliu abiejų prižiurti 
Kitas smulkmenas patirsite ant vi 
tos.

CLASSIFIEDADS
MIRĖ

au-

Po lošimų įvyko šokiai,

orkestras.

KĄ ŽMONES MANO

ku

li.

Ne vietoj Užuojauta

teatras galutinai

PRANEŠIMAI

Pirmadienis, va s. 25,

pa- 
ba-
sa-

ant- 
“su-

3857 So. Kedzie Avė.
Tel. Laffayette 9150

susi
kuri 
atsi-

Choro veteranai ir jauni nariai 
praleido linksmą vakarą Vik- 
ing svetainėje

Einar B. Bloom. Į Harvey poli- | 
cijos magistratus kandidatuoja’ 
net septyni žmonės.

zmo' 
gaili

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PARSIDUODA % tono naujas 
trokas ir Dodge automobilius iš prie
žasties sudegimo keptuvės, taipgi vi
sas routas kostumerių, kuriems iš
vežiodavau duoną . Biznis išdirbtas 
per 18 metu. 1731 E. 92 PI.

SHEARMANAI patyrė reikalingi i 
geležų atkarpų yardą.

2133 So. Sawyer Avė.

Parke šeštadienį mirė 
gcngsteris iš Caponės
Frank Rio. Jis

Moterų Piliečių Lygos susirinki
mas įvyks trečiadieni vasario 27 d., 
1935, Felowship House, 881 W. 33 
PI., 7:30 v. vak. Visos nares malo
nėkit neatbūtinai atsilankyti ir pasi
imti tikintų dėl parengimo, kuris ne
užilgo ivyks.

CAPONfiS “DEŠINIOJI 
RANKA”

GASO STOTIS pardavimui arba 
mainysiu. Pilnai įrengta 1451 E. 
79th St. Beverly 3138.

DEGTINĖS pardavinėtojai — už
dirbs gera alga pardavinėjant pa
garsėjusia degtine ir vyną. Apsau
gotas biznis. Alga ir geras komi
sas prpduceriams. Duosime adresus 
ir pilną, kooperacija.

R0XY LIOUOR CORP.
810 West Madison St.

Oak 
vienas 
gaujoj, Frank Rio. Jis buvo 
bandos vado dešinioji ranka ir 
buvo skirtas jo vietai.

Garsinkitės “N-nose”

Personai
Asmeny Ieško_________

PAIEŠKAU broliu Peter ir Frank 
šarkos, kurie išvažiavo 'i New Yor- 
ka 12 metu atgal. Prašomo arba 
patįs atsišaukit arba žinanti praneš
kite apie juos. Turiu svarbių rei
kalų. Busiu dėkingas.

WALTER ŠARKUS, 
1247 W. 103rd St. Beverly 7967

, 1 . • ■ ■

Point Sur, Cal. — U. S. dirižablio Macon įguloj nariai, kuriems pasiseko išsigelbėti. Jie išėjo į 
krantą dainuodami “Hail, Hail, the Gang’s A1L Kere“. Bet taip nebuvo, nes dviejų įgulos narių 
truko.

-------------------------------. . .. n |.J ■ m. .... .

MUSŲ SKAITYTOJAI

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MOTERIS ar mergina dėl abelno 
namu darbo taipgi prižiūrėti kūdi
kius. gyventi vietoje $4 į savaite. 
Hyde Park 1572.

Miscellaneous
______________Įvairus

IŠRADIMAI užpatentuojami — fi
nansuojami — parduodami. įsteig
ta 30 metu. SAUNDERS, 6430 
Evans Avė.. Tel. Fairfax 0614.

NAUJIENOS, Chicago, III

Mažeikas ACES Naujie 
nų” Turnyro Čempionai

Supliekė J. F. Eudeikio Boosterius karšta 
me susikirtime penktadienio finaluose
Sveiki, čempionai! vo favoritams, skatindami 
Sveiki Mažeikos Aces-'juos, “Mušk, pliek! Ko mie- 

Tuzai! Jie penktadienį gi!” Karštesniuose momen- 
laimėjo Naujienų Basket-; tuose publika šokdavo ant 
bąli turnyro čempionatą su-' kojų ir kiek pajėgdama 
mušdami J. F. Eudeikio šaukė ir plojo punktus lai- 
Boosterius stebėtinai grei- mejusiam lošikui, 
tame ir karštame * mūšyje 
St. Agnės Auditorijoje.

Nenusileisdami vienas ki
tam, eidami beveik lygio-Į sugjrin'kusius pasakydamas 
mis per visą losimą, abu ty- į trumpą kalbą ir pradėjo lo
mai Jose kaip ekspertai. At-;^ kuris nusprendė kam 
sargiai, kad bereikalingai ten^a pirmenybė.
neprikišti punktų ir vienos, p0 ]ogįmy įvyko šokiai, 
ir kitos puses lošėjai laike- kuriems grojo G. Stephens
si savo pozicijų, saugojo 
priešus. Tik, karts nuo kar
to, pastebėję tinkamą mo
mentą, jie prasiverždavo 
priešakin, kad įmesti svie
dinį į krepšį ir padauginti 
savo punktų sąskaitą.

Abu tymai buvo ' beveik 
lygus vienas kitam, kaip 
galima spręsti iš rezultatų. 
Lošimui užsibaigus, ir vie
na pusė turėjo 18-ką punk
tų, ir kita tiek pat. Tad, 
kad nuspręsti kam tenka 
pirmenybė, prisiėjo lošti dar 
penkias minutes. Čia Mažei
kos tūzams pasisekė ir kai 
pasibaigė ekstra laikotar
pis, tai jie buvo priešakyje, 
su 22 punktais, prieš Eudei
kio Boosterių 19.

Tokiu budu, Mažeikiečiai 
paliko čempionais, laimėda
mi pirmos vietos taurę, o 
Eudeikio Boosteriai paliko 
antroje vietoje. •

Dėl trečios pozicijos pir
mame lošime persiėmė Bu- 
law Tūzai su Atlantic ViĮla- 
gers. BulawieČlai lengvai 
supliekė Atlantic Villagers 
komandą, gaudami 33 punk
tus prieš Atlantikiečių —

lošimus, 
pirmu kar-

400 minia basketball en
tuziastų susirinko į St. Ag
nės Auditoriją pamatyti ne
paprastus tuos 
kurie gal 
tu pardėta plačiau popule- 
rizuoti tarp lietuvių publi
kos.

Tokios užsidegusios ir 
triukšmingos minios nie
kuomet neteko matyti. Susi
skaldę į grupes, žiūrėtojai 
šukavimais, raginimais, ir 
triukšmu teikė paramą sa-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CLASSIFIEDADSžmo-
Ėor Rent

Automobiles

[mai, gal stebėtinai gražiai. Ga-

PARSIDUODA mažai vartotas di
delis trokas, tinkamas dėl vežimo 
freito, arba dėl kitokio biniaus. Par
duosiu pigiai, 817 W. 34 St.

RENDON 6 kambariu flatas, pe
čium šildomas, 2 lubos — $15 i me
nesi, 3655 Ferdinand St Telefonas 
Pensicola 2913.

Business Service * 
jpiznįą pątarnąyjjnąąą

INŠIURINAM NAMUS, Storų lan
gus, rakandus; biznius ir tt. į sau
giausias kompanijas. Reikale kreip
kitės pas Charles Zekas, 3647 Archer 
Avė., Tel. Virginia 0757.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

ANT RENDOS 72 akeriu farma 
Michigan valstijoj. Kreipkitės 3630 
So. Union Avė. lmos lubos iš už
pakalio.

Furnished Rooms
KAMBARYS dėl vaikino Mar- 

quette Parke. Su valgiu arba be 
valgio. Mrs. Pazetrackis, 6608 So. 
Sacramento Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

NORIU greitu laiku parduot sa
vo pusę tavern biznyje. Išvažiuo
ju i kitą miestą. — Vera Skinkis, 
2540 W. 45lh Place, Tel. Virginia 
0843.

O*

Josephin* Roch* Judge Florence Allen
Prieš kiek laiko New Yorke susikūrė organizacija, kuri 

rūpinsis j Jungtinių Valstijų vice-prezidentus pravesti moterį.
Tos organizacijos numatomi kandidatai yra Josephine 

Roche iš Colorados (ji eina iždo sekretoriaus asistentes parei
gas) ir Florence Allen (po dešinei), kuri Ohio Valstijoj eina 
teisėjo pareigas. -----

Į‘lošimus buvo atsilankęs 
ir Frank Zintak, kuris pa
dovanojo taurę čeinpionato 
laimėtojui. Jis pasveikino

Šimtai “sugrįžo į Bi 
rutę” smagiam “Su 

grįžtuvių” baliuj

Per 28 metus gyvavimo per
leidęs per savo eiles daugelį dai
nininkų, “Birutės” choras šeš
tadienį vakare vėl priėmė dau
gelį jų atgal į savo glėbį.

Keli šimtą jaunųjų ir buvu
siųjų “Birutės“ choro narių 
susirinko į Viking Temple sve
tainę, prie 69tos ir Emerald 
gatvių, į “Sugrįžtuvių vakarą“, 
kurį dabartine “Birutės“ vado
vybė surengė buvusiųjų biru- 
tiečių ir choro vedėjų pagerbi
mui.

Ir 'veteranai ir jaunieji biru- 
tiečiai buvo sujungti į .vieną 
bendrą šeimyną vakarėlyj, kad 
kartu sudainifoti dainas, kurias 
ir vieni ir kiti dainavo ir tebe- 
dainuoja. Vedami buvusiųjų 
choro vedėjų, birutiečių sudai
navo “Šėriau žirgelį“, “Ant Tė
velio Dvaro“, “Važiavau Dieną“ 
ir “Ant Kalno karklai siūba
vo...“

šias melodijas dainuojant 
“choriri” dirigavo buvę vedėjai, 
Petras Sarpalius, Antanas Olis, 
Mikas Jozavitas ir dabartinis 
choro vedėjas, Jonas Byans- 
kas. Į vakarą buvo atsilankęs 
ir K. Steponavičius, buvęs cho
ro vedėjas, o dabar “Pirmyn“ 
dirigentas. Jis tačiau turėjo 
apleisti smagų vakarą pirm šio 
“sugrįžtuvių“ koncerto.

Šokdami ir kortuodami 
rinkę praleido vakarą, į 
kiekveinam buvo malonu 
lankyti.—Ten buvęs.

■^***^^^

Lietuvos baletas tai 
Lietuvos gėda

Ponas Arėjas x Vitkauskas 
mano, kad jis gali sveikam li
gą įkalbėti.

Išrodo, kad to “Lietuvos” 
baleto ruseliai pasamdė jį savo 
advokatu.

Tečiaus tas baletas yra di
džiausiu Lietuvos dvasiško nu
puolimo* liudytoju.

Lietuivai tur būt nepasitiki 
savim, nepasitiki savo jėgomis. 
Jie tik puldinėja apie svetimus, 
ir tik svetimi jiems išrodo ir 
didžiausiais artistais, ir didžiau
siais režisoriais, ir dekorato
riais, ir kuo tik nori.

Lietuvą pasirodo už nosies 
vadžioja; net ir šarlatanai. Bet 
žinoma jie turi būti rusai arba 
italai.

Dabar Europoje teatro me
no beveik nebeliko.

Rusijoj jį .užmušė bolševikai. 
Italijoj jį užmušė Mussolini. 
Vokietijoj jį užmušė Hitleris. 
Francijoj

sukiužęs ir ištvirkęs.
Rodos ko čia Lietuvai reikė

tų ieškoti svetimų dievų.
Bet ne. Lietuvoj, matyt, vi

si jaučiasi nesubrendėliais, ir 
todėl griebiasi kad ir šlamštų, 
by tik jis ne savas.

Toks yra ir Lietuvos baletas. 
Šituo baletu tik rusų atma
toms ir invalidams yra parū
pinta šiltos vietelės. Lietuvos 
kaimiečiai yra apkrauti nepa
keliamais mokesčiais, kad Lie
tuvos valdžia tiems pribuišiams 
galėtų išmokėti nesvietiškai di
deles algas.

šito fakto, ponas Vitkauske, 
negales užglostyti ir tamstos 
šlubuojanti sofistika.*

O kas gi iš to “Lietuvos“ ba
leto atsižymėjo lėbaujančių tur
tuolių Rivjeroj ?

Ar koks lietuvis ar lietuvai
tė?

Kur tau !
Atsižymėjo Obuchovas, Niem- 

činova, Hofmekleris, Zvierevas.
Ot, tai lietuviškos pavardes!
Tepliorius Dobužinskis irgi 

labai buvo giriamas. Bet tai ir
gi ne lietuvis.

Jų visų šokiai irgi nieko lie
tuviško savy neturėjo. Kaip gi 
tie bastūnai rusai kokią nors 
lietuvišką dvasią galėtų vaiz
duoti, jeigu juose jos nėra. Jie 
jos ne tik neturi, bet jos ir ne
kenčia. Tos visos Niemčinovos, 
Obuchovai ir Zvierevai su di
džiausia panieka žiuri į lietu-1 
vybę.

Užtai ir jų šokiai vadinasi 
“Raymonda , “Žizel”, “Coppe- 
lia”.

Ot, tai ištikro lietuviški var
dai.. > . .

Gal būt jie šoka pakenčia- 

Ii būti, kad rusiškos blauzdos 
visai nesiskiria nuo lietuviškų 
savo lytiniam efekte.

Bet ne tame dalykas.
Visas dalykas tame, kad 

ti Lietuva su tuo pribuišių 
lėtu rodo labai apgailėtiną 
vo dvasios vergiškumą.

Su tuo baletu Lietuva rodo, 
kad ji negerbia savęs, kad ji 
neturi nieko savystovio, kad ji 
serga “inferiority“ kompleksu.

Randasi žmonių tiek mink
štaširdžių, kad V net žmogžu- 
dom užjaučia. IPamiršta kiek 
žmogžudos žmonių gyvybių 
atėmę, nekaltų nužudę. Kada 
policija žmogžudį-plešiką Di- 
lingerį nušovė, J radosi minkš
taširdžių, kurie apgailavo 
kam policija pasalai šovusi, 
nedavusi atsigręžti pasiimti 
šautuvo! Jei sulig tų “gerašir
džių policija būt leidusi Dilin- 
geriui atsigręžti ir dar su šau
tuvu rankoj, žinoma, jis dar 
keletą policistų butų nukovęs 
ir pabėgęs. O jiems žmogaus 
gyvybė tiek tereiškia—kiek 
musės.

Ve, kad ir dabar kitą bai
sūną žmogžudį Hauptmanną 
nuteisus mirti, randasi 
irių, net moterų; kurios 
si jo! v

‘"Minkštaširdžiai.
Įsivaizduokime beširdį

gžudį, pavagiant pirmagimį, 
ir vienatinį sūnų nuo mylin
čios motinos. Įsivaizduok mo
tinos meilę, ąi$U*ą ir kančias, 
nežinant į kokiasf rankas jos 
kūdikis pakliuvo! Žmogvagis 
nužudo kudililOr vėliau išvi
lioja, išreikalauja vaiko išpir
kimui $50,660! Tėvams niekas 

tik kūdikį
kiniui $50,06 
neperbrangu, ____ f
atgauti. Pinigai Sumokėta, lau
kia kūdikio, o kūdikis nužur 
dytas! į ' \ p. >. . '

Tokiam žmogaus pavydale 
bjaurybei J. V. teisęs peršvel- 
nios. Jam duota pilna teisė 
gintis — teisintis. Turėdamas 
pinigų nusisamdę gabiausius 
gynėjus. Tęisingiaųsias to- 
kianr teisinąs ant laužo po 
valiai suspirgėti. Tai butų tin
kamiausia bausmė! Tokia 
bausmė ne vieną jo amato se
kėją atgrąsintų.

įkalinimas Visam gyvenimui 
visai nebausmė, o tik akių dū
mimas, kad neva bausmę 
Viena, kad gyvastis keleriopai 
brangesne už mirtį; kita, vi
sam

O jeigu Lietuva neturi savo 
dvasios neprigulmybčs, tai kaip 
ji gali tikėtis išlaikyti savo po
litinę neprigulmybę?

Tie rusų bastūnai galėtų pa- 
sij ieškoti kokio kito antrepre- 
nierio. O dabar jie juokiasi, 
kad susirado “tokią mažą kvai
lą valstybėlę, kuri už jų fana
beriją moka jiepis didžiausias 
algas iš valdžios iždo“. Tai jų 
pačių žodžiai. Tą mes žinome 
iŠ tikrų lietuvių artistų, 
riuos Lietuva varo lauk.

Jau gana Lietuvai lošti 
reprenierio rolę tokiems 
degusio teatro” artistams.

F. Bulaw.

Raštai skiriami | ši skyrių neturi būti ilgesni 2(fo žodžių. Adresuokite 
“Musų Skąitytojartis’* būtinai pridėdami savo vardą ir pavardę.

retas visą gyvenimą išsėdi. Jei 
nepabėga, tai galų-gale susi
myli, paleidžia už gerą užsi
laikymą.

Kažin kokią giesmę minkš
taširdžiai užtrauktų, jei da- 
leist, kad jų kūdikį būt pavo
gę—nužudę, na, 
gus gyvastį 
Manau, kad tų 
minkštos širdys 
šykštėtų į kietą

ir dar pini- 
išreikalautiį?

geražirdžių 
sukietėtų, su- 
akmenį.

—Teisrmjla.

“Moderniškų Namų 
Paroda pratęsta 
iki kovo 3-čios

“Moderniškų Namų” paroda 
neužsidarė vakar vakare, kaip 
buvo skelbta. Atsirado tiek 
daug lankytojų, kad rengėjai 
nutarė ją prailginti dar vienai 
savaitei. Paroda yra jrengta 
Coliseume, prie 15-tos ir Wa- 
bash gatvių.

Lietuvos filmos 
Town of Lake 

*■" "■.......................... ■■■'

šiandien Al. Kaulakis rodys 
atvežtas iš Lietuvos \ kalbamas 
filmas Town of Lake apįelin- 
kėje, šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, kampas Wood ir 46- 
tps, Pnįfeia 7:30 vai. vak.
.' •' ■ ■ - ■*■

■ 1 •*,

Ryt keturi Chicagos prie- 
’ miesčiai eina balsuoti

Kartu su Chicago, rytoj ir 
keturi priemiesčiai eina balsuo
ti. Chicago Heights, Forest 
Park, Harvey ir Palos Parko 
piliečiai statys kryžiukus ant 
baliotų nominuodami kandida
tus trijoms yaldviptems. Jie 
nominuos kandidatus į majorus, 
Į policijos magistratus ir ko- 
misionierius. <

Karščiausia priešrinkiminė 
kova vyks Harvey, kur Jriajoro 
nominacijos ieško dabąrtinis 
majoras Frank Bruggeman ir

Nusižudė įkaitintas už 
tomobilio pavogimą 

■ ...u..........t------ - .

Kane apskričio kalėjime 
ne’voje, nusižudė 30 metų 
(ieorge Stafford. Lapkričio 14 
(L jis buvo įkaitintas už auto
mobilio pavogimą. Jis nusižudė 
persipiovęs gerklę su paprastu 
peiliu.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 

STĖ RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd S t., Chicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted . St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3141 
So. Morgan St.. Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Ketujrakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Ktisferius J. Yuškienas, 2547 
W. 45thį St., Chicago, III.; Sudžia 
F. Aušra, 3439 So. Artesian Avė.. 
Chicago,į III.*; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas! 3314 So. Morgan Street, 
Chicago! III.; Korespondentas S. 
Wemis, 16804 So. Perry Avenue, 
Chicago,

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metu. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St. J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčae, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mšne- 

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3138 S. Halsted 
St. 7:30 , vai. vakare.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIŪBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 3852 South 
California Avė., Op. Pukinskas 
nut rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. MeravičienS fin. rašt., 
2589 W. 46 PI., A. Ramašąųskiene 
fin. pagelb., 1218 Inabtfendence 
BĮ., A. Gadaminskienė kasierius, 
2650 W. 42 St., D, Radvilas mar
šalka, 712 W. 17 PI., P. Arlaus
kas, F. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečią nfedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
48 St. Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio 20 d. 1935.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertu patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninku reikaluose, ^es 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vkl. ryto ki 8 vai. vak. Šventadie
niais nuo 10 rvto iki piet. įžymus 
namai origlnalio ir vienintelio na
mu savininku biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
v CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 Wešt Divisoin St.

n gyvenimui;ntiteisri, labai dabartinis turto kojnįsiomerius MesesameviršbOmet.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS, Coal, Wood & 
Moving, Anglis — Special. Franklin 
County Ėgg — 85.85 — 4 ton. lat 
(vienas tonas $6.35). Pristatom vi
sokiu kitu rušiu anglių pigiai. Per- 

ikraustom 4 ir 6 kambariu rakandus 
— nuo pirmu lubu iki pirmu lubu- 
už $4.00 iki $6.(M). Pianai $2.00 extra. 
Saukite John Oksas. 2649 W. 43rd St. 
l el. LAFAVETTE 8980.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Išparduodame. Baru Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikčerius dėl byle ku
rio biznio (skaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ięe baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fizturcs

1900 S. State St. CALumet 5269

BARO FIKČERIAI pardavimui, 
pilnas setas, taipgi stiklai. 615 West 
16 St. Canal 0394.

Mm■MMidj

FIKČERIAI, įrengimas, pataisy
mas, švino darbas, pertaisymas, de
koravimas visokiu krautuvių, o taip
gi duodame staka krautuvės atidary
mui už viena įmokėjimą ant rankų.

Mes suieškome jums vieta, arba 
jus patys galit turėt savo vietą.

Pilnas aptarnavimas ir pagelbą 
pradedant naują bizni. K Nauja da
lyba.

Mes perkame ir parduodame nau
jus ir vartotus įrengimus.

Pamatykit mus pirmiausia.
GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.
14 N. Franklin St. 
Tel. Central 4561

Real Estate For Sale 
Nąmai-žemė Pardavimui

STEBĖTINAS PASIŲLYMAS
Užbaigimui teismo reikalų parsi

duoda namai už jūsų pasiūlytą kai
ną; 9 namai po 2 flatu 8 bungalow, 
6 cottages, 5 nuo 4 iki 10 flatų, 5 
bizniavi namai, Brighton Park apie- 
linkėje, Maręuette Park ir Chicago 
Lawn.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė.. Virginia 07§7




