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Lapkr. 18 d. Prasidės Pa* 
šaulio Boikotas Italijos

Ethiopijos dykumose italus labai vargina 
partizaniškas kąrąs

Italija pradėjo didelį 
puolimą šiaurinėje 

Ethiopijoje

Ekonominės sankci
jos prieš Italiją pra
sidės nuo lapkr. 18 d.

Puolimas pradėtas visame šiau
riniame fronte ir puolikai ei
na linkui Makale. ' Italai yra 
pasiruošę sparčiam puolimui. 
Sakosi sunaikinę ethiopų ka 
ravaną

K

RYMAS, lapkr. 3. — Italai 
pradėjo didelį briovimąsi į šiau
rinę Ethiopiją visu frontu. Kaip 
matyt, italų tikslas yra užimti 
Makale. Linkui jos eina fašis
tų juodmarškiniai, čiabuviai 
Eriterijos kareiviai ir perėju
sio Italijos pusėn Ras Rugsa 
kariai. /

Tuo pačiu laiku piciniame 
fcądėjo

Ethiopia reikalauja iŠ tautų są
jungos finansines pagelbos. 
Anglijai ir Francijai pavesta 
vesti taikos derybos su Ita-

Tau

Vis dar tebesitęsia 
žemės drebėjimai 
Montanoj, New York

Ethiopai partizaniš
kuose susirėmimuose 

atmušė italus

*

Manoma, kad New Yorke jie 
jau užsibaigė, bet Montanoj 
dar galo jiems nematyt Iš
sigelbėjusius kankina " dideli 
šalčiai ir gyventojai skubiai 
bėga iš Helena, Mont.

ADDIS ABABA, lapkr. 3.— 
Italijos armija ties Immemi; 
Danakil tyruose, pergyvena tik* 
rą slogutį delei nuolatinių puts. 
linjėimų karingų ethiopų gen
čių.

Puolikai iš nežinia kur atsi
randa, užpuola italus ir paskui 
vėl tiek pat greitai pranyksta 
Delei tokių partizaniškų puoli 
nė j imu italai jau aplaike di 
dėlių nuostolių.

Nepakęsdami tokių pasalingų 
puolinėjimų, italai siunčia lėk 
tuvus ieškoti čiabuvius karei
vius, bet niekur jų neranda 
Taiupjau pasiuntė daugiau ka
riuomenės, kad užimti ethiopų 
bazes. Spėjama, kad tyruose 
yra paslėpta ir didesnė italų 
armija.

Oficiliai paskelbta, kad delei 
partizaniškų ethiopų atakų, ita
lai turėjo pasitraukti į šiaur
vakarius nuo Mussa Ali,-< JCrit- 
r e j o s pasie n y. Ta vieta yra

^HELENA, Mont., lapkr. 3.— 
Žemės drebėjimai Montanos 
valstijoj vis dar nepasiliauja ii 
tas privertė visus atliekamus 
darbininkus pristatyti prie gel
bėjimo nukentėjusių ir globo
jimo likusių be pastogės.

Helenoj į tris savaites buvo 
jau daugiau kaip 700 žemės su
drėbė j imu, kurie pridarė dide
lių nuostolių.

Bet gyventojai labiausia yra 
susirūpinę dideliais šalčiais, nes 
tai reiškia didelį vargą liku
siems be pastogės žmonėms. 
Pačiame mieste šaltis siekia ze- 
ro, bet jo apielinkėse, kalnuo
se, šaltis vietomis siekia net 
30 laipsnių žemiau zero.

Ūkę be pastogės žmonės H- 
kd. patalpinti į laikinesprie- 

11 tyruose, kur italai baiv glaudas • ir j apšildomus vago-

GENEVA, lapkr. 3. 
tų sąjunga nutarė pradėti vy
kinti ekonomines sankcijas prieš 
Italiją nuo lapkričio 18 d. Nuo 
tos dienos visi tautų sąjungos 
nariai turi paliauti pirkti Ita
lijos prekes, taipjau turi pa
liauti eksportuoti į Italiją rei
kalingiausius Italijai produk
tus, kaip anglis, geležį, aliejų 
ir k.

Bet kad Italija nebūtų per- 
.......................................
kad pasin’audoti*kiekviena, pro
ga kada Italija parodys norą 
taikintis, Anglija ir Franci j a li
ko paskirtos vesti taikos dery
bos su Italija varde tautų są
jungos. x

Visą tai besvarstant Ethiopija 
netikėtai įteikė laišką, kuria
me ji reikalauja iš tautų są- 
jungso finansinės pagelbos gin^ 
tis nuo puoliko. Reikalavimas 
yra remiamas 1930 m. sutar
timi, einan kuria valstybės pa
sižada teikti finansinę pagelbą 
užpultąja! šaliai. Tą sutartį 
pasirašė daugelis valstybių, jų 
tarpe ir pati Italija, bet ji nie
kad neįėjo į galią.

Ethiopija savo laiške sako, 
kad ji neturi ginklų, nes prieš 
ją buvo uždėtas embargo ir ji 
negalėjo gauti ginklų iki ne
prasidėjo tikrasis karrRs. Tuo 
tarpu puolikas ruošėsi prie puo
limo per mėnesių mėnesius ir 
atsigabeno prieš Ethiopiją mo- 
demiškiausius ginklus.

fronte ftalijoa O^unąįfpiadėjo, ? Bet kad Italija nebūtų 
pulti, iž<ai> uethfeP» kkravanusi daug 11 u varginta, sankcijų

į

Keturi trokai, kurtė gabeno 
šautuvus iŠ Anglijos Šamoli že
mės liko sunaikinti. Karavanų 
keliai nuolatos bombarduojami, 
bet kareivių judėjimo pietinia
me fronte nėra.

Italijos kareiviai šiauriniame 
fronte pradėjo žygiavimą iš 
Adigrat. Jie išėjo po vidur' 
nakčio. Jie galį paeiti apie 30 
mylių per dieną, čiabuvių ka
reivius seka jų žmonos ir vai
kai.

Kanuoles veža traktoriais. 
Trokai taipjau veža visas reik
menis. Bet patys kareiviai kuo- 
mažiausiai yra pasiėmę su sa
vim, kad 'galėtų kuogreičiausia 
žygiuoti.

(Adigrat yra už 50 mylių nuo 
Makale, kuri, matyt, dar nėra 
italų paimta, kaip klaidingai bu
vo paskelbusios pačios Addis 
Ababa žinios).

žvalgai jau pasiekė Hauzien, 
pusiaukely tarp Adigrat ir Ma* 
kale.

Kiekvienas kareivių pasiėmė 
tik po šautuvą, durtuvą, 50 kul
kų, bishįę^duonos ir vandens. 
Juos lydėsiančios tankos. 
prieky jų eis žvalgai, kurie ban
dys italus apsaugoti nuo nąti- 
ketų ethiopų atakų.

O

ADDIS ABABA, 1. 3. — Et
hiopai pradėjo dažyti savo bal
tus drabužius, kad pritaikinti 
juos prie žemės spalvos. Uėtei 
to italų lakūnai negali užma- 
tyti Ethiopijos kareivių ir juos 
apšaudyti iš oro.

ORFI

Italija reikalaus ne
utralizuoti Gibral

taro sąsmaugą 
t •

■  ————n.

PARYŽIUS, lapkr. 3. —At- 
einančioj Londono laivyno kon
ferencijoje Italija pareikalaus, 
kad Anglija neutralizuotų savo 
Gibraltaro tvirtovę ir visą tą 
sąsmaugą, tuo atsižadant kon
trolės Viduržemio juros.

Manoma, kad Anglija tą 
kalavimą tuoj aus atmes, 
jis visgi suteiks Anglijai 
delio nesmagumo.

rei- 
bet 
di-

• 'šiandie, lapkričio 4 d., yra gimtadienis didžiojo Amerikos' jumoristo Will Rogers, kuris 
žuvo lėktuvo katastrofoj kartu su garsiuoju lakunu Willey Post. Su šia diena prasidės ir va
jus sukelti pinigus pastatymui nepaprastai;paminklo žuvusiam jumoristui.

Motina ir šeši vaikai 
žuvo gaisre New 
Ydrkoteriemente
NEW YORK, lapkr. 3. - 

Motina Di Danato ir jos penki 
vaikai žuvo gaisre sename peli
kių augštu tenemento name. 
Vaikų tėvui betgi pasisekė iš
sigelbėti.

Spėjama, kad gaisras kilo 
dėl padegimo. Policija sako, 
kad per 60 dienų tirštame Har 
lem distrikte kilo 20 nužiūrėtų į 
gaisrų, kuriuos veikiausia pade- 
degė kokis piktas padegėjas.

Žmona nušovė kuni
go sūnų i 

. “ j-

MĖMPHIS, Tenn., 1. 3. — 
Po barnio laike susitaikymo pą> 
rėš Daisy Alexander Root nu- 

m., 
ku-

Trys žmonės žuvo di 
namito eksplozijoj 

Milwaukee
rėš Daisy Alexander Root 
šovė savo vyrą Bėnton, 32 
sūnų Chicagos episkopalų 
nigo. 
•«l

Italija bandys visuo 
tinu skurdu kovoti 

sankcijas

Chicagai ir apielinkei* federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana-

Apsiniaukę, tarpais gal lie
tus; rnaža permaina tempera
tūroje. V

Saulė teka '6:26, leidžiasi 
4:42.

Žemės drebėjimas
Indijoj

CALCUTT, Indijoj, lapkr. 3. 
—Allipore universitete seismo
grafai užrekordavo smarkų že
mės drebėjimą, kuris kaip ap
skaitoma įvyko Siamo 
ny.

pasie

Bolševikai sušaudė 
garsų advokatą

HEUSINKAI, Suomijoj, lapk. 
3. —Giminių gautomis žiniomis, 
garsus Rusijos advokatas A. V. 
Bobriščev-Puškin, ainys garsaus 
poeto Puškino, liko pasmerktas 
mirčiai be jokio teismo ir be 
teisės apeliuoti, ir tapo tuojaus 
sušaudytas GPU Gorochovaja 
kalėjime, Leningrade.

Jis liko sušaudytas dėl jo 
nepritarimo bolševikų valdžiai.

Jį areštavus jo namuose liko 
padaryta krata, laike kurios 
liko surastas slaptas dienynas, 
kurį jis vedė per 40 metų, ntto 
baigimo Maskvos universiteto 
ir kuriame jis yra smulkiai su
rašęs visus įvykius Leningra
de. .

WASHINGTON; lapk. 3. — 
Jungt. Valstijos pasiųs du kaS 
rininkus studijuoti Italijos- 
Ethįopijos karą. Vienas jų bus 
su ethiopais, o kitas su italais.

RYMAS, lapkr. 3. — Gavus 
žinią, kad sankcijos prieš Ita
liją pradės veikti nuo lapkri
čio 18 d., prasidėjo visuotinas 
didesnis kurstymas prieš sve
timas valstybes, ypač prieš An- 
gliją. t

Fašistai tuoj aus pradėj o or
ganizuotis atremti sankcijas. 
Į boikotą norinia atsakyti boi
kotu. Italai raginami nepirkti 
iš užsienio atgabentų prekių, 
nepirkti iš užsienio importuo
to maisto, bet maitintis it nau
dotis tik Italijos užauginamais 
produktais ir pagaminamomis 
prekėmis. Gyventojai bus mo
kinami didžiausio skurdo ir bad- 
miriavimo.

Didžiausias keblumas yra su 
anglimis. Anglių Italija galėtų 
gauti iŠ Vokieti j os,bet nenori 
daug importuoti, nes pinigai yra 
reikalingi karui. Todėl gyven
tojai šią žiemą turės kęsti šal
tį, o ir hoteliai gaus tik pusę 
kiekio jų sunaudojamų anglių.

■ i* "
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PORT SAID, lapkr. 3. — 
2,204 Italijos invalidai 7* lai
vais perplaukė Suezo kanalą. 
Jie grąžinami iš Afrikos į De- 
conese salas,^ Viduržemio juroj. ...

MILWAUKEE, Wis., lapkr. 
3.—Mažiausia trys žmonės liko 
užmušti ir 11 žmonių sužeista 
smarkioj dinamito eksplozijoj 
Milwaukee South Sidėj.

Viena užmuštųjų yra Pat- 
ricia Mylnarek, 9 m. Kiti du 
žuvusieji, manoma, yra patys 
bombinirikai, kurie pastaruoju 
laiku buvo pradėję terorizuoti 
Milwaukee ir yra išsprogdinę 
jau šešias dinamito bombas.

Ekspolzija ištiko garaže eilėj 
prie Maple ir 22 gatvių. Ten 
gal ir daugiau žmonių yra pa
laidota griuvėsiuose.

Policija spėja, kad bombinin- 
kai šildė dinamitą, priruošdami 
jį sprogdinimui, kaip jis urnai 
sprogo. Kiek numanoma, ga 
Įėjo sprogti apie 150 svarų di
namito, kuris buvo pavogtas 
prieš kiek laiko iš sandėlio Es 
tabrook parke.. Policija dabar 
mano, kad bombų sproginėjimas 
pasiliaus.

Kiek žmonių buvo garaže, 
dar nepasisekė nustatytai, nes 
visas garažas liko išnešiotas 

užtiktieji 
mėsos šmotai lig rodytų, kad 
jame turėjo žūti daugiau, negu 
du žmones.

Sužeistieji žmonės yra tos 
apielinkės gyventojai. Visa 
apielinkė skaudžiai nuo eksplo
zijos nukentėjo.

dė įsitaisyti aviacijos bazę.
Pirmą kartą istorijoje, Et

hiopijos armija pradės naudo 
tis radio. Radio aparatai liko 
išdalinti visiems ethiopų karve
džiams, kad palengvinti jų su
sižinojimą su sostine, nes Ethio 
pijoje nė telegrafo, nė telefo
no kaip ir nėra, tad radio da
bar bus svarbiausia susižinoji
mo priemonė. Radio aparatai 
yra daugiausia Amerikos išdir- 
bystės.

Dabar karalių karalius Selas- 
sie iškilmingai išvenčia penkių 
metų sukaktuves jo užėmimo 
Ethiopijos sosto. Del tos prie
žasties jis lanko bažnyčias, va
žinėjas auksuotu vežimu, pirk
tu iš buvusio Vokietijos kaize
rio už $5,000. Vežimą traukia 
importuoti iš Vengrijos žirgai. 
Karvedžiams yra ruošiamos 
puotos, kuriose jie yra vaiši
nami žalia mėsa. Bet diploma
tams karalius surengs savo rū
muose kitokią puotą, kurioj ža
lios mėsos nebus.

Prie ko priveda 
kerštas

šipuliais Tečiaus

RYMAS, 1. 3. — Delei sank
cijų Anglijos Sudano gyvento
jai galbūt negalės parduoti Ita
lijai 10,000 kupranugarių .ku
riuos italai norėjo pirkti mėsai.

UTENA.-—Sprakšių km. (Vy
žuonų valsč.) Jonas Zabulionis 
nesugyvenęs su savo sunuih 
Liudviku (25 m. amž.) Sunuš 
pykęs ant tėvo už neva nelygų 
palikimą jam ir broliui, š. m. 
pavasarį net primušęs tėvą (60 
m. senuką). Tėvas iškėlė prieš 
sūnų bylą. Sūnūs raginęs bylą 
nutraukti, ’ bet tėvas nepaklau
sęs. š. m. X-9 d. išvykus tė
vui pas tardytoją, sūnūs pade
gė visus ūkio trobesius ir net 
mėgino motiną sudeginti, o pats 
nusižudyti... Motina išsigelbėjo, 
o padegėją smarkiai apdegusį 
policija pristatė j Utenos apskr. 
ligoninę...

Sudegę gyvenamas namas, 
tvartai ir klojimas su visomis 
gėrybėmis. Nuostolių padaryta 
apie 10,000 lt. Turtas nebuvo

nūs. Gyvenimas senuosiuose 
namuose pasidarė negalimas. 
Kiekvienas naujas žemės drebė
jimas vis labiau ardo namus, 
paliuosuoja kornizus, kurie 
krinta gatvėn. Del tos prie
žasties daugelis gatvių vidur- 
miesty liko visai uždarytos ju
dėjimui. Visokie susirinkimai 
yra uždrausti.

Gyventojai kas tik gali bėga 
iš miesto* taip kad Helenoj 
nebeliko nė pusės gyventojų. 
Bėga traukiniais ir automobi
liais. Dar nėra aišku, ar tio 
gyventojai bėga iš miesto tik 
laikinai, ar ant visados. Bėgan
tieji traukiniais vežasi visą 
savo mantą ir turtą, taip kad 
išrodo, jog jie nebeketina gryš- 
ti j Heleną ir žemės drebėji
mams apsistojus.

183 vaikai iš prieglaudos spe
cialiu traukiniu liko išvežti į 
rezortus.

Pasilikę mieste gyventojai 
bando gryšti prie kiek galima 
normalaus gyvenimo ir užmirš
ti žemės drebėjimus, bet nela
bai sekasi, nes niekas nežino, ką 
ateinantis žemės sudrėbė j imąs 
atneš.
New Yorke žemės drebėjimas 

apsistoja
NEW YORK, lapkr. 8.—Nors 

dar keletą kartų buvo jaučia
ma labai maži žemės drebėji
mai, bet manoma, kad jie jau 
bent laikinai užsibaigė.

Žemės drebėjimų centras bu
vo Nipissing ežero distriktas, 
Ontario provincijoj, Kanadoj ir 
smarkiausieji žemės nupurty
mai buvo jaučiami 17 valstijų 
ir trijose Kanados provincijose. 
Ypač smarkus žemės drebėji
mas buvo jaučiamas šiaurinėj 
New Yorko valstijos daly. Bet 
niekur jis didesnių nuostolių ne
padarė.

apie 10,000 
apdraustas

HARRAR, Ethiopijoj, 1. 3.— 
12 Ethiopijos kareivių liko vie
šai iki 
gi jie 
lama.

mirties užplakti, kadan- 
parodė pritarimą ita-
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KLAIKI URUGVAJAUS HETUVIŲ 
BEDARBIU PADĖTIS

iii,wiiw,.,hi >»>u.

Iš kurios pusės jus ėisšt į 
lietuviais gausingą Montevideo. 
priemiestį Vilią dėl Cerro» ke
lio galite nesiklausti. Vis viena 
nepaklysite. Per dvi mylias ma
tyti aukštai ant kalno sena 
Urugvajaus tvirtovė, vadina
ma La montania de la fprtale- 
za, iš kurios urugvajiečiai se
novėje bombarduodavo piratus* 
kai jie pasirodydavo Urugva
jaus vandenyse. Vėliau toje pa
čioje “fortalezoje” Ispanijos 
imperatoriaus žandarai korė 
Urugvajaus nepriklausomybės 
kovotojus.

Betgi šis tvirtovės kainas ir 
prigauna pakeleivingą^ lyg tas 
Maiu Rido kalnas atsiskyrėlis, 
štai jums atrodo, kad jfs žvij* 
ga už 2—3 kilometrų* ’ Todėl 
jus nesiskubinate, framvaju_ne- 
važiuojate, einate tiesiog pėsti. 
Bet valandą žingsniavę . pama
tote, kad jis mažai ką arčiau. 
Jus nenusimenate, einate to
liau ir žiovaujat. Aplink gat
ves, murai ir medžiai. Gatvėje 
po medžiais matote su maišu 
ant pečių '“bičikomį” — žmo
gių benamį, alkaną, basą ir iš
vargusį, — tokį žmogų turtin
goji urugvajiečių klasė vadina 
“biČikomi” (vabalų valgytojas).✓ 
Jis nuo ankstyvo rytmečio su 
maišu ant pečių iš lėto vaikš
tinėja, liūdnai į sai^ę žiuri ir 
supasi nuo vėjo. Iš Montevi- 
deo miesto centro% prisirinkęs 
duonos, svyruodamas eina Vil
ią dėl Cerro linkui, eina ten, 
kur daug lietuvių gyvena. Jei 
jus busite nepasipūtę, tušti 
frantai, neabejoju, paklausite 
kokį vieną “bičikomj”:

— Kaip gyveni?
— Aš esu lietuvis, ponuli, 

— nuoširdžiai jums atsakys ir 
kepurę pakylės.

Tai patyriau, kai vieną, kar
tą pėsčias ėjau iš Montevįdeo 
miesto centro į jo priemiestį 

, Vilią dėl Cerro. Sutikau žmo
gų tokį\apie kurį kalbėjau — 
jis labai mane nustebino ne 
savo išvaizda, bet štai kuo.

žmogus prie vienų puikaus 
namo durų “revizuoja’* Sąšla
vų skrynią. Aptraiškytus apel
sinus lupa ir valgo, kitus mai
šau deda. Tuo tarpu prasive
ria langas. Pasirodo gražiai 
garbanuota ponios galva ir iš 
jos burnos suskamba:

— Taruga, žiūrėk, ką daro 
rusas! — sako tarnaitei.

Einu pro šalį ir žiuriu, ką 
šis žmogus, vadinamas “ru
sas”, ir “bičikomi” darys. Bet 
vėl ponia suriko:

— Mirė, mirė, otro/rųso, — 
žiūrėk, žiūrėk, kitas rusas!

“Patriubyk.. .jei tokia man
dagi esi”, — galvoju sau ei
damas toliau. s

Bet štai prieina prie lango 
tas žmogus (Lietuvos cenzu 
ros išbraukta).

—- Ne, ponia, aš ne rusas, 
aš lietuvis, — užsirekomenda
vo ir kepurę pakėlė.

Net malonu pasidarė, kad 
“bičikomi”, “ruso” daug man 
dagesnis už “bien pintąją” 
(gerai maliavotą) ponią.

Iš užpakalio ateina ir žmo
gus su maišu. Leidžiu jam pra
eiti. Jis praeina apie penketą 
žingsnių nuo manęs. Nors ir 
nekokį balsą turiu, bet uždai 
nuojtf:

— Kad noriu verkiu, kad 
noriu dainuoju, nuo nedarbo ir 
vergijos,. neiŠsiliuosuojiU,—pus
balsiai užtraukiau.,

— A, ir tamsta lietuvis!? — 
pliupt maišas nuo pečių.

•Sumušam penkis į penkis ir 
pradedam šnekėti:

— Kaip gyvenai, tėve, Lie
tuvoj, nes čia matau, kad Wor 
gai? — paklausiau.

— O, vaike, ką čia' šnekėti 
apie Lietuvą. Ten vasaros Su
tirpdavo, kaip uoga burnoję ei
nant paskui žagrę. Bet ir žie
mą darbų netrukdavo: pančius 
vydavom, gyvulius liuobdavo#), 
pavasariop žagres pirkdavom.

— Ar Urugvajuj norėtumei 
ūkininkauti ir žagres pirkti?

•m Kur gi žmogus nenorė
si. Nusibodo būt be darbo ir 
slankioti apie ponų duris. Mie
lu noru arčiau ir dainas dai
nuočiau, kaip kad Lietuvoj. 
Bet nieko, nepadarysi, kai žmo
gus be darbo^ be pinigų, be 
nieko, tai nei žemes, nei žag
rės nusipirkti negalį. Jei tu
rėčiau iš ko nusipirkti kumel-. 
ką ir žagrę, tai gal žemės gau
čiau dirbti iš pusės, tuomet 
duonos kąvalką užsidirbčiau^ ir 
smagų darbą turėčiau, 

i ~
— Ar negalėtumo kur nors 

darbą gauti ant laukų, dva
ruose? — teiraujuosi. Į

— Anksčiau dirbau dvare, 
gaudavau po 12, pesų per mė
nesį ir buvau, patenkintas J Bet 
užėjus krizei, daug už mane 
jaunesnių darbininkų ėmė siū
lytis ponui, tai mane ir išme
tė iš darbo. O fabrikas irgi 
nepriima senesnio amžiaus 
darbininko, nes ta, gyvatė, 
štandart taip smaugia, kad ir 
jaunas vos valioj a padirbti 
tiek,- kiek ji nork Todėl iš vi
sų pusių blogai, — prikimu
siu balsu šnekėjo senis.

— G,al norėtumei įstoti į 
kurią nors darbininkų organi
zaciją, nes organizuoti darbi
ninkai viens kitam gelbsti? — 

; pasiūliau.
— Ką, vaike, aš ten laimė

siu, dar gali įkliūti, — pareiš
kė savo baimę.

— Blogiau bado mirties, tė
ve, nebus, todėl nieko nepra
laimėsi, nes su gerai organi
zuotais darbininkais laimėsi 
daugiau, negu vienas,

— Ne, vaike, jei. mirsiu, tai 
mirsiu prie žagrių magazino...

— Gerai, pasakyk kur gy
veni?

— Anksčiau gyvenau pajų 
ry, Avenidoj La Rampla Ar
gentina. Ten kartu su kitais 
lietuviais turėjome pasistatę 
budelę, bet ten dabar puošia, 
pajūrį, tai policija mu‘s iš ten 
išvijo. Dabar gyvenu Vilią dėl 
Cerro, bet maisto ieškoti ry
tais ateinu į miesto centrą. 
Mat Cerroj turtuolių nėra, o 
biedni žmonės valgio likučių 

' laukan nemeta. Blogas, tai blo
gas gyvenimas, bet ką gi pa
darysi, — palingavo galva se
nis,

— Vilią dėl Cerro randasi 
Urugvajaus lietuvių mokykla,, 
klubas, parapija ir kunigas bu
vo. Tai lietuvių pasididžiavimo 
ir labdarybės vieta. Ten Lie
tuvos Atstovybės P. Amebai 
valdininkas dalina bedarbiams 
pašalpas* tai gal ir tave, tėve* 
kaip tokioj blogoj padėty esi, 
sušelptų?

— Sušelptų? — nustebo se
nis. — Kibą tu, vaike, ne iš to 

' krašto..*
— Iš to krašto, tėve, bet ga-? 

Iii? kai ko ir nežinoti, — pasi
aiškinau.

> (Lietuvos cenzūros išbrauk
ta)..

—>N e tiesa, tėve, nesenai kal
bėjau su buvusiu U. L. klubo 
pirmininku p, Gelgaudu, jis 
man pasakojo, kad bedarbiams 
šelpti pašalpų paskirstymas įei
davo į to vald. kompetenciją. 
Reiškia pašalpas skirstė.

— Nenoriu proyotis, vaike, 
tik žinau* kad nė vienas Uru
gvajaus lietuvis bedarbis par 
šalpos nėra gavęs. Paskui vi- 
si lietuviai kalba, kad prisius 
staiš pinigais leidžiamos lietu- 
viškos gazietęs Argentinoje. 
Gazietų užtektų ir vienos ge
ros. Gipriau už tuos pinigus nu
pirkti keliems, lietuviams be
darbiams žemės. Lietuvių be
darbiai už žemes nupirkimą 
valdžiai butų dėkingi.

— Tokie laikai, tėve, nieko 
nepadarysi, —- atsakau. — Ne 
vien pas mus taip yra,

žiūrėk, tėve* kol Urugva
juj ir Argentinoj kunigų ne
buvo, lietuviai, minėdami Lie-

tuvo^s nepriklausomybės šven
tes, sutraukdavo kupinus salio-j 
nūs žmonių. Skambėdavo L1q- 
fotvos* himnas ir liaudies dai
nos, lietuviai džiaugdavosi su 
broliškomis džiaugsmo ašako
mis akyse. Dirbome visi be pa
šalpų. Bet kai tik kunigai pra
dėjo gauti pašalpas iš Lietu
vos, daugybė lietuvių ranka 
nemojo ant lietuviško kultu** 
ros darbo, prasidėjo pro vos, 
nesantaika, vienas kito* skun
dimais policijai, nes privilegi
jos pagimdė neapykantą, ker
štą iir kitokį nelabą.

-■c^Todėh vaike, Urugvajaus 
tautai ir kultūrai padarė tas 
elementas, kuris už pašalpas 
himrnis giedojo, o, pašalpas iš
eikvoję smala spjaudo.

—rr Todėl, vaike, Mrugvajaus 
lietuviai žagrių neperka, dai
nų nedainuoja,, liūdnai pareiš
kė musų tautietis benamis.

—Bet aš, tėve, turiu jau 
eiti, iki pasimatymo, — atsi
sveikinau4 su vargo prislėgtu 
broliui taip vadinamu “bičiko
mi” (vabalų gaudytoju).

Baigdamas, noriu pasakyti, 
kad turtingiausia ateivių ko
lonija Urugvajuje — žydų ko
lonija, o biedniausia — lietu
vių. (“L. ž.”)

3U0M1
Tarp (tyaugių.

Petrytė: Ar nestebėtina, kai 
pamąstai,, kad vovere gali 
miegoti visą žiemą ir paskui 
pabusti su. nauju kailiu?

Jiizytė: O, aš nežinau...

' Jis: Ar jus sutinkate apsi
vesti sH manim?

i Ji; Q koki1 jus turite patyri- 
imą?

ĮVAIRENYBES
žaibas surado rudos 

klodus
Lijvselej, Švedijos > šiaurėj, 

vienas ūkininkas jau ilgesnį 
laiką stebėjęs, kad audros mo
ty žaibas nuolat kerta į vie
ną ir tą pačią vietą — kažko
kiom pakalnėm. *Ne sykį jis 
apžiūrėjęs tą vietą, bet nieko 
negalėjęs joje ypatingo suras
ti. Bet apie savo pastebėjimus 
jis pranešęs • valdžios įstaigoms. 
Buvusi pasiųsta komisija į nur 
rodytą vietą ištirti ir pasiro
dė, kad pakalnėje yra geriau
sios geležies rucįos sluoksniai. 
Juos tedengtą tįk 3 metrų že
mės sluoksniai. Specialistai nik 
statė, kad naujai surasti' ru
dos sluoksniai užima gana di
delius plotus.

i “MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP ^PARŠIUKAS...

i

“Buvo toks kūdąs ir neturėjo ape
tito,; nežinojau nė kų daryti’.’

Motinos sako, kad Trlner’s B'itter 
Vynąs yra geriausias vaistas susilp- 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudętiu.ės dalys yra go
riausios, kokias medicinos mokslas 

* žino apgynimui nuo nevirškinimo, 
pųasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo ir negerumų sųryšy 
su vi|duriių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas šei-

1 mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Jo^eph Triner G,cmjwy, Chicago

t HECOMMENOED.
h0K40YeARS i

Ireddened 
Ik eyes

Viršminetas ir kitas Gyduoles
* T

Gausite Musų Aptieknj

J. P. RAKŠTIS
1*100 ŠO. HALSTED STJ

Viena didžiausių aptiekti Chicągoj

Ona: Aš girdėjau, kad tu 
panaikinai sužieduotuves su 
Juozu, ar tas tiesa?

Marytė: Taip Jis pradėjo 
darytis* labai nuobodus, nes 
jis pradėjo norėti apsivesti.

---- -v---------J
i Daktaras tvirUna, kad mer- 
ginoms reikia mažiau drabu
žių, nes jos iŠ prigimties yra 
karštesnės.

Mes galime tik tiek pridur
ti; jog nereikia, būti daktaru, 
kad tą, patirti. - \

tas, hermetiškai uždarytas, 
kuris sveria virš dviejų tonų; 
Viduje gi yra dar mahogany 
karstas* kuriame ir randasi 
palaikai šio didelio žmogaus!”

Valandėlę amerikietis tylė
jo ir giliai mąstė. Tada pridū
rė: “Kaip išrodo^ jus šį kar
tą jį gerai pasigavote. Jei jis 
kada vėl ištruktų, tai telegra
fuokite mano kaštais.”

Vyras: Ar ši apysaka bai
giasi linksmai?

Žmona: “Joje nėra pasa
kyta; pasako tik tiek, kad jie- 
du r apsivedė.

. L '

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Taip visuomet būna.
“Mama, ar aš galiu eiti žai

sti V ’,
“Taip,, dukrelė. Bet atsi

mink, kad tie dalykai, kuriuos 
tu nori daryti yra tokie daly
kai, kurių daryti neprivalai,”

Glamoriėjimasfįs yra kaip 
pasivažinėjimas karosėliais. 
Kol* važinėjęs, tol yra smagu, 
bet kai užbaigi tai jauties ap- 
glušęs ir apsvaigęs,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
. ir TĖVAS
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

FURNACE
TAISYMAS

. ■ . ............ .. ..................... ... . r v- .

DEGINIMUI PUODAI, kįtu* 
svarui 10pj musų 
kaina __________—14.^.
GROTELIAI, kitur svarui

> 20c; musų ‘kaina ----- -
VANDENIUI VIĮĘDUIUKAI, 
kitur ąyąrųi ^2c; 
musų kaina ------------- *vy
PELENAMS KRATCTOaAI, 
kitur svarui 22cJ. 
musų kaina ----- W

į Nina:- A§ norėčiau žinotų ar 
■jPefriujkas tikrai mane myli? I

• Jos draugė: Kodlėl' gi, jis tu-k‘ Miltona”ri Gir +.013 h|,garsųjjj,* poetą iviinoną .
Vaikau: “Miltonas buvo gar

sus Anglijos poetas, kuris ap
sivedė ir parašė “Paprastas 
Rojus”, tada jo žmona mirė ir 

Į jis, parašė “Rojus Atgautas,”

Mokytoją: Vaikai, papasa
kokite ką'"1 jus žinote apie tą

iri tik tau daryti išimtį?

Sarkofagas.
Plepus vadas Paryžiuje ro

dė amerikiečiui turistui Na
poleono kapą. Vadjas stenge
isi parodyti visą savo iškalbu
mą žodžiais ir lankomis.

“Šis milžiniškas sarkofa- 
gąjs”, pasakojo plepus vadas, 
“■sveria 40 tonų! Viduj jo.I 
'monsieur, randasi geležinė 
(Skrynia, kuri sveria 12 tonų, Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
o viduj* jos yra švininiu kars- v u

!».l * i«    '  iiiinnį<, ^.Miii.iii.ii.11 .ii   111.1.111111^111;    

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS

40%
PIGIAU

BOILERIŲ
D A JL Y S

Musų patyrę darbininkai 
ides i* jųsų boileri bile 
kokiai dali labai* pigįrft.

Mes turime pasirin
kimui pilną šlaką

WHOLESALEIK 
BĘTAIL

Kitų Furnape ir Boi
lerių dalys apkainuo- Mes turime visokiu var 
tos proporcionaliai totų dųjių dėl pečių.

ACME FURNACE REPAIR 123 
PARTS CO. [2 krautuvės] ' "

Gerkit ir
Visos# Alinėse. 
Mutual Trijų 
Žvaigždžių
Kentucky 
Ęoųrbon 

’4 > '
Lietuviškos 

Degtinė#

NATHAN 
KANTER

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St.

Te). TARPS 9803

Laidotuvių Direktoriai
' Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių 

Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

S., P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

; ' 1 Jr ■ ' <■ <■_. 1—--------------------- ų jį
1 i y .■ "i1 jį ' i ir.1-....... F"i. i j1 i t i n .ur iyw

\ ■ - A, MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

.■■■ ‘y j i ■ 11 ,■■■■■■!■ , ui ■ |iw t   i     .................-................................-....................

\ \ A. PETKUS
1410 South 49th Court ęięero Phone Cicero 2109

J. F. RUDŽIUS / 1
Street Phone Canal 6174

I ■, I 1 I.ir.w.n. I.p M |||! .rBr,WF|.,lyyr>,pyiWT^rĮ.r..ii.^i J I J JU ■ Į U „ygmi. II
668 West 18

718 West 18th Street 
.. ..........................................■■■■■!! ■■■■> ll ■■■■■! ■ | ■■■■■!■

1646 West 46th Street.
...... .............................  ■ i. i ■■>!■■■ ■imi ii. ■ ..i.......

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3377

* 1 *.' 1 į , 1 u '.u i' »'«,1 <>

L J. ZOLP
Phones Boulevard 5208-8418

TT1VT1

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 

TT-"
LACHAWICZ fr SŪNUS

West 23r.d Pląęe Phones 2515—-Cicero 5927
.......................J ........... f,....... . ....... I-jį........ ' ... ................... ' , ,, .......................

LIULEVIČIUS
4092 Archer Avefrue Ph<mė Lafayette 8572

^MUULANCE PĄTĄR^A.TOAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds. l?4.1r^'1742 
J. K EUDEIKIS

o

Dr. V. A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nufc 2 ikF 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedilioniis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

I

PhonefCanal 6122Dr. k Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

/Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
*Rez, 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

| Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų * ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.
L *-■1 J'. I. JJ1 ■ " L1- JL'PRyM ■ | Rli-y U ■■"VK". ’JI' ■■

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais; Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namaį: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515. So. Rockwell St. 
Telephonn: Renublic 9723

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

z 756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofįso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 ;80 
Nedėlirtmis navai sutarti.

.■■L' " 'J1 XI L    .l1"..’.     II! —

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vąikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 PO pietų, 7—8 v, vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

I

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas, visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

Į 3421 S. Halsted St. TeJ* Yards 2534 
Miesto ofisas

10 No.. Clark St. 11 floras 
Tel. Dearborn 3984 

Rezidencija
3407; Lowe Avė* Tel. Yards 2510

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 suturima. 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

Mrs. Anelia K. Jarusz

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo* namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
ment. ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9—9
2420 West Marųuette Road 

arti Westem Avė. Hemlock 7828

AKIU SPECIALISTAI

_____ Kiti Lietuviai Daktarai,

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. nu

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL

KITATAUČIAI
DR. VAITUSH, OPT.

, . LIETUVIS
Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specįalė a.tyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.

<

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos, pigiau 

kaip, pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
’ Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampus Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street 
Vak 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597.

Dr. Herzman
Iš RUSIJOS

V

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464/ 
......... ......... .. ......................  . ....................... ..... ......... . iį|ii >>w,i .... . ii | ...............

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729. So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY. 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 po piietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tek Dorchestcr 5194 
Rez. Tek Drezel 9191

■ Dr. AARoth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyrišku. Vaikų ir. visų 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stouey Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vak valę Nedė. 

liomis ir Šventadieniais 10—12 
diena. j
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Lietuvos Naujienos turi

jo ūkis vis
Laisvamanio paskaita

dvasi

Jos.F.Budrik The Daina

s ir nau

Kaina $2.00

Gausite NAUJIENŲ ofise

PETER PEN

ARE OUT 
WITHOUT 
VVAKINO I

AND 
WB'RE 
AFTER 

TMAT

valstybės reikalus, o 
— j bažnyčios; veikia

Sintaxs, 
baigęs

perduoti 
magistrui 
Nuo to 
nebe ku-

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

SchUkert) ir Anghj

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitų knygą.

Kiek Lietuvoje pra 
džios mokyklų

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

MR. 
AR.TIST 
OUICK

Tose mokyklose
daktarai iš

išsivystė į dabartinę 
Pirmųjų krikščionių 

stengėsi sutvar- 
čia — žemėje 

lygybes pama- 
valdantieji 
visuomenės

nd •thera’.
lue your job and your frfeadą, tua 
le aafe antiseptic, regularly. Lam-

\A7AV GUALL. 
WE= GO T

N w meilės prie ali 
mentų, o paskui 

i kalėjimą

Laisvosios Minties” 
jau ne jaunas

Kauno savivaldybė Kle 
boniškiuose jau stato 

elektros stotį

Mokyklos senovinė 
je Lietuvoj

BUDRIKO PROGRAMAI:
Subatoje 9:30 vakare WCFL 

Nedėlioję WCFL nuo 5 iki 6 vai.
1 po pietų.

Ncdėlioj WAAF, nuo 1:30 iki 2 
vai. po pietų.

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Didžiausi Radio pardavėjai 
Chicagoje

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. ■ Tel. Puliman 6339 v
Muzika ir šokiai DYKAI pėtnyčios, subatos ir nedėlios vakarais.

PĖTNYČIOMIS KEPTA ŽUVIS DYKAI.
Subatos vakarais “BANK NIGHT”—$5.00 cash prizais laimėjusiems.

I ■ ■

Namie gaminti skanus valgiai visada. Visokios rųšies gėrimai. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame > visus atsilankyti. —BILL ’ THOMAS.

eADie’s stquc£ • "
, ou-J ’

’ YB04 IT UIUC&
TUE1 ęTU’PP TUEV 

OKI TWE-
•____ F-ltXE: II •

20—23,7 et. Savo stotį palei
dus, vienas kilovatas atsieisiąs 
apie 16 et. Tada busią galima 
kalbėti ir apie vandentiekio ta
rifo pakeitimą vartotojų nau-

KAUNAS. — Kauno m. sa
vivaldybė atidavė iš varžyty
nių Kleboniškiuose statyti elek 
tros stotį. Stoties trobesiui 
stato kauniečiai inžinieriai Ro 
zentalis ir Jasvoinas. Tochniš 
kus įrengimus Vokiečių (Šie 
mens 
(Austan) firmos. Generatoriai 
perkami iš Siemens-Schukert

kylai išlaikyti išleista viduti 
niškai 10,363 lt. 90 et,, o vie 
nam mokyklos komplektui — 
5,392 lt. 95 et. Vienas moki 
nys. pradžios mokyklai išlai 
kyti per 1934 metus vidutiniš
kai atsiėjo 97 lt. 8 et.

grėsė netekti ūkio. L. suma
nė ūkį gelbėti nedoru būdu. 
Jis nuėjo pas šaknaitę ir pa
matęs lopšyje savo kūdikį, dėi 
kurio turi mokėti alimentus, 
pradėjo jį peiliu badyti. L. bu 
vo areštuotas 
tiek tapo išvaržytas. Panevč 
žio apygardos tęismas Laguc- 
ką nubaudė 4 met. s. d. kalė 
jimu.

Sutaupykite S g Jį 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

TYPEWRITERS

ROKIŠKIS.šių metų pra
džioje, Vyžaičių km. pil. S. La- 
gucko ukiui ’ buvo paskelbtos 
varžytinės dėl alimentų.

Iš Lagucko anksčiau buvo 
priteista šakunaitės naudai po 
30 litų kas jįfenųo. L., turėda
mas 9 ha žemės, alimentų mo
kėti neįstėngė. Vedė jis kitą 
mergaitę ir jau rengėsi sutvir
tinti savo ūkį, nes tikėjosi pa- 
soga padengiąs alimentus. Kri
zei didėjantfįjL savo sumany
mo nebegalėjo įvykdyti, ir jam INCORPORATED

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

Už kunigaikščių Radvilų 
susidėjimą su priešu lenkų vy
riausybės reformatams nedo
vanojo. Jį katalikų dvasiŠki- 
jai atvirai ėmė tiekti visokia- 
riopą^ pagelbą ir reformatai 
greit pasijuto parblokšti. Mo
kyklos kaskart ėjo silpnyn: 
mažėjo mokiniai, mokytojai, 
buvo trumpinamas išeinamų 
dalykų kursas. Tapusios ma- 
žakraujingomis jos užsidarė. 
Gana didelės Kėdainių biblio
tekos knygų dalį pasiėmė Vil
niaus universįtetas o visa kita 
atiteku įsisteigusiai Kaune 
gimnazijai*.

Apšarvuoti lotyniškais mok
slais dviejų tikybų auklėtiniai 
tarpusavy kovėsi ir be kelių 
epitafijų ir didžiūnų garbei 
parašytų eilėraščių nieko dau
giau mums neparodė. *

K. K-la.

katekizmas 
mokė teologijos 
Rytprūsių. 1637 m. buvo įve
ltos karo pratybos pamokos, 
etika ir slavų kalbos. Be tų 
visų dalykų mokiniai turėjo 
išmokti rašyti epitafijas; pa
negirikas ir lotyniškas eiles. 
Į Biržus ir' Kėdainius šviestis, 
vyko protestantiški jaunuoliai 
net iš Kuršių. Biržų inpkykla 
turėjo paprastos gimnazijoos, 
o Kėdainių šviesios gimnazi
jos vardą. Jose buvo po rek
torių ir aštuonis devynis mo
kytojus.
Karas su švedais toms moky

kloms buvo nelemtas.

Rankomis padirbti 
ACCORDIONS / ■ 

Puikiausios rūšies.
žemiausiomis kai- BaaSgS;- 
nomįs. Pamaty- 
kit mus pirm ne- 
gu pirksite. Be 
obligacijų. Eks- 
pertai mokytojai.
DYKAI KATA-, 
UOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. Chicago

Kiek išleidžiama pradžios 
mokykloms

KAUNAS. ELTA, švietimo 
reikalams, kaip matyti iš ofi
cialių duomenų, daromos di
delės išlaidos, šiais paskuti
niais keliais metais Švietimo 
ministerijai tenka 15% valsty
bes biudžeto, švietimo reika
lams padeda ir savivaldybės. 
1934 m. Švietimo ministerija 
išleido apie 39,471,900 litų, o 
savivaldybės Didžiojoje Lietu
voje pridėjo apie 5,003,800 li
tų, Klaipėdos krašte apie vie
ną milioną litų. Daugiausia 
pinigų išleidžiama pradžios 
mokykloms. 1934 m. pra
džios mokykloms išlaikyti iš
leista 23,836,925 lt. 30 et. Tuo 
tarpu žemės mokesčių tais pa
čiais metais surinkta 18,450,- 
700 lt.

1934 m. vienai pradžios mo-

prie miestelio gražiai tvarko 
Medžiokalnio miškelį, kuriame 
rengia gegužines su įvairia ir 
įdomia programa. Vakarėliai 
ir gegužinės pasižymi savo" 
tvarkingumu, blaivumu. Prie 
miestelio turi žemės sklypą 
laisvosioms kapinėms; kapinės 
valdžios organų jau pripažin
tos. Bendrai prisižiūrėjus į 
laisvamanių gyvenimą, susipa
žinus su jų literatūra, pradedb 
simpatizuoti jų siekimams.

[“Laisv. Mint.”]
Amerikos kražieti, nepamiršk 

Lietuvos kražiečių ir paremk 
pinigiškai.

—Dr. A. L. Graičunąs.

Bosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis ( B *EATH )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fTlth the bert to choose Irom theee days, em- 
ployers favor the person who ta moet attrao- 
tive. In buaineas Life aa fa the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) ta coiuiaered the 
worst of faults. •

Unfortunately everybody ouffem Irom thfa 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thl~k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
bruah te the cause of mosi cases. Decayfag 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to Improve your 
breath ta to ūse Liaterine. the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerfae halts fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
’v’U not offpnd ethenū

If you
Listerine, ______________ r__ ___ ____ _______
bert Pharmacal Company, Št. Louta,ldo.

Don’t offend others«Check 
halitosis mth USTERINE

Dvi tikybos troško paimti 
šešiolikto šimtmečio gals lie-j 
tuviškų dūšių išganymo mono
polį. Tos pretenzijos nusižy- 
mėjusios tarpusaviais išsiplu- 
dimais ir išsikeikimais ilgą 
laiką nedavė jokių rezultatų. 
Norėdamos sustiprinti savo jė
gas besivaržančios tikybos 
įkūrė keletą musų krašte mo
kyklų.

Katalikyb:s šaukliai — jė
zuitai turėjo buvėinę Kražiuo
se. Ten buvo neblogas jų vie
nuolynas, o už miestelio pui
kus Gilvičių ir Greitiškių dva
rai, kurie ne tik aprūpindavo 
juos maistu, bet davė dar gerą 
ir niekur nesunaudojamą pel
ną. To pelno sąskaiton sep
tyniolikto šimtmečio pradžioje 
jėzuitai ir įsteigė Kražiuose 
mokyklą. Gaudami visą iš
laikymą, musų sėnoviški, jau
nuoliai mokėsi ten lotyniškai. 
Jie turėjo^išeiti šiuos skyrius: 
Infimą, Graamtica, 
Poetica ir Ritorica 
mokyklą galėjo būti pamoks
lininkas ar didžiūnų garbei 
ohžių rašėjas. Nuožmus šve
dai atsibastę 1656 m. į Lietu
vą išvaikė visus mokinius ir 
sunaikino mokyklos bibliote
ką. Naujai atsidarė toji įstai
ga 1697 m. bursos pavidale. 
Per ištisą eilę metų bursoje 
buvo nuo 300 iki 500 mokinių. 
Juos visus dovanai penėdavo, 
už nusižengimus rykštėmis 
plakdavo ir mokė tikybinių 
mokslų. Bet dėl kažin kokių 
skundų 1773 m. Rymo Popie
žius bursą uždarė ir visą jos

(atstovas inž. Putrimas) 
zelmotorai (atstovybę 
“Neris”, buv. “Nemunas”) iš 
“Austan” firmos. Visas stoties 
įrengimas ateis apie 150,000 
!c. Trobesių statyba apie 33,- 
000 lt. Stoties statybos darbai 
jau pradėti; ji pradės veikti 
1936 ,m. pradžioje.

Dabar per me'tus miesto sa
vivaldybė elektros stočiai už 
energijos tiekimą sumoka apie 
170,000 lt

KAUNAS. ELTA. Lietuvos 
pradžios mokyklos stovį nuo 
1925 iki 1935 m. ryškiai vaiz
duoja skaičiai. 1935 m. pra
džioje Lietuvoje buvo 2,556 
pradžios^ mokyklos su 4,976 
komplektais ir 102 vaikų dar
želiais. Daugiausia buvo vie
no komplekto mokyklų, di
džiausia 12 komplektų moky
kla 1935 m. viena mokykla te
buvo. 1925 metais pradžios 
mokyklų buyo 2,360.

Dabar viddtiniškai 1,076 gy
ventojai turi vieną pradžios 
mokyklą ir 553 gyventojai — 
vieną mokyklos komplektą. 
Lenkijoje vieną pradžios mo
kyklą turi vidutiniškai 1,235 
gyventojai.

Šiuo metu musų pradžios 
mokyklose dirba 4,976 moky
tojai. Iš jų necenzuotų yra 
tik 45, o 9 yra baigę aukštąjį 
mokslą. 1925 metais mokyto
jų buvo 3,394.

Pradžios mokyklą 1934-1935 
mokslo metais lankė 268,618 
mokiniai, o 1925 "m. — tik 
131,724. Mokinių skaičius 
per 10 metų dvigubai padidė
jo. Paskutiniais mokslo me
tais 1,000 gyventojų teko 
110,47 mokiniai.

Kiekvieas pradžios mokyk
los mokytojas žiemos metų 
dirba vidutiniškai su 45 mo
kiniais, o vasaros metu — su 
28 mokiniais.

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jys dabar galite NUSIPIRKTI bile išdlr- 
bystės perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

, veikia kai naujas, tik •

-UŽ $3 Į MENESĮ- 
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Del dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo j naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER 

MO 1 2TLIK COMPANY
189 WEST MADISON STREET

KRAŽIAI, Raseinių apskr..— 
Teko atsilankyti į laisvamanių 
surengtą paskaitą. Atvykęs iš 
Kauno 
bendradarbis 
žmogus, laikė paskaitą tema: 
“Bažnyčios atskirimas nuo val
stybės”. Prelegentas vaizdžiai 
nupasakojo krikščionybės isto
riją, kaip pirmųjų amžių krikš
čionybė 
bažnyčią 
bendruomenė 
kyti gyvenimą 
teisingumo ir 
tais. Valdovai 
sluoksniai tokiame 
sutvarkyme įžiūrėjo pavojų rė
žimui, vergovės ir liaudies iš
naudojimo paremtam, sugebė
jo demokratinę krikščionių 
bendruomenių valdymąsi su- 
centralizuoti, subiurokratinti. 
Dvasiški j a iŠ didikų (aukštes
nių laipsnių) skiriama, pateisi
no ir sankcionavo neteisingą 
visuomenės sutvarkymą ir ver
govę, tvirtindama, kad tokia 
tvarka paties Dievo yra nusta
tyta. Kas kenčia čia žemėje ir 
kantriai neša savo “kryžių” ir 
bažnyčiai (teisingiau 
ninkams) aukoja, apeigines ce
remonijas vykdo, tas sulauks 
amžinos laimės danguje. Tau
tos žiauriais budais buvo krik
štijamos ne tikybiniais,' bet po
litiniais sumetimais. Dvasinin
kai su Romos popiežiumi prie
šakyj laimindavo žiaurius ka
rus; sutraukdami į savo ran
kas milžiniškus turtus (žemės 
plotus su baudžiauninkais, 
brangenybes, kapitalus) ir gy
vendami prabangoje, nesirū
pindami sumažinti liaudies 
skurdo jie ėjo išvien su liau
dies išnaudotojais. Visur ir vi
sados despotizmas palaikydavo 
ir palaiko bažnyčią, bažnyčią— 
despotizmą ir abu turėjo iš to 
naudos. Kulturinguose kraštuo
se, kur liaudis aktyviai daly
vauja šalies tvarkyme, valdy
me, jau senai bažnyčia atskir
ta nuo valstybės: bažnyčia ne
sikiša j 
valstybė 
civilinė metrikacija. Toks san
tykis tarp valstybės ir bažny
čios yra sveikas ir naudingas 
ir vienai ir kitai. Pilnutėlė sa
le (buvo žmonių iš Šilalės, Už
venčio ir kitur) dideliu įdomu
mu klausė paskaitos, kalbėtoją 
apdovanojo aplodismentais. Iš- 
siskirstant buvo girdėta kalbų, 
kad bažnyčios atskyrimas nuo 
valstybės butų svdr 
dingas dalykas ir Lietuvoje.

Kražiškiai laisvamaniai varo 
gilią kultūros vagk: turi gero
ką knygynėlį, rengih. jau nebe 
pirmą paskaitą, vakarėlius;

timo reikatdtnsž Po to buvo 
įsteigta šešių klasių mokykla, 
kurią 1797 m. paėmė karmeli
tai. ’ Karmelitai ją laikė taip 
pat savo lėšomis. 1803 m. 
Vilniaus univenjitdtas pri
siuntė tai mokyklai įsakymą, 
kad prie tikybos butų moko
mi gamtos ir istorijas moks
lai, butų renkamos liaudies 
dainos ir kad mokiniai dėvė
tų vienokius šviesiom apyka
klėm mundirus.

Pagaliau 1817 m. Vilniaus 
universiteto rektorius Malevs- 
kis prisiuntė karmelitams Ru
sijos švietimo ministerio kunig. 
Golicino įsakymą 
mokyklą filosofijos 
Ignacui Doviatui. 
laiko visi mokytojai 
nigai ir mokykla ėmė vadin
tis gimnazija. "
1840 m. Kražių gimnazija bu

vo perkelta į Raseinius.
Reformatai savo tikybines 

tvirtoves turėjo Biržuose ir 
Kėdainiuose. Tuose miestuo
se mokyklas įsteigė septynio
likto šimtmečio pradžioje ku
nigaikštis Kristupas Radvila. 
Ten buvo mokoma rašyti ir 
skaityti, lotynų kalba ir gra
matika ,logika, istorija, arit
metika graikų kalba ir platus

Pamatykite tuos naujus 
RADIONUŠ ir kitus 

RAMIOS pas

RADIONAS
1936 Metą Radio

AR JUS EINATE Į BIZNĮ?
Tavern ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kainas. 

Lengvais išmokčj’imais.
STANDARD STORE FIXTURE CO

644-648 W. Madison St. Monroe 5066.

GERB. Naujienų ekaityto- 
joa ir įkaity to j ai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurion ikellnaai 
Naujienose.

Moka už kilovatą1--------- -J— ------- ------------

Viršminrtas

_______

Giiifsatv* M tisu ■Aptiekei

J. I’. RAKŠTIS
IS00 SO. H/U.STEI) ST;: 
f • n; i • I i <1 ž i u u s' i U- a I iiIKk i ’ C h i c ą g o j

\' «. l’vT-V, c
1 / ■ 'į?" į. ; -H

■'i. ! ■■
» ■ r T' >



Pirmadienis, lapkr, 4, 1935

NAUJIENOS
The Liihuaniait Daily NewS 

Published Daily Eicept Sufiday by 
The Lithuanian Newfc Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Ratus:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy. *

Užtaky nu? kainai
Chicagoj’e —. paštu:

Metams--- ----------------
I*usėi metų ______ ______
Trinta menesiams --____
Dviem metlesihms 
Vienam mėnėsiui

Ghicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ~_

Savaitė!______ _____ ___

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

fašistais ir klerikalais prieš kai 
resniasias sroves.

Entered as Second C3ass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted Si., Chicagd, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Suvienytose Valstijos^ ne Ohieagoj, 
pašto:

Metams .........——.. $5.00
Pušei metų ..____________  2.75
Trims mėnesihnta ^^..._*.**^ 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
vienam mėnesiui_______ . .75

Lietuvon ir kitu* užsieniuose
(Atpiginto)

Metanui .**.....*»*.**<i«****<im»**».lni;*»i $8.00
' Pusei metų 4.00

Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy

Orderiu kartu su užsakymu.
“................... -...... - - - • pr... ............

KARALIUS PRAŠNEKO
II I Ii

Ir Italijos karalius Viktoras EminanUelis pasisakė 
viešai už karą Etiopijoje, pareikšdamas, kad “Italija 
nieko kita neprašo, kaip tifykad ji galėtų gyventi pilnu 
gyvenimu.” ' \

. Iki šiol vainikuotasai Italijos “valdovas” tylėjo. 
Niekas nežinojo, ar jisai pritaria Mussolinio avantiū
rai, ar ne. Dauguma žmonių buvo jau ir užmiršę, kad 
Italijoje dar tebėra karalius. Visuose pranešimuose apie 
Italijos valdžios veiksmus buvo minimas tik diktato
riaus Mussolini vardas.

Kodėl dabar staigiai prašneko karalius? Gal būt,

anglai Užtars lietuvi

“L. žinių” korespondentas 
turėjo pasikalbėjimą su Angli
jos parlamento nariu pulk. 
Wedgewood’u, kuris yra Darbo 
Partijos narys ir ne kartą ėmė 
balsą parlamente, gindamas 
Lietuvą. Jisai yra geras kalbė
tojas ir turi drąsos viešai iš
reikšti savo nuomones. Kores
pondentas paklausė atstovą 
Wedgewood, ką darytų Didžioji 
Britanija, jeigu hitleriškoji Vo
kietija pultų Lietuvą. Pastara
sis atsakėt

“Jei Vokietija pultų Lie
tuvą, aš reikalaučiau Didžio
sios Britanijos ir visos Tau
tų Sąjungos įsikišimo Lietu
vos naudai. Reikia manyti, 
kad taip žiūrėtų į vokiečių 
agresiją prieš Lietuvą ir 
Britų Darbo Partija.

“Darbo Partija yra prin- 
cipialiai nusistačiusi už veik
lią tarptautinę* paramą bet 
kokių puolimų aukoms. Dar
bo Partija ypatingai priešin
tųsi visoms agresijoms, ku
rios gręstų Rusijai. Agresija 
prieš Lietuvą yra tokios pat 
rų'šiės agresija, nes ji Vokie
tijai palengvintų karą prieš

Italija Reikalauja 
Kolonijų

dėl to, kad užsieniuose pradėjo sklisti gandai, jogei, Rusiją. Kas liečia mane, tai
Italijos valdžios viršūnėse nėra sutikimo klausime apie 
karą Afrikoje. O gal dėl to, kad jau ėmė smukti Mus- 
solinio autoritetas ir jį Teikia kuo nors paremti, idant 
jisai visai nepargriutų.

Bet tenka pasakyti# kad “jo didenybės” žodžiai ne
atrodo į labai stiprus ramstį Mussolinio žygiui. Ką tai 
reiškia, kad Italija norinti “gyventi pilnu gyvenimu”? 
Ar gyvenimo pilnumas tai — kad stipresnė ir geriat! 
apsiginklavusi valstybė turi lipti ant galvos silpnesnei 
tautai — ją žudyti ir plėšti? .

Kiekvienas vagis, kuris ištraukia laikrodėlį iš sve
timo kišeniaus; kiekvienas banditas, kuris užpuola pra
eivį ir atima/ jam šernolę su pinigais, — daro tai, norė
damas padaryti savo gyvenimą “pilnesnį”. Bet pikta
darių norai nepateisina jų kriminalinių darbų.

Bet gerai, kad karalius atvirai solidarizuojasi su 
fašistiška diktatūra Etiopijos karo dalyke. Kai ateis 
laikas Italijai suvesti tos avantiūros sąskaitas ir išsi
pagirioti, tai ne tik fašizmas, bet ir monarchija turės 
Už ją atsakyti. Čia prisimena Ispanijos istorija.

^Katalikiškiausias” Ispanijos karalius Alfonsas ir
gi bandė pateisinti panašios rųšies “gyvenimo pilnumo’* 
siekimą. Ispanija buvo įsivėlusi į karą su Rifais Afri
koje ir pailso bekariaudama. Jos diktatorius De Rivera 
beleido žmonėms priešintis bereikalingam turto ir gy
vasčių naikinimui. Bet nerimas visuomenėje didėjo. Ga
lų. gale, diktatorius buvo priverktas pasitraukti, o kara
lius turėjo, palikęs savo sostą, dumti į užsienį.

Kai neteks kantrybės Italijos žmonės, tai bus ries
ta ir fašistiškai diktatūrai, ir lilonafdhijai, kuri per sa
vo žioplumą vaidina Mussolinio tarnaitės rolę.

- —........t,

Apžvalga
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APŠVIETUS KOMISIJOS PA
PEIKIMAS “TĖVYNĖS” 

REDAKTORIUI

Paskutiniame '“Tėvynės” nu
meryje įdėta SLA. Apšvietos 
Komisijos pareiškimas, kuriuo 
nupeikiama Vitaitis UŽ ne
tinkamą SlįA. organo redagavi
mą. Komisijos pareiškime nu
rodoma, kad to laikraščio re
daktorius vietinėse žiniose per
daug reklamuoja savo asmeniš
kus draugus ir artimų jam 
grupių parengimus ir kitokį 
biznį; kad bendra “Tėvynės” 
pakraipa yra vienpusiškai pa
sukta fašistuojančių tautininkų 
ir sandariečių naudai, ir kad 
“Tėvynė” bereikalingai r erzina 
Visuomenę ir SLAj narius, daž
nai kišdamasi į dalykus, apie 
kuriuos nenusimano nei pats 
redaktorius, nei jo bendradar
biai. " ;. ' '

Tą pareiškimą patvirtino sa
vo Suvažiavime SLA. Pildomo
ji Taryba, todėl p. Vitaitis, ži
noma, negalėjo jį paslėpti nuo 
skaitytojų. Bet jisai pridūrė 
prie jo graudų nusiskundimą, 
kad jisai, girdi# esąs priverstas 
nusilenkti “galiai”.

“Tokie - dabar laikai# —■

rauda p. Vitaitis. “Visiems 
aiškiai suprantama kuriais 
sumetimais šita rezoliucija 
patiekta. Net ir vienas Ap
švietus Komisijos narys,,- bu- 
tent, g^rb. B. F. Kubilius, 
tuos priekaištus ir kaltini* 
mus teisingai (!) karakteri- 
zuoja ‘pareiškimais grynai 
asmeninio pobūdžio’. ”
Kame tačiau to pareiškimu 

“asmeniškumas”, tai neįrodo 
riei p. Vitaitis, nei p. Kubilius. 
Juk tų faktų, kurie paminėti 
Apšvietos Komisijos rašte, ne 
vienas jų neužginčija. O jeigu 
ji savo priekaištus SLA. or
gano redaktoriui paremia fak
tais, tai yra 
kadx tai esąs

Gaila, kad 
labai dažnai
vaudamasis grybai asmeniško 
pobūdžio sumetimais. Užtenka 
tik palyginti, kaip jisai vesda
vo “
mo i? kaip jisai ją veda po to 
seimo. Kiekvienas dabar mato 
jo aiškias simpatijas dešiniom- 
sipms grupėms. O ar tos gru
pės pasidarė tolerantiškesnės 
arba pažangesnės? Nėkiek. Tai 
kodėl p. Vitaitis pradėjo jas 
“mylėti” 
pirmiau 
kitoks?

Todėl,

nesąmonė sakyti 
“asmeniškumas”.
pats p. Vitaitis 
riUšistato, Vado-

ę” iki Detroito sei-.

ir “buštyti”, kuomet 
jo nusistatymas buvo

kad jisai ir jo arti*
miėji sėbrai erta® hldkudtiši au

man aišku, kad Vokietija 
neturi būti įleista nei Dan- 
cigan, nei Klaipėdon.” 
Tačiau, anot pulki Wedge- 

wood, britų, pažangiosios visuo
menės nusistatymas priklausąs 
ir nuo 
tvarkai 
užpulta.

“Ir 
menė 
veikliam tarptautiniam įsiki
šimui Vokiečių puolamos 
Lietuvos naudai, jei ji btis 
tikra, kad Lietuva žymiai 
laisvesnė, liberališkesnė, kaip 
Vokietija,” — pastebėjo; par
lamento atstovas.

“Taip į šį klausimą žiuri 
he tik pažangieji anglai, bet 
ir Ženevos, t. y. Tautų Są
jungos įtakingosios sferos. 
Ten vyrauja ^pažiūra, kad 
naujosios mažos 
kaip, pavyzdžiui, 
galėjusios įsikurti 
tinti tik sU Tautų 
parama ir kad dėlto jos tu
rinčios būti ištikimos tam' 
liberalizmui, kurs yra Tautų 
Sąjungos pagrindas.”
Dėl Lietuvos esą abejonių
Toliau tas britų parlamenta

ras pareiškė ve ką:
“Nėra abejonių, kad pa

žangieji Anglai be svyravi
mų remtų Daniją, Belgiją, 
Čekoslovakiją, jei pastarosios 
taptų Vokiečių puolimo aū 
komis. Bei nežinia, ar tai 
pats palankus nusistatymas 
pasireikštų ir Lietuvos nau* 
dai. Koks čia skirtumas? 
Skirtumas tame, kad apie 
Lietuvą (kaip ir, pavyzdžiui, 
apie Austriją) galėtų atsi
rasti abejonių apie tai, ar ji 
laisvesnė, liberališkesnė už 
Vokietiją ii” ar jai dadgiaU 
prijausitina# kaip Vokietijai. 
Pažangiosios srovės Anglijo* 

’;je (kaip ir Prancūzijoje ar* 
z ba Skandinavijoje) čia abe

jotų, ar puolamomsioms ša
lims (Lietuvai arba Austri
jai) iš tikrųjų yra šimpa ti- 
zuotina. .

“Turiu pabrėžti, kad tokia 
yra it Tautų Sąjungos nuo
taika. Nors Tautų Sąjunga 
turėjo ir turi tarp savo na
rių daug tokių, kurie savo 
vidaus tvarkoje laisvės prin
cipų nebegerbia. Vistiek tu
riu pakartoti, kad Tautų Są
junga yra laisvės principais 
pagrįsta, ir kad delf to natū
ralu, kad Tautų Sąjungoje 
butų daugiau palankumo 
toms šalims, kurios liberaliz
mą nėra atmetusios. Galų 
gale, jei Tautų Sąjunga vi
sus turi ginti, tai butų pro
tinga ir teisinga/ kad visi

jos simpatijų vidaus 
įtoje Šalyje, kuri butų

Britų pažangioji visuo- 
mielu noru pritars

valstybes, 
Lietuva,

Sąjungos

’Brof. Ross jau prieš kelioli- 
ką metų rašė apie tai, kad 
gyventojų prieauglis sudaro 
pavojų taikai. Savo raštuose 
jis pakartotinai minėjo Japo
niją, Italiją ir Vokietiją. Toš 
valstybės, sakė jis, greičiausia 
ir \pradės karą.

Jo pranašavimas išsipildė. 
Karą pirmiausia pradėjo Ja
ponija, kuri ėmė skverbtis į 
Madžuriją. Kaip matyti, Vien 
tik Mandžurija ji nemano pa
sitenkinti. Pastaruoju laiku 
ji savo įtaką stengiasi praplė- 
ti it Mongolijoje. Iv jai tai pa
siseks, nes pasipriešinimo To
limuose Rytuose ji vargu su
silauks. Kinija yra per daug 
silpna, kad gajėtų sulaikyti 
japonų besiveržimą.

Kodėl Japonija ieško naujų 
teritorijų?

Į tą klausimą atsakoma 
taip: Japonijos žemės plotas 
palyginti yra labai mažas* Ir 
tame nedideliame plote gyve
na apie 68 milijonai žmonių. 
Aišku, kad gyVetojams darosi 
ankšta. Juo labiau, kad kiek- 
Viehais mėtdis gyventojų prie
auglis siekia 800,000.

Kur tą prieauglį padėti, jei
gu ir dabar japonams sunku 
beta prasimaitinti? Supran
tama, reikia ieškoti naujų že
mių, kur butų galima gyven
tojų perteklius išvežti. Japo
nai taip ir bando pateisinti 
savo kariškus veiksmus Man- 
džųtijoje ir Mongolijoje.

Pažiūrėkime dabar į Italiją. 
Jos teritorija lyginasi 119,000 
ketvirtainiškų mylių. Tuo 
tarpu gyvetndjų ji turi apie 
43 milijonus. Tokiu budu 
kiekvienai ketvirtainiškai my
liai tenka 351 gyventojas. Ki
tais žodžiais s^kąnt, Italijos 
žemės plotas mažai tėra dl- 
desis už Arkansas valstybė, 
kuri turi l,854,į82 gyventojus 
(tai 1930 m. cenzo skaičius).

Tai dar nebųtų labai bloga; 
Europoje yra tirščiau gyvena
mų valstybių/1 Pavyzdžiui, 
Olandijoj ketvirtainiškai my
liai tenka net 603 gyventojai, 
Anglijoj — 494 ir Vokietijoj 
— 362. Sti Italija blogumas 
yra tas, kad tik 41 nuošimtis 
jos žemės tinka žemėš ukiui. 
O tai reiškia, kad f aklinai ji 
yfa tirščiausia gyvenamas 
kraštas Europoje.

Maža to. Olandijoje, Ang
lijoje ir Vokietijoje yra pusė
tinai išvystyta pramonė* Be 
to, Anglija turi dar milžiniškų 
ir turtingų kolonijų, iš kuf ji 
gali gauti tiek maisto prodUk- 

, Visai ki- 
__  ______ yra su Italija. 
Esmėje ji dar tebėra žemės 
ūkio kraštas. Apie 50 su vir
šum nuošimčių italų verčiasi 
žemdirbyste.

Gyventojų prieauglis Italijo
je yra nemažas. Kiekvienais 
metais ji& siekia apie 435,000. 
Tiesa, paskutiniais kelęriais 
metaiš gimimai žymiai suma
žėjo, nors diktatorius Mussoli
ni graudeno daugiau vaikų 
gimdyti. Net jo skiriamos 
premijos didelėms šeimoms 
nieko negelbėjo. Tai numa
nu iš to, jog pereito šimtme
čio pabaigoje kiekivenais me
tais per tūkstantį gyventojų 
gimimų buvo 38, o 1933 m. 
vos apie 24. Tačiau gimimų 
skaičius dar nepasako Viską. 
Gyventojų prieaugliui padi? 
dinti svarbią rolę vaidina mir
tingumas.

Nors Italijoje gimimų skai
čius pusėtinai sumažėjo, v bet 
tuo pačiu laiku sumažėjo ir 
mirtingumas. Tokiu budu san-

i- Jų, tiek žaliavos. 
» toks reikalas yr

<&

Bent tuo atžvilgiu, 
jos užima 

Bet tai ir viskas, 
vyriausia yra 

iš jų nedaug

vieną nuošimtį su viršum vi
sų gyventojų.

Prieš karą italai galėjo emi
gruoti į kitus kraštus. Vyriau
sia į Ameriką, kame jų ran
dasi apie 3,500,000. Vėliau du
rys imigracijai buvo uždary
tos. Tai italai turėjo pasilik
ti namie ir skurstu Daug Ita
lija tikėjosi ir iš karo. Bū
tent, tikėjosi gauti naujų ko
lonijų, kurios priklausė Vo
kietijai. Bet šiuo atveju jai 
teko nusivilti. Gavo ji tik 
trupinius: geresnius gabalus 
pasiėmė anglai ir prancūzai.

Tiesa, Italijos kolonijos Af
rikoje atrodo labai imponuo
jančios.
kad žemelapėje 
daug vietos.
Tos kolonijos 
dykumos, tad 
naudos tėra.

Italija, sako Mussolini, turi 
turėti daugiau erdves, nes ki
taip ji nutrokš. Gyventojų 
prieaugliui aprūpinti jis ir ieš
ko naujų'žemių Etiopijoje.

Bet ar taip iš tiesų yra? Ar 
Japonijos šeimininkavimą Ki
nijoje ir Italijos puolimą Etio
pijos galima pateisinti vien tik 
gyventojų prieaugliu? Paga
liau ar vokiečius Veržtis į Ry
tus irgi verčia tokie pat su
metimai?

Vargu. Mokslininkai sakų, 
jog kiekviena valstybė galėtų 
lengvai apsirūpinti maistu. 
Toji pat Italija, jei ji tinka
mai sutvarkytų žemės ūkį, ga
lėtų pramaitinti 60 milijonų 
žmonių, o gal ir daugiau, že- 
Jnės Ūkiui sutvarkyti nereikė
tų nei tiek pinigų, kiek yra iš
leidžiama karo reikalams.

K. Angaras,

SVEIKATOS
DALYKAI

liga. Jeigu tik tavo namuose, 
arba namuose draugo arba gi“ 
minės, yra vaikas po ^ešių me
tų’ amžiaus, tai prižiūrėk, kad 
-tas vaikas butų apsaugotas nuo 
difterijos be jokio atidėliojimo. 
Naujas “toxoid” gydymas rei
kalauja tik vieną įčirškimo dėl 
vaikų iki šešių metų amžiaus 
ir per šešius iki aštuonių sa
vaičių apsaugoja vaiką nuo li
gos. Jeigu vaikas dabar bus 
imunizuotas, tai jis bus ap
saugotas nuo difterijos iki apie 
po Naujų Metų.

Ačių imunizavimui, difteri
jos atsitikimai ir mirtys da 
bar mažėja visose Jungt. Val
stijose. New Yorko mieste dif
terijos mirtys sumažintos nuo 
750 iki 95 į metus. Nepaisiant 
fakto, kad laikraščiai, gydyto
jai ir kiti rašo ir kalba apie 
svarbumą imtfnizavimo jau per 
septynis metus, bet šioje šaly* 
j e turime šimtus tūkstančių 
vaikų, kurie dar neimunizuo
ti.

Kiekvienas kūdikis sulaukęs 
šešių mėnesių privalo būti imu
nizuotas ir jeigu visi tėvai tą 
rems, tai difterija taps visai 
negirdėta liga. Net per ketu- 
riasdešimts metų New Yorko 
Miesto Sveikatos Departamem 
tas vedė kovą už Čiepijimą vai
kų prieš rauples ir dabar ka
dangi kiekvienas vaikas privers 
stinai yra įčiepijamas prieš 
lankymą mokyklos, tad šian
die mažai girdime apie raup
les. Nito tos ligos į vienus me
tus New Yorke mirdavo tūk
stančiai vaikų.

Naujas “toxOid” gydymas 
apsaugai nuo difterijos yra ne
budingas ir nepalieka blogų 
pasekmių, šeimyniškas gydy
tojas gali be prisirengimo duo
ti tą gydymą. Jeigu turi jau
ną vaiką tavo namuose, tai pa
šauk šeimynišką gydytoją šian
die ir su juo pasitark kaip ap
saugoti tavo vaiką.

Vien tik imunizavimaš ap 
saugos vaiką nuo difterijos.

. . . . (FI.IS).

Imunizavimas — tik
ra apsauga

John L. Rlce, M.D.
Yorko Miesto Sveikatos 

Komis! jonierius.
Difterija neužilgo vėl pra

dės plėstis, nes ji yra šalto oro

Jau prieš 800 metų 
žmones mėgino 
skraidyti oru

New

dyti oru. Bet pati oru skrai
dymo idėja žmonėms buvo ki
lusi daug anksčiau. Pasirodo, 
kad jau beveik prieš 800 me
tų buvo daromi bandymai oru 
skraidyti. Vienas toks, tiesa, 
nepavykęs ir tragiškai baigę
sis • bandymas užregistruotas 
senuose Konstantinopolio mie
sto metraščiuose. Tai buvo 
1161 metais, turkų sultono Ki- 
lidiš-Ašlafio II-jo atsilankymo 
pas graikų imperatorių Ema
nueliu Komneną Konstanti- 
poly metu. Vienas iš sultono 
palydovų, kurio vardo ir pa
vardės metraštis nemini, pa
reiškė padarysiąs oru skraidy
mo bandymą — nuo miesto 
ipodromo bokšto perskrisiąs 
per aikštę ir laimingai nusi
risiąs.

“Jis stovėjo viršuj bokšto, 
— pasakoja metraštis, — ap
sisiautęs ilgu baltu apsiaustu. 
Kai kurios apsiausto dalys bu
vo aptemptos ant išlenktų lan
ko pavidalu karklo lazdų. Drą
suolis rengėsi skristi oru pa
našiai laivui, kuris plaukia 
vandeniu. Jo apsiaustas turėjo 
tarnauti jam, kaip laivui bu
rės: vėjas turėjo pripusti ap
temptas ant lankų apsiausto 
dalis ir išlaikyti lakūną ore. 
Visų akys buvo nukreiptos į 
stovintį bokšte drąsuolį, minia, 
nekantraudama, šaukė: “Skrisk! 
skrisk!” arba£ “Ar ilgai tu 
versi mus laukti? Ko lauki, ko 
neskrendi ?”

Imperatorius, nesitikėdamas, 
kad bandymas pasiseks, siun
tė savo dvariškius drąsuolį nuo 
bejlpotiško sumanymo atkalbė
ti, bet tasai savo pasiryžime 
buvo atkaklus. Laiks nuo lai
ko jis tik stebėjo ir bandė vė
jo stiprumą, žiūrovų minia ro
dė augančio liėkantrumo žy
mių* Drąsuolis kilnojo ranką 
ir ja mojavo, lyg mėgindamas 
skristi* Kai pagaliau jam pa
sirodė, kad Vėjas skridimui jau 
palankus, jis staiga atsiskyrė 
htlo bokšto, kelis kartus su
plasnodamas sparnais, kaip 
paukštis, taip, jog atrodė, kad 
iš tikrųjų jis skrenda. Žėt per 
visai ūmą laiką jis nukrito ant 
ž^rnės# kaip maišas, ir paliko 
gulėti negyvas, nes ne tik su
sižalojo sąnarius, bet ir susi- 
traiškino galvą”.

Tdip tragiškai baigėsi vieno 
pačių pirmųjų bevardžių avia
cijos pionierių drąsus bandy-

Prieš trejus metus buvo mi
nimos 150 metų sUkaktuvės 
nuo pirmo pasisekusio (pran
cūzų brolių Mongolfje sugal
votu balionu) bandymo skrai- mas nugalėti erdvę;

tykis prieauglio atžvilgiu pa? j
siliko tas pat: tiek pirma, 
tiek dabar prieauglis sudaro

'.'jau,, v.,

Todėl (tokiems nariams, kaip 
Vengrija arba Lenkija, Tau
tą Sąjungoje nedaug tėsim-



Pirmadienis, lapkr. 4, 1985 *' NAUJIETroS, CHcag0j a '.  ■ ' “B

MUSŲ SKAITYTOJAI
kalba. nebus pirmoje vietoje. 
:Bet kodėl musų, klebonai taip 
jau užsispyrė įvesti anglų, kal-

UŽ-

Raštai skiriami I H skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
• “Musą Skaitytojams” būtinai pridėdami savą vardą ir pavarde. 
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Dėl “Pulkim ant Kelių” 
agliškų pamokslą ir 

anglų kalbos

buk tai 
“Pulkim

ant Ke

Naujieną 253 numeryje, spa
lių 26 d., tujas V. Jurkus rašo 
lyg butą kleboną pasamdytas, 
ir labai bjauriai niekiną savo 
motinos lietuvių kalbą. Pir
miausiai, jisai rašo, 
šv. Jurgio bažnyčioje 
ant Kelių” giedama, 
visai netiesa. “‘Pulkim
lią” tiktai gieda arba,, geriau 
sakant, pradėjo, giedoti pirmą 
punktą. O visą kitą giesmę pa
lieka negiedotą. Ir tai tiktai 
pradėjo, kai “Naujienos” pra
dėjo šitą dalyką kelti aikštėn.

Toliau tas raštininkas kalba, 
kad, girdi, visi esą parapijonai 
yra tokie dievobaimingi, ir. kad 
ne visi gieda “Pulkim ant Ke
lių”. Na, kaip- jie giedos, jeigu 
vargonininkas iki 
jo, o birbindavo 
meliodijas, kurios 
sei yra svetimos.

Musą jaunimas supranta 
lietuviškai

šiol negiedo- 
kokias ten 
lietuvių au-

apie tai, 
nesupran- 
yra tikra

Trečia, jisai kalba 
kad musų jaunimas 
tąs lietuviškai. Tai 
nesąmonė. Musų jaunimas su
pranta lietuviškai puikiai, nes 
su tėvais namie dar tebekalba 
lietuviškai. Ir musų klebonai, 
kaip šv. Jurgio parap. Cicero j, 
Marųuette Parke ir kitur, ku
rie neva kalba angliškai, tai 
kaip prieina prie pranešimų 
apie parapiojs pikniką ar baza- 
rą, tai pradeda kalbėti lietu
viškai. Mat, nori kad jaunimas 
atvažiuotų. Jeigu tas jaunimas 
resupranta lietuviškai, tai kam 
jie daro pranešimus, lietuviš
kai? Tegul daro viską angliš
kai.

Toliau, jisai rašo tokias nesą
mones, kad jau tiesiog negali
ma pakęsti. Girdi, jeigu musų 
jaunimas mokės geriau angliš
kai, o prasčiau lietuviškai, tai 
jisai gaus geresnius darbus, ir 
tada svetimtaučiai juos ant 
ranką nešios. Jeigu jau’ taip 
yra mieruojama pasisekimas 
darbe ir profesijoje, tai aš no
rėčiau, kad man tas rašytojas 
nurodytą, ar daug musą dakta
rų ir advokatą ir kitų profe
sionalų pasiekė tokias aukšty
bes tarpe svetimtaučių ? Ar 
daug musų jaunų čia gimusių 
daktarų ir advokatų daro biz
nį tarpe tų 100% amerikonų, 
ir kur taip jau aukštas vietas 
jie pasiekė? Visi, kurie bent 
kokį pasisekimą turi ir daro 
biznį, "'tai pradeda savo profe
siją tarpe savųjų. Niekur nei 
tarp anglų, vokiečių, franeuzų, 
lenkų arba žydą tautiečių mu
sų jaunuoliai niekur jau taip 
didelių pasisekimų nepadarė, ir 
niekur juos svetimą tautybių 
amerikonai į pirmas, vietas ne
stumia ir, galima sakyti, kad 
nestums.

Ar lietuviai toli nužengę?
Paimkime, kad ir Chicago. 

Kur ir kame bent vienas lietu
vis buvo kitataučių įstumtas 
į taip jau aukštas vietas? Nie
kur nei vieno, nors nekurie lie
tuviški politikieriai ir savo pa
vardes dčlto sudarkė. Bet kai[p. 
tarp lietuvių gyveno, taip įr 
tebegyvena, nenubėgo nei ant 
North Shore arba South Shore^ 
Dėk to kad kiekviena tautybė 
čionai turi užtektinai savo jau
nuolių ir savo tautiečių, ka
rius stumia pirmyn kur gali
ma. Ir nereikia save apgaudi
nėti. Nei lenkai, nei žydai, nei 
vokiečiai arba kiti niekur lią* 
tuvio nestums priekyn, nes 
kiekviena tautybė turi savo 
žmonių ir gabių jaunuolių, ku
riems reikia vietų, reikia pro
gų. Dėl to sakyti, kad re&fe

lietuyiškai kalbėti bile kaip, 
tik angliškai gerai mokėti, tai 
'to dar neužtenka..

Visą tautybių profesionalai 
vartoja po kelias kalbas, apart 
angliškos. Dauguma ją moki
nasi ispaniškai, franeuziškai ir 
vokiškai.. Kodėl lietuviai, turė
dami savas mokyklas ir bažny
čias, kurias jie patys savo pi
nigais užlaiko, negali gerai ir 
gražiai išmokyti savo vaikus 
lietuviškai ?Toks jaunuolis, išė
jęs aukštesnį mokslą, turės ge
resnį pasisekimą biznyje kur 
jisai nebus.

Vadavimasis tiautiškais 
sentimentais,

Toliau rašytojas sako, kad 
esą negalima vien tautiškais 
sentimentais vaduotis. Labai 
.gerai, Jeigu taip musų klebo
nai mano, tai kuriam galui jie 
jodinėja ant lietuvybės ir* tau
tybės žmonių jausmų? Kam 
jie ragina savo parapijomis 
vaikus leisti į parapijos mokyk
lą. Girdi, čia ir lietuviškai iš
moks ir susipažins su Lietuvos 
istorija, gramatika, literatūra 
ir t. t. Kuriam galui jie ragi
na lietuvius eiti į neva lietu
višką bažnyčią ir dar tenais 
nuėjus už visokius patarnavi
mus brangiau užmokėti, negu 
pas kitataučius? Koks tada lie
tuviams išrokavimas eiti į savo 
neva lietuvišką bažnyčią, jeigu 
joje nieko nelieka lietuviško?' 
Tą viską gali gauti pas greti
mas kitataučių katalikų bažny-* 
čias daug pigiau,.

Paimkime tik lietuviškas lai
dotuves. Lietuvių katalikiškoje 
bažnyčioje už paprastas laido
tuves turi užmokėti $25. ir tai 
gauni vienas mišias su neva 
ekzekvijomis. O jeigil nori, 
kad kunfeas teiktųsi nuvažiuo
ti į kapines pakrapyti duobę 
ir pasakyti pamokslą, tai dar 

i turi pridėti $25. Ir lietuvis ku
nigas nevažiuoja savo mašino
je, kad ir turi. Jam reikia pa
samdyti laidotuvių direktoriaus 
mašiną ir už ją turi mokėti 
ekstra, rodos, $18.50, Taip kad. 
visas tas patarnavimas lietu
viškoje bažnyčioje kainuoja ge
ram katalikui, kuris nori, kad- 
kunigėlis nuvažiuotų į kapines, 
$68.50. O jeigu jisai kreiptųsi- 
taip pat į ne lietuvišką bažny
čią, tai viską jisai gautą už 
$15. Ir tai kunigas patsai savo 
automobilyje nuvažiuoja j ka
pines ir nereikia jam kaip ko
kiam gubernatoriui - samdyti 
didelį limoziną.

*Dievo garbė pabrangus”
-f šventoje lietuvių R. K., baž

nyčioje dabartiniu laiku Chįca- 
goje taip yra pabrangus ta Die
vo gąrbė, kad tą viską pas, da- 
Iteiskime, airius katalikus gaji 
gauti už ketvirtą dalį kiek rei- 
'kia užmokėti musą lietuviams 
kunigams. Tas pats yra ir su 
vestuvėmis ir kitais bažnyti
niais patarnavimais,. Tai kokis 
reikalas, kokis išrokavimas be
lieka mums lietuviams eiti i 
savas bažnyčias, jeigu jos 
mums nieko lietuviško nebe
duoda? Tada mes katalikai ga
lime eiti į bile kokią katalikiš
ką bažnyčią, nežiūrint kokios 
tautos ji bebūtų, Ir (tenais ta 
pati Dievui garbė bus ir, su
prantama, daug pigiau, negu 
pas, mus.

Ant galo, tas klebonų užta
rytojas rašo, kad, girdi, lietu
viu kalba esanti antraeilis da
lykas. Juk niekas fe nesako, 
kad čionai Amerikoje lietuvių 
kalba, bus, an turi būti pirmaei- 
tis dalykai, Bet tik tas yra pa- 
rapijoną reikalaujama, kad sa
vose pastatytose bažnyčiose tu
ri būti lietuvių kalba pirmoje 
vietoje, Suprantama, kad di
dmiestyje, fabrikuose, lietuvių)

bą į lietuvių pastatytas ir 
laikomas bažnyčias ?

Mokina, lietuviu, kalbą 
seminarijoje

; Mes tikrai žinome, kad Kar
dinolas Mundelein neverčia - nė 
vieno lietuvio klebono sakyti 
angliškus pamokslus., Vieton to 
jisai įvedė lietuvių kalbos mo
kymą savo- seminarijoje Mun- 
deleine, III., kur daug lietuvių 
klerikų mokinasi. Ir West Pull- 
mano klebonas kun, A. Linkus 
važiuoja tenais duoti lietuvių 
kalbos lekcijas. Tai jeigu jisai 
(kard’. Mundelein) butų vertęs 
lietuviškus klebonus panaikinti 
lietuvių kalbą, tai kuriam galui 
Jisai butų įvedęs lietuvių kal
bos mokymą savo seminarijo
je? Aiškus dalykas, kad kard. 
Mundelein neverčia lietuvių 
kalbą naikinti lietuvių bažny
čiose.

Bet musų lietuyių tautos di
džiausia nelaimė, musų kuni
gai nėra patriotai. Taip kaip 
prieš. Didįjį Karą Lietuvoje 
klebonai po, prievartą vertė 
lįetuvius, eiti išpažinties, ir gie
doti lenkiškai, taip dabar jie 
nieko neverčiami nutautina 
lietuvius, verčia juos, anglo- 
manais. Tas paroda kiek mū
sų kunigai yra: patriotai, kiek 
jie myli taip seną ir gražią 
lietuvių kalbą. Kalbą, kurią 
nekurie žymesnieji Amerikos 
Universitetai įveda į kųrikur 
lūs, o čia musų pačių užlai
komi ir riebiai apmokami ku
nigai po prievarta bruka lie
tuviams kalbą,, kurios npi svie
tiška valdžia,, nei bažnyčios 
dvasiška valdžia neverčia nai
kinti, .

To mes susilaukėme dėl W 
vo nerangumo, dėl savo < bai
lumo pareikalauti savo teisių.

Dėlto, kol dar ne vėlu, sur 
bruskime,. ir pareikalaukime, 
kad musų brangi, sena graži 
kalba butiį.?g^žįptą« ą.t$ah

Perkūnas.

lės. $75,000, Policija spėją, 
kad iŠ suimtųjų patirs kąą 
daugiau priklauso prie “hafc 

gaujas, kuri terorį-

’pubdinėdama transportus, ve- 
■žančius produktus iš Chicagos 
į kjtrn miestus,.

Įdomus faktai apie 
žydus, Jeruzalj ir 

Palestiną
Ir apie samariečius, ku

riuos visi žudė, bet vii- 
' sai išžudyti nepajėgė

Šioj žemėj/ Palestinoj, gyve
na daug tautų. Ten gyvena, ne- 
vi.en arabai ir žydai, bet rask 
it.e, — koptų, rusų, švedų, ethior. 
piečių, yemeniečių, samariečių- 
įr atstovų visų kitų tautų ir 
tikėjimų. Jeruzalė yra šventas 
miestas visų žydų kilmės ti
kėjimų (krikščionybė ir mo- 
hametonų vadinami žydų kil
mės tikėjimai). Dėl JeruzaJip 
daug kraujo buvo pralieta. 
Daug valstybių ją bandė už
kariauti. Miestas turėjo triukš
mingiausią pasaulio istoriją.

Jeruzalį ir Palestiną valdė 
asiriečiai,. ^babiloniečiai, persai, 
Egiptas, graikai,, samariečiai, 
romėnai, arabai, turkai, o da
bar anglai.

Daug metų prieš Kristaus 
laikus, kada dar Jeruzalėj piih 
moji maldykla stovėję, Pales-v 
tiną valdė dvi Izraelitų tautos- 
šiaurinė ’ da^S vadinosi “Izra
elis” ir vakarine “Jųdea”. Iz
raelis buvo pirmiausia Asirie- 
čių užkariauta, visi jos gyven 
tojai ištremti ir jją vieton gy- 

ąsiriečius ir
midiečius. šios tautos susimai
šė su izraelitų kekonomis ir, 
priimant jų tikybą,, susitvėrė 
naujoji Samariečių tauta. Ji 
pasidarė galinga tauta ir už
ėmė didelį plotą žemės, kurk 
dar dabar yra vadinamas “Sa- 
maria”. žydai samariečius la
bai nekentėm

Ir žydai turėjo šavo 
“Hitlerį”

kais žydai fe samariečiai tai 
koje gyveno. Bet jam tas ne
patiko ir jis išlied*e ediktu kad 
2 tie, kurie apsivedę su s«h

kiečiais, turi skirtiš fe W 
žmonomis ir vaikais, šis Edik
tas daug triukšmo padarė. Sw 
timvedystė buvo, labai išsi^fer 
tinus, net ir aristokatįiją vedė 
samariečius. Jų aukštasis kilt 
nigas, Manaše, apsivedė SW sa 
mariete kunigaikštyte Nikasa.
Bet tas Hitleris jokiu: budfe’ne-)) 
pasidavė ir gyventojai- tųrėjoi 
arba skirtis su savo pačiomfe ij?' 
vaikais, arba apleisti Judėja. 
Nuo tos dieno© neapykanta tarp.' 
žydų ir samariečių pasididiėjp> 
žydų rabinai^ išrašė knygą Tal
mudą, pilną įsakymų prieš sar 
mariečius (Masehat Kutbim):,; 
Jie taip pat suorgąniMw por 
gromus prieš samariečius, kur1 
riuose išžudydavo miestų 
ventojus ir sudegindavo mies
tus. . i

Kristaus laikų! neapykanta 
buvo aršiausia fe net kalbėti su 
samariečiais buvo uždrausta. Žy-, 
dai kartą matė ir Kristų kal
bant su samariečiais. Jie tiesiog 
jį užpuolė sakydami. ‘‘Jis be
veik yra samarietis ir, užtaki 
kvaįlya”.. Bet. Kristus; pareiš- 
kė, kad samariečiai' yra gėrės- 
hi. žmonės, negu kokia, kita 
tauta ir papasakojo jiems pa
vyzdį, apie vieną žmogų, kuris 
lig šios dienos pasiliko žinomas 
vardji ‘‘Gerasis mielaširdmgas 
samarietis”.

Tauta beveik išnykusi
, Kristaus laike niekas nema

nė, kad didžioji samariečių tau-" 
ta išnyks. Buvo ji tvirtesnė 
už žydų. Daboju tyro, krW> 
samariečių vos trya šimtai be
liko. Jie buvo žudomi kiekvie
nos tautos. Aršiausia juos. Žu
dė, iš po ko jie niekuomet ne? 
beatsigavo, .buvo. Kryžiokai 
(Crusaders). Yra manoma* kad 
krikščionys toj; apfeUnkėji yra 
samraiečių kilmės,

Nors, bendrai samariečių tir 
kėjimas izraęliitiŠkas, jie ski
riasi labai daug nuo žydų,, tu©*' 
kad jie netiki į Talmudą,, ne
turi rabinų, tik kunigus,, švent
vietės kitopį^tos,. turi atskfeą 
kalbą ir raštą'. Tie kefetas Už
silikusių samariečių’ lyg šios 
įdienos sau! gyvena prie savo 
švento kalino, Nablous mieste., 
Gal jje išynks,, gal atgys. šim- 
,tą metą atgal tik vos P7 pasi
liko, bet dabar jau jų yra 219 
.asmenų.. Jiems pritrūksta mo
terų. Kaip kada senutis 50 
.metų laukia kol vos užgimusi 
'mergaitė užaugs, kad būtį jp 
[žmona. Kūdikiui gimus jie 
[tuoj ją sužieduoja ir kaip su
jaukia 8 ar 10 metų apsivedą. 
žinoma iš tokių vedybų gimį- 
jmas negalimas daiktas.. Per 
vestuves groja arabai muzikam 
Tai, o samariečiai šoką, Q kaip 
jie šoka matysite Belįajaus kon- 
.certe, ląpkr., 28 d, Lietuvių Am 
i&torijoj.e.—Z. '

Norėjo nusižudyti, bet 
j sako, “gyventi visgi 

neblogiausia”
• *FUU-,"WT.I ’! 1

Pajine CnrlUieck, 3005 W. 
įĮ Street,, norėjo nusižudyti, 
ijį buvo' bešokanti nuo Michi- 
•gąn avenue tilto į upę, bet 

• [praeivis, George Goring, 4708 
Indiana avenue: ją sulaikė.

' Sulaikyta nūn pasikėsinimo
< apsfeąlvoiųsiį, Paulina 
[sprendė,, kad gyventi visgi 

1 ra taip labai bloga.

d, Chicagos Stadiume. Tikietų 
galima gauti prienamomis kai
nomis.

RISIS NANGO SINGH SU 
DUSETTE

Ateinantį trečiadienį promo 
:teris Fred Kohler vėl rengia 
•ristynęs, šį kartą liko pamai
nyta vieta,—ristynės įvyks Ma- 
rigold Gardens, Broadway ir 
Grace.

Svarbiausioje poroje susikibs 
indusas Nango Singh su George 
Dųsette. Tai stipriausi viduti
nio svorio ristikaL Ypač savo 
tvirtumu pasižymi Dusette. Bet 
jam jėga ir bus reikalinga, nes 
indusas vartoja vadinamąjį

kobrą triuką, iš kurio sunku 
išsisukti.

• Kaip ir paprastai, programo
je dalyvaus dar visa eilė gerų 
ristikų.
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Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 

Muskulų Prasalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN.EXPE14.ERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

k palengvinimą

Viršininėlas ir kitas Gyduoles 
Gausite Musu Aptickoj

vendine persus,

/ Anais, laikais* žydfcl turėjo, 
savitišką Hitlerį, kuris buVo- 
vadinamas Nehemjjąs. Jo laį-

nu 
nė

SPORTAS
------------ »

DAVEY DAY PRIEŠ BABY
ARIŽMENDI

V alymas
DRESIŲ

Su viena drese 
sų paprasta kai-

na 29c- Plūs
Mes paimam ir ins.

L P. RAKŠTIS
1900 SO. HĄLSTED ST. 

Viena didžiausiu aptieku Chicagoj.

Mes paimam ir 
dastatom

Promoteriai Jim Mullen ir 
Nąte Lewįs kitam penktadie
niui rengia nepaprastai įdomias 
'bokso rungtynes. Svarbiausia • 
pora bus Baby Arizmendi iir 
Davey Day. Pirmasis yra) 
meksikietis, kuris, per paskuti
nius kelis metus pasidarė vie- 
;nas geriausių, boksininkų. Jis 
■yra rimčiausias x kandidatas į 
(čempijonusy šiuo tarpu jam 
ant kelio stovi Day, Chicagos 
'jaunuolis ir tikrai geras boksi
ninkas. Wy yra labai greitas 
ir ištvermingas. Vienų metų, 
)buvyje> jis supliekė visą eilę žy- 
jmių boksininkų,.
į Kadangi abu priklauso leng- 
y.ojo storio boksininkams, tai 

į vieną "dalyką galima užtikrinti: 
iruiig.tynės- eis labai greitu tem- 
■puy. O tai reiškia, jog publi
kai nebus, progos nuobaudžiau- 

■ ti,.
■j Ta pat vakaro programoje 
'dalyvaus ir; Fanis Tzanatopou- 
įis, graikų čempijonas. Jis 
įpriklnuso pusiau sunkiojo svo- 
rio> kategorijai, Amerikon a|- 
vyko jis dar neseniai. Renge
isi' kelis kartus ir išėjo laimė- 
tojM J|q oponentu paskirtas 

‘Billy Treest, kuris priklausp 
pirmos rųšies boksininkams.

' , Rungtynės įvyks lapkričio 8
. JV Į1"! 'LJLJIJI1!

CAPITOL CLEAHERS
159 N’ State St., Kamb. 1323 

Dearborn 8746
■s——F-R—
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THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Nerią Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyrų, Moterų.

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKU. 
Taiso senus svederins. Pardno- 

, dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir
i sekmadieniais.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

P. CONRADI
< STUDIO

420W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
Idau Įrengta.

Stop
Itching !

SRin

žemo
• VIOLET SLAMAS
4006 So. Artesian Avė.

Tel. Lafayette 3353
Ieškau darbo groti veselijoms, pa

rems ir tt. Už prieinama kaina.

Niežėjimo, Ifibėrimų Ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
suėvelnlna iritaciją nuo Eczemos. apuo- mk 
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 

" milijonų kaipo švarus ir saugus vals- * 
tas prašalinimui odos Iritacijų. Užgir- « 
tas Good Housekeeping Bureau. No. į 
4074. 35c. 60c. ir $1. Visi vaistinio- > 
kai užlaiko.

MM JI

BAK1NGP0WDER 
for ftaest bakinąs 
Šame price today 

as 45 years aįo- 
25 ounoes fbr 25$ 
Manufactured by balcing powd«r 

**»• "»**• n®*h»ha 
būt baliny.
•upervltion ©f ©apart chamlsta 
•f MtipiMdiMPJltatiM''

JOHN P.EVVALD
LO ANS: and' INSURANCE O

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio. arba
•’i.-;-i.*.--'r; , 1’"J / C -apdraudos nuo ugnies,, vėjo, etc., ggr..... Ix*

840 West 33rd StreetU
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE : .■;■■■

atsišauk:^

Šiandien paskutinė 
. proga sumokėti 

1934 taksus
: šiandien namų šarvininkai 
:turi paskutinę progą sumokėti 
1934 metų taksus be pabaiudos 
už suvėlinamą. Pradedant ry-^ 

j toj X% pabauda bus imama./
Kad suteikti galimybę vi

siems nėužsimokėjusiems atsi
lyginti su apskričiu, iždo, ofi
sas bus atidarytas per visą 
{dieną, nuo. 9:30 vai, ryto. Iž
das yra apskričio, rumupse, 
prie Clark ir Washington gąU 
viu.

■ t, u.' u-rtrai1 ■ i i,awww
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Suėmė banditus apiple- 
susius 10 transporti- 

nuj trokų
Policija suėmė Loųįs Smith. 

52, 3400 Wallaee st., jo brolį 
Claren.ce fe Aądy Ąąderson, 
82/3212 Armitage avejųie už

MILUONS C'f POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

: KAZIMIERAS ŠLIAUTBBIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 3; diena, 11 valandą 
į ryto 1935 m., sulaukės 52 me-.< 
. tu. amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
. Lajkvaliu kaime, Papilės vals

čiui, Šiaulių apskričio.
Amerikoj išgyveno 30 metu.

> Paliko dideliame nuliudime
• 2 dukteris, Johaną McNamarą 

ir Placidą, broli Vincentą, se- 
, d Mprrjson ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
; koplyčioj: Frank C, Petka, 
. 4358 S. Richmond St.

Laidotuvės jvyks seredbj, 
i lapkričio 6 dieną, 2. va J, po Die

tų. iš narnai i. Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero šliaute- 
rio gaminės, draugai, ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 

: dalyvauti, laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
( Dukterys. Brolis, 

Sesuo- ir Giminės.
Patąrnaųja laidotuvių dire.k-

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOM

e

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagdblti mueng skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairi* paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu ii telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, padenkite Naujienas^ Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

BOILERIAI
BOILERS

boilerius taisom ir 
VELDINAM 

24 valandų patarnavimas.
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenuę, 

2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tel Virginia 1930.

[PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai 
apskaitliavimu. 25 metai patyrimo. 
— Blekorius ir Storius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street, 
Tel. Boulevard 0250

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO
Ar jūsų stogas reikalauja patai' 

symo? Pašaukite mu* ir mes pas» 
kyšime Mefc kartuos pataisyti. Mac 
taipgi darome visokį blikoryst*

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

io Lietuvos žmonėse



NAUJIENOS, Chicago, III.
--------- ,... ...... ■ ... —.................

• Pirmadienis, lapkr. 4, 1935

Trys jauni Bridge-Chicagos Lietuvių 
porto lietuviai suimti Draugiją dabar daug 

už apiplėšimus ^as bandys pasektikas bandys pasekti

čhopatinėj ligoninėj. Purvie- dalyvaujant. Gal kai kū
ne pasakoja, kad jos vyras ir rie dar atsimenat. Mums 
pirmiau bandė nusižudyti iš- (visiems yra įdomu, kaip tą či- 
gerdamas nuodų,, Ilgai ne- gonės rolę atliks dabartinė 
dirbęs, sirguliuojąs Purvis musų primadona, kurią mes 
turbūt nusprendė nusižudyda- 
mas vargus užbaigti.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

Vieras suimtųjų — 17 metų, 
kiti po 19 m.; apiplėštuosius 
surišdavo, kad nesivytų.

Organizacijos jubiliejinis ban 
kietas susilauks daug imita 
cijų

•v4 J
I 

h» f*
1 

M

visi su pasigėrėjimu minim 
kaipo Chicagos operos artis
tę. Ji viršminėtą dieną aky- 
vaizdoje musų visų pasirodys 
pilname sayo gražume. Tai 
p lė Helena Bartush. šiandie 
p-lė Bartush stovi bene priša- 
kyje visų mu^ų vietinių solis
čių ir štai Birutė turi sau už 
garbę ją prezentuot,i musų Bi
rutės kritiškai publikai. Per 
savo ilgą darbą muzikos sri
tyje Birutė niekuomet taip sa
kant “nebliofavo” — Ką ža
dėjo, ta ir, pateikė savo pub
likai.

Taigi, šis įvykis bus nepa
prastas ir jus visi susirinkę pa- 
dėsit įpinti dar vieną gražią 
gėlelę į Birutės jau seniai nu
pintą gražių gelių vaikiną.

Tai bus Birutės atidarymas 
muzikalio sezono. Tai bus 
debiutas p-lės Bartush; tai bus 
dar vienas gražus darbas at
liktas Birutės vedėjo, p. By- 
anskp; tai bus dar viena pro
ga išgirsti Birutės chorą, dar 
vienas vakaras, į kurį kviečia 
jus Birutė, o tas ir reiškia, 
kad tai yra musų visų prie
dermė ten būti ir paremti šią 
kultiirišką įstaigą.

— Ten Buvęs. !

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesių išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhaulinjf, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. Virgai, stiklai, fen
deriai, abskaitliavimas, towins: dy
kai

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

COAL
_______ _____ Anglys

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Mihe Run ............................
Lump, Egg ar Nut .............
Screenlngs ....... ....................

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus.

Tel. KEDZIE 3882.

Rytoj generalė ope
ros “Gražioji Gala

tea” repeticija
Kaip kiekviena naujienybė, 

taip ir Chicagos Lietuvių Drau
gija susilauks daug kopijuoto^ 

į jų, kurie bandys rengti pana-

įvyko pereito šeštadienio vaka
re, Chicagos Lietuvių Au’ditori-

BRlDGEFORT — Trys vieti
niai lietuviai jaunuoliai, nei 
vienas kurių neturi nei 20 me
tų amžiaus, vakar buvo suim- §jus bankietus, kaip tas, kuri
ti už žmonių apiplėšinėjimą.

žmogų užpuolę, jie pirmiau- y 
šiai jį suraišiodavo virvėmis, 
ištuštindavo visus kišenius irf Tai buvo įdomus vakaras, ne 

1 nebuvo daug 
kalbėtojų įnešti į jį nuobodu
mų ; programo dalyviai nemo
nopolizavo scenos, bet kiekvie-

surištus palikdavo, kad negalė- y*en todėl, kad
tų jų vytis.

Suimtieji yra:
Joseph Kunius, 3145 Emerald nas atliko tik po vieną nume 

avenue, 17 metų;
Ben Ruplankis, 3515 Lowe 

avenue, 19 metų;
PcCer Gilman, 3117 S. Union

avenue, 19 m.

Trys vyrai, du jų lie 
tuviai sunkiai sužeis 

ti nelaimėje
Susidūrė su gatvekariu ir jį 

metė iš bėgių; sužeistieji 
goninėje.

iš-
li-

Trys vyrai, du iš jų lietu
viai, šeštadienį buvo sunkiai 
sužeisti, kai automobilis, ku
riame jie važiavo, susidūrė su 
gatvekariu. Visi trys (automo
bilio keleiviai * buvo paguldyti 
ligoninėje. Iš važiavusių gatve- 
karyje nei vienas nenukentėjo, 
bet gatvekaris buvo išmestas 
iš bėgių.

Sužeistieji vyrai yra:
Frank Raugis, 49 metų 

žiaus, 1822 Ruble street;
Tony Tatkus, 2064 Canalport 

avenue, 61 metų;
Ernesf, Becker, 1849 West 

31 street. Jam priklausė auto
mobilis ir 
laike 
įvyko 
Canal 
re.

am-

jis buvo prie vairo 
nelaimės. Suąidurimas 
prie kampo Roosevelt ir 
gatvių, apie 9:35 vaka-

Parvažiuoja iš Lie 
tuvos Kastas 

Žilinskas
Gavome pranešimą, kad Kas

tas Žilinskas, kuris užlaiko 
taverną, 2622 W. 69 St., išva
žiavo iš Cherburgo, laivu 
“Aąuitania”, spalių 30 dieną. 
Tikimasi, kad ateinantį šešta
dienį jau bus namie. Jo drau
gai žada jam padaryti kokį tai 
surprizą.

Kastantas Žilinskas išvažiavo 
Lietuvon birželio 7 d. 
ti, ir dabar parsiveža 
nių ir dovonų.
Naujienų laivakorčių,

rį ,ir, paprastai, pasirinkdavo 
tą numerį, kurį atlieka geriau 
šiai; visi programo dalyviai 
buvo Draugijos nariai; nenorė
ta privaryti auditoriją kimšti 
nai, kacį nei draugijos nariai, 
nei kiti svečiai negalėtų pato 
giai ir linksmai praleisti va
karą; o, svarbiausiai, kas ypa
tingai patiko svečiams, tai tas, 
kad už $2.00* bilieto kainą, jie 
galėjo valgyti, gerti, uliavoti 
kiek tik širdis geidė.

Publikos 500
Svečių buvo apie 500, kurie 

iš viso ko sprendžiant, praleido 
labai linksmą ir gražų vakarą. 
Programas buvo įdomus ir gy
vas, vaišės geros, valgiai ska
nus; rengimo komisija labai 
rūpestinga, kad nei vienas sve
čias neapleistų salės nepaten
kintas, apviltas. Jei vakaro 
tikslas buvo tampriau sujungti 
naujuosius narius su organiza
cija ir gauti naujų draugų ir 
kandidatų į narius—-tai vakaro 
tikslas buvo pilnai atsiektas.

Prasidėjęs apie 8 v. v., ban- 
kietas užsitęsė iki 3-čios ryto. 
Jis prasidėjo programų, kuTiam 
įžanginę kalbą pasakė rengimo 
komisijos narys, V. B. Ambro
se. Dainavo, šoko ir grojo pro- 
grame Vyrų Choro kvartetas, 
Florence Balsiutė, V. Čepukai- 
tė, Bernice Malelo, B. Rašins- 
kienė, V. Gunauskienė, Pranas 
Sadauskas, “Naujos Gadynės” 
trio, Vytautas Beliajus ir V. 
Grybiutė, K. Pažarskas* J. Alek- 
sis, V. Tarutis, J. Ascilla, A. 
Narbutas, ir “Pirmyn” choro 
“Strolleriai”, kurie ir laike vai
šių svečius linksmino dainuo
dami smagias daineles prie sta
lų.

Šokiams grojo G. Stephens 
Revelers orkestras.—gm.

Teisybės Mylėtoją
Draugystės žinios

Solistai, “Pirmyn” choras u 
simfonijos orkestras mokin
sis Gage Parke.

$5.75 
6.00 
4.75

paviešė- 
daug ži-

įkyrius,

Pavogė nuo Roselan- 
do dentisto $75 aukso

Draugija auga. Prisidėjo 
daug draugysčių; nutarta 
palaikyti Liet. Auditoriją; 
serga Dr-stės sekretorius; 
rengia šeiminišką vakarie
nę. & Nariai draugiškai su
gyvena.

ROSELAND. — Dr. L. M. 
Mikulas, 11024 So. Michigan 
avenue, neteko $75 vertės auk
so dantims, kai jį šeštadienį 
užpuolė ir apiplėšė ginkluotas 
banditas. Atkišęs į daktarą re
volverį, piktadąris privertė jam 
parodyti kur auksas yra padė
tas.

Apsimetę policistais at
ėmė nuo senelės gyve

nimo sutaupąs
Trys banditai, apsimetę po- 

licistais, vakar įsigavo į na
mus 60 metų moteriškės, Mrs. 
Mary Mann, 6036 S. Marsh- 
field avenue, ją sumušė ir pa
siėmė $2,800 senelės pinigų, 
kuriuo ji buvo sutaupiusi “lie
tingai dienai”.

Draugystė auga
Iš po lengvo, bet laipsniškai 

Teisybės Mylėtojų Draugystė 
auga turtu ir nariais. Šian
dien Dr-tė turi suviršum 600 
narių ir apie $20,000 turto. Mi
rusių 1935 m. yra tik 4-ri. Pa-
gal tokio didelio skaičiaus na
rių, visai nedaug mirčių.

Prisidėjo daug draugysčiiį. <
Praeitą susirinkimą prisidė

jo Lietuvos Dukterų Dr-tė. O 
kas negirdėjo apie Lietuvos 
Dukteris? Tai buvo pavyz- 
digiausia D-tė Chicagoj, kuri 
veikė kultūros, apšvietos ir 
lapdarybės darbus. Dabar 
teisybiečiai, turėdami savo 
tarpe tokių darbščių moterų, 
galės sparčiau veikti lietuviš
koj (įirvoj.

Kiek pirmiaus prisidėjo Ro 
žancavos Moterų Dr-tė, Brid

Savotiškiausia profesija r — varnų gaudytojai, šios 
sijos nėra niekur .kitur pasaulyje, kaip tik Klaipėdos krašte,

• ** J *Nėriiigos žvejų kaimeliuose. Rudens metu, audroms neleidžiant 
plaukti j jurą, žvejai su tam tikrais tinklais eina gaudyti var
nų, iŠ kurių mėsos jie šeimynai pagamina skanius pietus, šia
me paveiklėlyje matome vieną tokį medžiotoją, kuris dantimis 
perkanda savo aukos galvą, kad varna negalėtų pasprukti. Ne
ringos žvejai pradeda savo įdomios medžioklės sezoną apie 
spalių pradžią.

profe-

Rytoj vakare įvyks generalė 
repeticija Von Suppe operos, 
“Gražioji Galatea”, kuria lap
kričio 10 d., scenoje stato 
Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn”.

Kadangi tai bus pirmoji ge- 
perale repėticija, tad visi so
listai, choro nariai ir Chica
gos Lietuvių Simfonijos or
kestras, yra prašomi būtinai 
būti.

Repeticija įvyks Gage Park 
svetainėje, 55th ir Western 
avenue, 7:30 vai. vakare.

Solistai “Gražioje Galateoje” 
bus p-lės Albina Trilikaitė, 
Stella Riinkiutė, Pranas Pū
kis ir Jonas Rukštela. “Pir
myn” choras, vadovaujamas 
K. Steponavičiaus stato veika
lą C. S. P. S. svetainėje, 1126 
West 18th Street. įžangos bi
lietai platinami dabar. Juos 
galima gauti pas choro narius. 
Kaina iš anksto — 65 centai 
asmeniui; prie durų — 75č.

Be veikalo pastatymo, cho
ras tą vakarą sudainuos Liau
dies dainų programą. Po 
opj eros ir koncerto įvyks šo
kiai, kuriems* gros G. Ste* 
phens Revelers , orkestras. 
Pradžia 5:30 vai. vakare.

Educationai 
Mokyklon

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTĖS 

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

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. rogisterius ir ice bak^us. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite "kitur.

S. E* SOSTHEIM & SONS 
STORE PIXTURES 

1900 S. Stttte St. CALumt 5269.

Po laimingos medžioklės.
matome, kaip varnų gaudytojo vjsos dienos triūsą atlygina 
gausus Isimikis, kuris pradžiugina į ne vieną neturtingo žvejo 
šeimą, o ypač šeimininkę, kuri iš kiekvienos varnos padaro 
skanų virtuvės kurinį.

po Valančiausko Draugystė. 
Abelnai įmant, susilaukėme 
daug spėkų, daug naujų ener
gingų veikėjų. Atrodo, kad 
Teisybės Mylėtojų Draugystė 
užvaldė ne tik Bridgeporto 
lietuvių koloniją, bet ir visą 
Chicagą, ir jos priemeisčius 
ir atsistojo pilnai 3-čioj vie
toj tarp Chicagos lietuvių pa
šaipiųjų draugsčių.

Nutarta palaikyti Lietuvių 
Auditoriją

Spalių 29-tą d. tapo
šauktas ekstra susirinkimas, 
kuriame plačiai buvo disku- 
suojama Chicagos Lietuvių 
Auditorijos likimas. Po ilgo 
ir nuodugnaus apsvarstymo iš
rinkta komisija iš 3-jų narių, 
kurių pareiga bus veikti ben
drai su kitomis draugystėmis 
tikslu Auditoriją palaikyti 
Draugysčių rankose. Į ko
misija įėjo J. Zalatoris, J, Bal- 
chiunas ir Z. Grigonis.

su-

Serga Draugystės sekretorius
Jau 2-ra savaitė kaip serga 

draugystės sekretorius Petras 
Lėtukas, 3240 So. Emerald 
Emerald Avė. Lėtukas gavo 
kraujo užnuodijimą į dešinę 
ranką dėl metalinės rakšties 
ir daug netruko kad butų rei
kėję amputuoti ranką. Bet 
atrodo, kad ji bus išgelbėta 
nors ims dar daug laiko iki 
galutino pasveikiimo, nes ran
koj pasidarė apie tuzinas sky-

susirinkimui dar eina savo pa
reigas. Todėl, su visokiais 
reikalais kreipkitės pas jį, nes 
aš buvau tik išrinktas užrekor- 
duoti ekstra susirinkimo tari
mus.
Draugystė rengia šeiminišką 

vakarienę
Praeitame susirinkime, spa

lių 13 d. tapo nutarta su
rengti šeiiĄynišką vakarienę, 
pagerbimui ir susipažinimui 
su naujai įstojusioms Rožanca- 
vos ir Lietuvos Dukterų Drau
gysčių narėmis.

Į komisiją įeina sekantis 
veiklus nariai-įės: A. Brad- 
chulis, L. YuciUs, L. Yucius, 
P. Grigonįenė, E, Tanke ir M. 
Kalainienė. Vakarienė įvyks 
sausio 18 d. 1936 m. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.
Nariai draugiškai sugyvena •
Nors T. M. 6-joj priklauso 

visokių pakraipų ^honių, bet 
savitarpinių peštynių nėra. 
Visi lygus nariai. Tai tikri 
teisybiečiai ir verti to bran
gaus vardo, Teisybės Mylėto
jai.

St. Narkis korespondentas.

Bandė nusižudyti, 
rastas pusgyvis 

parko rave
Pusgyvis, perplautomis ran-

Birute
“Čigonų” Belaukiant
Lapkričio 17 d. Lietuvių 

Auditorijoje niusų Birutė ren
giasi stropiai pastatyti gražią 
operetę. “Čigonai”, muzika 
St. Šimkaus. Pati operetė yra 
jau ir pirmiaus statyta “Biru
tės” laikais paties komp. St. 
Šimkaus. Tai bene bus jau 
net 15 ilgų metų tam atgal. 
Primadona to veikalo? buvo 
garsioji tais laikais “Mariutė” 
Rakauskaitė, kuri dabar puo
šia Lietuvos Operą Kaune. 
Taigi, bus ne pro šalį pami
nėti kas tą svarbią Eros rolę 
atliks šiuo žygiu.
Helena Bartush debiutuoja

Neminėsiu kokios buvo pa- 
sekmės panelei Rakauskaitei

8:30 iš
Ryto

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedely, 
Seredoj ir 
Pelnyčio j 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. •; 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad * v 
nepraleidžia

Policistai įsigavo vidun pa
reikšdami nori naudoti tele-1 geporto Pašalpos ir Politikos | ir 
foną. . . ' . kliubas, o dar seninus Vysku-ldrg. Lėtukas

Reikia pažymėti, kad man 
pirmininkui prigelbstint 

sekančiam

kiį gyslomis, Jonas Purvis, 55 
metų, 1738 East 71st Street bu
vo atrastas rave, Forest Par
ke. Jis buyo? paguldytas psi-

programų. 
Klausykitės 
ir jus.

Iš namų pabėgo trys 
jaunos mergaitės; 

jų ieško
Chicagos policija ieško tri

jų jaunų high school studen
čių, kurios pereitą penktadie
nį išėjusios į mokyklą, nebe
grįžo. Jos lankė Manley High 
school, Sacramento bulvaras 
ir Polk Street.

Kai mergaičių tėvai nesu
laukė jų pareinant, jie atrado, 
kad išeidamos | mokyklą jos 
pasiėmė ir beveik visus savo 
rubus. r

Pabėgusios mergaitės yra, 
Bernice Wysocki, 14 metų, 
4730 S. Marshfield avenue, ir 
Georgia ir Helen Hangtis, 16 
ir 17 metų, 2420 W. Roosevelt 
road.

PRANEŠIMAI
LIET. SPULKŲ IR VALDYBŲ 

ŽINIAI
Del svarbiu reikalu žinotinu vi

siems valdybos nariams ir direkto
riams Lietuvišku Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovių (Spulkų) šaukiamas 
bertaininis susirinkimas “Lygos”. 
Lapkričio 8-ta, 1935 8-tą vai. vakare 

Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
3131 So. Halsted St.

Chicago, III.
Bus raportas delegato Adv. 
John Kuchinsko iš Konvencijos 
Illinois Lygos.
Bus išdėstyta kaip reikia įvesti 
į savo spulka “Direct Reduction 
Plari” ir jo naudingumas. 
Apkalbėjimui klausymo Receive- 
rio, skiriamo dėl spulkų “Cook” 
paviete ir kitų bėgančių reikalų.

Visi valdybų nariai, rinkti atstovai 
ir direktoriai kviečiami atsilankyti į 
ši susirinkimą.

J. P. Va r kala, 
Sekretorius ir Auditorius.t

Draugystė Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys mėnesinį su
sirinkimą lapkričio 5 d. 7:30 valan
da vakare, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti į Šį 
susirinkimą, nes randas labai daug 
svarbių dalykų aptarti dėl draugijos 
labo. Nutarimų raštininkas

Flrank Bakutis.

(1).

(2)

(3)

Business ServiceA
Biznio Patarnavimas___

UNIVERSAL STORAGE
' V. BAGDONAS. Sav.
Local and Lons Distance 

Furniture and Piano _ Movint

Phone Yards 8408

--- OH—
NAMU sAVu&inku atydai 

Musų biurassuteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais, Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdieji nuo,8 yąL ryto

10

tis. Atdara kasdien nuo » vau ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto.Jki piet. 1

LANDLORDS BUREAU H?
CHICAGO Inkorporuotas 

y 1642 West Dlvision St. 
Tel, Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu virš 
50 met

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas J........

Liudas caracul ............... .
Jap mink ..... ;
; Batūrai maskrat .........
Leopard kates
American broadtail .........
Northern seal .........-.....
Tikra esatern mink ......

Ir daug kitų,
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

$18 
$24 
$38 
$24 
$32 
$26 
$44 

. $150

-- $8

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų reikia

Uždirbsit kas- 
Parduosit kiek-

830 So. Dędrborn

PARDAVĖJAI - 
dien $5 ir daugiau, 
vienam automobilio savininkui, 
atinis darbas.

Kambarys 738.

—o— ■

REIKALINGAS vyras ant ūkės, 
kuris moka karves melžti ir kitus 
ūkės darbus supranta. Rašykit Box 
344, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

PATYRUS mergina prie abelno 
namų darbo, geri namai: nuosavas 
kambarys, 'be virimo. Su paliudiji
mais Juniper 6362.

PATAISOME NAMUS
Senas namas atrodys nauju ir už

laikys šiluma. Abdirbame iš lauko 
su popiera, plitikem ir asbestu. Den
giame visokių rūšių stogus, dadirba- 
me porčius ir garadžius. Musų 
kainos nužemintos. Darbas atsa
kantis ir garantuotas.

JOE LELEIKA
4135 S. Campbell Avė. Prospect 3140

REIKALINGA mergina prie abel- 
no namų darbo. Reikės nakvoti ant 
vietos, geri namai, maža šeimyna: 
Mrs. Straus, 7706 Kingston Avė. 
Tel. South Shore 1252.

For Reni

CLASSIFIEDADS^
RENDON 5 kambarių modemiškas 

cottagre — Užbaigtas attic. Karšto 
vandens apšildimas. Cementinis ba- 
sementas — Vieno karo garadžius. 
Pigi renda arba parsiduoda.

5811 S. Emerald Avė.

Automobiles
SPECIAUS BARGENAS

NASH — 1931, 4 duru sedan $225
SHEVROLET — 1980, 4 dunj

sedan .....—...............  $165
FORD — 1930, 4 durų sedan .... $175
PAIGE — 1928. 4 durų sadan.... $45

Visi karai išrodo kaip nauji. 
$10 įmokėti, kita dali pinigų 

kėjimais arba mainysiu i kita
P. WALTERAITIS 

.. 4614 S. Western Avė.
Tek Lafayette 1829

iSmo- 
kara.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

BUILDINGU IR FARMŲ įrengi
mai ant pardavimo, taipgi 40 ake- 
rių žemė rendon. Atsigaukit pas 
C. Boersma, 103 ir Harlem Avė.. 
Worth, I1L

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI namas ar Storas 
ant rendos.' Gera vieta dėl grabo- 
riaus ar dėl bile kokio biznio, šau
kite savininkų Cicero 247,




