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Pardonų teismas atmete Hauptmanno mal
davimą ir dabar tik gubernatorius 

gal atidėti sprendimo vykinimą
TRENTON, N. Y., sausio 12. 

—Pardonų teismas, kurio nariu 
yra ir gubernatorius Hoffman, 
atmete Bruno Richard Haupt 
manno maldavimą pasigailėti ii 
pakeisti mirties bausmę ir nu 
statė, kad pasmerktasis turi 
būti nužudytas elektros kėdėj 
šį. penktadienį, sausio 17 d., 8 
vai. vakare.

Pardonų teismo nuosprendi 
Hauptmann pasitiko šaltai ii 
atsisakė ką nors pakeisti savo 
liudijimuose, kas galėtų išgel
bėti jo gyvastį.

Hauptmannas reiškia viltį, 
kad jį išgelbės gubernatorius ii 
atidės bausmės vykinimą. 
viltį padidino ir paties guber 
natoriatfs Hoffman pareiškimas.

Bet visoj šioj byloj guberna

torius lošia labai neaiškią ro
lę. Vieną dieną jis kalba su 
abejone apie Hauptmanno kal
tumą ir apie reikalą pakeisti 
mirties bausmę, o paskui susi* 
gryžęs jis visai ką kitą kalba. 
Taip jis darė visą laiką. Dabai 
jis kalba apie reikalą atidėti 
žudymą iki paaiškės niekurie 
neaiškumai byloje, bet pirmiau 
jis abejojo, ar jis išviso turi 
galią atidėti bausmės vykinimą. 
Eina gandų, kad jis pardonų 
teisme balsavo už Hauptmanno 
nužudymą.

Jis buvo garsiai prabilęs apie 
reikalą suimti tarpininką Dr. 
Condon, - kuris bėga į Pietų 
Ameriką, kad išaiškinti prieš’ 
taravimus jo liudijimuose, bet 
nė piršto nepajudino, kad tai 
padaryti.
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Kubos prezidento 
rinkimai praėjo 

gana ramiai
Išrodo, kad prezidentu tapo iš

rinktas koalicijos kandidatas 
Gomėz

Vokietijos lenkai 
skundžiasi dėl nei

gimo jų teisių
BERLYNAS, S.*T2^-*-*Vokie- 

tijos lenkų >varde.%JLenkų Są • 
jungos Vokietijoje, kuri sakosi 
atstovaujanti 1,500,000 Vokie
tijoje gyvenančių lenkų, paskel- 

' be viešą protestą prieš Vokie
tijos valdžios laužymą ir nei
gimą lenkų kultūrinių ir religi
nių tesiu.

Protestas padarytas formoje 
sąjungos vyriausios tarybos re
zoliucijos. Ta taryba paskel
bė, kad ji atsišauks asmeniškai 
į Hitlerį, prašydama jį patai
syti padėtį.

? i Rezoliucija yra gana griežta 
ir yra pirmas tautinės mažu
mos balsas prieš nacių neboji 
mą jokių tautinių mažumų tei
sių. Protestuotojai, nors yra 
lenkai savo kilme, bet kartu 
yra Vokietijos piliečiais nau
jieji Vokietijos įstatymai ne 
pripažysta jokių individualiu 
teisių, bet tik valstybės teises

Vokiečiai atvirai sako, kad 
Vokietijoje nėra 1,500,000 len
kų. Antra, visi jie yra Vokie
tijos piliečiai, todėl turi pasi
duoti Vokietijos įstatymams. 
Kaip tas lenkų protestas pa
veiks į Vokietijos ir Lenkijos 
santikius, dar teks pamatyti.

Gal įsivels ir Lenkija
VARSA VA, s. 12. — Vokie

tijos lenkų protestą išspausdi
no vien tik oficiozas Gazeta 
Polska, nors ir kiti laikraščiai 
yra daug rašę apie vokiečių per r 
sekiojimus Vokietijos lenkų, 
tikslu juos visai išnaikinti. Ofi
ciozo atkreipimas domės j tą 
protestą rodo, kad ir Lenki j oš 
valdžia yra nusitarusi įsimai
šyti ir persekiojimuosius už
tarti.

34 žmonės žuvo lai
vui užvažiavus po

vandeninę uolą
PORTLAND, Ore., s. 12.

Visa laivo įgula iš 84 žmonįų 
žuvo laivui Iowa užva?iavt/s 
smarkioj audroj ant povande 
ninės uolos ir paskendus Colum- 
bia upės žiotyse.

16 žmonių paskendo 
apvirtus laivui

i. \

HELINSKI, Suomijoj, s. 12. 
—16 žmonių prigėrė keltuvui 
apvirtus ties Hango, Suomijos 
įlankoj. Valtis apvirto audrin
goj juroj. 8 žmones išgelbėjo 
motorinė valtis.

Chicagai ir aplelinkei Tedera- 
lio oro biuras šiai cįienai pra
našauja:

Galbūt lietus ar sniegas; šal* 
čiau į vakarą.

Naujas pavojus Ru
sijos ir Japonijos 

karo
PEIPING, s. 12. — Pavojus 

Rusijos ir Japonijos karo nie
kad nebuvo išnykęs, bet dabar 
jis žymiai padidėjo japonams 
nepaliaujant briautis į vidurinę 
Mongoliją. O japonai tuo dar 
nepasitenkins, bei nori pasi
grobti ir rusų kontroliuojamą 
išlaukinę Mongoliją.

Kalbama, kad Japonija turi 
padariusi slaptą sutartį su Vo
kietija apie bendrą puolimą Ru
sijos—iš rytų ir vakarų. Kad 
Japonija norėtų dar kartą su
sikirsti su Rusija ir suvesti 
senas sąskaitas, apie tai ne
abejojama. Betgi tikrų žinių 
apie Vokieti jos-Japonijos są
jungą nėra. Bet pastebėtina 
tai, kad pastaruoju laiku žymiai 
padidėjo Vokietijos prekyba 
Manžurijoj.

T'   . ...... ——

3 vaikai prigėrė
' I.ni. ■

INDIANAPOLIŠ, Ind., s. 12 
—Trys vaikai prigėrė Fall upėj, 
jlužus ledui, ant kurio jie žai 
dė ir čiužinėjosi.

. ••-■-r i*’*1 " "l,rf,S'i 11 j' ■

hcntington, in„ s. 12— 
Du žmonės liko užmušti ir vie
nas sužeistas susidūrus dviems 
automobiliams.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- — y.‘

CHICAGO. — Chicagos policija, po savaitės tyrinėjimo, 
dar nepatyrė kas nužudė vaikų ligų specialistą, Dr. Silber 
Peacock. Jis buvo rastas niišautas. ir nuskalpuotas automobily
je, Nonthsidėje. Viršuj, nužudytojo žmona i? duktė, apačioj, 
kojų gydytojas Dr. /Thompson, kuris buk nužudęs Dr. Peacock 
už žmonos (dešinėj, apačioj) paviliojimą. Vėliau išsiaiškino, 
kad'Thompson nekaltas. '

HAVANA, Kuboj, s. 12. — 
Kubos prezidento rinkimai prad
ėjo nepaprastai ramiai. Tik vie 
tomis buvo mažų sumišimų.

Nors dar nepabaigta skaityt: 
balsus, bet iš ikišiol žinomų 
davinių išrodo, kad prezidentu 
tapo išrinktas koalicijos kandi
datas ir. buvęs Havanos meras- 
Miguel Mariono Gomez, 45 m* 
Jis, kaip išrodo, laimėjo veirf 
visose provincijose ir todėl j6 
išrinkimas yra veik', tikras. r

Netoli jo yra atsilikęs buvęs 
prezidentas gen. Mario G. 
Menocal, ♦ kandidatas meno- 
kolistų partijos. Bet nors jis 
ir pralaimėjo rinkimus, jo par
tija nepaliaus lošusi svarbią, ro
lę šalies politikoj, nes nėra 
abejonės, kad ji laimės daug 
vietų atstovų bute. 
1 5‘- .

Pirmą kartą balsavo moterys
Pirmą kartą Kubos, istori

joje šiuose rinkimuose balsavo 
ir moterys. Ir jos tikrai nau
dojosi naujai įgytąja balsavimo 
teise, labai veikliai ir skaitlin
gai dalyvaudamos rinkimuose.

Penki jos kandi

■£ ?

tenkina tonusais; 
reikalauja pensijų

Gal žmonių žuvo 
žemes drebėjime 

j Pietų Amerikoj j

WASHINGTON, s. 12. —Bu- 
vo pranašaujama, kad ęx<ka- 
reiviai nepasitenkins vien bo- 
nusais, bet juos gavę ir bonu- 
sų pinigus greitai išleidę 
tuoj pradės reikalauti visokiau
sių pensijų ir pašelpų. Tas pra
našavimas jau dabar pradeda, 
pildytis, dar nespėjus nė bonų 
išmokėjimą priimti.

Ex-kareiviai yra tiek įsiti
kinę, kad bonų atmokėjimas 
bus tuojaus priimtas, kad jie 
jau dabar ruošiasi pradėti ko* 
vą už visokias pensijas.

Amerikos Legionas, einant 
savo konvencijos nutarimais, 
ruošiasi tuojaus pasiūlyti bilių 
apie mokėjimą nuolatinės pen
sijos našlėms ir našlaičiams tų 
ex-kareivių, kurie pasimirė jau 
senai pasiliuosavę iš kariuome
nės ir visai ne dėl kareiviavi
mo priežasčių, (žuvusių kare, 
ar dėl karo mirusių kareivių 
našlės ir našlaičiai ir labar gau
na reguliares pensijas; pensijų 
dabar reikalaujama visų ex-ka; 
reivių našlėms ir našlaičiams, 
nežiūrint rdel kokių priežasčių 
jie butų mirę ir nors kare visai 
nebūtų buvę.

Vetęrans of Foreign WarS 
reikalaus vįpnodų pensijų vi
siems karo veteranams. Tiki- 
mąsi, kad tam griežtai pasi
priešins pabėgusieji karo vete
ranai, kurių dabar galinamos 
pensijos butų žymiai sumažin- 
tos. •-

•i. PAŠTO, i Colombia, s. 12. -r 
Smarkiame žemės j drebėjime, 
kokio nebuvo Colombijoj > jau 
virš 12 metų, spėjama, žuvo 
mažiausia 500 žmonių.

Vienas kaimas La Chorrera, 
su visais jo 200 gyventojų, li
ko prarytas žemės ir toj vie’ 
toj, kur buvo kaimas, dabar 
atsidarė ugniakalnio krateris.

Visas susisiekimas su nuken 
tėjusia apygarda ?yra nutrauk
tas, nes nuslinkę kalnai užgrio 
vė visus kelius. Kalnai nuo 
smarkaus žemės supurtymo su
griuvo 12 mylių plote, palaido
dami po savim ištisus kaimus it 
miestelius. Bet daugelio jų 
gyventojai spėjo pabėgti prie 
pirmo žemės sudrebėjimo ir pa
sislėpti saugesnėse vietose.

Į nukenutėjusią apielinkę sku
biai siunčiama medikalė ir ki 
tokia pagelbaJ ;w,

Manoma) kad žemės drebėj v 
mas ištiko pradėjus veikti ap
mirusiam EI Azufral ugniakel- 
niui.

Italija koncentruoja 
kariuomenę pieti- 

v?«tflėj~^hM^joL *
RYMAS, s. 12. —.Italijakei

čia visus savo karo planus ii 
kariuomenę iš šiaurinės Ethid- 
pijos kelia į pietinę "Ethiopiją, 
kad pulti Harrar.

Kadangi neužilgo ateis lie
tingas sezonas, tai italai ruo
šiasi apsikasti dabartinėse sa
vo pozicijos ir Ihukti patogaus 
momento pradėti naują puolimą.

Socialistų valdomoj 
Švedijoj tik 40,000 

bedarbių s

5 žmonės sudegė
WINGHESTER, Va., s. į 12. 

—Mrs. Thurmond Wolf; ir -ke
turi jos vaikai žuvo gaisre, ku*- 
ris sunaikino 
Rio, W. Va, .

jy namą netoli

Lenkija nuteisė 6 ka
reivius už komu
nistinį veikimą

VARSA V A, s. 12. — šeši 
kareiviai, iš 86-to pėstininkų 
pulko, liko karo teismo nuteisti 
nuo 84 iki 10 metų kalėjiman 
už skleidimą tarp naujokų ko
munistinės propagandos.

' Susekimas komunistų veiki
mo armijoj sukėlė tikrą sensa
ciją, nes Lenkija yra labai su*- 
sirupinuši palaikymui discipli
nos armijoje. Tuojąus tapo 
areštuotą daug komunistų Var- 
šavoje ir kituose miestuose. Su
imta ir daug komunistinės li
teratūros.^

A

STOCKHOLM, s. 12. —Val
džia atidarydama parlarhentą 
paskelbė, kad socialistų valdo
ma Švedija turi 40,000 bedar* 
bių, ir šiemet kovai su nedarbu 
manoma išleisti tik 20,000,000 
kronų (apie $5,100,000). Per
nai buvo išleista 40,000,000 
kronų, d užpernai—160,000,000 
kornų. . '

Užtrauktos laike depresijos 
skolos bedarbių šelpimui jau 
tapo atmokėtos. Esantys bedar
biai bus pristatyti prie 'viešųjų 
darbų.

Švedija prisižadėjo ir toliau 
įremti tautų sąjungos pastan
gas sutaikinti Italijos-Ethiopb 
jos karą. , ■

NEW YORK, s. 12. — Mrs. 
Aline Davis Hąys, žmona Am. 
Civil Liberties Union advokato 
ir trys kitos moterys tapo areš
tuotos pikietitojarit May depar- 
mentirię sankrovą Brooklyne, 
kurioj streikas eina jau 10 sa* 
vaičių.

BUGHARESTAS, s. 12. -- 
jaunuoliai, nariai antį-semitinės 
“geležinės gvardijos”, peršovė 
ir lengvai sužeidė gryštantj iš 
sinagogos vyriaus; Rumunijos 
rabiną senatorių Jakob Niemi- 
rovver.

SLA. Nominacijų Daviniai
t—*———

Tik ką gauta žinia apie pasek
mes nominacijų į SLA. Pildo
mąją Tarybą, rodo, kad jas lai-' 
mėjo pažangioji Su*sivienijimo 
narių dalis.
datai—Bagočius į prezidentus, 
Mažukna į vice-prezidentus, Gu- 
gis į iždininkus, Mikužiute į 
iždo globėjus ir Stanislovaitiš 
į daktarus kvotėjus— gavo žy
mias balsų daugumas. Tik ‘ dū 
kiti pažangiųjų kandidatai (abu 
nauji), p-lė Jurgeliutė ir Mi
liauskas, pateko į antras vie
tas. '

Nominacijų duomens yra to
kie:

■ ’ ■■ ■ ■' . :. ■ ' ^ii't' ij ■

Kandidatai į prezidentus:
F. J. Bagočius 3,169 b.
N. Rastenis 1,806 b.

Kandidatai į vice-prezidentus:
J. Mažukna 2,637 b. 
šalna 2,058 b.
Kandidatai į sekretorius:
M. J. Vinikas 3,364 b.
P. Jurgeliutė 1,470 b.
Kandidatai j iždininkus:

K. P. Gugis 2,643 b.
J. Loppato 2,072 b.
Kandidatai j iždo globėjus:
Mockus 2,905 b.
Mikužiute 2,544 b.
Zalatorius 1,805 b.
Miliauskas 1,663 b

“SLA. Vakarų Komitetas”, ku
ris ryžosi atremti piktas “sar- 
gybininkų” atakas. ,

Pastaruoju laiku vis labiau 
pradėjo aiškėti, kad, deja, tą 
aštrią kovą Susivienijime iš
provokavo daugiausia kai ku 
rie žmonės, dirbarftfieji centre; 
Visa eilė neužginčijamų faktų 
rodyte rodo, kad “sargybiniu1 
kai” susitelkė aplink pp. Vitai' . 
tį ir Viniką. Yra faktas, kad 
jie dalyvavo slaptose tų kurstys 
tojų konferencijose ir teikė 
jiems kitokią pagelbą. žmonės, 
kurie žino tautininkų bloko vi
daus politikos paslaptis, sako, 
kftd Vitaitis su Viniku (ir 
Mockum) apsiėmę net mokėti 
iš savo algų tam tikrą nuošim
tį į slaptojo “Sargybos Komi
teto” iždą.

Dauguma SLA. narių šitų 
dalykų nežinojo, todėl prieš 
Viniką ir Mockų nebuvo griež- 

Įtesnio nusistatymo net pažan
giosiose srovėse. Bet faktams 
iškilus į aikįtę, padėtis gali 
visai pasikeisti.

Apkaltino miestelio 
viršininkus už kyšių 

ėmimą
DEGATUR, III., s. 12. —Spe

cialia grand jury, kuris tyrinę-
>Xirkavimo UrVUS, apkaltino 

. miesieli° merąHarry E. Bar- 
KjmdidjitaH^aktarHs kv<rt8jw>: ^r policyos viršininką Jac

Dr. Satnislovaitis 2,904 b.
Dr. Naikelįs 1,518 b.
Dr. Graičtfnas 261 b.
Perčekevus skaitlines, gali dai 

vienur ar kitur pasirodyti ke
lių balsų skirtumai į tą arba 
į kitą pusę, bet . tai neturės 
reikšmės. \ '

Nominacijų kova, kaip žino
ma, buvo labai aštri. Pastudi
javus aukščiau paduotas skait
lines, aiškiai matyt, kad fašis- 
tx-sandariečių blokas buvo labai 
gerai suorganizuotas. Jų balsai 
pasidalino beveik lygiai tarpe 
įvairių jų kandidatų, išimant 
du senuoju viršininku* (Viniką 
ir Mockų); būtent, nuo 1,800 
iki 2^000. Iš to kiekvienas gali 
suprasti, kad tautininkai bAl 
savo “straigth party ticket”.
v Tuo tarpu pažangiųjų pusėje 
reiškiasi didelis balsų skaičių 
nevienodumas. Jie ėjo j, nomi
nacijas nesusiorganizavę. Iš 
tiesų, tai pažangieji ir nebart 
dė organizuotis, ligi prasidėjo 
nominacijos, nežiūrint to, kad 
iš tautininkų pusės ėjo bom* 
bardavimas prieš socialistus n 
kitus kairiuosius per mėnesių 
mėnesius. Tautininkų “Shrgy 
bos Komitetąs” jau buvo užbū
ręs kuopas brošiūromis, atsi
šaukimais ir cirkulioriais, kuo
met pažangiųjų tarpe susidarė epidemijoj pasimirė 45 žmonės.

•k 
Cooper ir Macon kauntės pro
kurorą Arthur Frazier už ne
tinkamą ėjimą savo pareigų 
apsileidimą, ėmimą kyšių iš 
tvikavimo urvų ir išeikvojimą 
kauntės pinigų.

Apkaltintieji miestelio virši
ninkai liko paliuosuoti už $1,000 
kaucijos.

Grand jury pirmininku bu
vo kun. Sala.

Be to, liko apkaltinti septy 
ni smuklininkai už užlaikymą 
t virkavimo urvų. •

Bijodamos! karo nu
nuodijo sūnų ir save

( —-
MM 1 " ■ . ' ' ' ■ ‘

VVASHINGTON, s. 12. - 
Kaip spėjama, bijodamos! be
siartinančio karo? Mrs. Mrs. 
Capitola Koltes, 45 m., hotely 
nunuodijo savo v sūnų Robert 
W. Ashworth, 21 m., George 
Washington universiteto stu
dentą, ir tada pati nusinuodi 
Jo.

45 žmonės mirė nuo choleros 
Indijoj

...RATNAGIRI, Iridfjdj/ s. 12. 
—Per pastarąsias 10 .dienų nuo 
choleros Dabholi miestely, 25 
m. atstume. nuo Čia, choleros

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradieni, Ketvirtadienį ir šeštadieni kaip 
9:30 v,ai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

1 II" ‘ii I J

. , Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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Hauptmann bus nužudy
tas ŠĮ penktadieni

1 . 1 t

Pardonų teismas atmetė Hauptmanno mal
davimą ir dabar tik gubernatorius 

gal atidėti sprendimo vykinimą

■■i

TRENTON, N. Y., sausio 12. 
—Pardonų teismas, kurio nariu 
yra ir gubernatorius Hoffman, 

_ atmetė Bruno Richard Kaupt- 
manno maldavimą pasigailėti ii 
pakeisti mirties bausmę ir nu 
statė, kad pasmerktasis turi 
būti nužudytas elektros kėdėj 
šį penktadienj, sausio 17 d., 8 
vai. vakare.

Pardonų teismo nuosprendi 
Hauptmann pasitiko šaltai ir 
atsisakė ką nors pakeisti savo 
liudijimuose, kas galėtų išgel
bėti jo gyvastį.

Hauptmannas reiškia viltį, 
kad jį išgelbės gubernatorius ii 
atidės bausmės vykinimą. 'fa 
viltį padidino ir paties guber 
natoriatfs Hoffman pareiškimas.

Bet visoj šioj byloj guberna

Vokietijos lenkai 
skundžiasi dėl nei

gimo jų teisių
BERLYNAS, *Vokie- 

tijos lenkų -varde,v^Lenką Są • 
jungos Vokietijoje, kuri sakosi 
atstovaujanti l,5G0,000 Vokip- 
tijoje gyvenančių lenkų, paskel- 

' bė viešą protestą prieš Vokie
tijos valdžios laužymą ir nei
gimą lenkų kultūrinių ir religi
nių teisių.

Protestas padarytas formoje 
sąjungos vyriausios tarybos re
zoliucijos. Ta taryba paskel
bė, kad ji atsišauks asmeniškai 
į Hitlerį, prašydama jį patai
syti padėtį.

Rezoliucija yra gana griežta 
ir yra pirmas tautinės mažu
mos balsas prieš nacių neboji
mą jokių tautinių mažumų tei
sių. Protestuotojai, nors yra 
lenkai savo kilme, bet kartu 
yra Vokietijos piliečiai,© nau
jieji Vokietijos įstatymai ne 
pripažysta jokių individualiu 
teisių, bet tik valstybės teises

Vokiečiai atvirai sako, kad 
Vokietijoje nėra 1,500,000 lem 
kų. Antra, visi jie yra Vokie
tijos piliečiai, todėl turi pasi
duoti Vokietijos įstatymams. 
Kaip tas lenkų protestas pa
veiks j Vokietijos ir Lenkijos 
santįkii&, dar teks pamatyti.

Gal įsivels ir Lenkija

VARŠAVA, s. 12. — Vokie
tijos lenkų protestą išspausdi
no vien tik oficiozas Gazeta 
Polska, nors ir kiti laikraščiai 
yra daug rašę apie vokiečių per? 
sekiojimus Vokietijos lenkų-, 
tikslu juos visai išnaikinti. Ofi
ciozo atkreipimas domės j tį 
protestą rodo, kad ir Lenkijos 
valdžia yra nusitarusi įsimai
šyti ir persekiojimuosius už» 
tarti.

R H SŽ
Chicagai ir aplelinkei Tedera- 

lio oro biuras šiai edenai pra- 
našauja:

Galbūt lietus ar sniegas; šal
čiau į vakarą. ! 

torius lošia labai neaiškią ro
lę. Vieną dieną jis kalba su 
abejone apie Hauptmanno kal
tumą ir apie reikalą pakeisti 
mirties bausmę, o paskui susi* 
gryžęs jis visai ką kitą kalba. 
Taip jis darė visą laiką. Dabai 
jis kalba apie reikalą atidėti 
žudymą iki paaiškės niekurie 
neaiškumai byloje, bet pirmiau 
jis abejojo, ar jis išviso turi 
galią atidėti bausmės vykinimą. 
Eina gandų, kad jis pardonų 
teisme balsavo už Hauptmanno 
nužudymą.

Jis buvo garsiai prabilęs apie 
reikalą suimti tarpininką Dr. 
Condon, - kuris bėga į Pietų 
Ameriką, kad išaiškinti prieš 
taravimus jo liudijimuose, bet 
nė piršto nepajudino, kad tai 
padaryti.

34 žmonės žuvo lai
vui užvažiavus po

vandeninę uolą 
# t

PORTLAND, Ore., s. 12. — 
Visa laivo įgula dš 34 'žmonįų 
žuvo laivui Iowa užvažiavt/s 
smarkioj audroj ant povande 
ninės uolos ir paskendus Colum^ 
bia upės žiotyse.

16 žmonių paskendo 
apvirtus laivui

HELINSKI, Suomijoj, s. 12. 
—16 žmonių prigėrė keltuvui 
apvirtus ties Hango, Suomijos 
įlankoj. Valtis apvirto audrin
goj juroj. 8 žmones išgelbėjo 
motorinė valtis.

Naujas pavojus Ru
sijos ir Japonijos 

karo
PEIPING, s. 12. — Pavojus 

Rusijos ir Japonijos karo nie
kad nebuvo išnykęs, bet dabar 
jis žymiai padidėjo japonams 
•nepaliaujant briautis į vidurinę 
Mongoliją. O japonai tuo dar 
nepasitenkins, bei nori pasi
grobti ir rusų kontroliuojamą 
išlaukinę Mongoliją.

Kalbama, kad Japonija turi 
padariusi slaptą su’tartį su Vo
kietija apie bendrą puolimą Ru
sijos—iš rytų ir vakarų. Kad 
Japonija norėtų dar kartą su* 
sikirsti su Rusija ir suvesti 
senas sąskaitas, apie tai ne- 
abejojama. Betgi tikrų žinių 
apie Vokieti jos-Japonijos są
jungą nėra. Bet pastebėtina 
tai, kad pastaruoju laiku žymiai 
padidėjo Vokietijos prekyba 
Manžurijoj.

—— — T —  -  

3 vaikai prigėrė
’ _________ ____ -A

INDIANAPOLIŠ, Ind., s. 12 
—Trys vaikai prigėrė Fall upėj, 
jlužus ledui, ant kutio jie žai 
dė ir čiužįnėjosi.

HUNidNGTON, Hl., s. 12 — 
Du žmones liko užmušti ir vie
nas sužeistas susidūrus dviems 
automdbiliams? ’

FIGŪRUOJA DR. PEACOCK MISTERIJOJE

Mrs. Silber Peacopį and daughter 
i. L... .m—...............    ■ ........... .............. *..  *....—
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CHICAGO. — Chicagos pojici j a, po savaitės tyrinsimo., 
dar nepatyrė kas nužudė vaikų ligų specialistą, Dr. Silber 
Peacock. Jis buvo rastas niišautas ir nuskalpuotas automobily- 
je, Nonthsidėje. Viršuj, nužudytojo žmona i? duktė, apačioj, 
kojų gydytojas Dr. /Thompson, kuris buk nužudęs Dr. ^Peacock 
už žmonos (dešinėj, apačioj) paviliojimą, > Vėliau išsiaiškino, 
kad .Thompson nekaltas.*

Exkareivi3i^ebespfGai50d'Žmoniųžuvo 
žemės drebėjime | 

n Pietų Amerikoj ?.
tenkina bonusais; 
reikalauja pensijų
WASHINGTON, s. 12^ —Bu

vo pranašaujama, kad ex-ka
reiviai nepasitenkins vien bo
nusais, bet juos gavę ir bohu- 
sų pinigus greitai išleidę 
tuoj pradės reikalauti visokiau
sių pensijų ir pašelpų. Tas pra
našavimas jau dabar pradeda 
pildytis, dar nespėjus nė bonų 
išmokėjimą priimti.

. Ex-kareiviai yra tiek įsiti
kinę, kad bonų atmokėjimas 
bus tuoj aus priimtas, kad jie 
jau dabar ruošiasi pradėti ko< 
vą už visokias pensijas.

Amerikos ' Legionas, einant 
savo konvencijos nutarimais, 
ruošiasi tuoj aus pasiūlyti bilių 
apie mokėjimą nuolatinės pen
sijos našlėms ir našlaičiams tų 
ex-kareivių, kurie pasimirė jau 
senai pasiliuosavę iš kariuome
nės ir visai ne dėl kareiviavi
mo priežasčių, (žuvusių kare, 
ar dėl karo mirusių kareivių 
našlės ir našlaičiai ir labar gau- 
na reguliares pensijas; pensijų 
dabar reikalaujama visų ex-ka; 
reivių našlėms ir našlaičiams, 
nežiūrint rdel kokių priežasčių 
jie butų mirę ir nors kare visai 
nebūtų buvę.

Veterans of Foreign WarS 
reikalaus vįpnodų' pensijų vi
siems karo veteranams. Tiki- 
mąsi, kad tam griežtai pasi
priešins pabėgusieji .karo vete
ranai* kurių dabar galinamos 
pensijos butų žymiai sumažin
tos! 

/ ■ ' ■ ! ' : ■ ' ■

5 žmonės sudegė
WINCHESTER, Va;, s., ;12. 

—Mrs. Thurmond Wolf; ir ke
turi jos vaikai žuvo gaisre, kuS 
ris Sunaikino jų namą netoli 
Rio, W. Va. .

v PAŠTO, • Colombia, s. 12; — 
Smarkiame žemės j drebėjime, 
kokio nebuvo Colombijoj * jąu 
virš 12 metų, spėjama, žuvo 
mažiausia 500 žmonių.

Vienas kaimas La Chorrera, 
su visais jo 200 gyventojų, li
ko prarytas žemės ir toj vįe' 
toj, kur buvo kaimas, dabar 
atsidarė ugniakalnio krateris; 
v Visas susisiekimas su nuken 
tėju’sia apygarda yra nutrauk
tas, nes nuslinkę kalnai užgrio 
vė visus kelius. Kalnai nuo 
smarkaus žemės supurtymo su
griuvo 12 mylių plote, palaido
dami po savim ištisus kaimus it 
miestelius. Bet; daugelio jų 
gyventojai spėjo pabėgti pria 
pirmo žemės sudrėbė j imo ir pa
sislėpti saugesnėse vietose.

Į nukenutėjusią apielinkę sku
biai siunčiama medikalė ir ki 
tokia pagelba. <

Manoma) kad žemės drebėji* 
mas ištiko pradėjus veikti ap
mirusiam EI Azufral ugniakel- 
niui.

Lenkija nuteisė 6 ka
reivius už komu
nistinį veikimą

VARŠAVA, s. 12. — šeši 
kareiviai, iš 86-to pėstininkų 
pulko, liko karo teismo nuteisti 
nuo 8 iki 10 metų kalėjiman 
už skleidimą tarp naujokų ko
munistinės propagandos.

Susekimas komunistų veiki
mo armijoj sukėlė tikrą sensa
ciją, nes Lenkija yra labai su*- 
sirupinuSi palaikymui discipli* 
uos armijoje. Tuojaus tapo 
areštuotą daug komunistų Var* 
šavoje ir kituose miestuose. Su
imta ir dapg komunistinės li
teratūros./ . ..

Kubos prezidento 
rinkiniai praėjo 

gana ramiai
Išrodo, kad prezidentu tapo iš

rinktas koalicijos kandidatas 
Gomėz

HAVANA, Kuboj, s. 12. — 
Kubos prezidento rinkimai prad
ėjo nepaprastai ramiai. Tik vie 
tomis buvo mažų sumišimų.

Nors dar nepabaigta skaityti 
balsus, bet iš ikišiol žinomų 
davinių išrodo, kad prezidentu 
tapo išrinktas koalicijos kandi
datas ir. buvęs Havanos meras 
Miguel Mariono Gomez, 45 m* 
Jis, kaip išrodo, laimėjo veik 
visose provincijose ir todėl j6 
išrinkimas yra veik , tikras. r

Netoli jo yra atsilikęs buvęs 
prezidentas gen. Mario G. 
Menocal, ♦ kandidatas meno- 
kolistų partijos. Bet nors jis 
ir pralaimėjo rinkimus, jo par
tija nepaliaus lošusi svarbią ro
lę šalies politikoj, nes nėra 
abejonės, kad j«i laimės daug 
vietų atstovų bute.

Pirmą kartą balsavo moterys
Pirmą kartą Kubos, istori

joje šiuose rinkimuose balsavo 
ir moterys. Ir jos tikrai nau
dojosi naujai įgytąja balsavimo 
teise, labai veikliai ir skaitlin
gai dalyvaudamos rinkimuose.^,

Italija koncentruoja 
kariuomenę pietį-

RYMAS, s. 12. —.Italija kei
čia visus savo karo planus ir 
kariuomenę iš šiąurįnės Ethio- 
pijos kelia į pietinę Ethiopiją, 
kad pulti Harrar.

Kadangi neužilgo ateis lie
tingas sezonas, tai italai ruo
šiasi apsikasti dabartinėse sa
vo pozicijos ir laukti patogaus 
momento pradėti naują puolimą.

Socialistų valdomoj 
Švedijoj tik 40,000 

bedarbiu s
STOCKHOLM, s. 12. — Val

džia atidarydama parlartientą 
paskelbė, kad socialistų valdo* 
ma Švedija turi 40,000 bedar- 
bių, ir šiemet kovai su nedarbu 
manoma išleisti tik 20,000,000 
kronų (apie $5,100,000). Pęr^ 
nai buvo1 išleista 40,000,000 
kronų, 6 užpernai—160,000,000 
kornų. 

' ' i ** ' i ' : f
Užtrauktos laike depresijos 

skolos bėdarbių šelpimui jau 
tapo atmokėtos. Esantys bedar
biai bus pristatyti prie -viešųjų 
darbų. *’

Švedija prisižadėjo ir toliau 
temti tautų sąjungos pastan
gas sutaikinti Italijos-Ethiopi- 
jos karą.

NEW YORK, s. 12. — Mrs. 
Aline Davis Hays, žmona Am. 
Civil Libęrties Union advokato 
ir trys kitos moterys tapo areš
tuotos pikietu4ojant May depar- 
mentihę sankrovą Brooklyne, 
kurioj streikas eina jau 10 sa» 
vaičių.

J ’ . - I
/ _

BUCHARESTAS, s. 12. —. 
jaunuoliai, nariai anti-semitinės 
“geležinės gvardijos”, peršovė 
ir lengvai sužeidė gryštąntį iš 
sinagogos vyriaus} Rumunijęs 
rabiną senatorių Jakob Niemi- 
rower.

SLA. Nominacijų Daviniai
Tik-ką gauta žinia apie pasek

mes nominacijų į SLA. Pildo
mąją Tarybą rodo, kad jas lai-' 
mėjo pažangioji Susivienijimo 
narių dalis. Penki jos kandi 
datai—Bagočius į prezidentus, 
Mažukna į vice-prezidentus, Gu- 
gis | iždininkus, Mikužiutė į 
iždo globėjus ir Stanislovaitiš 
j daktarus kvotėjus— gavo žy
mias balsų daugumas. Tik dū 
.kiti pažangiųjų kandidatai (abu 
nauji), p-lė Jurgeliutė ir tyli- 
liaitekas, pateko į antras vie
tas. ■ <

Nominacijų duomens yra to
kie:

Kandidatai į prezidentus:
F. J. Bagočius 3,169, b.
N. Rastenis 1,806 b.

Kandidatai į vice-prezidentus:
J. Mažukna 2,637 b. 
šalna 2,058 b.
Kandidatai į sekretorius:

M. J. Vinikas ‘3,364 b.
P. Jurgeliutė 1,470 b.
Kandidatai į iždininkus:

K. P. Gugis 2,643 b.
J. Loppato 2,072 b.
Kandidatai į iždo globėjus:
Mockus 2,905 b.
Mikužiutė 2,544 b.
Zalatorius 1,80$ b.
Miliauskas 1,663 b.

Kandidatai į daktarus kvotėjus:

Dr. Satnislovaitis 2,904 b. 
Dr. Naikelįs 1,518 b.
Dr. Graiču*nas 261 b.
Perčekevus skaitlines, gali dai 

vienur ar kitur pasirodyti ke
lių balsų skirtumai į tą arba 
į kitą pusę, bet . tai neturės 
reikšmės.

• Nominacijų kova, kaip žino
ma, buvo labai aštri. Pastudi
javus aukščiau paduotas skait
lines, aiškiai matyt, kad fašis- 
tx-sandariečių blokas buvo labai 
gerai suorganizuotas. Jų balsai 
pasidalino beveik lygiai tarpo 
įvairių jų kandidatų, išimant 
du senuoju viršininku’ (Viniką 
ir Mockų), būtent, nuo 1,800 
iki 2,000. Iš to kiekvienas gali 
suprasti, kad tautininkai bal 
savo “straigth party ticket”.

. Tuo tarpu pažangiųjų pusėj t 
reiškiasi didelis balsų skaičių 
nevienodumas. Jie ėjo j, nomi
nacijas pesusiorganizavę. Iš 
tiesų, tai pažangieji ir neban’ 
dė organizuoti#, ligi prasidėjo 
nominacijos, nežiūrint to, kad 
iš tautininkų pusės ėjo bom
bardavimas prieš socialistus n 
kitus kairiuosius per mėnesių 
mėnesius. Tautininkų “Shrgy 
bos Komitetas” jau buvo užbū
ręs kuopas brošiūromis, atsi
šaukimais ir cirkulioriais* kuo
met pažangiųjų tarpe susidarė

NaujienųRadio Programai
■ .. , ............... .. H , »"* V

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 v,ai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.
z ■ • I >

, Gąrsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

“'SLA. Vakarų Komitetas”, ku
ris ryžosi atremti piktas “sar- 
gybininkų” atakas.

Pastaruoju laiku vis labiau 
pradėjo aiškėti, kad, deja, tą 
aštrią kovą Susivienijime iš
provokavo daugiausia kai ku 
rie žmonės, dirbantieji centre; 
Visa eilė neužginčijamų faktų 
rodyte rodo, kad “sargybiniir - 
kai” susitelkė aplink pp. VitaĖ . 
tį ir Viniką. Yra faktas, kad 
jie dalyvavo slaptose tų kursty* 
tojų konferencijose ir teikė 
jiems kitokią pagelbą. žmonės, 
kurie žino tautininkų bloko vi* 
daus politikos paslaptis, sako, 
kad Vitaitis su Viniku (ir 
Mockum) apsiėmę net mokėti 
iš savo algų tam tikrą nuošim
ti j slaptojo “Sargybos Komi
teto” iždą. ,v

Dauguma SLA. narių šitų 
dalykų nežinojo, todėl prieš 
Viniką ir Mockų nebuvo griež- 

| tesnio nusistatymo net pažan
giosiose srovėse. Bet faktams 
iškilus j aikįtę, padėtis gali 
visai pasikeisti.

Apkaltino miestelio 
viršininkus už kyšių 

ėmimą
DECAtUR, III., s. 12. —Spe

cialia grand jury, kuris tyrinė- 
JA gavimo urvus, apkaltino

miestelio merą Harry E. Bar
bėj“ policijos viršininką Jack 
Cooper ir Macon kauntes pro
kurorą ArthuV Frazier už ne- 
tinkamą ėjimą savo pareigų 
apsileidimą, ėmimą kyšių iš 
tvikavimo urvų ir išeikvojimą 
kauntės pinigų.

Apkaltintieji miestelio virši
ninkai liko paliuosuoti už $1,000 
kaucijos.

Grand jury pirmininku bu
vo kun. Sala.

Be to, liko apkaltinti septy 
ni smuklininkai už užlaikymą 
tvirkavimo urvų. •

Bijodamos! karo nu
nuodijo sūnų ir save
J VVASHINGTON, s. 12. - 
Kaip spėjama, bijodamos! be
siartinančio karo? Mrs. Mrs. 
Capitpla Koltes, 45 m., hotel.y 
nunuodijo savo sūnų Robert 
W. Ashworth, 21 m., George 
Washington universiteto stu
dentą, ir tada pati nusinuodi 
jo.

45 žmonės mirė nuo choleros 
Indijoj

...RATNAGIRI, Indijoj, s. 12. 
—Per pastarąsias 10-dienų nuo 
choleros Dabholi miestely, 25 
m. atstume. nuo Čia, choleros 
epidemijoj pasimirė 45 žmones.
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Biblijos Atsakymai 
Į Agnostiko Klau

simas 
t ’ ......—i——»

Skaitydamas šeštadienio, 14- 
tos d. gruod. mėn. “Naujienų” 
numerį radau ištisų eilę klau
simų, pavadintų “Agnostiko 
Klausimai”, po kurių yra pasi
rašęs ponas J. J. čižas. Kadan
gi paskutiniame paragrafe pa
sakyta, kad nuosakus, teisingi 
ir neabejotini atsakymai gali 
kartais įtikinti agnostiką, to
dėl, štai čia patiekiu Biblijos 
atsakymus, kurie, iš tikrųjų, 
yra nuosakus, teisingi ir ne-’ 
abejptM

Biblija yra Dievo tiesos žo
dis. Pulkas tikrų ir patikėtinų 
liudytojų paliudija jos tikru- 

- mą, ir pati jos kalba parodo, 
jjkad jos kilmė yra dieviška, 
šventasis Raštas arba Biblija 
yra tikrojo Dievo Žodis, duo,. 
tas protingam Jo sutvėrimui, 
Dievo žmogui, pamokinti jį, 
sudrausti, pataisyti ir auklėti 
teisybėje. Biblija nėra aprašy
mas apie šio pasaulio mokslą. 
Mokslas kalba apie materialius 
arba medžiaginius dalykus. Bi
blija gi yra aukštesnių, dvasi 
nių dalykų apreiškimas; 'ap
skelbimas to, kas nematomas ir 
apie ką kitaip nebūtų buvę ga
lima sužinoti. Joje skelbiami 
Dievo tikslai link Jo žemiškų 
sutvėrimų, be to dar painfor
muojama apie kitus Jo visuo
tinosios organizacijos sutveri 
mus.

Jei sakoma kad “Biblija ne 
sutinka su mokslu”, tai tas 
dar nereiškia kad Biblija yra 
klaidinga. Daug iš to, kas va 
dinasi “mokslu”, visai ; nėra 
mokslas. Tikras mofyd^s ne
prieštarauja prideramam Bi* 

~blijos supratimui. Kaip nesusi- 
pažinusiam su algebros blok
šiu tasai mokslas gali atrody
ti nesąmone arba paikyste^ taip 
ir nemokančiam tinkamai dė
styti Dievo tiesos žodį, dieviš
kasis mokslas gali atrodyti ne-’ 
sąmone. Bet ir vėl nereikia ieš
koti priežasties Biblijoje, bet 
tuose, kurie randa joje taria
mų prieštaravimų, nesuderina 
mų tekstų^ ir kitokių kliūčių.

Agnostiko klausimai prasi
deda su šitokiu klausimu :

“Kodėl tamsiose draugijose! 
bei šalyse, be išminties, yra- 
daugiau tikinčiųjų, negu švie
sesnėse?”

Atsakymas: Nepigu pasaky-' 
ti kurias šalis ir draugijas ag
nostikas vadina “tamsiomis’*, 
ir kuiįas “šviesesnėmis”. Bi- 
blija visas ‘šalis stato lygiame 

» laipsnyje. įkvėptasis Dievo 
pranašas taip sako: “Nes štai 

įtamsybė dengia žemę ir tam 
jiumas 1 autas.” (Ižaijo 60:2) 
Suprantama, kad kalbant ap»2 
šviesą, kaip agnostikas naudo
josi kalbos figūrą, taip ir Bi
blijoje kalbama apie prilygini
mo prasmės šviesą ii; tamsu- 
.mą. Tiktoji šviesa yra Dievo 
žodis. psalmėje 119:105 yra 
parašyta: “Tavo žodis žiburys 
mano kojoms ir šviesa mano 
takuose.’’ Kas nepažįsta arba 
nesilaiko Dievo žodžio, tas yra 
tamsybėje. Nurodydamas į be
dievišką pasaulį Pranašas Ižai-Į 
jas sako: “Jei jie nesilaiko šL; 
to žodžio (Biblijos), jiems ne-s 
švies rytmečio šviesa. Jie klai
džios šalyje, sukniubs ir alks;: 
išalkę jie keiks savo karalių, 
ir savo Dievą.” -r Izaijo 8:20, 
21/

Antra klausimo dalis kalba 
apie tikinčiuosius. Tikėjimas 
yra Biblijos žodis, reiškiantis 
įtikėjimą j Jehovą Dievą, j 
musų Viešpatį Jėzų Kristų, ir 
į Biblijos įkvėpimą ir mokini
mus. Ne visa, kas vadinasi ti-. 
kėjimu, yra tikėjimas. Dauge
lis mano, kad tikėjimas reiš
kia įsitikinimą į tai, ko nega
lime suprasti, išaiškinti arba

priparodyti. Toks tikėjimas yra 
be pamato, ' pastatytas ant 
Smiltyno, ir, audrai pakilus, 
bus išgriautas. Savo laiške žy
dams 11:1, apaštalas Povilas 
apibudina tikėjimą, sakyda
mas: “Tikėjimas yra pasitikė
jimas tuo, ko viliamės, tvirtas 
įsitikinimas apie taį kas nere 
girna/*

Ne gana to, tikras tikėjimas 
turi būti patvirtintas ir paro
dytas gerais darbais. Be dar
bų tikėjimas y fa negyvas. Bi
blijoje parašyta, kad ir velniai 
tiki ir dreba Dievo akivaizdo
je; bet kas iš to tikėjimo; jie 
juk yra piktos dvasios, mela
giai, nes jų tėvas Velnias yra 
melagis ir gaivažudis. Taigi, 
kuomet matuosime tikinčiųjų 
skaitlių tikrąja matavimo Laz
da, arba pažvelgsime į juos 
Biblijos žvilgsniu, pasirodys, 
kad jų skaitlius visai mažas 
visose šalyse.

• Sekantis klausimas kalba 
apie Dievo visurbuvimą. Kal
bant apie Dievo asmenybę, Bi
blija nesako, kad Jis yra kiek 
viename daikte. Rašte yra aiš 
kiai pasakyta; “Dievas, kurs 
sutvėrė pasaulį ir visa, kas ja
me yra, jis, būdamas dangaus 
ir žemės Viešpats, negyvena 
rankomis padarytose šventyk 
lose (bažnyčiose), nė žmonių 
rankomis aptarnaujamas, lyg 
kad ko nors jam reikėtų, nes 
jis pats duoda visiems gyvy
bės, kvapo ir visa.” (Apašt. 
Darb. 17:24, 25) “Bet aukš- 
čiausis negyvena rankomis pa
darytose bažnyčiose, kaip pra
našas sako: Dangus man so
stas, žemė gi mano pakojis. 
Todėl sako Viešpats: Kokius 
namus jus man statysite? ar
ba kuri yra man atilsio vieta? 
Argi ne mano ranka visa tai 
padarė ? ” (Apašt. j)arb.- 7:48- 
*50); Neprotinga y'ta sakyti, kad 
Dievas yra kiekviename daik
te. Biblija tokios nuomonės ne
patvirtina.

Toliau yra agnostiko užklau 
sta, kodėl vandens užliejimu 
Dievas nepataisė pasaulį?

Išmintingasis Dievo prana 
šas sako, kad “Visam kam yra 
savo metas, ir visa praeina, 
pro dangumi savais laikais.... ■ 
Yra metas užmušti ir metas, 
gydyti, metas griauti ir metas 
statyti.” (Pamokslininkas 3:1, 
3) Tvanas nebuvo siųstas pa-: 
šaulio pataisymui, bet parodyk 
mui Dievo teisybės ir galybės. 
Pasaulio pataisymas dar tebe
buvo ateities dalykas. Tvanu 
buvo sunaikintas' pirmas pa
saulis, po kurio turėjo ateiti 
antras, kurs pasibaigs didžiau
siais perversmais, suspaudi-’ 
mais ir sielvartais, ir po ku
rio prasidės trečias pasaulis, 
vadinamas “naujas pasaulis”, 
arba “busimas amžius”. Tame1 
gi pasaulyje bus pataisytas pa-' 
saulis, vadinasi, žmonija. Apie 
tuos laikus Biblijos rašytojai 
kalbėjo kaip apie “atgaivini
mo laikus”, arba “visų dalykų 
atnaujinimo” laikus, (žr. Ap., 
Darb. 3:20, 21). “Nes jis (Kri
stus, Karalius) turi karaliau
ti, iki nepadės visų savo ne
prietelių po savo kojomis.’* — 
1 Korintiečiams 15:25.

“Kodėl ‘šventame rašte’ yra 
tiek daug prieštaraujančių tvir
tinimų?” yra sekantis agnos
tiko klausimas;

Ištyrimas šitų tariamų “prieš
taraujančių v tvirtinimų”, paro
do, (kad jų atradėjas abelnai 
nepažįsta Dievo, nė jo galybės. 
Jis pradėjo skaityti Bibliją ne 
tikusiu pasiryžimu surasti jo
je prieštaravimų, kurių tenai* 
nėra. Apie tokius “prieštara 
yimų” ieškotojus Viešpats sa
ko: “Visi regėjimai (pranašo 
vimai) bus jums kaip žodžiai 
užženklinlos knygos, kurią, pa
davę mokančiam skaityti* sa
ko: Skaityk tai, jis gi atsako: 
Negaliu, nes ji užženklinta.” 
—- Izaijo 29:11/

. NAUJIENOS, Chicago, III.
vo”. Psal. 14:1) “Išmintingieji 
sugėdinti, nugąsdinti ir sugau
ti; nes jie atmetė Viešpaties 
žodį,’ ir nėra/ juose jokios iš
minties.” (Jerėm. 8:9) Išmin
tingais pasaulis vadjna tuos, 
kurie užima aukštas ir pelnin
gas vietas. Daug išminties pri- 
skaitoma karaliams, valdovams, 
diktatoriams ir kitiems politi
kieriams ir didiesiems biznie
riams. Ar ne įų. gudrumu da
bar žmonija dejuoja dėl perdi* 
dėlių taksų, uždarytų dirbtuvių, 
žuvusiųjų ir žūstančių jų karo 
laukuose? Ar ne 'pasaulio “iš
mintingieji”. naikina maistą, 
turtą ir gyvybę ir marina žmo
niją badu? Todėl ir vėl para
šytą Rašte: “Aš sunaikinsiu 
išmintingųjų įšipiųtį ir niekais 
paversiu gudriųjų gudrybę. 
Kame yra, išmintingasis? kame 
šio pasaulio tyrinėtojas ? Ar 
Diėvas nepavertė Šio pasaulio 
išmintį paikybe?” — 1 Korint. 
1:19, 20,

Dabar pažiūrėkime Biblijos 
žvilgsniu į “ląį^^hahiųs”. Kas

/ *4KV.-. k 
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yra tikroji laisvė? Gal tai iš
drįsimas kritikuoti Šventąjį 
Raštą, nėsidrovėjimas ‘pasiprie
šinti valdžioms rdr vyriausy
bėms arba savo darbdaviams? 
Arba šiurkšti ir nemandagi 
kalba gal vadinasi “laisvama- 
nybe?” Raštas gi sako, kad 
tikroji laisvė pareina., iš paži
nimo Dievo tiesos žodžio. Di
dysis Mokytojas pasakė: “Pa
žink tiesą ir tiesa padarys tave 
tikrai laisvą.” Apaštalas Povi
las ir buvo laisvamanis, bet 
ne toks, kokie šio pasaulio 
^laisvamaniai”. Jis pasakė: “V* 
sa man valia, bet ne visa nau 
dingą.” Vulgariškos kalbos jis 
nenaudojo, dėl to kad tai ne
buvo jam naudinga; tabako jis 
nerūkydavo ir nėkramtydavo, 
nes nebuvo jam naudinga; 
nors jis patarė “Vartoti trupu 
tį vyno dėl savo vidurių”, jis 
tačiau neapsigerdavo, nes tai 
nebuvo jam naudinga. Jis tu
rėjo laisvę ir galimybę susilai
kyti nuo šitų nedorų iju pažei- 
dingų papročių, kurie yra

Pirmadienis,.saus. 13, 1936

abelnai pavergę “laisvamanius” 
Taigį, tikroji laisvė yra Kris
tuje-ir tikėjime į Dievo* paža
dėjimus.

Sekantis agnostiko klausi
mas yra: “Kodėl ‘visagalis* 
Dievas kankinimui paaukavo 
savo ‘vienatinį’ sūnų išpirkimui, 
žydelių, kurie dabar neišpažį
sta Jo? ,

Atsakymas į šį ir kitus to 
lesnius agnostiko klausimus 
pasirodys kitą kartą.

Jehovos liudytojas.
(šiame skyriuj duodame vie

tos laisvai įvairiais klausimais 
pasisakyti, šį kartą Jehovos 
liudytojas atsako į’ agnostiko

klausimus. Bibliją jis įkaito 
DievO žodžių. Tuo yra paremti 
ir -visi jo argumentai. Tokiais 
argumentais jokio agnostiko 
įtikinti negalima, kadangi ag
nostikas abejoja, kad Biblija 
yra Dievo žodis.)

Garsinkitės “N-nose
A.L.Davidonis, M,D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Keųwood 5197 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
*■■■■■ 11 1 ■■ ■ ■ 1 »<■■■!>■' tu. 111 W WI ■..............................     ■

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
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.
.......  . ................. .............. " e*1.11—T111

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1401

WASHINGTON. — John Pier- 
pont Morgan, stambus tarptau
tinis bankierius, kuris dabar 
liudija prieš senatą apie., pa
skolas Didžiojo Karo sąjungi
ninkams. Manoma, kad pasko
las davinėdami bankieriai įvė- 
lė Ameriką į karą.

Netikintis ir/ prietaringas 
Biblijos skaitytojas mano, kad 
jis rado joje prieštaravimų ar
ba . nesuderinamų vietų todėl, 
kad jis žiurėjo į ją lyg savo 
prietarų akiniais, nepažindamas 
jos simbolių, prilyginimų ,i|’ 
kalbos ‘figūrų. Biblija patiekią 
tikrą istoriją apie žmogaus 
praeitį, dabartį ir ateitį, Todėl 
skaitant ją žinoto apie 
kurį ir koki laikĮ Ulbama, ki- 
taip, žmomą/ ątsn’as to, kas 
atrodo prieštaravimais. Pavyz
džiui, Aprašymas apie mielašir- 
dingojo Dievo nubaudimą bž 
vienos poros prasikaltimą visos 
žmonijos, yra gili Biblijos filo
sofija. Viena priežastis buvo ta, 
kad Adomas buvo nubaustas 
dar tuomet, kuomet žmonija 
buvo dar negimusi, todėl Raš
te parašyta, kad nuodėmė atė- 
j.o. į pasaulį per vieną žmogų, 
o per nuodėmę mirtis. Kita 
priežastis buvo ta, kad Dievas 
norėjo patiekti vieną atpirkėją 
arba vieną išteisinto  ją, Kristų 
Jė^ų- Yra dar daug kitų prie
žasčių, apie kurias čia nėra 
vietos aprašyti.

Sekantis klausimas yra toks: 
“Kodėl didžiuma mokslininkų 
yra laisvamaniai?”

Biblija nevadina “mokslinin
kais” tų, kuriuos laisvamaniai 
taip vadina, nei “laisvama
niais”, tų, kurie vadinasi lais
vamaniais. Pasak Biblijos, žmo
gus gali būti pilnas šio pasau
lio mokslo, o vienok būti pai
kas Dievo akyse. .Apie tai Die
vo pranašas sako: “Paikieji 
kalba savo širdyje: Nėra Die-

i ■ifipį ■ n.ji i į i r,     n*

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Phvsical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
A ve., 2nd floor; 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment -ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims' ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c
Dar Naujienose galite gauti paveiksluotų 
Kalendorių,; po 25c., pavieniais arba dides
niais užsakjnpais. Tinkami pasiųsti savo 
draugams.

NAUJIENOS
1739 S. Halste St.

CANal 8500

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS, aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA- 
POi GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 

fonuokit arba atsijankykit. Reikalaukit musų knygelės—DYKAI.
; ALSANS LABORATORY. 190 N. State St., Chicago.

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.

--------- -------------------------------------------------------------

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 Wėst 33rd Street
TELEFONAS: .Y ARds 2790 arba 2791. / r

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDA VOJIMO B-VĖS
7 ■ ■ .RAŠTINĖJE/^//.

w. .....I u, ;  ———————

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.'

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

P A. PETKUS
1410 .South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

"• ir ' J. F. RADŽIUS
668 West 18tį Štreet Phone Canal 6174
■.............................■■■iL ■ ■■—ibi II* I  ............................    I... — ■■■!

Ž S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418
< l—iii Įl I ii I.Į »« ĮI,U^......... ĮHI |IH I ' ..................................... ' 'i|!»H    nu i m  ....................................... »■■■ — ■■■'

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones CapaJ 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 Ėast 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515 _ ; —;--------------------- ----------- -t— ________________

< J. LIULEVIČ1US
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

iinili.i I . IIMIĮIji, |.l I Į.l|» I I .I'JI, I Įl.ll I ..................................... | ............................. I,.

AMBIILANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

JOHN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėdnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Ganai 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.
...................... —r.  ................................—■     1    ’ -   

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GR1SH 
Lietuvis Advokatas 

4631. SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So> Rockwell St.

, Telephone: Reoublic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Miesto ofisas
10 No.. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984
T? o >7i rl pi -i ji

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
LįjjmU;; ADVOKATAS <

111 W. Washington St
Koom 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

? • ... .....‘ ■■ ; • ■

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tek: — Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi’ galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
- kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko v Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6' iki

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dięna.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

TeL Seeley, 7380
Namp telefonas Brunevick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918 /
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Gor. of 35th and Halsted 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuę 6:30-8:80 
Nedeliomu Pasai sutarti

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis Ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenae

Telefonas Republic 7868. y

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 8395

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

Valandos 1—4 po piėtu, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

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.

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

Ofiso vai.: Nuo-2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vilk. Nedelioj pairai sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1880

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 4157 ARCHER AVENUE
, , Telefonas Virginia 0036

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

Ofiso valandos: 
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 y. v. 
Tel.: Hemlock 5524, diena ir nakti. 
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

Ofisas ir Ręzidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.
st

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams • žinomas per • 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas1 ligas, 
vyru, moterų ir vaiką pagal nau
jausius metodus X-Ray įr kitoįiųf 
elektros prietaisus.

. Ofisas ir Laboratorija: j 
1034 W. 18tb St., netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai, vakaro,; / 

Tel. Canal 3110 '
Rezidencijos telefonai: > u <

Hyde Park 6755 ar Central 7464,
................  1 ■ "«■ 11.11 ųi| II ■imi    I , m.—■■II................... .

I 'f ' . ;■

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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2§80.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieta

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
, Rez. Tel Drexel 9191

Dr* jRoth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas f 

Moterišku. 1 Vyrišku. Vaiku ir vist 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoneyx įsi and Avė. . 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12, 
diena.

o*
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Floridoj
Rašo Dominikos Kuraitis

(Tęsinys)

Bandymų ūkis
Apie 30 mylių nuo Havanos 

vienas Amerikos turtuolis turi 
užvedęs bandymų ūkį, kuria
me augina visokios rųšies vai
sinius medžius. Vadinasi, visi 
vaisiai auga ore ir jų nereikia 
kasti iš žemės. Tame ūkyje 
yra h* vienas labai keistas me
dis, kuris turi gyvūnų nervus. 
Jei priėjęs prie jo smarkiai su
plosi delnais, tai arčiausia esą 
lapai vienas po kito nulinksta 
ir pradeda vysti. Netrukus jie 
nudžiusta ir nukrinta, o jų 
vietoje išauga kiti. Gidus aiš
kino, jog tas medis pasižymi 
nepaprastu jautrumu ir turi 
savotiškus nervus.

Parodė ir kita labai įdomų 
medį. Ant to medžio auga vai
siai, kurie yra didesni nekaip 
“grape fruit”. Manoma, kad 
tais vaisiais busią galima pa
vaduoti bulves. Jie tokio pat 
skonio, kaip ir bulvės, tik ne
turi krakmolo. Tuos vaisius 
tad galės drąsiai valgyti ir tos 
poniutes, kurios žiuri savo fi
gūros. Vadinasi, nevalgo bul 
vių, nes bijosi nutukti.

Medis išauga per dvejus me
tus, o trečiais jau ir vaisių 
duoda. Paskui jau nereikia nei 
žemės kasti, nei arti, nei ,so- 
dinti. Nuo augančio medžio 
skink sau savotiškas “bulves”, 
kurios yra daug didesnės už 
paprastąsias.

Parodė ir tokių medžių, ku
rie nepaprastai greitai auga. 
Iš jų veja virves ir gamina 
dirbtinį šilkų.

Ūkį prižiūri žmonės, kurie 
yra baigę aukštuosius agrikul
tūros mokslus. Visas jų dar
bas — tai įvairios rųšies eks
perimentai. Jie stengiasi išvy
styti naujos rųšies "‘vaisių ir 
daržovių.

Tų medžių, kurie auga ta
me ūkyje, perkelti į Ameriką 
negalima. Mat, Amerikos kli
matas jiems nėra palankus. 
Net Floridos oras jiems yra 
per šaltas. Kuba nuo Floridos 
yra apie tris šimtus mylių į 
pietus, o todėl temperatūra ten 
yra aukštesnė.

Gidas paaiškino, jog Kubo
je žemės yra nemažai. Taigi, 
jei kada pasiseks išvystyti nau
jos rųšies vaisių,' kurie nesun
ku bus užauginti, tai Kubos 
gyvenimas labai pakitęs. Tuo 
atveji? Kuba galėsianti tiek tų 
vaisių užauginti, kad jų pa
kaks visai Amerikai. O to, gir
di, galima tikėtis, nes esą ir 
dabar su chemijos pagalba už
auginama saldesni ar rugštes- 
iri vaisiai.

Kapinės
Havanoje kapinės yra tik

rai savotiškos. Tokių origina
liškų kapinių niekur neteko 
matyti. Visi kapai yra septy
nių pėdų gilumo, o duobės yra 
išpiltos cementu. Kapų viršus 
dengia įvairių spalvų marmu
ras. Jokių gėlių ir 'žalumynų 
nesimato. Prie kiekvieno kapo 
(toje pusėje, į kurių nabašnin- 
ko kojos yra nukreiptos) yra 
dar mažas kapiukas, apie dvie
jų pėdų pločio ir trijų pėdų 
ilgio. Jis taip pat cementu iš
piltas ir turi marmoro dang
tį.

Kiekviena šeima (žinoma, 
kuri išgali) įsigija tokį kapų 
ir išlieja jį cementu*. Dangtį 
ji nusiperka tokį, kokis patin
ka. Kai pirmas šeimos narys 
miršta, tai jo karstų padeda į 
patį kapo dugną ir uždengia 
dangčiu, žemių ant viršaus ne
pila. Kitą šeimos narį laidoja 
ant viršaus pirmojo. Trečiam 
tenka gulti ant abiejų viršaus. 
Daugiau kaip trys į duobę ne
telpa. Tad ketvirtam mirus, 
pirmojo nario liekanos yra iš
imamos ir sudedamos į ma
žąjį kapiuką. Tokiu budu pa-

ir Kitur
sidaro ' vietos naujam numirė
liui’ Tas pat daroma, kada ki-’ 
tas narys numiršta.

Bet jei šeima yra didelė n 
jos nariai greit vienas po ki
to miršta, tai įsigijama du ka
pai, nes į vienų visų negalima 
sutalpinti.

Jei miršta neturtingas žmo
gus, kuris neturi kapo įsitai
sęs, tai jis yra laidojamas tie 
šiai į žemę, žemėje mirusiojo 
kūnas yra laikomas per tris

Kauno Įvairumai
.... - - ----- - - - -- -

(Musų specialaus korespondento pranešimas)

Kaip komunistai menk
niekius išpučia

Šiomis dienomis Kaune ei
dami gatve išmušė du žydeliai 
Vokiečių atstovybės langų ir 
įmetė raštelį, kuriame reika
laujama paliuosuoti Vokietijos 
komunistų vedų Telmaną. Bu
tų nieko ' tokio. Tokie įvykiai 
čia beveik kasmet pasikartoja.

Maža ka gali įsikarščiavę 
jaunuoliai padaryti. Bet daly
kas tas, kad po šitokių įvykių 
SSSR lietuvių komunistų spau
doje, o kartais ir rusų, pasiro
do žinia, kad Kaune įvyko di
delė darbininkų demonstraci
ja, kurios metu išmušti Vokie
čių pasiuntinybės langai, poli
cija demonstracijų išsklaidė ir 
vokiečių pasiuntinybę apgynė. 
Supraskit, Lietuvoje komunis
tinis judėjimas tiek stiprus, 
kad viešai daro demonstraci
jas, net langus daužo.

štai šitokiais faktais .remiam 
tis komunistų centras spren
džia apie darbininkų judėjimų 
kitur ir iš to daro visai klai
dingas išvadas.

Lietuvoje prasidėjo visai 
gaivališkas stambesnių ūkinin
kų judėjimas. Tuoj bematant 
komunistai tai pavertė jau re
voliucija ir savo pajamų sų- 
skaiton pradėjo tai visa rašy
ti. Jie čia nesigailėjo nei triū
so, nei vargo ir išleido visų ga- 
lybę nelegalių proklamacijų, 
kurios stambesniems ukinin - 
kams tuoj atšaldė karštas gal
vas, ir tas judėjimas pradėjo 
apmirti...

Visiems siūlo bendrą 
frontą

Kaune komunistų visokį 
agentėliai mėgino landžioti po 
dirbtuves ir daryti neva mi
tingu^. Ateina tuo metu, kada 
darbininkai užkandžiauja ir 
pradeda prakalbų, ragindami 
visus stoti į bendrų frontų. Kai 
kur kalba rusiškai, kai kur 
kalba darkyta lietuvių kalba, 
žinoma, tie visi kalbėtojai ne 
lietuvių, tautybės, tai iš jų ir 
reikalauti negalima, kad - jie 
tinkamai lietuviškai kalbėtų. 
Bet ne čia svarba. Jų kalbo- 
se tankiausiai nujaučiamas 
antilietuviškumas... Ir pusė bė
dos butų, jei tai kalbėtų ru
sai ir girtų savo rusų kultū

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

••Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyną. Suvirti metų laiko turėjau bė
dos ra nemalimu — ką tik valgiau 
ffaėaixdarydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau butelj, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam Žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs,**

Jei Jtto kenčiate nuo nematinio, 
prasto apetito, nevlrSkinim-o, gaao, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite TTitjer's Bitter Vyną; Imkite re
guliariai, pilną Šaukštą prieš valg|. 
Visose vaistinėse.

■ TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

Jose p h Triner Company, Ohicago 

metus. Jei per tą laikų nabaš- 
mnko giminės ar draugai ne- 
parupina kapo, tai kapų prie 
vaizda mirusiojo kaulus atka
sa ir juos sudegina/ Tuo bu
di? pasiliuosuoja vieta kito 
vargšo kunui.

Turtuoliai turi pasistatę ko
plyčias iš brangaus marmoro. 
Gidas mums parodė ■tfienų to- 

zkių koplyčių. Ten esanti pa
laidota stambaus kapitalisto 
žmona, kuri mirusi prieš dve
jetų metų. Kiekvienų dieną čia 
ateinąs jos vyras, atsirakinąs 
koplyčią ir praleidžiąs joje apie 
dvejetų valandų.

(Bus daugiau) <

ra, savus laimėjimus, bet tai 
kalba panelės, arba ponaičiai 
ne rusai. Jie kalba darbininkų 
vardu, bet jų dirbtuvėse nie
kad ir niekur nematysi.

Taigi daug vargsta Lietuve 
je komunistai, daug visokių 
pastangų deda, bet lietuvių 
darbininkų simpatijų taip ir 
negali patraukti... , •

Reikia pasakyti, kad Lietu
voje komunistai turi labai vy 
kusį nelegaliam darbui apara
tų. Daug jų suimama, bet jie 
greit susitvarko ir toliau va
ro savo darbą, kuris turi lyg 
sporto pobūdžio... Dabar jie 
čia Lietuvoje neriasi iš kailio 
ir visokiais budais lipdo ben
drų frontų, bet visi jų tie ne
taktai daro daugiau neigiamo 
įspūdžio ir tie, kurie net jiems 
simpatizuoja, vengia to bendro 
fronto. Kai kuriose dirbtuvėse 
dirba išimtinai lietuviai ir jau 
jaunuoliai visai rusiškai nesu
pranta ir įsivaizduokit sau, kai 
išgirsta ne rusa rusų kalba 
kalbant...

Kaune rusų gyventojų visai 
maža, o dirbtuvėse visai kaip 
nėrų. Daugiausia iš Kauno 
apylinkių starovierai kolonistai 
vasaros metu statybos darbams 
suvažiuoja, jie tiek pigiai dir
ba, kad jų niekas negali nu
konkuruoti, o žiemos metu jų 
čia kaip ir nėra. Betgi komu?- 
nistų propogandistas būtinai 
bruka rusų kalbų...

■ I •’ : • ■ ' -'į.1

Atsišaukimai leidžiami vien

P.CONR/'
STUDIO

420 W. 63rd
Englewbod 5883-5840 

Dar gražiau, modernii- 
Ūau Įrengta.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

/ > •

PAMINĖJIMAS

/—.......... ....................
Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenčjus 
jusi) Ilga nebūtų, arba jeigu jua negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

Slapumo ir kronikose ligose, Šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nuliųstl, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatą ir včl buvo linksmi.

'Syphllis, gonorhea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos ne
laimes. \ Jos yra pagydomos jeigu jas 
moksliškai gydyti nes dėl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS IAMOKEJIMAS 
Patarnavimas . nebrangus Ir kiekvienam 

z prieinamas.
Mokėkite klek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas 
ir nereikės apleisti savo sveikatą dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gerą sveikatą gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytoją kuris turi 
daugelio metų praktišką patyrimą gydy
me 4ų ligų.

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA 
BE PELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street 
OHICAGO, ill.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—500. 
Dėl Moterų—508.

OFFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. po plet. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir BeStadie- 

niais nuo 10 ryte iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 po plet.

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto.
' ' Jis veikia ir Nedėliomis.

tik lietuvių kalba ir gerai tai
syklingai parašyti. ( ...

• Be to, rimti darbininkai vi
sai negali suprasti komunistų 
į>eršimos| visiems į bendrą 
froptą. - Jie net kviečia į tą 
frontą krikščionis demokratus, 
o komsomolas, net ragina eit 
bendru frontu ir jaunalietu
vius, klerikališkus pavasarinin
kus? \ ; Į

Jų akys durnų nebijo
Na, toksai bendras frontas 

rimtiems darbininkams visai 
nesuprantamas... Sakykit, ka 
toksai komunistų bendro fron
to šūkis gali turėti bendro su 
kova už socialistinės tvarkos 
įgyvendinimų ?

Kaip gi kartu kovoti už so
cialistines, sakysim, net už de
mokratinės tvarkos įgyveh^ini- 
ma su taiš, kurie yra tokios 
tvarkos didžiausi priešai ?

Ne, komunistai, persijungę į 
na\ujų sroyę, pametė lygsvarą 

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumo ir pra- 
. leis Vakarą Linksmai ir Naudingai.

PRADŽIA 4 VALANDA PO PIETŲ
i..    ...............................................— I .................................................................................... I III.   M II I   

ir dabar niekaip negali savęs 
surasti. Eina1 visais keliais, 
kad tik simpatijų suradus net 
pas tuos, pas kuriuos jiems 
visai' nedera jų ieškoti.

t

Bet komunistai' turi pakan
kamai akiplėšiškumo, jų akys 
durnų nebijo. Jiems svarbu su
daryti faktai, o paskui depia* 
gogijos keliu suradus simpati
jų mėginti daryti sava. Bet iki 
šiol jiems tai pavyko tik SSSR 
teritorijos ribose įsigalėti, ki
tur net buvusias simpatijas 
dabar praranda. Ir nauja j»| 
neva taktika yra ne kas kitas, 
kaip pradėtas kitur prarasti 
simpatijas dabar vėl atgauti. 
Bet afektas kitas gautas — 
niekas jų nesupranta, nors jie 
įir' stengiasi galvatrūkčiais vi
siems įtikti.

O čia Lietuvoje jie turi dar 
savų didelių netaktų ir, be to,1 
jų veikimas- iš šalies žiūrint 
lyg ir butų monopolizuota^ tik 
vienos tautos. Lietuvoje į ben

drų frontą, arba į tautišką lai j 
ką visus kviečia tautininkų są j 
junga... '

I

? Prisiplakėliai
Sako, tokioje talkoje visi ga

lį sutilpti, kas tik nori ii: ga
li dirbti tautiškų darbų. Tai 
turim dabar du bendrus fron
tus...

v
O kadangi lietuviškas kom- 

somolas į bemkų frontų kvie
čia ir jaunalietuvius, tai lyg 
tiem abiem bendriem frontam 
yra sudarytas tiltas...

Lietuvos visuomeninis ir po
litinis gyvenimas yra gėrai pa
krikęs, tai tame sudulusiame 
veidrodyje visai netenka ieš
koti jo tikro veido. O iš to, 
kas tame kreivame veidrodyje 
matoma, netenka daryti jokių 
išvadų.

Sąmoningoj e aaroininki j oj e . e S 1
visai učra antisemitinio- judė
jimo • jei komunistų tarpe 
daugiau yra žmonių ne lietu

vių tautybės, tai tik dėl to, kad 
tenais pas juos iš viso dabar 
daugiau smelkiasi smulkioji 
buržuazija, o ypač bedirviai 
moksleiviai—bebaigiu mokslą, 
kurie dar nespėjo kitur karje
ros padaryti. Jie daugiau eks
pansyvus, miklęsni, tai grei
čiau čia prisiplaka ir tikėda
mies didele SSSR galybe ma
no greitu laiku* čia karjerų pa
darysią... šita liga serga ne tik 
Lietuvoje, bet ir kitur komu
nistų ' partijos pareigūnai, ku
rie tiki visokiais stebuklais... 
čia daugiau dirbama dėl pro
fesijos, o ne dėl idėjos.

Visur yra, buvo ir bus pri
siplakėliu, bet komunistų iki 
šiol vesta taktika tiems prisi
plakėliams daugiausiai sudaro 
progų prisiplakti.

— Kauniškis.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nors 

published Daily Except Sunday by 
Jhe Lithuanian Newg Pub., Co.,Inc

1739 South Halsted Street 
Tetaptame CANal 8500

< Subseription Ratas: 
18.00 per year in Canada - 
85.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entared as Socond Ciass Mattel 
March 7th 1914 et the Post Office 
of Chicago, UI. under the act ųf 
Mareli 3rd 1879.

UfMkymo kafaii
Chlcagoje -r- paštu:

Metams —___________
Pusei metą ................. ......
Trims mėnesiams ___ __
Dviem mėnesiams - 
Vienam mėnesiui — 

Chicagoj per išnešiotojua:
Viena kopija ............
Savaitei —........ ..... . ..........
Mineaiui .

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paštn:

$5.00 
2.75 

. 1.50 
1.00 

i >75

Naujienos eina kasdien* Uskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago. 
Ui. Telefonas Canal $500,

Apžvalga
ARGI ŠMEIŽTAI?

kad
»>

Kartodamas tą patarlę, 
“apie mirusį gerai arba nieko’ 
buvęs “marksistas” Klinga pa
sakoja “Vienybėje”, kad J. O. 
Sirvydas esąs “Naujienose” ap
šmeižtas. Bet gaila, kad jisai 
neparodo, kur yra netiesa tame, 
kas buvo rašyta '‘Naujienose”. 
Tiesa negali būti šmeižtas.

“Naujienos” rašė apie Sirvy
dą ne kaipo privatų asmenį, bet 

- kaipo visuomenės darbuotoją. 
Jos kalbėjo apie jo idėjas, jo 
veikimą organizacijose, jo san
tykius su savo ir kitų srovių 
atstovais ir t. t. Todėl Klinga 
niekus tauzija, prasimanyda
mas, buk “Naujienose” buvusi 
niekinama jo “asmenybė”.

Vietoje tos patarlės, 
Klinga kartoja, pats jos 
prasdamas, butų geriau, 
jisai įsidėmėtų taisyklę, 
meluoti nereikia nei apie gy
vus, nei apie mirusius.

kurią 
nesu- 

kad 
jogei

“KAIRIASPARNIAI” IŠMETĖ
SAVO DRAUGU

Amerikos socialistų partijoje 
eina visu smarkumu ginčai, 
kuriuos iššaukė frakcinė kova 
tarpe tariamų “dešiniųjų” ir 
“kairiųjų”. Ginčus be galo pa
aštrino “diktatoriškas” Tho
maso ir jo šalininkų naciona- 
liame komitete pasielgimas su 
New Yorko organizacija.

Nacionalio komiteto daugu
ma, pasirodo, iŠ tiesų, suspen-’ 
davo New Yorko miesto ir val
stijos socialistų organizaciją ir 
pavedė kontrolę į “kairiojo 
sparno” (militants) rankas, 
nors tie kairieji sudaro New 
Yorke menką mažumą, paly
ginti su “senosios gvardijos” 
pritarėjais. Prieš šitą načiona- 
lio komiteto žinksnį kyla parti
joje protestų audra.

Thomasą ir jo draugus labai 
aštriai pasmerkė senas parti
jos veteranas James Maurer iš 
Reading, Pa., ir Bridgeporto 
(Conn.) mayoras McLevy. Pa
smerkė ir Mass. ir Pennsylva- 
nijos socialistų organizacijos.

Tuo tarpu New Yorko “kai
rieji”, laimėję “pergalę” su 
Thomaso pagelba, išmetė iš sa
vo tarpo patį kraštutinį “kai- 
riasparnį” Abraham N. Kruger. 
Jdomu yra tai, kad šis Kruge- 
ris buvo tiesioginė priežastis to 
ąusikiĘtimo, kuris privedė prie 
siklimo New Yorke. Jisai, nors 
būdamas socialistų partijos na
rys, pasisakė pritariąs diktatū
rai, smurto vartojimui politinė
se kovose ir kitiems bolševizmo 
principams. New Yorko socia
listų centro komitetas nutarė 
jį už tai pašalinti iš partijos — 
nes asmuo, kuris stoja už bol
ševizmą, negali tuo pačiu laiku 
būti ištikimas socialistų parti
jos programui. v

Tačiau “kairieji” šitam cent
ro komiteto nutarimui pasi
priešino. Jie reikalavo, kad so
cialistų partijoje butų leista 
priklausyti visiems, kas tik tu
ri “revoliucines idėjas”. Kai
riojo sparno atstovai sudarė
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— 8c 
_ 18c 
-75c
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or- 
ro-

truputį daugiau, kaip trečdalį, 
New Yorko - centro -komitete. 
Nors jie buvo mažumoje, bet 
kadangi nario. pašalinimui rei
kia dviejų trečdalių balsų, tai 
kairysis sparnas galėjo užkirsti 
kelią Krugerio išmetimui. Tuo
met centro komitetas sumanė 
reorganizuoti partijos kuopas, 
kurios atsisako ginti partijos 
principus, šis komiteto nutari
mas paskatino Thomasą ir jo 
draugus eiti prie skilimo.

“Užkariavę” New Yorko 
ganizaciją, kairieji dabar,
dos, turėtų jaustis labai lai 
mingi, nes dabar jau jiems nie
kas nebekliudo skelbti pačias 
“revoliucingiausias” idėjas. Ta
čiau atsitiko keistas dalykas: 
nespėjo kairysis sparnas at
skilti nuo “senosios gvardijos”, 
kaip jisai išmetė Krugerį — tą 
patį Kruger), kurį jisai pirma 
išsijuosęs gynė ir dėl kurio ji
sai ryžosi net suskaldyti parti
jos organizaciją!

Krugeris, mat, ėmė pareika
lauti, kad butų pašalinti iš par
tijos kai kurie kairiojo sparno 
vadai, kurie jam atrodė nepa
kankamai “revoliucingi”, o taip 
pat kad butų išmestas Mil- 
waukee’s meras Dan Hoan.

Jeigu patys kairieji buvo da
bar priversti pašalinti Krugerį, 
tai kam jie dėl jo. skaldė par-

Tuo tarpu senoji New Yorko 
organizacija ketina tęsti kovą 
prieš Thomaso “fašizmą”., O 
sausio 18 ir 19 d. šaukiama 
“rytinių valstijų socialistų kon
ferencija”, kurioje \ dalyvaus, 
be new-yorkiečių, dar Connec- 
tieut, Massachusętts, Peimsyl- 
vanija ir Maryland valstijų at
stovai.

IGNORANTAS IR BEGĖDIS

, > 
organizacijas, kuriose jie ga
minami (pav. prieglaudas). Ji
sai ir šitų jo paties pinigais, 
pirktų ... daiktų nepardavinėja, 
bet laiko, kaipo atmintį iš Lie
tuvos.

Taigi kam "Vaidyla tokiais

prasimanymais bando diskredi
tuoti vardą žmogaus, kilris Lie
tuvai yra tiek daug pasitarna
vęs? Stebėtis reikia, kad san- 
dariečiaf toleruoja šitokius pur
vus savo oficialiame organe. 
Ką jie tikisi tuo pasiekti?

KURIU DAUGIAU SLA NARIAI TURI 
SAUGOTIS IR KAS DAUGIAU SLA 

NUSKRIAUDĖ?
Rašo F. ŽIVATAS

(“Vienybei” atsisakius šį straipsnį dėti, autorius prašo jį iš- 
' . / spausdinti “Naujienose” ~ Red.)

Sandariėtis Mikas Vaidyla ne
siliauja begėdiškai šmeižęs la
kūną F. Vaitkų. Jisai rašė, kad 
lakūnas “išpardavinėja” gau
tas nuo Lietuvos žmonių dova
nas. Jisai aiškina, kad tai buvę 
Vaitkaus skridimo “covers”, 
apie kuriuos buvo įdėtas skel
bimas anglų spaudoje (visai ne 
lakūnas dagi tą skelbimą dėjo). 
Pasirodo, vadinasi, kad Vaidy
la įš “covers” padarė dovanas 
ir dagi — Vytauto ordiną! O 
“covers” filatelistų (štampų ir 
ženklelių kolektorių) kalboje 
reiškia ne ką kita, tik laiškų 
konvertus.

Vadinasi, Vąidylh iš savo ig- 
norantiškos galvos sufabrikavo 
melą, kuriam jisai neturėjo jo
kio faktino pagrindo paremti.

Bet ir to jam negana. Jisai 
dar pasakoja, kad koks tai pro- 
iesionlas (vardo nepaduoda) 
gavęs iš Kaunę laišką (nuO ko, 
nepasako), kad Įeit. Vaitkus 
daręs ‘biznį, “pardavinėdamas 
dovanas ir už jas nemažai rei
kalaudamas. v Jeigu pats Vaidy
la nepagamino šito melo, tai 
pamelavo tas, kurį jisai cituo
ja. Nes Vaitkus absoliučiai jo
kių dovanų nepardavinėjo , nei 
Kaune, nei kur kitur. Priešin
gai, jisai gana daug pirko įvai
rių dalykų Lietuvoje — mezgi
nių, medžio drožinių ir- (t. t. 
Pirkdamas juos, lakūnas norė
jo paremti rankdarbių pramo
nę Lietuvoje ir visuomenines

“Vienybes” No. 96 iŠ perei
tų metų gruodžio 20 d. redak
torius J. Tysliava savo per
žvalgoje — ar kaip ten pava
dinti tą skyrių, kame padėta 
antrašte 
ko rašo 
siuntęs 
straipsnį, kuriame 
cialistų pusę”.

Ar iš tiesų ten 
socialistai? Visai ne. Nemanau, 
kad socialistus reikia ginti, nes 
jie ir , patys moka apsiginti. 
Mano to straipsnio tikslas ne
buvo mei ginti, < nei girti sęcia- 
listu’s, nes jus patys juos gi- 
riate ir ginate.’Juk niekas ki
tas ir mane privertė rašyti tą 
straipsnį, kaip tik Jus patys. 
Rašydami savo Vienybėje, jus 
vienoje vietoje duodate socia
listams daugiau kredito, negu 
jie nusipelno, o kitoje < vieto
je (dagi tame pat straipsnyje) 
rėkiate, kad Grigaitis visiems 
diktuoja ir visus Amerikos lie
tuvius valdo. Kuriems galams 
pasiduodate valdomi?

Tautininkai nemoka or
ganizacijos reikalų 

vesti
Kad ir tame Vienybės straip

snyje, į kurį aš buvau priver
stas atsakyti, vienoje vietoje 
velnius verčiate ant socialistu, 
o kitoje vietoje sakote, kad 
“1911 metais Baltimore SLA 
Seime živatkauskas, kiip so
cialistas, buvo išrinktas SLA 
prezidentu”. Jei bu'vo išrink 
tas socialistas, tai,turėjo bū
ti ir rimta priežastis. Mat, tau
tininkai nemoka organizacijos 
reikalų vesti. Nes jau ir tuo 
metu SLA,% kaip jau aname sa
vo straipsnyje minėjau, buvo 
privarytas prie pražūties, ir 
tautininkai jau buvo begiedą 
“Diena rusti, diena ana”. Jei 
Gegužis su bokštininkais ir 
sargybininkais dar dvejus me
tus bu'tų pasilikęs prie orga
nizacijos vairo, tai butų atsi
tikę tas pat, kas atsitiko 1911 
m«

1911 m. socialistai išgelbėjo 
SLA nuo pražūties, ir aš 
kiu, kad jie tatai padarys 
dabar. -

Skandalų mėgėjas
Toliau tame savo pastebėji

me Tysliava sako: “Bet ar ne
reikėtų SLA nariams *kreipti 
dėmesio j tai, Jkas gina socia
listus“.

Taip, reikia. Susivienijimą 
reikia ginti ne tiek nuo Živa
to, kiek nuo tokių ponų, kaip 
Tysliava. Juk paskutiniu laiku 
niekas tiek daug visokių skan
dalų nekelia, kaip Tysliava. O 
tuo tarpu apie musų Ameri
kos lietuvių reikalu# ir orga
nizacijas jis mažiausio supra
timo neturi. Jis mažiausiai ar 
ba ir visai neprisidėjo prie jų 
organizavimo, o visokių erge
lių tai daugiausiai kelia. Pir
miau Grigaitis, Grigaitis ii 
dar kartą Grigaitis. Vėliau 
Grigaitis — Vaitkus, Grigaitis 
ir Vaitkus/ O dabar vis tas < 
pats ir tas pats Grigaitis ir 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje. Visas laikraštis tik ir 
pripildytas visokių skandalų, 
kurie surankiota nuo kažkiek * Į e

metų. > Visokio purvo laikraštis 
pritepliotas. Nei sarmatos, nei 
logikos nesilaikoma, • o apie

skyrių, kame padėta 
“Dabar”
“F. živatas buvo at-
Vienybės

tarp kit

redakcijai 
jis gina so-

yra ginami

ti- 
ir

laikraštinę etiką, tai nėra ir 
kalbos! Ir kur manoma tais 
keliais nueiti? ? ,

Ko reikia saugotis?
L *' ' ■ • ■ ■ ■ •

Kada Tysliavai paėmė vesti 
Vienybę, tai xaš* pats ir dau'ge • 
lis kitų sakė, kad Vienybę pra
dėjo redaguoti žmogus-inteli- 
gentas. Vienybė jau buvo be-v 
primenanti a.a. * DĖDĖS ŠERNO 
redagavimą. Nes kai Valaitis 
ją redagavo, sekdamas J. O. 
Sirvydą, skandalų ir kolionių 
iniciatorių, tai, rodos, aršiau 
negalima buvo vesti laikraščio. 
Bet dabar žiūrime, kad Tys- 
liava ar tik nepralenks ir Va
laičio^ Taigi SLA nariams it 
reikia tokių Tysliavų ir jo ša
lininkų daugiau saugotis, ne
gu živato, nes jie su savo 
skandalais daugiau daro žalos 
SLA, negu visi SOCIALISTAI 
ir komunistai. Daug daugiau 
nubaido, žmonių nuo SLA savo 
skandalus, negu Visi kiti sū
dė j ils į daiktą. Ir jei dabarti- 
niuos SLA Pildomos Tarybos 
rinkimuos bus išrinkti socia
listai, tai tik Vienybės ir bok- 
štininkų su sargybininkais dė
ka.

V i'' ■ \ ; ŠI '■ . V

Varnas varnui akies
- nekerta

Dar toliau Tysliavą toje sa
vo tiradoj e sako>: “Sekretorius 
raportuoja, kad SLA 30 kuo
pos, Scranton, Pa., iždininko 
F. živato 'kuopos narių duok* 
lės neprisįųstos į Centrą —- 
visas reikalas atiduotas kauci
jų kompanijai”. “ ... z

Taip, tas tiesa, živatas nu
sikalto SLA, bet jįž živatą kad* 
ei jų kompanija atlygino SLA. 
Ir tai nėra Tysliavos, bokŠti- 
ninkų ar sargybininkų nukopei 
nas, ir živatas neturi reikalo 
su jais, o tik su kompanija. 
Biet kas SLA. atlygins tuos 
$30,000 sų viršum, kuriuos 
sargybinipkai su bokštininkais 
pasiliko kalti, kai Vienybės 
bendrovė žlugo? žinoma, dabar 
sako, jog dabartinė Vienybės 
bendrove nieko bendro netu
rinti su senąja! Argi? Ar Ty- 
sliava žino, kad tie patys žmo
nės ją tvėrė, kurie šiandien 
valdo Vienybę? Jie priklausė 
senąjai Vienybės bendrovei ir 
buvo jos direktoriai? Ar Tj- 
sliava žino, kad kokie trys mė
tai atfi;aį tie patys asmenys, 
kurie šiandien valdo Vienybę 
buvo if senosioš Vienybės val
dytojai ? Jie tada susirinkę nu - 
tarė, kąd išdubti vadinamą 
“chattel mdltgage” visam Vie
nybės inventoriui (kas tik vi
duryj Vlenybėš ' nąme yrą), 
kad tik nepatektų SLA? Ir 
kam tą. mortgagė išdavė ? Žy
dui kokiam ? Ne! Dabartiniams 
Vienybės kai kuriems valdyto
jams. Na ir, tie patys ponai 
dabar rėkia, kad reikia gelbė
ti SLA nuo socialistų ir bol
ševikų! Jei tokie jie teisingi 
ir nori gelbėti SLA, tai kodėl 

[ tada negelbėjo? Kodėl nepaisė, 
kad senoji Vienybes Bendrovė, 

į nė tik skolų ir nuošimčių ne- 
■ mokėjo, bet ir užvilko, taksų, 

vandens bei šviesos bilų mo
kėjimą, --r- iš viso apie $4,000? 
Tyčia taip ilarč, kad SLA su
mokėtų. Tai kur tada tie sar- 
gybininkai su bokštininkais bu
vo? Kodėl leido tai daryti? Ar 
ne tam,

tojai buvo geriausi bokštiniu- 
kų ir sargybininkų šulai? Juk 
jei jau sergėti, tai sergėti nuo 
visų. Tai kažin,/ ar daugiau 
nitfo živato reikia nariams sau
gotis, ar nuo tokių bokštiniu* 
kų su sargybininkais ? Jau kam 
kam, bet bokštininkams su 
sargybininkais ir jų sargyba 
kuo mažiausiai reikėtų girtis. 
Geriau tylėtų ir nerodytų sa
vo veidmainystės., Mat, jei tik 
tu bokštininkas ar sargybinin- 
kaš — “ydų are O.K.” Taip 
kaip Viktorui Kamarauskui, 
SLA vice-prezldentui, kad duo
tas inortgage apie $8,000 ant 
namo pusė tiek verto. Ir be
veik visi Jie pinigai žuvo. Tai 
kur tacĮą tie sargybininkai bu
vo, kad nesergėjo? Na, kur tau 
čia i sergėsi ! Juk vieno lizdo 
paukščiai: sargybininkai su 
bokštininkais tą pat darė su 
Vienybės paskola. Varnas var
nui akies' nekirs, — priežodisnui akies' nekirs, 
taip sako.

kad Vienybes valdy

KOMUNISTŲ PASIGYRIMAS
ii.nin —■.ib.iMfayN. .

daviniai 1928 m. Suvienytų 
valstijų prezidento rinkimo 
dienoje? Tada socialistų kan
didatas Thomas gavo tik 3019 
balsų; ‘o komunistų kandida
tas, Foster — 730 balsų. Tai 
yra socialistai gavo 2,289 bal
sus daugiau, negu komuunis- 
tai.

Keturi metai vėliau, tai yra 
Suvienytų

-■‘■'■T...........................

“Laisvės” No. 164 1935 m-» 
stambiomis juodomis raidėmis 
rašoma taip: '

“Rezoliucija priimta Ameri
kos Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos konfeerncijoj, į- 
vykusioj birželio 29, 1935/Cle- 
celand, Ohio”. 
zoliucija
“skamba” taip:

narių, tai

vėl

socialistų 
gavo 20,-

n

/

Kaip trupinamasi žmo
nių sudėtais pinigais
Arba paimkim kad ir Lietu

vos Atstatymo Bendrovę. Juk 
ten irgi bokštininkai su sar
gybininkais šeimininkauja. Ir 
kas ten yra daroma? Ar ten 
nėra žmonių, tai yra šerinin- 
kų pinigai eikvojami? Kuriems 
galams ten tas nuolatinis se
kretorius yra laikomas ir jam 
$40.00 (dabar girdėjau $35) 
mokama per savaitę? Ten to 
nuolatinio sekretoriaus jau 
apie kokie 12 metų kaip visai 
nereikia, o laiko. Kodėl? Aišku 
kaip diena: vienas iš jų ten 
tą vietą užima ir dar “strong 
one”, — tai ku*r nelaikys. Juk 
pinigų yra, tai kam jie taupy
ti? Juk šėrininkąi — ar šiaip, 
ar taip —- nieko nęgauš, tai 
lai musų draugas pasinaudoja 
ir beveik nieko nedirbdamas 
gauna gerą algą. Mat, užuot 
;aupę tuos pinigus, kuriuos 
gauna iš banko, nuomos pavi
dalu, jie tyčia laiko žmogų, 
kad tuos pinigus sunaudotų. O 
kad šerininkams nieko neliks, 
tai kas čia tokio!

Na tegul tik butų kokis “pra
keiktas” socialistas L. A. Ben
droves sekretorium, tai pama 
tytumėt kokių visokių bokšti- 
ninku ir sargybininkų jau bu 
tų atsiradę! Tik knibždėtų! Bet 
kadangi bokštininkas ten sėdi, 
tai viskas O.K. Ir daug dau
giau dar galima butų surasti 
tokių faktų, kurie rodo, bok- 
štininkaį su sargybininkais la 
bai prastai SLA interesus sau
goja. patys nuo savęs ir nuo, 
savo šalininkų.

Graibos, kaip girtas 
tvoros

Baigdamas tiek tuJriu pasa
kyti, kad tie bokštininkai su 
sargybininkais netoli nužengs 
su savo advokatu Tysliava. J. 
O. Sirvydas pradėjo Vienybę 
laidojimui šarvoti, Valaitis pa 
baigė ir palaidoj o.> Atsirado iš 
tų pačių senų Vienybės žmo
nių daktarų, kurie vis bandė 
gydyti, bet nepasisekė. Tad 
nors iš numirusių prisikėlė. 
Mat, daktarams dabar nenau 
j iena prikelti iš numirusių. Tik 
bėda ta, kad prikeltas jau ne
toks drūtas, ir neilgam. Tas 
bus ir su iš numirusių prikel
ta Vienybe, jei tas (kaip vie
nas geras, Vienybės rėmėjas 
pasakė) Kauno ponaitis dar ii* 
giau ją redaguos ir ta , nuo 
Sirvydo laikų palikta fašistiš 
kai skahdališka linija ves, -*• 
netrukus užmerks akis ir vėl. 
Gaila, kad vienas iš seniausių 
lietuvių laikraščių Amerikoje 
taip kvailai yra vedamas, 
pasidavė nei tautiškas, nei kh 
talikiškas, nei šioks, nei toks. 
Iš dalies fąšistįškas, bet ir ne 
visai, nes kaip kada kalba apią 
kokį ten demokratizmą; tik tą 
demokratizmą ’< apverčia aukš
tyn kojom.’ Tačiau ir dėliai to 
nereikia stebėtis. Mat, tas jau
nas Kauno ponaiiis čia atva
žiavo ir mus, senus Amerikos 
lietuvius, nori mokyti ir mums

Paskui ta re- 
pirmam skyriuje 

“Konferencija 
su dideliu pasitenkinimu atžy
mi tą faktą, kad Komunistų 
partija Jungtinių Valstijų smar
kiai augą, vaidina vis žymesnę 
rolę Amerikos darbininkų ko
vose, įeina j vis platesnį masi
nį veikimą.

“Kuomet Socialistų partija 
nuo 1934 metų nupuolė nuo 
23,000 iki 17,000
Komuftistų partija žymiai pa
didėjo intelektualu. ' Kuomet 
Socialistų partijai gręsia skili
mas, Komunistų partijoj yra 
didžiausia vienybė”.

Tai jau4 perdaug didelis 
komunistų pasigyrimas. 
“Laisvės” skaitytojai nori, tai 
gali tikėti. Bet aš ta jų pasa
ka netikiu, nes iš patyrimo ži
nau, kad komunistai yra mela
giai.

Dabar pažvelgkime, ką rodo 
faktai, O tikrus faktus gali
ma gaut tada, kai įvyksta Su
vienytų Valstijų rinkimai at
stovų į visokias valdiškas vie
tas. Tada visos partijos stoja 
į darbą ir duoda gyventojų ma
sėms savo partijų kandidatų 
sąrašą—pasiūlymą, kad juos 
rinktų' kaipo tinkamus' žmo
nių reikalams atstovauti tani 
tikrose valdiškose vietose. Ta
da labai lengvai galima matu
ti, jeigu norima matyti, kuri 
partija turi gyventojuose dau
giau įtakos—pasitikėjimo.

Pradėsime žiūrėti. į faktus ir 
rasime, kad 1928 m. Suvieny
tų Valstijų prezidento rinki
muose republikonų partijos 
kandidatas Hoover gavo 21,- 
392,190 balšų, o demokratų par
tijos kandidatas * Smith gavo 
15,016,443 balsus. Tada repub- 
likonai savo partijos žmogui 
surinko 6,375,747 balsus dau
giau, negu demokratai.

Socialistų partijos kandida
tas Thomas gavo 267,420 ^al
sų, o komunistų partijos kan
didatas Foster vos tik surinko 
48,770 balsų. Tuomet socialis
tai gavo 118,650 balsų dau
giau, negu, komunstai.

Dabar einam arčiau, 1932 
m. vėl Suvienytų Valstijų pre
zidento rinkimuose randame 
taip: demokratas Roosevelt 
gavo 22,821,857 balsus, o re* 
publikorias Hoover gavo tik 
15,761,841 balsą. Vadinasi, per 
4 metlis republikonai praganė 
6,630,349 balsus, o denlokratai 
tUo tarpu pelnė 7,805,414 bal
sų daugiau, negu republiko
nai.

Socialistų partijos kandida
tas Thomas gavo 884,781 balsą 
Taigi matom, kad socialistų 
balsų skaičius žymiai pakilo 
augštyn, būtent, 617,361 balsų 
daugiau, negu 4 metai tam at
gal- \ .

Komunistų partijos kandi
datas Foster surinko 102,991 
balsą. Matom, kad ir komu
nistų balsai pakilo dvigubai, 
būtent, 54,221 balsas daugiau, 
negu 4 metai atgal. Vienok 
socialistai turi 781,790 balsų, 
tai yra 7 sykius daugiai!, ne
gu komunsitai. Jeigu socialis
tų laimėjimo' palygintume su 
komunistų laimėjimu, tai 
1928 m. socialistai turėjo su
rinkę 118,650 balsų daugiau, 
negu komunistai; o 1932 m. 
komuhistai surinko 102,991 
balsą. Tai ir taip socialistai 
turi 15,459 balsų daugiau, ne
gu komunistai.

Dabar nors biskį pažvėlgki- 
me tik į vieną Connecticut 
valstiją. Ką z. rodo rinkimų

......... . 0ili iii .'I. ...,į į....... . h.,.,,., ............

Jeigu

1932 metais,
Valstijų prezidento rinkimo 
dienoje tas pats 
kandidatas Thomas 
480 balsų. Vadinasi, per 4 me
tus socialistai, priaugino 17,- 
461 balsą daugiau. Tai neblo
gas derlius.

Komunistų irgi tas pats 
kandidatas Foster gavo 1,364 
balsus. Vadinasi, komtihistai 
per ta patį laiką priaugino 
tik 634 balsus daugiau. Tai 
prastas derlius ir juo nėra ko 
džiaugtis, nes jis už darbą ne- 
apmoka. Tai yra toli nepasivi
jo socialistus.

Bridgeport, Conn. miesto 
gaspadoriaus rinkimo dienoje 
1935 m. socialistų kandidatas 
gavo 24,267 balsus, o komu- 
hiotų kandidatas vos su
rinko 284 balsus. Vadinasi, ir. 
čia socialistai gavo 23,983 bal
sus daugiau, negu komunistai.

Dabar galime padaryti pa
lyginimą socialistų balsų augi
mo: 1928 metais visoje Con- 
neetieut valstijoj socialistai 
turėjo tik 3019 balsų, o jau 
1935 m. toj pačioj valstijoj 
tik viename Bridgeporto mie
ste socialistai gavo 24,267 bab 
sus. Vadinasi, per 7 metus so
cialistai priaugino 21,081 balsą 
daugiau. Na, o ką komunistai 
priaugino? Ogi darbininkuose 
neapykantą!

Dabar pažiūrėkime, kas 
1935 m. įvyko Pittsburgh, Pa., 
miesto tarybą 
cialistai savo 
surinko 11,442 
mųnistai savo ■ .r ■ " *■

prirenkant. So- 
4 kandidatams 
balsus, o ko- 

.4 kandidatams
• y*i į■,, I 4 *' ii * < ■ " « ■ ; .

tuo pat .sykiu vos surinko 2,* 
237 balsus. Vadinasi, 9,205 bal
sus mažiau, negu socialistai.

1934 m. Ne-w Kensington, 
Pa., miesto rinkmuose socia
listai gavo 3,322 balsus, o ko
munistai vos su ubagavo 273 
balsus. 1^35 m. tani pačiam 
mieste socialistai gavo 4,219 
balsų. Socialistai tokiu budu 
priaugino 897 balsus daugiau. 
Komunistai gi pernai praganė 
ir tuos pačius balsus, kuriuos 
užpernai turėjo. Ir da jie gi
riasi, kad ta jų suklypus par
tija “auga.”

Be to, socialistai turi savo 
kontrolėje Milwaukee, Minnc- 
apolį, Reading ir Bridgeport 
miestus. Komunistai neturi ne 
vieno.

Toliau tie melagiai pasigi
ria: girdi, socialistų partija 
eina prie skilimo (taip‘ komu
nistai labai norėtų matyti so
cialistų partiją suskilusią, ir 
jie ją bando skaldyti, tik ka- 
žiif ar pavyks—P.). Esą musų 
komunistų partijoj didžiausia 
vienybė. Tai čia ir vėl didžiau 
šia melagystė. O kur trockis- 
tai, lovestonieČiai ir visi kili 
sklokininkai? Juk jie vieni ki
tiems “švento Lenino tCzius” 
aiškino ąu blčkdžekiais su 
peiliais. Tokių įvykių juk bu
vo gana daug Bostone, Chica- 
gdj, New Yorke, Pittsburghe, 
Clevelande, St. Loiu's ir kitur.

Tad tik tas gali tikėt komu
nistų pasigyrimams, kuris ne
seka jų partijos veiklos ir dar
bu. Proletaras.

S£

1024)91

pasakoti apie prieš dešimtis 
metų sutvertas draugijas, ne
turėdamas apie jas nė mažiau’- 
sio supratimo. Todėl jis ir

I graibos, kaip girtas tvoros.

laikait įokib biinfa įmo- 
ni be reklamos negali ggtfuo- 

. tl. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skailią.

Amrtikos įmonės getai su
pranta, kad be geros tekĮamos 
neapleisi. Kuo daugiau tek- 
tamuoįiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laiktaičius, 
visuomet apsimoka.

Kas . garsinasi "Naujienose”, 
tas visuomet turi naudos.

C

■t¥« ‘
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Motoro startavimas 
: su eteriu

Chicagoje perdaug didelių 
šalčių nebūna. Jeigu automobi
lio savininkas žiemos metu sa
vo automobily turi gerą bateri
ją ir skystą alyvą motore, tai 
didelio vargo su startavimu jis 
neturi. Kai kada betgi pasitai
ko, kad kelioms dienoms užti
na tikrai stiprus šaltis. Ne vie
nam žmogui atsiranda neišven
giamas reikalas su automobiliu 
kur nors važiuoti. Motoro pra- 
startavimas stipriam šalty yra 
sunkus, o kai kada tiesiog ne-, 
galimas.

Chemikalų gamintojai New 
Yorke, Merck & Co. Ine., dirba 
taip vadinamą “Motor Ether”, 
kuris yra gera pagelba moto
rui prastartuoti. Jį galima pirk
ti didesnėse vaistinėse, šis che-

par-

kad

gu po vartojimo jo ūmai neuž
darysi, jis į trumpą laiką pa
virs dujomis ir išeis į orą. Jo 
vartojimui nurodymai užrašyti 
ant skardinių, kuriose jis 
siduoda.

Motoro prastartavimas
ir su chemikalą pagalba yra 
galimas tik tada, kai baterijos 
arba žmogaus jėga gali motorą 
pasukti. Dažnai pavyksta mo
torą prastartuoti, kada motoro 
sukimui pakinkoma ir baterija 
ir žmogus. Tačiau tokiam star
tui reikia dviejų ęvyrų: vienas 
sėdi automobilyje ir vartoja 
starterį, o kitas suka motorą 
su ranka. Tokį startą bandant, 
reikia būti atsargiam, nes dujų’ 
eksplozija bet kuriam cilindery 
gali įvykti atbulon pusėn ir 
motorą sukantį žmogų gali 
skaudžiai užgauti arba sužeisti. 
Startuojant . motorą su ranka,

“Nelaimės yra išvengiamos. 
Jos dažnai yra rezultatas neat
sargumo bei nepaisymo; arba 
dėliai nepildymo patvarkymų, 
kurie išleisti saugumui palai
kyti, o ne automobilių vartoto
jams bausti.

“Greitas / važiavimas, nepaisy* 
mas trafiko signalų arba pa
tvarkymų, operavimas automo
bilių su nevykusiais tajerais, 
stabdžiais
chanizmo trukumais gali būti 
priežastim susižeidimo j ' 
mirties.

“Nepaliaujamas budėjimas' te
gul bus kaina, kurią mes su
mokėsime nušlavimui nuo vieš
kelių nuolat pasikartojančių 
tragedijų. Tamsta turi progą 
apsaugoti žmogaus gyvybę. Aš 
žinau, kad tamsta ta proga pa
sinaudosi.”

arba kitokiais> me

susižeidimo arba

Kiek yra automobilių 
Illinois valstijoj?

mikalas yra labai eksplioduo jleikja motorui duoti suvėlintą
j antis ir garuojantis skystimas. 
Su juo reikia dabotiš ugnies 
ir laikyti tyirtai uždarytą. Jei-

ugnį (retarded spark). —J. L4.

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

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

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SŲPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

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

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABasb 
9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

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

Viši miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefoną! 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.

tuziastiškos busimosios ekskur*; 
santes kelionę sumanė ir jai 
padarė planus vakrienėj, kuri 
įvyko pereitą ketvirtadienį va
karą p. M. J. Kįrienes namuo
se, 6620 S. Fairfięld avenue.

Pasitarime dalyvavo, pp. 
Brenzaitė, Drangelienė, Gapse- 
wiczienė, Kazanauskjenė, Kel- 
lienė, Pivoriūnienė ir ^trikolie 
nė,--T-(Sp,) . t

1 'J.- ■

tus bus laikomi ir kliubo su
sirinkimai. : ■■ ■

Nauja valdyba
Buvo išrinkta ir 1936 metų 

valdyba.

■ >

Pasekmingai veikia 
Jaunųjų lietuvių 

Kliubas

valdyba. Prezidentu
Damkus; Legajis patarėjas — 
adv, C. te. žekas. O kiti veik 
visi paliko tie patys, Kliubas 
ypatingai apgailestavo M. Rač- 
kaus pasitraukimo iš prezidento 
vietos, nes jisai savo mandagiu 
bųdu ir sugabumu pajėgė už- 
laikyit pavyzdingą tvarką ir 
išauginti kliubą kaip turtu, taip 
ir nariais į gana trumpą laiką.

J. P

Puota su vaidinimu

Prašo būti atsagiais ,
Išduodamas automobiliui lei

dimą šiais metais, valstijos sek
retorius, p. Edward J. Hughes, 
kiekvienam automobilio savi
ninkui įteikė tokį laišką:

“Gąsdinantis automobilių ne
laimių didėjimas iškelia prob
lemą, kurios mes ilgiau nepri
valome pakęsti. Mes, kurie 
naudojamės miesto gatvėmis 
ir valstybės vieškeliais, turime 
suprasti kokią atsakomybę mes 
imame ant savęs, kuomet mes 
paimame automobilio vairą.

Valstijos sekretoriaus, Ed- 
ward J. Hughes, raportas už 
praeitų mėtų automobilių leidi
mus rodo, kad Illinois valstijom 
je keleivinių automobilių pernai 
metais buvo 1,342,904; preki
nių automobilių (trucks) 190,* 
843; trailerių 14,636 ir motorr 
eiklių 5,291. . \ (

Automobilių pardavėjų Illi
nois valstijoje pernai buvo 
3,896; registruotų šoferių 78,- 
931.

Už visus automobilių leidh 
muš'valstija pernai metais mo
kesčiais surinko $18,645,585.70. 
Ši pinigų suma yrą arti pus
antro milijono dolerių didesnė, 
negu 1934 metais sumokėti mo

kesčiai už automobilių leidimus.

Draugijų Žinios
Makalai ir Jurge 

lionis
ended with appropriate refresh- 
ments. . .

J urgėlioni! J urgelioni!!
Keturios Jtrochinės pėdos...
Man proga rašyt!.. Kalėdos!!!

Tamsta kalnj—aš-gi kloni j’. 
Tamsta didis—aš mažiukas;’

Stot’ greta, man butų gėda—a 
Aš mažesnis net pęr pėdą — 

Tamstai po žąsta--tok’s striukas.

Kas prie saules nesiskverbia?..L 
Linksma radus’ raistuos’ 

aikštę; 
žvaigždė... 

gerbia, 
kūne,

“The Modern Student”

Išeivijoj’.. Meno 
Kuituringi Tamsta 
Tamsta tobulas ir 
Tat,... gyvuok’ dailės galiūne

Jurgelioni ! Jurgelioni!!!
Naudingesnis už Čiurlionį!
Tamstos klauso (*) milijonai

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF q Čiurlionio vien tik’ “nonai” rnuiuscmv i oi a ___v viuniumu... vien uk ponai .COMMISSION, 1319 South Michigan 
avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (HulJ 

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

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI
«

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais) •

KETVIRTADIENIAIS
, IKetvergąis)

ŠEŠTADIENIAIS
(Suba tomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
z 1080 kilocycles

PASIKLAUSYKITE!

Lai gyvuoja meno skonis!
Lai gyvuoja Jurgelionis!!!

Sausio dvyliktą—teatras
Auditorijoj’ suvaidinta
MAKALAI—visus mokina, 

Neis pasimokint’ tik’ ‘‘latras”. 
Jis (♦*) per RADIO pasiekia

Multi-milijonę minią.
Lošia būklę šeimyninę, - m 

Meilei—laimės duoną riekia.'

Paaiškinimas:
(*) Jurgelionis per Radio 

MAKALUS lošia. Milijonai jo 
mintis širdin priima.
(**) Jis reiškia Jurgelionis. .
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Birutės Meeting
/ Tonight

Anothęr regdlar monthly 
meeting of Birutė, wih be held 
at 8 P. M. tpnight, Jan, 13, ąt 
Sandara Hali, y’

Ali members are urged to be 
on hand for the discūssion of 
new and impofiant bUsiness, 
including definite plaus for the 
concert March 8 at the Au
ditorium.

The evening will probably be

Due.to no fault of the Lith? 
uanian University Club “The 
Modern Student”, an English 
page edited by- the young col- 
lege group, does not make its 
sdhedule appearance of some 
extremeiy interesting material 
the page will make its bow 
Wednesday and thereafter wįll 
appear regularly every first 
Męnday of the month.—Ed.

Serga Bessie Sriubienė
ENGLEWOOD.— Jau trečią 

savaitę serga p. Bessie Srių- 
bienč, ,543 63rd Street. Ji 
randasi Dr. Zalatoriaus prie
žiūroje. Pp. Sriubai yrą seni 
Chicagos tavern biznieriai, draiu- 
giški žmonės ir “Naujienų” 
skaitytojai. Nuo savęs linkių 
ligonei įeitai pasveikti, 

h —-Senas Petras,

Apvogė S. Nugariiis; 
atėmė laikrodėlį

Trumpą laiką atgal, du jau
ni vaikėzai, apie 20 metų am
žiaus į vakarą įėjo' į St. Nuga
rių bučernę, 7044 Archer avė. 
Suguldė krautuves savininką ir 
darbininkus ant grindų. Iš . rė* 
gisterio išėmė $50 pinigais, o 
nuo D* Nugarių dukrelės, Eilėn, 
atėmė brangų laikrodėlį, kuris 
priklausė p. Anelei Zerolienęi, 
8140 S. Vincennes avenue. P-a 
Zerolienė yra mergaitės krikš
to motina ir jai buvo palikusi 
laikrodėlį.-i—Senas Petras.

35 chicagietės pla
nuoja vykti Lietuvon 

Dainų Šventei
jei Viskas eis, taip kaip 

matyta, 1038 metais 35 Chfr 
cagos lietuvių būrys trauk* 
Lietuvon į Painų šventę, kuri 
yra rengiama tais metais. En.

. iAmerikos Jaunųjų Lietusių 
Tautiškas Kliubas sausio 5 d,, 
buvo surengęs Lietuvių Ąudi-į 
torijoje metinę puotą su vaidi-. 
.nimais. ’

Vaidinimai buvo gražus įr. 
juokįngi, kas labai patenkino < 
visą" publiką.. Broliai kliubiečiaį 
ir garbės nariai, z pasipuošę gar
bės ženklais ir raudonų ložių 
žiedais, linksimai,, sveikino vie
nas kitą ir. šnekučiavo, kas da* 
rė malonų įspūdį svečiams.

Kas gauna dovanas

Po vaidinimų komisija pa
kvietė apdovanotuosius narius 
scenon it perstatė publikai. 
Pirmininkas J. Rūta pranešė, 
kad dovapas gauna tie nariai, 
kurte per 12 metų nėra ėmę 
pašalpų, išbuvę nariais 24 me
tus ir neėmę pašalpos gauna 
po antrą dovaną, Narius gau
nančius dovanas perstatinėje 
publikai veiklus kliubo sekre
torius S. Kunevičiui.

Kliubas gerai gyvuoja ir yra 
tautos rėmėjas. Aprūpina, na
rius ligoje ir, narius našlįųs-es 
bei našlaičiu^. Nariai gali bū
ti visi lietuvjąi nuo 18 iki 40 
riįetų amžiaus. v

Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio pirmą penktadienį 7:30 
y. y. Lietuvią’jAuditorijoj.e, 3133 
S, Halsted įSįtr.

Renkama komisija Tautiškų 
Kapinių reikalams

Yra ' renkama ir Tautiškų 
Kapinių reikalams prižiūrėti 
komisija. . Ji kas kartą aiškina 
susirinkimui: papinių reikalus, 
kas šęįį ,menesiai susirinkusi 
tikrina kapinių atsakomybę ir 
knygas, kad' butų viskas tei
singai vedama.—IV, Pnlewich>

Marųuette Parko Kliu
bas švęs dviejų metų 

sukaktuves
15-to Wardo demokratei rengia 

bali<

MARQUETTE.MARQUETTE. — Lietuvių 
Demokratų Kliubas 15-to war 
do turėjo mėnesinį susirinki-) 
mą, gruodžio 27 d., kuriamo 
prisirašė 6 nauji nariai. Bę 
to, susirinkimas buvo biskį 
Skirtingesnis už kitus, nes į jį 
atsilankė trys svečiai ir pasakė 
po trumpą kalbą.

Pirmas kalbėjo p. A. Kuųis- 
kis, kurs pažymėjo, kad šiuo 
kartu Chicagoje randasi 18-ka 
lietuviškų politišką kliubų. Taip
gi pagęidavo, kad kiekvienas 
kliubas priklausytų ir ,į Lietu
vių Lygą, nes tuomi susidarytų 
didesnė lietuvių politiška spė
ka.

Antras kalbėjo p. W, F. EteL 
e r prezidentas Lawn Civic 
Assn, kurs nurodinėjo planus 
sumažinimui taksų..

Balius užporyt
Treęias—p,. D, Cphn organį* 

zatoriųs L. C. Assn, aiškino 
apie naudingumą1 politiškų or* 
ganizacįjų.

Tojįaųs. buvo išrink ta komi
siją ir sudaryta planai surengi* 
mui baliaus, dviejų metų kliu
bo sukaktuvėms ’paminėti. 
Tiems, kurie atęis į, balių ir 
prisirašys į khubą, bus si/leik’ 
ta už dyką įžanga į vaišes. Ba
lius įvyks 16 d. sausio bažny
tinėj svetainėj, 6$Į2 Wa$h- 
tenaw avė., kur per si uos IIĮO

Standard Federal 
šaukia šerininkų 
mitingą saus. 29

J Pirmoji Chicagoje lietuvių 
federalizuota spulka, Standard 
Federal Sąvings and Loan 
Association (buvusioji D.L.K, 
Gedimino spulka) šaukia šeri
ninkų susirinkimą sausio 29 d.

Susirinkimas įvyks Nęffo sve
tainėje, 2435 S. Leavitt jstreet, 
ir jame be raportų, įvyks val
dybos rinkimai.

Bendrovei pereitais metais 
pasekmingai prezidentavo Justi
nas Mackiewich, o sekretoria
vo p. Helęri Kuchinskas. P-s 
Mackiewiez yra Vaitkaus skri
dinio organizatorius. Altass iž
dininkas (Sp.)

j e gyvai apibudino bedarbes ir 
senatvės apsaugos reikšmę 
amalgamatų padarytą tuo rei
kalu pradžią, O taip pat ir toli
mesnį vykdymą nacionalės 
reikšmes vaga. John Fitzpat- 
rick, kuris yra Chicagos Darbo 
Federacijos prezidentu, vaizd
žiai nupiešė faktus iš 1910 me
tų streiko ir kiek federacija 
tam reikale gelbėjo pinigiškai 
ir morališkai. Sidney Hillman, 
generalis A. C, W. of A. prezi
dentas, kaipo tos organizacijos 
pionierius; kalbėjo apie streiką 
ir plačiai apie visą Amerikos 
politinį gyvenimą, sąryšy su 
teismo NRA kodeksu panaiki
nimu, įžiūrėdamas tame užsi
mojimą ant darbininkų teisių 
santykiuose su darbdaviais. Jis 
pabrėžė, kad aamlgamatai ne
begrįš atgal prie 40 darbo va
landų savaitės ir laikysis 36 
valandų savaitės ir “collective 
bargaining” teisių.
Streike žuvusiųjų paminėjimas

Po bendrų prakalbų sekė žu
vusių anuo metu streike pami
nėjimas. Nuo policijos bruta- 
Jiško elgesio žuvo Chas Lužins- 
kas, Frank Nagreckis' ir Samuel 
Kapper. Choras jų garbei su
dainavo liūdesio himną; publi
kai .visą laiką stovint.

Be' to, kovoje kiitusių už or
ganizacijos teisę scena buvo pa
puošta gėlėmis. Iš pirmutinių 
streiko veikėjų buvo atsilankęs 
John J. Sonsteby, buvęs unijos

Amalgamated C. W. 
of America 25 metu 
sukakties minėjimas

Koncertas

Sausio 10 dieną įvyko

u..—

lęgalis patarėjas streiko laiku, 
o dabar Chief Justice.

Tenka pažymėti, kad buvo 
prisirinkę begalo daug publikos 
ir daugeliui dėl 'vietos stokos 
teko grįžti narnom —žvalgas.

Šaukiamas L. Darbinin
kų Namo B-vės šėri- 

ninkų sus-mas
ROSELAND. J. Kirkus, 

Lietuvių Darbininkų Namo 
bendrovės raštininkas, prane
ša, kad-trečiadienį, sausio 15 
d., įvyks tos organizacijos še
rininkų susirinkimas, L. Dar
bininkų svetainėje, 10413 So. 
Michigan avenue.

Susirinkę šėrininkai išrinks 
naujus direktorius ir svarstys 
eilę svarbių klausimų bendro
vės palaikymui. Be to, tie, ku
rie nėra atsiėmę naujus šėrus, 
yra kviečiami senuosius atsi
nešti su savimi ir jų vieton 
gauti naujuosius.
........... -..... . ........ *.......... ........
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PR1 N-EXP ELLtR
Skausmų Pociuose ar Sustirusių 

Muskulų Prašalinimui 
Reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimų
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SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN
SLA.

Sausio 10 dieną įvyko iškil
mingas rubsiusių unijos 25 me
tų sukaktuvių paminėjimas. Iš
kilmės buvo “Civic . Opera 
House”, prie Madison ir Wicker

■ hĮJUVIII-' ; ■ -• i •gatvių.
Pirmiausia, iškilmes atida

rant, Amalgamated C., W. mer
ginų choras, vadovaujant Df. 
S. A. Lieberson, sudainavo 
Star Spangled Bąnner, Intėrna- 
t-ionalą, keletą mbmentu.i pri
taikintų liaudies dainų ir iš
trauką iš operos “Eugenius 
Onegin”, J

Mischa Mischakoff, smuiki
ninkas Chicagos simfonijos or
chestrų, sugrojo tris Tschai- 
kovskio ir kitų kimpozitorių 
muzikos kurinius. Mario Cham- 
lee, New Yoi;ko Metropolitan 
tenoras, padainavo 6 italijoniš
kas dainas. Smuikos melodijo
mis publika susižavėjo ir iš
šaukė -smuikininką dar kelis 
sykius veikalus pakartoti. Tas 
pats pasikartojo ir Mario 
Chamlee dainuojant,

Prakalbos
Kita bendros,programos ‘da

lis buvo prakalbos. Kalbėjo 
jungtinės tarybos ' vedėjas S. 
Levin, kuris apibudino 1910 
metų siuvėjų streiko reikšmę 
visų siuvėjų gyvenimui. Pami-į 
nėjo, kad tame streike dalyva
vo apie 40,000 siuvėjų ir kad 
per 16 streiko savaičių iškovo
ta sutartis su Hart Schaffner ir 
Mara, 1911 metais.

' ' Jo jo kalbėjo A. C. W. of A. 
generalis sekretorius Joseph 
Schiossberg, kuris savo kalbo-

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

JOHN GALĄUŠKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 13 d. 

sausio j 1935 m.
Tėveli, metus tam Tu mus aplei

dai. Tai buvo lys: taip neseniai 
Dar kartais pajuntu Tavo tėviška 
ranka, uždėta ant mario, nepatyru
sio jaunuolio, neties. Kartais ausis 
dar pasieta' Tavo rustus, bet sū
naus meile ir pagarbą sukeliąs bal
sas.

Bet, iš antros pusės, tai buvo taip 
sėiiiaį. Tik metai atgal idėjom Ta
vą f graba ir pakasm žemėj, iš ku
rios, sako. Tu ir aš atėjom. Bet po 
to, man valandos — paliko dieno
mis, dienos savaitėmis, savaitės mė- 
nęsjais. Liūdna, be galo . man skau
du7 be tavęs,' Tėvelų Be tavo tvir
tos rankos, be Tavo draugiško pata
rimo, vyvenimo kelias riian sunkus 
ir niūrūs. Simus,

Kazimieras Gajauskas.

‘301 Kuopos—metinis susirinkimas p. šemeto svetainėje, 
Cicero, 1500 S. 49 avė. vakare. Prašome visus dalyvauti 
ir naujų narių atsivesti, šįmet auksinis jubiliejus, tad 
dirbkime visi. D.

PARENGIMAI
SAUSIO 18.—Teisybės Mylėtojų Draugijos vakarienė “Veselija” 

ir šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 
cavos Draugijų Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6-tą vai. vak. Jžanga 50c.

SAUSIO 19—Chicagos Lietuvių Draugijos Metinis Vakaras- 
Koncertas, Sokol svetainėje, 2345 South Kedzie avenue. 
Pradžia 4 vai. pp.

SAUSIO 25—SLA. 63 kuopos balius, J. Macukevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuos Roselande pagarsėjęs ša- 
kar-Makar choras. Kiti pamhrginimai. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga—25c.

SAUSIO 26—SLA. 212 kp. Kenosha, Wis. Stato Blindą German 
American svetainėje, 1715-52 St., Kenosha.

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbuty j, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą.

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue. /

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 St.

* šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c.
KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 

Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au- 
z ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen

dijų fondo. Įžanga 50c.

NATHAN 
KANTER

■— ... .

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky
Bourbon 

ir * '
Lietuviškos 

Dagtinis V.

i};

Mutual Lifluor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARD3 0808



KĄ CICERO TRYS PARAPHONAI GIRDĖJO
LAIKĘ 40 VALANDŲ ATLAIDŲ

Seniai jau mes trys "Cicero 
parapijonai, - bebuvome susi
rinkę pasikalbėti apie 
šv. Antano parapijos reika
lus. Ir dėlto, patikęs Petrą 
ir Joną per atsibuvusius 40 
valandų atlaidus, sakau: “Vy
rai, užsukite pas manę kokį 
vakarą. AŠ norėčiau su ju
mis ką nors pasikalbėti. Juk, 
girdėjote, kaip tas neva misio
nierius rėkė, šaukė ir keikė 
visus bedievius”, 
užeiti?

i vakarą ?”

laisva šalis, o ne baudžiavoj 
laikai Lietuvoje, kada klebo
nai ir ponai žmones plakė dėl 
mažiausio nusidėjimo, ir liep
davo melstis prie Dievo ir vis
ką kantriai kentėti, ir po mir
ties sakydavo apturėsite Dan
gaus Karalystę”.

Petras sako, “na, to čionai 
jau nebus, mes lietuviai kata
likai jau ncsidųosime, kacį 
mumis klebonai galėtų taip iš
naudoti, o apie plakimą tai ir 
kalbos nėra. Nes, juk čionai 
Amerikos įstatymai to neleis
tų'■ daryti, kad jie ir norėtų 
taip savo parapijomis mokyti.

..•__i.s_._- _.a_j

vadinti gerus lietuvius, vien 
dėlto, kadxjie reikalauja gra
žinti lietuvių kalbą į savo pa
statytas bažnyčias, tai jie ga
lt . Mat, taip jau yra priimta 
iš seno, kad bažnyčioje esą 
nuodėmė paprastam žmogui 
lietuviškai kalbėti,, tiktai ku
nigui esą valia. Ir dėlto aš 
sakau, jeigu ne tas tokis pa
protys, tai mes jau uždarytu- 
mėni tas kvailas pasakas. Tik 
pamislykit, draugai, kur jus 
esat tokias kvailas nesąmo
nes girdėję, kaip kad tas mi
sijonierius tauzijo. Juk jisai 
tenais^visa savo kvailą moks
lą parodė. Girdi, kas rašys į 
Naujienas apie savo klebo
nus, ir kas drįs skaityti to
kius laikraščius, tai girdi to
kie katalikai ne kojos neįkels 
per slenkstį į Dangaus kara
lystę.”

.Kur dangaus durys ir 
slenkstis?

Jonas klausės visą laiką, ir 
sako. “Nugi, draugai ar jus 
manote kad tame danguje yra 
durys ir slenkstis, kaip ir pas 
mus ant žemės? Aš nelabai 
tenorėčiau tikėti tokioms pa
sakoms. Praeitą vasarą aš 
girdėjau ant radio kalbant
Illinois 'Universiteto profeso
rių R. H. Baker, apie Astrono
miją, tai. yra apie Dangaus er
dves. Ir jisai pasakė, kad su 
dabartiniais teleskopais astro
nomai gali matyti &00 milijo
nų šviesos metų. Tai yra kiek 
gali šviesa keliaudama po 
186,000 mylių kas sekundą gali 

Juk rodos čionai yra’ nukeliauti per 500 milijonų

savo

“Sakote,
Na, tai geraį. Kokį
— “O galite užeiti 

penkiadienio vakare. Mat 
mano boba išeina tada į baž-
nyeią, ta. mes vien. vyra, ga- Q kcikti if visokiuis v|lrdais

■ losime pasikalbėti sau ra- 
. miai.” • *

' i *'•>’ * ’ ■ *

Ir taip Jonas su Petru, pehk- 
; tadienio vakarą ’ užsuko pas 
• mane. “Na”, sako, brylau, tai 
pas misijonierius, tai jau, kad 
spardėsi tai spardėsi po tą sa- 

|icyklą. Matyt, musų klebonas 
buvo gerai įprašęs, kad vadi
namus bedievius gerai paakė- 
tų, Mat ,patsai nedrįsta taip 
stačiai savo gerus biznierius 
ir parapijonis^vadinti visokiais 
vardais, kaip šiaudiniai kata
likai, bidieviai, atšalėliai, ir 
tt. Tai, matote, pasisamdė 
svetimą, kurs čionai negyve
na. Jam nereikia su tais pa
čiais žmonėmis sueiti, tai ji
sai drąsiai gali visus dergti..
Apie paklusnumų klebonui

“Na, ar tai yra bedievybė, 
kada geri patrijotai lietuviai 
rašo į Naujienas , ir reikalau
ja, kad musų klebonai nusto
tu lietuvius nutautinti? Kad 
jie liautųsi sakę angliškus pa
mokslus, ir evangelijas,, kad 
giedotų lietuviškas giesmes? 
Juk tai yra apgynimas lietu
vių reikalų ir lietuvybės”.

“Kaip ir /man. atrodo”, pri
dūrė Jonas. “Juk tas neva 
misijonierius, daugiau ' apie 
nieką ir nekalbėjo, kaip tiktai 
apie tai, kad būti paklusniu 
klebonui, be klebono pasiklau- 
simo nieko nedaryti, viską 
jam pasisakyti, ką manai veik
ti, ar jau esi nuveikęs; vienu 
žodžiu, turi būti visagalingo 
klebono vergas, daugiau nie
kas. Tai aš to negaliu pa
kęsti.

J. F. Sudrik, Ine.
3417 S. HALSTED STREET 

JANUARY ŽEMOS KAINOS
Skalbamos mašinos po 

$34.00 ir augšč.
Prosinimo mašinos po 

$34.00 ir augšč. z
‘ Elektrikinės Ledaunės po 

$65.00
Radios gražiuose kabine
tuose 10 tūbų po $28.00 

Midget Radios vertės 
$20.00 po $9.75

Budrik Furniture Mart
3347-49 SO. HALSTED ST.

Gražus Parlor Setai po $48 
Gesiniai Pečiai po $28.50 
Angliniai Pečiai po $12.50 
Aliejiniai Pečiai po $19.50 
Kainos sumažintos ant Mat

racų; Springsų.

Lengvais, 
Dalinate išmokėjimais

Tel. Boulevard 4705
MAKALAI SCENOJE Nedėlioję, 5 vai. Lietuvių Auditorijoj.

WCFL. 970 kil. 5 Vai. vakare gražus radio programas.
Gražus 12 puslapiu KALENDORIUS DYKAI atsilankiusiems. Per 

paštą—reikalinga prisiųsti 10c persiuntimo lėšų. __ 1 -_ \ __ 1 - ___

metų. Ir niekur dar neužti
ko nei slenksčio, nei durų to 
dangaus. O dabar hesehlai 
skaičiau gazietose, kad yra da
romas tokis didelis telesko
pas, su kuriuo bus galima ma
tyti net 1000 milijonų šviesos, 
melų mylių. Tai yra, jie už- 
matys tas tolimas saules, arba 
žvaigždes, kurios tokioje to
lybėje sukinėjasi po dangišką 
erdvę ,ir mes jų su savo pa
prasta akimi nematome.”

“Dangus dar tuščias”
“Na,r jeigu jau taib toli“Na, jeigu jau taif) toli tie 

astronomai mato per tuos te
leskopus”, patėmijO/ Petras 
“taį išeitų” kad musų pirmie
ji krikščionys, kurie mirė, tai 
jų dūšios dar nepasiekė to ža
damo dangaus. Reiškia, jų 
sielos dar tebekeliauja, arbd 
geriau sakant, jos dar tebėra 
pradžioje savo kelionės, ir ne 
viena siela dar nepasiekė to 
kunigų skelbiamo dangaus. O 
žiūrėk, jau nuo Jėzaus Kris
taus mirimo ant kryžiaus pra
ėjo 1902 metai. Man taip at
rodo, kad tie musų Rymo ka
talikų klebonai ir kunigai ža
da žmonėms ir skelbia apie ką 
patys visai mažai arba nieko 
nežino.^ Bet klausykite vyrai, 
meš biskį nukrypome nuo sa
vo temo's, ir dėlto aš sakyčiau 
tuom tarpu palikime astrono
miją savo vietoje, o gryžkimę 
prie savo Cicero lietuvių pa
rapijos reikalų. Mums dabar 
tie dalykai yra svarbiausi.

' “Štai ką aš jums turiu pa
rodyti, jeigu jums neteko ma
tyti”. “O kas taip( jau svar
baus”, klausia Jonas. .

“O štai žiūrėkite, aš gruo
džio . 15 d., 1935 eidamas iš 
bažnyčios pasiėmiau šv. An
tano par. pranešimą, kuriame 
musų klebonas teisinasi prieš 
savo parapijomis. Jisai tenais 
aiškinasi, kad girdi ir Lietu
vos valdžia ir visi lietuviai ži
no, kad jisai daugiausiai pir
kęs Lietuvos bonų, ir Lietuvai 
daugiau aukavęs negu kiti. 
Ną, juk mes jam savo straips
nyje ; nieko ir nesakėme apie 
nepirkimą Lietuvos bonų ar
ba neaukavimą, tai ko jisai 
čionai prie musų kalbinėjusi? 
Tie dalykai buvo rašyti “Nau
jienose”, apie kitų lietuvių 
parapijų klebonus, kurie ir 
mažai Lietuvos bonų pirko, ir 
savų gaspadinėms puikius pa- 
locius įtaisė. Bet apie tai vi
sai nebuvo rašyta apie musų 
kleboną. Tai ko jisai čionai 
šokinėja?. Toliau jisai teisi
nasi, kad girdi po $150 jisai 
neimąs už šliubus, arba lai
dotuves. Kaip už šliubus, tai 
gal tiek daug ir nenuplėšia, 
bet už laidotuves, o brolejį, tai 
butų galima šimtais priskai- 
tyti. Ir g£|lop jisai sušunka. 
Kuomet musų kleboną paklau
si kiek reiks už krikštą, už 
šliubą ar palaidojimą, jis vi
suomet atsako: “Aš tamistos 
kišenės nežinau. Mokėk kiek 
gali^ ? Mokėk, kad butų gali
ma tarnams už patarnavimą 
atmokėti”. “Na( ar tai be
reikia geresnio paprapijonų 
išnaudojimo, ir iš jų pasityčio
jimo.

“Atskaitos”
“Juk rodos aš dar niekada 

nemačiau parapijos atskaitose 
pažymėta, kad tiek ir tiek per 
metus įėjo į parapijos kasą,> 
už krikštus, šliubus ir laido
tuves. O jisai kalba, kaip 
kad tie pinigai eitų į parapi
jos kasą,, nes sako kad “mo
kėk, kad butų galima tarnams 
už patarnavimą 
Kiek man yra 
vargonininkui, 
nui, algos yra 
parapijos įždo. 
juk nieko nėra

NAUJIENOS, Chicago, III.
-......» '.M-............ 1..."V*—

parapijos iždą. Bet juk tų 
pinigų mes parapijonys nema
tome parapijos atskaitose. 
Tie visi pinigai eina klębbnirt; 
į kišenių, o jišai vartoja ir 
parapijos bažnyčią, pastatytą 
ir iš kitų aukų Užlaikomą f ir 
viskas yra apmokėta ir šihupa, 
šviesa,' ir net jo tarnaites alga. 
O čia jisai už krilcštuš ir šliu
bus ir laidotuves plėšįa ekštra. 
Tai kur čia teisybė, kur ta jų 
Kristaus meilė?”

Ir taip Joilaš ■ visą laiką 
klausęs Petro išvedžiojimų, sa
ko; “Žinote, ką, vyrai, man 
rodosi kad geriausia gyduolė 
musų klebohąfils; kad jie taip 
aukštais kainas 'neplėštų už 
šliubus, tai važiuoti tiesiai pas 
teisėją. Tenais iiž $5.00 gali
ma gauti šliubą. ? O juk šliu- 
bas toks pat, khip kad ir ku
nigas duotų. Juk šliubas yra 
niekas daugiau;' kaip tik vai-, 
kino ir mergifrės''prisiega tei
singai ip meiliai ‘ gyventk visą 
savo amžių. Juk nekitokį 
šliiibą duoda ir <kunigas’. O 
priOo, V aisti jbs Teisėjas turi 
galią duoti ir perskyras, jčigu 
yra reikalas. kO ne jokis ku4 
nigas to negali' padaryti. Ir 
dėlto man rodės,' kad' teisėjas 
turi daugiau galybės, negu ku
nigas. ."O juk mes matome 
kaip yra gyvenime. Kartais 
net visi trys 
tą šliubą ,o 
metai, kaip 
teisėją, kad 
O tie kurie 
teišėjo, tai tankiai geriau ir 
maloniau gyvena, negu tie ku* 
riems kunigai duoda šliubą”.

(Bus daųgaiu) < 
... — i'..i.. ........  .

“Dovanos pas mane 
dabar, bus ir uz

10 ir 20 metų”

tarp susirinkusių ir , garbės 
svečio Įeit. Vaitkaus ir p. Vait
kienės paAiškėjo, kad lakūno 
uždavinys yra studijuoti aukš
tąją matematiką ir aviacijos 
inžineriją mokklus.

“Esu ' dėkingas visiems ma
no skridimo rėmėjams, kad 
jie man suteikė progą ir gali
mybes žengti toliau aviacijos 
sričin, kuriai aš noriu pasišvęs
ti ir pašvęsti visą patyrimą, ku
rį įgijau skridime. Aš žinau pu
sėtinai apie aviaciją, bet neuž- 
tektinai. Užtad pirma negu at- 
sidesii darbui, noriu pastudi-

rėmėjams, kad

rinkimas nurodė, kad tyrbut 
nei viena kita liuosnorė orga
nizacija taip rūpestingai ne^ 
tvarkė finansus įr vedė kny
gas kaip ALTASS. Nors dar
bas buvo varginantis ir nuo
bodus, tačiau nei knygvedys 
nei kas kitas negavo už tai 
jokio atlygininlo.

. f l

Šita jauna mergaitė 
šįmet turės pusė

tinai darbo
y .J »

Pirmadienis, sausi 13, 1936
. ............  "f'..................... .■. —

CIASSIFIEDADS
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 

ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 
Pavaduotojas dėl Pocahontas 

Mine Run •••••••••••*■•»••••. 
Lump, Egg ar Nut .... 
Screenings

Tiesiog iš Kasyklų 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arb^ vakarais 

Tel. KEDZlE 8882.

....- $5.75 ,

....... 6.00

...... 4.75
Nemažiau

kunigai duoda 
žiūrėk nepraėjo 
jau ir bga pas 
gauti perskyras, 
ima šliubą nuo

“Lai jie parodo ką gali”
Paklaustas ką jis mano apie 

tuos lietuvius, kurie jį ataka
vo, kaip atakavo ir ALTASS, 
lakūnas atsakė: “Mano; noras 
yra, kad lai .dabar tie, kurie 
per visą laiką atakavo ALTASS 
ir skridimą, parodo ką jie gali 
padaryti.”

Vakarėlis užsitęsė iki 2-ros 
nakties ir praėjo labai smagio
je nuotaikoje. Laikei vakarienės 
kalbėjo visa eilė svečių, tarp 
jų P. Grigaitis, adv. K. P. Gu- 
gis, C. Augustas, Dr. Montvi- 
das, Dr. Dundulis, J. 
rius, p. Byanskienė, p.
J. Žukas ir kiti.

Be suminėtųjų, tarp
buvo pp. K. Kelly, pp. Nakro- 
šiai, Lapinskai, Bitautienė, Ka
reiva, Mackevičiai, Steponavi
čiai, R. šiliukas, A. Narbutas, 
Kantorai ir kiti. Gabus vakaro 
tvarkos vedėjas buvo p. Macke
vičius, ALTASS iždininkas.

Počku* 
Kezes,

svečių

NORTHSIDE. — 12 metų 
northsidietė, Olga Ripkevičiū- 
tė, 1517 N. Irving avenue, šiais 
1936' m. žAda daug ką'1 padaryti 
ir eiti siauru ir akmenėtu, bet 
tikruoju keliu.

Naujus metus pradėdama 
per kelis vakarus ji sėdėjo už
sidariusi vienui viena kamba
ryje, giliai paskendusi mintyse 
ir rūpestingai nurašydama sa
vo dūmojimų rezultatus.

Kuomet ji pabaigė, tai pasi
rodė, kad jos programas nenu- 
krypimui iš gerojo kelio šiais 
metais, susidėjo iš sekamų 
ginališkų rezoliucijų:

“1. In 1936 I revolve to 
ner Aiy parents.

“2. To gb to the store 
my mother or father.

“3. To help my mother wash 
the dishes. '

“4. To go outside every day 
for at least fifteen, minutes.

5. To study my lessons in 
school.,

“6. To be kind to dumb ani- 
mals.

“7. To drink four glasses of 
mill$ every day.

“8. To eat some fruit and 
vegetables every day. . .

“9. To practice my piano 
one-half hour every day except 
Tolidays. .

“10. To take ?bath, twice a 
week.

“11. To wash my face and 
hands before every meal.

“12. To brush 
twice a day.
•“13. To learn 

uahian. '
‘ “14. To learn to write■ . • 1 . uanian.

1‘Olga Rypkevičia.”

Furniture & Fixiures 
Rakandai-Itaisal

- IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
Ynus tYirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. Statė St. CALumt 52««

CHAS. BENDER CO. 608^14 N. 
Wells St. Bargenai: 50' pilhiį . setu 
Bar Fikčęrių. Išrengimai nud'$12& ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir-visi kiti fikčeriai. že
momis kainomsi. Priimsim jūsų fikČe- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Superior 2861.

ori-

ho-

for

. Financial 
Finansai-Paskolos

SK0LINAM PINIGUS
Ant 1-mą ir 2-nj morgičiu visose 
avielinkčse (ir perkami nuo $100 
iki keliu tūkstančiu. Turime Real 
Estate ir Apdraudos Departamenta.

J. NAMON & COMPANY 
6755 Š, Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Už kėlių dienų bus 
paskelbta ALTASS. 
FinansineAtskaita 

...... - • ’ . » ’ ’
* ♦ 
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Privatiškam^ vakarėlyje su 
ALTASS ,, r^mėjais Įeit.
Vaitkus uzgipįijo gandus 
apie rmedalii^v .rankdąUbių 
pardąpinėjimą^.. ?, . <

1 ,"'ĮTir ’ '

“Aš savo^ dovanų iš Lietu
vos nepąrdųodiiĮjr Jų . už jo
kius pinigus neparduosiu. Visi 
me^ąlįai,! i duosįųi^lietųyių ran
kų darbo audiniai, piešiniai ir 
męz^įųiai,yra m|p labai bĮ'^ 
gųš^ kaipo graži atmintis ma
no z atsilankymu Lietuvoje. 
Man dovanos ^ra ypatingai 
brangios todėl, kad Lietuvos 
žmones jas davė didžiausiu 
nuoširdumu pareikšdami mato 
savo pagarbą ir dėkingumą už 
.tai, ka aš stengiausi padaryti”.

Tokiais tai žodžiais Įeit. Fe
liksas Vaitkus kalbėjo apie do
vanas, kurias jis parsivežė iš 
Lietuvos, atsakydamas į sklei
džiamus gandus, kad jis tas 
dovanas pardavinėja. Trant- 
atlantinis lakūnas gandus už
ginčijo privatiškame, draugiš
kame vakarėlyje, kurį šešta
dienį Soūthmodh viešbutyje 
surengė ALTASS valdyba. 
Jame dalyvavo3 būrelis AL
TASS valdyba, 
'vavo
narių, lokalių komitetų veikė
jų ir garbės narių.

“Pranešimai, Kad aš meda
lius, ėtc. pardavinėju yra pur
vinas melas”, pareiškė lakūnas 
Vaitkus kuomet jam buvo pri
minta, kad kai Joįrie lietuvių 
laikraščiai taip sako.
; ^Tęsdamas toliau, Vaitkus 
pridūrė, “Lai tiėi kurie tvir
tina, kad aš medalius ir kitus 
daiktus parduodu, atvažiuoja 
pas mane į namus ir savo aki
mis pamato ar aš juos turiu 
ar ne. Dovanos yra pas ma
ne padėtos atskirame kamba- 

d____________ mokama? Tik^ ryje, kur mano draugas jas
jeigu kada maloningos klebo- ^a^ painatyti. Tos dovanos 
nas išmeta vaikams po kokį ^a ^a^ar. ■ -

Skridimo Sąjungos susirinki
mas priėmė knygvedžio 
Stungio raportą su padėka 
už pavyzdingai'atliktą dar-

■ ' S ii

REAL ESTATE BONDSAI. Pa
daline ypatą mokšs grynus pinigus 
už nuošimčius mokančius ir nemo
kančius bonasus. Naujienos, Box 382.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGA 4 inteligentiški 25 
— 45 amžiaus vyrai už vertinga ko- 
mišena. AŠtuoniu valandų parda
vinėjimo darbo diėna . Kalbantys 
lietuviškai ir angliškai. Antradieni 
10 prieš pietų. Room 618, 203 N. 
Wabash.

Help Wanted—Female
' Darbininkių reikia

my L 
teeth

REIKALINGA patyrusiu veiterku 
— Gera mokestis ■>— Bemices Lunch 
Room, 506 W. 'Pershing Rd.

JAUNA mergaite prižiūrėti kūdi
ki ir prie lengyaus naminio darbo.

1107 S. Spaulding Avė.

to read Lith- 
t-

Lith-

Rooms
PAIEŠKAŲ kambario prie priva- 

tiškos šeimynos. Atsišaukit tuojaus 
i Naujienas, Box 383, 1739 South 
Halsted St. '

For Rent

Jame daly- 
burelis ALTASS centro

ALTASS 
Kopijos 

spaudai. 
ALTASS

Garsinkitės “N-nose”
4 KAMBARIU flatas rendon .... 

Pečiais apšildomas — Labai paran
ki vieta — Prieinama renda. 4148 
So. Grimpbell Avė. Brighton Parke, 
3-čias aukštas užpakaly.

atmokėti”, 
žinoma, tai* ir 
ir zakristijo- 

apmokamos iš 
O vaikučiams

nas išmeta vaikams po kokį (laUar. Jos biis ten
nikelį ant saldainių. >0 čia už dešimts, ir ųž dvidešimts 
surokuoja visus, ir vargoninip- Kvle&U\visus tuos, ku
ką, ir zakristijoną, ir vaikus, ir*e tvirtina, kad jas parduodu, 
lyg kad tie tarnai butų neap-!alv^^ pas mane: Aš mielu 
mokėti iš parapijos iždo. Butų-^ru> visiems jas parodysiu.” 
galima šiek tiek nutylėti, jei-('. Įstojo universitetan 
gu tie visi pinigai, kuriuos
klebonai nuplėšia už krikštus,! Draugiškame, <4uformaliame 
šliubus, ir laidotuves, eitų į pasikalbėjime, .Jums įvy o

ALTASS, Įeit. Felikso Vait
kaus skridimo 'atskaita, api
manti visa organizacijos dar
buotę, nuo įsisteigimo 1933 
metais iki gruodžio 31 d., 1935 
metais, bus paskelbtą spaudo
je už kelių dienų. Iš jos pa
sirodo, kad įplaukų 
turėjo apie $34,500. 
dabar yra ruošiamos

Atskaitą pagamino
knyvedys, p. G. J. Stungis, ku
ris taipgi yra tarnautojas 
stambiame Drovers National 

./

Panke, Chicagoje ir žymus 
darbuotojas SLA. rateliuose. 
Jis patiekė^ atskaitą ALTASS 
valdybos susirinkimui, kuris 
įvyko penktadienį, sausio 10 
d., vakare, dalyvaujant lakū
nui Įeit. Feliksui Vaitkui.

Susirinkimąs priėmė atskai
tą su padėka p. Stungiui už 
pavyzdingai atliktą darb^ ir 
tobulą k/nygų vedimą.

Knygose yra sužymėtos 
smulkmeniškai ir atskirai vi
sos įplaukos, kad ir smulkiau
sios, pradedant 4 centais ir 
baigiant tūkstantinėmis įplau
komis. Knygose sužymėtos ir 
visos ALTASS išlaidos, vėl 
nuo smulkiausių ir didžiausių. 
Darant atskaitą, pareiškė p. 
Stungis, visos išlaidos buvo 
pilnai išaiškintos, paremtos če
kiais. Tie čekiai paremti sąs
kaitomis ir vbucheriais. įplau
kos knygvedžio knygose, buvo 
paremtos įplaukų knygų, ku
rias vedė, vieną, ALTASS sek
retorius, antrą ALTASS iždi
ninkas. j , .

G. Stungis nurodė,- kad tolL 
mesniam ALTASS finansų ope
ra vimo patikrinimui iš banko 
buvo gauti depozitų lapų du* 
plikatai, mėnesiniai įdėlių ir 
čekių statenientai. Tokiu bu- 
du, visos skaitlinės- yra kelerio
pai paremtos, aiškios. Tą pa
tį pareiškė finansų komisija, 
kuri pirm susirinkimo, kartu 
su knygVedžiu, atskaitą studi
javo. Priimdami ir pareikšda- 
mi padėką knygvedžiui, susi-

I CIASSIFIEDADS
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Business Service

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks‘patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet. ’ ■

LANDLORDS ’ BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Divlsion St 

Tel. Armitage 2951
A Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 met

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

MĖSOS MARKETAS ir grosernė 
pardavimui. Geroj vietoj, geerai 
įsteigtas biznis. Labai nebrangiai. 
REPublic 8931. 2953 W. 59 St.

PARDAVIMUI Tavern — Priežas
tį patirsite ant vietos.

2235 W. Cermak Road

TAVERN parsiduoda visa arba 
puse. Prie dirbtuvių. Priežastis — 
Liga — Pigiai. 274 East 157 St., 
Harvey, III. • Tel. Harvey 3560.

UNIVĘRSAL STQRAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furnitdre and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phonu Yards 8408

PARDAVIUUI grocery ir smulk
menų krautuvė. Priežastis ligd.: 
Kreipkitės 2080 Canalport Avenue. 
Tel. Canalj 8581.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisiren^e pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimų. -.25 riietai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250 

. v _____________ _
GREITAS PATARNAVIMAS 

Skoliham pinigus ant mortgičiu, 
Užrašotn visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrendupjam, parduodam arba 
išmaitiom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

AR NORIT GYVENT FLORIDOJ 
IR TURĖTI SAVO FARMA?

8000 akrų žemės N. W. Floridoj bus’ 
padalinta i farmas. $15 už akrą — 
puikus klimatas. Pasiskubinkit! Dėl 
platesnių informacijų rašykit ang
liškai.

MAT FESEL. 
1689 Orchard St. 

Chicago, III.

COAL
HIGH GRĄŽE NORTHERN 

ILLINOIS COAL 
Best Substitute for Pocahontas 

Mine Run ............... .............
Lump, Egj? or Nut ............
ScreeninRS ............................

Direct from the Mine. ■
minimum.-' ......... — -

Call Day or Night 
KEDZIE 8882.

Y
$5.75

.. 6.00

. 4.75 
2 ton

Real Estate For Sale 
Namai-žemg Pardavimoi

KAMPAS N. Fairfield Avė. 2 fla- 
tu mūrinis namas ir 75x125 tpščias 
lotas viskas kartu tiktai $6500 — 
$800 imokčti. arba mainys apt Storo 
arba flatu-

Iowa S t 6 flatu įpurinis namas 
tiktai $6500 — imokėt $2000.

N. Albany Avė. 2 flatu mūrinis 
namas 5—6 kambariai, garu apšil
domi, $3800 — $1000 imokėt.

N. Ridgeway Avė., 6 kambariu 
mūrinis cottage tiktai $1500 — 
$300 imokėt.

Pirm negu pirksite arba norėsite 
parduoti pąmatykit.

LOIS MORRIS & CO. 
4006 Dhrision St.

6 K AM ARIU Stucco bungalow 
$4000, garažas, karštu vandeniu apšil
domas, 30 pėdų lotas, aržuolo išbai
gimas ir grindis. Gatvė ir alley iš
mokėti. Paaukausiu greitam parda
vimui, art? lietuviškos bažnyčios.

7154 So. Maplęwood Avė,




