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Kongresas galutinai priėmė pašelpų darbų bilių I

Paskyrė $4,880,000,000 
kovai su nedarbu

WASHINGTON, bal. 5. — Senatas galutinai priėmė kon
ferencijos raportų ir tuo galutinai patvirtino $4,880,(X)0,000 pa
šelpų darbų bilių, didžiausį pinigų paskirimo bilių istorijoje.

Atstovų bucas bilių priėmė kiek pirmiau 317 balsų prieš 70.
Dabar belieka, kad bilių pasirašytų prezidentas ir manoma, 

kad bilius bus pasiųstas prezidentui pasirašyti lėktuvu*, nes pre
zidentas šiuo laiku atostogauja ant laivo Floridos pakraščiuose.

Atstovų butas galu- Naciai kaltinami dėl 
tinai priėmė pašelpų mirties dviejų Lon- 

darbų bilių dono moterų
VVASHINGTON, bal. 5. —At

stovų butas šiandie didele bal
sų didžiuma galutinai priėmė 
$4,880,000,000 pašelpų darbų 
bilių, kaip jis išlygintas abiejų 
kongreso butų konferencijoje.

Dabar tų bilių turi patvirtin
ti dar senatas ir jis bus lėktu
vu pasiųstas prezidentui pasi
rašyti.

Tas bilius taiko panaikinti 
pašelpas bedarbiams, bet vie
ton to jeims bus suteikta pro
ga dirbti prie viešųjų dfiHjų.

Tiems, kureims pašelpų yra 
reikalinga visų laikų, kaip naš
lėms, ar paliegėliams, tuos tu
rės šelpti pačios valstijos, ar 
miestai ir federalinė valdžia jų 
šelpimu nebesirūpins.

Prie pašelpų darbų prista
tytiems bedarbiams bus moka- 
ma mažesnė mokesnis, negu yra 
mokama dirbtuvėse, kad tuo 
nevilioti darbininkų iš dirbtu
vių, o ir pačius bedarbius pri
versti rūpintis kaip galima grei
čiausia darbus gauti dirbtuvė
se. Manoma, kad bedarbiams 
bus mokama tik tiek, kad jie 
galėtų j mėnesį užsidirbti apie 
$50.

Šiandie Armijos 
Diena

CHICAGO—šiandie visoje ša
lyje bus švenčiama Armijos 
Diena. Visur bus ruošiami vi
sokiausi .paradai ir agituojama 
už didesnę armijų ir didesnį 
Jungt. Valstijų apsiginklavimų.

Maistas pabrango
WASHINGTON, b. 5.—Dar

bo departamentas skelbia, kad 
pastaruoju laiku žymiai pakilo 
maisto kainos, nors tuo pačiu 
laiku žymiai nupigo ūkio pro
duktai.

ASHFORD, Anglijoj, b. 5.— 
Ūkininkai sudegino vyskupo 
manekinų protestuodami prieš 
rinkimų verstinų bažnytinių 
mokesnių.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus ar 
sniegas; maža permaina tem
peratūroj.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 6> 
20.

LONDONAS, bal. 5. — Vo
kietijos naciai turi Londone 
slaptų šaikų, kuri persekioja 
ir terorizuoja čia gyvenančius 
Vokietijos tremtinius ir kurių 
veikimas privedė pnie mirties 
dviejų žymių Vokietijos trem
tinių—Dr. Dora Fabian, 36 m., 
plačiai žinomos socialistų rašy
tojos ir jos draugės Mathilda 
Wurm, 60 m., buvusios social
demokratų atstovės reichstage.

Abi jos rastos savo bute ne
gyvos nuo nuodų. Nors neabe
jojama, kad jos pačios nusižu
dė, tečiaus tiek pat neabejoja
ma, kad jas prie to privedė na
cių šaikos teroras.

Tas klausimas bus iškeltas 
atstovų bute ir bus paklausta 
valdžia, kų žvalgyba susekė dėl 
išvogimo Šveicarijos Vokietijos 
tremtinio žurnalisto Berthold 
Jakob. Nors Jakob buvo iš
vogtas iš Šveicarijos, tečiaus 
viskas rodo, kad suokalbis bir- 
vo padarytas Londone ir tų da
lykų tirti atvyko į Londonu 
Šveicarijos prokuroras Dr. 
Ganz, kuris buvo pasikvietęs tal
kon Anglijos žvalgybų. Tirti tų 
nacių šaikų gelbėjo ir abi šios 
moterys.

Gal tas jas ir paveikė, nes 
jos pačios buvo nacių teroristų 
persekiojamos, jų laiškai va
giami ir naciai buvo į jų na
mus įsilaužę ir juos iškrėtę. 
Vienas žymus Anglijos socia
listas Fenner Brockway siun
tė savo knygos rankraštį, .kurį 
Dr. Fabian norėjo išversti, bet 
tas rankraštis niekad Dr. Fa- 
ban nepasiekė; matyt, jis pa
teko į nacių žvalgybos rankas.

Nužudė 6 vaikus
7

SCHWERING, Vokietijoj, b. 
5.—Čia liko suimtas Adolf See- 
feldt, 65 m., įtariamas nužudęs 
6 vaikus per pastarąsias dvi 
savaites. Niekurius vaikus jis 
nunuodijo, kitus pasmaugė ato
kiose nuo gyvenamų namų vie
tose.

PHILADELPHIA, Pa., b. 5. 
—Griūvančios namo sienos už
griuvo ant 50 darbininkų, ku
rie tą namą ardė. Bet nė vie
nas jų nebuvo sunkiai sužeis
tas. \

NEW YORK, b. 5. —Apskai
toma, kad nuo atšaukimo pro- 
hibicijos alus sukurė $2,000,- 
000,000 naujo biznio ir kad jis 
sumokėjo federalinei ir valsti
jų valdžioms $435,000,000 tak
sais. 1

Pascagonla, Miss. — Dvasiškis J. J. Payne kalėjime. Kar
tu su savo žmona jis tapo areštuotas ryšium su Adebirt Ewin- 
go nužudymu. Vivian Payne sako, jog Ewingų ji nušovusi, ka
da radusi jį kompromituojančioje padėtyje su savo 15 metų 
dukteria.

Adv. Julius Waitches 
padaw'jt|ieliaciją 

augšč. teismui

CHICAGO.— Advokatas Ju
lius P. Waitches, kuris kartu 
su penkiais kitais lietuviais li
ko nuteistas vieniems metams 
kalėjimo už paniekinimų paliki
mų teismo byloj dėl turtingo pa- 
bastos James Thomas Kelly 
turto, padavė apeliacijų ir rei
kalavimų jį paliuosuoti iš ka
lėjimo valstijos augščiausiam 
teismui.

Teismas adv. Waitches ape
liaciją svarsto.

WA'SHING|TON, b. 5. —Ge
gužes mėnesy bus atidarytas 
geras automobilių vieškelis į 
Mexico City. Vieškelis eina 
labai gražiomis vietomis ir ma
noma, kad amerikiečiai plačiai 
juo naudosis.

HM

Californija ir Kinija bus sujungta oro linija, jei bandymas 
pasirodys sėkmingas. Williani S. Grooch su 118 darbininkų 
rengiasi plaukti į Guam salas, kur jis statys aerodromų lėktu
vams nusileisti.

Automatinis balių- 
nas pasikėlė 23 

/mylias

LONDONAS, b. 5. — Rusi
ja pasikėlė į stratosferų aukš
čiau ne kas kitas ikišiol buvo 
pasikėlęs, sako Maskvos žinia.

Automatinis baliunas, be žmo
nių, aprūpintas visokiausiai in
strumentais, buvo pasikėlęs net 
129,855 pėdas—daūgiau4 kaip 23 
mylias, kuomet baliunas su 
žmonėmis ikišiol įstengė pasi
kelti tik virš 61,000 pėdų/

Automotinis baliunas visų lai
kų davė per radio aiškiausius 
apie save pranešimus, šalčiau
sių vietą jis perskrido 30,000-pė- 
dų augštumoj, kur šaltis siekė 
76 laipsnius žemiau zero.

Tikimųsi, kad pagelba tokių 
baliunų bus galima daug suži
noti apie kosminitfs spindulius.

. i
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Vokietija sutinka 
priimti dabartines 
sienas dar 10 metų

Sutinkanti pasirašyti nepuolimo 
sutartis su kaimyninėmis 
valstybėmis. Bet sienų pakei
timo ji vistiek neišsižada

BERLYNAS, bal. 5. 
augštų valdiškų šaltinių patir
ta, kad Vokietija yra pasiruo
šusi pasirašyti nepuolimo su
tartis su visomis savo kaimyni
nėmis valstybėmis, susilaikyti 
nuo karo ir priimti dabartines 
Vokietijos sienas dar per 10 
metų, kad pašalintų kivirčius 
su kitomis valstybėmis.

Tokį pasiūlymų Hitleris da
vęs pasitarimuose su Anglijos 
užsienio reikalų ministeriu Sir 
John Simon, bet ikišiol apie 
tai buvo tylima. Dabar tas 
pasiūlymas tapo paskelbtas to
dėl, kad gauta žinių, jog Fran
cija stiprina savo kariuomenę 
palei demilitarizuotų Vokieti
jos sienų.

Prisižadėjimas priimti da
bartines Vokietijos sienas per 
dešimtį metų, pasak nacių, te- 
čiaus Visaį hereiškiąs Vokieti-, 
jos visiško-atsisakymo nuo "rei
kalavimo sienas pakeisti ar nuo 
troškimo pasigrobti naujas že
mes. Tas reišjriųs tiktai tų, kad 
ji nereikalaus sienas keisti per 
ateinančius 10 metų. Po to lai
ko Vokietija tikisi, padėtis gali 
taip pakitėti, jog sienų pakei
timas gali įvykti visai taikiais 
budais. >

Nežiūrint nacių šukavimų 
Danzige ir Klaipėdoje, Vokie
tija nemano, kad šiais nera
miais laikais yra patogu kelti 
sienų pakeitimo klausimų.

Darydama nepuolimo sutar
tis, Vokietija sutinka pasižadėti 
nešimaišyti į vidurinius kitų 
šalių reikalus, susilaikyti nuo 
teikimo pagelbos puolikui ir pa
sitarti su kitomis Europos vals
tybėmis, jei iškiltų kokie kivir- 
čiai.

Kaslink gryžimo į tautų są
jungų, Hitleris dar neturi aiš
kaus nusistatymo.

Hitleris užsiminė ir apie Ja
ponijos pasilaikymą jai tautų 
sųjungos pavestų valdyti buvu
sių Vokietijos salų Pacifike, 
kurias ji pasilaikė, nors Japo
nija ir pasitraukė iš tautų sų
jungos. Hitleris pareiškęs, kad 
jei Vokietija sugryštų į tautų 
sųjįmgą, tai norėtų, kad ir jai 
butų pavestos valdyti kokios 
nors tolimos šalys.

Vokietijos-Lenkijos sąjunga 
J prieš Rusiją?

LONDONAS, bal. 6. - 
eina nuolatiniai gandai, kad Vo
kietija, Lenkija ir, Japonija pa
darė karinę sąjungų patogiu 
laiku pulti Rusiją. Lenkija gau
tų Ukrainą, o Japonijų—Siberi-

Viesulą sugriovė 100 
namų

ŲUEMADO, Tek., bal. 5. — 
Viesulą perėjo Šiuo kloniu, su
griaudama apie 100 namų, su« 
žeišdama\150 žmonių ir prida
rydama nuostolių už $100,000.

Triukšminga nacių 
rinkimų kampa

nija Danzige
DANZIGAS, bal. 5. — Na

ciai deda visas pastangas, kad 
laimėti sekamus šia laisvo mies
to rinkimus ir tuo tikslu veda 
labai triukšmingų kampaniją, 
kokios šis miestas dar nėra ma
tęs.

Vakar įvyko didžiausia de
monstracija, kurioj kalbėjo tie
sioginis Hitlerio pagelbininkas 
ir Vokietijos nacių partijos va
das Rudolph Hess.

Vokietija skaito, kad šie rin
kimai busią Danzige “plebisci
tas”, nes laimėję rinkimus na
ciai galbūt bandys “legaliaiv 
prijungti Danzigų atgal prie 
Vokietjos.

Rytoj į Danzigą kalbėti at
važiuoja pats Vokietijos pro
pagandos ministeris Goebbels.

Speciali traukiniai veža iš 
Vokietijos turinčius teisę bal
suoti buvusius Danzigo gyven
tojus.

(Tai yra geras pavyzdys kas 
galėtų dėtis Klaipėdoje, jei j* 
ten naciams butų duota pilna 
laisvė, kaip to nori vų^iečiąi).
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Mussolini ir jo pata 
rėjai svarsto Itali

jos politiką
RYMAS, bal. 5. — Premie- 

ras Mussolini šįryt apleido Ry
mų ir išvažiavo į Vilią Carpe- 
na, kur praleis kelias dienas 
pasitarimuose su savo artimiau
siais patarėjais, čia bus nusta
tyta visa Italijos politika ir ta 
pozicija, kurių Italija užims 
talkininkų konferencijoj Stresą 
linkui Vokietijos atsiginklayi- 
mo ir atviro Hitlerio laužymo 
Versallės sutarties.

KAZLŲ-RUDA JAU TURI 
ARTI 2000 GYVENTOJŲ

Prieš keletą metų Kazlų-Ru* 
da turėjo vos keletą šimtų gy
ventojų. Šiandien jau Kaęlų- 
Rudą galima vadinti miestu, 
nes jau turi arti 2000 gyven
tojų. Jei tokiu šuoliu mieste
lis ir toliau plėsis, galimą ti
kėtis, kad Kazlų-Ruda po 3—-4 
metų įsigys antraeilio miesto 
teises.

Miestelis greit plečiasi todėl, 
kad čia didelis traukinių judė
jimas. Vasaros metu čia vis 
daugiau privažiuoja vasaroto
jų. Be to, miesteliui plėstis su
daryta virš 300 sklypų, kuriuo
se jau pradedama statyti pa
statai. Jau steigiamų 5-tas 
pradž. mokyklos komplektas.

...... *■■■»!

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti

$4,750.00sukelta ..................
Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta ................... -..... ..........    * $487.96
P. Yauniškis, Winnipeg, Canada, aukų ........... 5.00
Frank Kazy, 7253 S. Western avė., Chicago,

J. Butkus, 7909 P^iUips 
(Laiškai parduoti pei 

VISO 
DAR TRŪKSTA ...........

2.50 
aye., Chicago, laiškas 2.50 

(Laiškai parduoti per p. Dambrow, Roselande)
$497.96 

$4,252.04

Francija siunčia dar 
daugiau kareivių į 
Vokietijos pasieni
PARYŽIUS, bal. 5. — Vy

riausioji šalies gynimo taryba 
nutarė dar labiau padidinti 
Francijos armijų Vokietijos pa
sieny, pasiunčiant į pasienį tuos 
išlavintus kareivius, kurie jau 
baigė kareiviavimų ir turėjo 
būti paliuosuoti, bet tapo pa
likti dar ilgiau tarnauti ka
riuomenėj.

Taryba nutarė prašyti kabine
tų nutarti “laikinai” palikti ka
riuomenėj bent pusę tų karei
vių, kurie turėjo būti paliuosuo
ti pabaigoj šio mėnesio.

Visu Vokietijoj pasieniu ei
na didelis karinis pasiruošimas. 
Ne tik kad tapo pastatyta 
viena ištisa grandinė naujau
sių stiprių fortifikacijų, bet 
visur kasamos tranšėjos, tie
siamos spigliuotos vielos. 

i

Vokiečiai teis ameri
kietį už ‘šnipinėjimą’

MUENCHEN, Vokietijoj, b. 
5.--Amerikos pilietis Richard 
Rolderer, kuris per 10 mėnesių 
buvo laikomas atskirtas Neu- 
deck kalėjime, liko išvežtas į 
Berlyną, kur jis* bu*s teisiamas 
“liaudies teismo” už šnipinėji
mų—teikimą militarinių žinių.

Rolderer yra idealistas, sva
jotojais ir taikos šalininkas. 
Jam pasisekė gauti žiupsnelį ži
nių apie nacių rudmarškinius ir 
tas Žinias jis bandė išvežti į 
užsienį, kad jas paskelbti, pa
sitikint tuo prisidėti prie tai
kos palaikymo. Bet jo žinios 
buvo tokios menkos, kad pa
saulis jau tada daug daugiau 
žinojo apie rudmarškinius ir jų 
apsiginklavimą, negu pasisekė 
Roldereriui sužinoti. Tečiaus t
pereinant sienų jis tapo suim
tas ir atiduotas nuožmiam 
“liaudies teismui”. O betgi patys 
naciai visą laiką tvirtino, kad 
jų rudmarškiniai nėra jokia 
militarinė organizacija, tečiau 
dabar jie nori teisti žmogų už 
surinktas žinias apie rudmarš
kinius ir skaito tai išdavimu 
militarinių paslapčių.

Amerikos valdžia dar nieko 
nedarė, kad paliuosuoti kalti
namąjį.

FLORENCE, S. S., b. 4.
Keturi žmonės iš Floridos au
tomobiliu įvažiavo į Lynch upę. 
Visi jie žuvo.

VARSAVA, b. 4. — Swiresins. 
ki, Varšavo ponijos vadas, liko 
nušautas pašalinto iŠ darbo tar
no, kuris irgi nusišovė.
.... ............ . '■
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Adonvas Grybe, M. T. S.

Klaidingas ir Teisingas 
Biblijos Aiškinimas

(Adomas Grybe yra jaunas 
mokslininkas, kuris specializuo
jasi orientalių, senųjų kalbų 
studijavime. Jis lanko Chicagos 
Universitetą, iš kurio trumpu 
laiku gaus filosofijos daktaro 
laipsnį. Baigęs mokslus, p. Gry
be žada vykti į Lietuvą, kur 
mano darbuotis Vytauto Di
džiojo Universitete.)

Biblijos keturi šaltiniai
Kas parašė Bibliją? Tai yra 

labai natūralūs klausimas, ku
ris domina kiekvieną mąstantį 
žmogų. Per ištisus šimtmečiirs 
bažnyčia ir sinagoga į tą klau
simą atsakydavo labai papras
tai, būtent: Biblija yra virš- 
gamtinis produktas, Dievo dik
tuotas žodis per tam tikrus iš
rinktus asmenis, žmonės tokiu 
aiškinimu tikėjo. Tik per pas
kutiniuosius du šimtu metų, at
siradus moksliškai kritikos ana
lizei, mokslininkai atidengė tik
rąją šventraščio kilmę. Jie ne
betikėjo daugiau, kad žemė yra 
plokščia, kada navigatoriai at
rado ją esant apskrita. Pana
šiu budu* Biblijos mokslininkai 
nustojo tikėję jos dieviška kil
me, kada jie surado joje ne
užginčijamus faktus, jog ji bu
vo sudaryta iš įvairių šaltinių, 
rašytų daugelio asmenų skir
tinguose amžiuose bei skirtin
gose socialinėse bei politinėse 
aplinkybėse.

Paimkim pirmąsias penkias 
Mozės knygas arba, techniškai 
tariant, Pentateuchą (knyga; 
penkiuose tomuose), kurių tra
dicija priskyrė Mozei. Iš kokių 
šaltinių sudaryta medžiaga 
šioms knygoms? Moksliniai ty
rinėjimai surado jose keturis 
šaltiniu‘3 arba dokumentus, ku
riuos paprastai vadiname, Ja- 
hristu, Elohistu, Deutronomis- 
tu ir Kunigų šaltiniu.

Seniausias jų — tai
to šaltinis, parašytas pasire
miant Babilonijos ir 
legendomis bei tradicija apie 
patriarchus Judėjoje maždaug 
tarp 900-850 metų prieš Kri
stų. Tos knygos autorius nebu
vo teologas, bet kultūringas 
svietiškis, giliai suinteresuotas 
moraliniais bei blogybės atsira
dimo klausimais. Jis mums at
pasakoja apie Eden Sodnų (ro
jų); Adomo puolimą, žmonių 
moralinį pakrikimą ir tvaną 
kaipo to pasėkų.

Bet charakteringiausia 
šaltinio ypatybė
weh’s (Dievo) anthropomor
phine bei anthropopatine sąvo
ka. Kaštų autorius vaizduoja 
Yahweh, kaip kokį skulptorių, 
kuris nulipdo žmogų iš molio, 
patalpina į rojų ir supažindi
na jį su visais tvariniais. Pats 
Yahweh gi, vėsesniam orui 
esant, vaikšto po tą patį sod
nų, šaukdamas Adomą; užpyk
sta lyg kokis beduinų šikas ir 
išvaro Adomų ir Jevų iš sod
no; pavydi Babelio bokšto sta-’ 
tytojams, sumaišydamas jų 
kalbą; pasirodo Abrahomui 
žmogaus pavidale, valgo su juo 
drauge; keliauja asmeniškai 
ištirti, ar ištikro Sodoma yra 
tokia nuodėminga, kaip vaiz
duojama; ritasi su Jokubu; su
tikęs Mozę, nori jį nužudyti dėl 
menkniekio ir t. t...

Kaip matome iš šitų Yah- 
weh’s apibrėžimų, knygos au
toriaus etinis supratimas yra

Jahris-

apie 
val- 
dvi

Die-

žemas. Jis visur vartoja Yah- 
weh kaipo Dievo vardų, nuo 
ko ir pareina patsai Jahristo 
pavadinimas.

(Aš vartoju Yahweh, vietoj 
Jehova. Jehovo ištarimas yra 
tryliktojo šimtmečio vienuolio 
padaras, mažai nusimanančio 
hebrojų kalboje).

šimtą metų vėliau (tarp 750- 
650 m. pr. Kr,) Izraelio val
stijoje buvo parašyta Elohisto 
šaltinis arba knyga. Jo auto
rius buvo pamokslininkas ir 
įtakoj kai kurių pranašų. Jam 
atrodė pirmutinio autoriaus 
paduota Dievo sąvoka naivi ir 
neteikianti pagarbos bei iškil
mingumo. Tas, tur būt, jį ir 
paskatino parašyti Efroimitų 
šaltinį, kuris nupasakoja be
veik tuos pačius įvykius 
patriarchus, tik iš Izraelio 
stijos atžvilgio, nes tos 
tautos, nors garbino vienų
vą, bet buvo priešingos viena 
kitai. Elohistas yra daug pra
kilnesnis savo etinėmis bei mo
ralinėmis idėjomis, negu Ja- 
hristas. Dievas neapsireiškiai 
Žmonėms rupioj materialinėje' 
formoje, bet per sapnus, ste-i 
buklus ir angelus. Elohistas ne 
tik suinteresuotas istorija, bet 
taip pat ir įstatymais. Jis yra 
redaktorius taip vadinamų de
šimties Dievo prisakymų (Exo- 
dus 20). Jis visur vartoja Die-f 
vo vardų Elohim. Ačiū tam, ir 
autorius yra vadinamas Elohi- 
stu.

žlugus Izraelio valstijai (721/ 
m. pr. Kr.), pasiliko viena Ju
dėja saugoti senas tradicijas ir 
skirti 'kelių Yahweh’s religijai. 
Tais laikais tos dvi skirtingų 
tautų knygos buvo sujungtos 
Judėjos, patrioto į vienų ben-; 
drų knygų, kuri vadinama 
hristo—Elohisto knyga.

Praslinkus šimtui metų 
Izraelio valstijos žlugimo,
dejoje įsivyravo nacionalistinis 
judėjimas, kurio tikslas buvo 
sujungti Izraelį su Judėja ir 
sustiprinti hebrajų tautų. To 
viso pagreitinimui Judėjoje bu
vo parašytas trečias arba Deu-Į 
teronomistų šaltinis (maždaug 
tarp7 625-550 m. pr. Kristų).* 
Jo autorius, būdamas kunigas, 
aiškina savo istorijos filosofi-

ją taip, jog visos nelaimes iš
tikusios Izraelį dėl to, kad 
žmonės nebuvo ištikimi savo 
Dievui — Yahweh. Kad išveng
ti pavojų ateity hebrajai pri
valą būti ištikimi tik vienam 
Dievui, vienam altoriui (Jeru- 
žolėje) ir vienai tautai.

Patsai šaltinis yra perdėm 
kraštutinis, pilnas neapykantos 
svetimai kultūrai bei svetim
šaliams. Bet nežiūrint į tai, 
jame pasireiškia kilnesnis hu- 
manitariškumas ir monoteisti
nė Dievo idėja.

Netrukus ir šis šaltinis bu
vo redaktorių sujungtas su pir
miausiais dviem (Jahristo— 
Elohisto knyga), harmonizuo
jant ir pertvarkant juos Deu 
teronomijos dvasioje.

Po trumpos karaliaus Josios 
Deuteronominės reformos (621 
m. prieš Kristų) Babilonijos 
karalius tfebuchadrezzar (586 
m. pr. Kr.) užkariavo Judėja, 
sunaikino Jeruzalę, sugriovė Sa
liamono bažnyčių ir išvedė ne
laisvėn visų geresnėj į tautos 
elementų.

Toje Babilonijos nelaisvėje, 
tur būt, įtakoj pranašo Eze- 
kielio, buvo parašytas ar su
rinktas ketvirtas arba Kunigų 
šaltinis, šis šaltinis yra grynai 
įstatymų ir apeigų rinkinys. Jo 
autorius, kaip kunigas, buvo 
giliai užinteresuotas kultu, ap
eigomis, įstatymais ir kunigų 
pareigomis, iškeldamas tas pa
reigas iki tol negirdėto svar
bumo. Dievas čia ne tik nebe- 
apsireiškia asmenims antromo- 
porfinėje (anthropomorphine) 
formoj, bet vengia net sapnų 
ir angelų. Tuo 
Jcu tarp žmonių 
si kunigai.

Netrukus po
iš Babilonijos nelaisvės Kuni
gų šaltinis buvo sujungtas su 
Jajhristo—Elohisto—Deuterono- 
misto knyga, pertvarkant visų 
istoriją Kunigų šaltinio dva
sioje.

kasis Platonas dėjo pagrindus 
graikų idealinei filosofijai. Po 
to jis buvo Palestinos žydų pri
imtas kaipo Dievo valios ap
reiškimas ir kasdieninio gyve-i 
nimo vyriausias kėlrodys. žy
dai ją pavadino Torrah (įstaty-i 
mas), kuris regtfliavo ne tik 
religinius, bet ir sekuliarinius 
santykius. Tai buvo pirmas įvy 
kis visoj religijų istorijoje, 
knyga valdytų žmones.

■i y y <•

Pranašai
Hebrajų kūryba nebuvo

kad

ap- 
iiibežiuota vien tik šiom pen
kiom knygom. Yahwch’s pra
našai per ištisus šimtmečius tę
sė savo garsius pamokslus, ku
riuos jie patys ar jų pasekėjai 
sutraukė j tam tikras knygas 
ir pavadino jų vardais. Istori
kai rašė trumpus biografinius 
bruožus bei dramatinius tautos 
įvykių atpasakojimus; metraš
tininkai rašė metraščius; poe
tai kure epopėjas bei poemas, 
dainininkai — himnus bei mei
lės dainas; ir filosofai — išmin
tingus pamokinimus. Dalis to 
viso literatinio mišinio, ypač 
ta, kuri buvo kilnesnio dvasioj 
bei religijoj, palengva patėko 
į knygas, kurios laikui bėgant 
sudarė “Bibliotheca Divina”..

1 Senieji rabinai tai knygai su
teikė trilypį antgalvį Ta Na K, 
kuris sudarytas iš pirmutinių 
raidžių Torah (Įstatymas), 
Nebhiim (Pranašai) ir Ketub- 
lum (Raštai). Ta Na K krikš
čionys paprastai vadina Senuo
ju Testamentu. Tikrumoje tai 
nėra vienas testamentas, bet 
rinkinys iš 39 knygų, sugru-

puotų į tris dalis. Pranašai ran
dasi antroje vietoje po įstaty
mo.

Pasaulis, tur būt, niekados 
nėra turėjęs kitokių taip sąži
ningų, originalių ir nesavimei- 
lių reformatorių, kaip kad heb
rajų pranašai aštunto, septin
to ir šešto šimt. pr. Kristų. Jie 
ne tik kalbėjo ir rašė pasmerk
dami neturtingųjų eksploataci
ją, beaugantį socialinį skirtin
gumų, bet jie norėjo tų pasau- 
io nelaimę ir blogybę išrauti 

:š pat šaknų. Jię buvo tikri ra
dikalai, visai skirtingi nuo 
Egipto, Babilonijos, Asirijos, 
graikų ir kitų kraštų pranašų. 
Jie nebuvo garbės ir pajėgos 
trokštų demagogai, bet kuklus 
iaudies tribūnai ir pavergtųjų 

bei prispaustųjų gynėjai.
Religijoje jie buvo novato

riai. Kada kitos civilizuotos bei 
barbarinės tautos buvo pasken
dusios pogonybėje ir prietarin
gume, tik pranašai skelbė vie-

EKSKURSIJOS

Ja-

PO< 
J U-

budu, tarpinin- 
ir Dievo lieka-

žydų grįžimo

hebrajų

šioje. \ L
'■< Jr taip ilgainiin per o00 me 
tų susiformavo musų taip va
dinamos Pentateuchas arba 
penkios Mozės knygos, kurios 
mums nupasakoja žydų tautos 
istorijos įvykius nuo pat pa
saulio tvėrimo iki tradicinio 
Palestinos užkariavimo. Iš to 
jau aišku, kad Mozė negalėjo 
būti tų penkių knygų auto
rium. « !

Kada Pentateuchas pateko į 
paskutinę redakciją, nėra tik
rai žinoma, bet greičiausia apie 
400 metų pr. Kr., kada dievis
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Juozapas Eudeikis

Laidotuvių Sąlygos .
Lengvais Išmokėjimais

KEPubfic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

r

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 11$8

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue • Phone Bouievard 4139

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

............-__ -_ —i. ..... J

J. F. BADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

........... -....................... ................ L....———    --------------- 1--------------
CHAS. SYREWICZE ]

1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294 į

I. J. ZOLP •’ ■
1646 West 46th Street Phones Bouievard 5203-8413

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

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2814 West 28rd Place Phones Canal 2515—Gicero 5927

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

> X..-. .-m-. • ■'. -

A

ną Dievų kaipo Pasaulio tvė
rėjų ir visos žmonijos Tėvų. 
Kada jų pačių tautos kunigija 
buvo artimai prisirišusi prie 
tradicinių ir kartais be nuo
širdumo religijos formų bei pa
maldumo, pranašai visuomet 
figūravo kaipo etinės religijos 
skelbėjai ir tyri protestantai 
arba kovotojai prieš kunigų be
jausmes apeigas. Tikrenybėj 
tie pranašai savo religinėmis 
idėjomis buvo pažengę kelids 
šimtus metų toliau, negu vy
raujanti tuomet dvasiški ja.

Kiekvienas jų turėjo skirtin
gas pažiūras ir nebijojo jų pa
reikšti gyvais klausimais.

Nors dogmos buvo jiems sve
timas dalykas, tačiau kai ku
riuose pagrindiniuose princi
puose be dogmų jie neapsiei-

m

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir- Rezidencija:
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, 'nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8f30 vak. 
kasdien. Nedeliomis nuo 11 iki 1 p;p.

Tel. LAFAYETTE 3051.

AKIU SPECIAUSTAI

davo. Pavyzdžiui, jie nenorėjo 
nė žingsnio pasišalinti nuo tvir
tinimo, kad religija yra ne kas 
kita, kaip tiesos skelbimas ir 
prispaustųjų apgynimas. Tuo 
vedami jie begailestingai smer
kė viešpataujantį neteisėtumą, 
išnAudojimą ir priespaudą.

(Bus daugiau)

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ
NUGA.TONE sutvirtina visokiUB orranus 

žmogaus systemojfl, pataiso apetitą, suregu
liuoja Virškinimo aparatą ir vidurius. Su
teikia nauju sp^ku raumenims, nervų sys- 
temai ir padaro ją tvirtesne. Pagelbsti kur 
kiti vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų gerų 
vaistų pasirodys tiktai i keletą dienų po 
vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose vaisti- 
nyėiose, žiūrėkite kad gautumėte tikrą 
NUGA-TONE. nepriimkite pavaduotojų.

Nuo užkietėjimo imkit — UGA-8OL — 
Idealų vidurių Liuosuotoją 25c Ir 50c.

IŠPARDAVIMAS
Už ’30 centu Rausite dvi knygas: 

“MAČIO-KĖKŠTO EILĖS” 
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA”.
Kataloginė kaina už abi knygas 

— 900
įvyniok 3 dešimtukus taip, kad 
neslankiotų koperte. TIK 300 

iš viso V
Siųsk šiandien.

J. Baltrušaitis
205 Seneca St, Pittšburgh(19)’Pa.

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Bouievard 2800 
Rez. 6515 So. Rockwcll St 

Tek Republic 9723

ĮVEDU AMERIKOS LINIJA 
TIESIOG I KLAIPĖDĄ 
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukia iš New Yorko 
GEGUŽĖS-MAY 25 d„ 1935 

Tuo pačiu motorlaiviu
Antra ekskursija išplauks

Liepos 3 d., 1935
NEW^ YORK—KLAIPĖDA 

(Per Gothenburgą-Stockholm) 
Rengiamos:

Liet. Laivakorčių Agentų S-gos Am.
Kiti Išplaukimai iš New Yorko 

Drettningholin .... Balandžio 20 
Kungholm ............... Gegužės 2
Kungholm  .............. Birželio 4
Drottningholm .... Birželio 12 
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
i bent kuri Sąjungos, riąrj, autorizuo
ta vietini laivakorčių agentų ,arba į 
bent ' kurtį mus^iaštirię. Tarp Šve
dijos ir Klaipėdos plaukioja naujas 
moderniškas laivas ‘MARIEHOLM’.

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė,, Chicago, III.

ATIDA! !
Namų Savininkai ir • 

Pentoriai.
i

Valymo sezonas jau Čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų antį 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS, 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustan- 
tis Vamišas tiž galioną flft 
ir virš............................ ■ • y**
Galionas Maliavos 
ir virš............. ...................
Galionas Enamelio $ 4 CQ 
ir virš............................ ■ ■****
Galionas Varnišio išėmė- 
jes augštos rušies    vvV
3 pakeliai sienų po- 
pieros valyklas ..........

S. HELMAN
1411 So. Halsted St

Tel. CANal 5063.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
163 W. Washington St.

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Thernpy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

^ectric * l( treątfį ; 
ment ir magne- 
tfc blanketsirtt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

'Optometrically Aldų Specialistas.
Palengvins akių Įtempimu, kuris, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas 'su 
elektra, parodančią* mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreives akys atitai
somos, Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dfiliotj .■
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akintų.. Kainos pigiau 
kaiu pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouievard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS .

^^^Tel. Yards 1829 
fe.®kinius 

s. kreivas jikis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West St

kampas Halsted 'St.
Valandds uo 10~?4, nuo 6 iki 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. d

AKIU SPECI AUST AS 
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dSl visokiu aidų

Dri John J. Smetana
OPTOMETRISTAŠ^

1801 6o. Ashland Avė, - 
Kampas 18 Bt. Fhone Canal 0528 
Valandos nuo 9:30 tiki 12 ir nuo 1:80

LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Bouievard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namu TeL Prospect 1980

Tel. Bouievard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Phone Canal 6122

Dr. S. Bįežis Tel. Ofice WentwortK 6830 
Rez. Hyde Park 8896

Dr. S. Noikelis
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IS RUSUOS
Gerai lietuviams šinomaa per 8Č 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas.

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Caiifornia Avenue ;
Telefonas Regublic 7868

Moterų ir vaikų ligų specialisti
6900 So. Halsted St

išskyrus seredomis.

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

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS: .

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS
4143 Archer a v., kamp— 

Ofiso Tel, Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

DENTISTAS X-RAY 
ier av„ kamp. Franciscoav.

elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija:

1034 W. 18th SU netoli Morgan S 
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai vakare.
Tel. Canal 8110 

Rezidencijos telefonai:
Myde Park 6755 ar Central 7484

Dr T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
M. Telefonas Virginia 0086 

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

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

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

Tel. ‘Seeiey 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 So. Halsted Street 
Phone Yards 8557 

Vai. nuo 9:80 iki 8:80 vakaro. 
Nėra ofiso valandų seredomis.

.................. į i. .....................................................—

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki # 
vak, Nedaliomis. nuo 1’0 iki 12 
- 8343 South Halsted St.

Tek Bouievard 1401

Phone Bouievard 7Č42
Dr. C. Z. Vezelis

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos'nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serodoj pagal sutarti.

Pho: Dr. Charles Segal
OFISAS _

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

, CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Res. 6600 South Artešian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po p’etą
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Kiti Lietuviai ‘Daktarai.
- r -t < > .. ♦ . • ■

•11...................... — ■< ........................ .................................................... .

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Bouievard 8488

Ofiso Tel. Calumet 6893
< Rez. Tek Drexel 9191
Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų Ir visą 

chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

arti 81st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ntr 

džliomb ir iventadieniats 10—12 *
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PADAU2U FILOSOFIJA
rei

NAMAMS REIKMENYS
apie

Gesiniai Pečiai

Gražus Parlor Setai
buvo ge

jie nuėjo i ki

kad

turi-

Lietuviai esate kviečiami pamatyti

Rusiška ir Turkiška Pirtis
VIS-

pastato 
sergėti.

ko matyti, kad 
negali primesti 
jis greitai ple-

zino-
Visi

5652 W. 64th PI
Tel. Prospect 6012

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

JOKIO KOMUNIZMO 
RUSIJOJ NĖRA

Puikus V 
Zylo-Shell X 
rėmai pagra 
žiną veidą

GYDYTOJAS
— • -j > .

Telefonas Yards 1829

LINCO TEISMAS PO 
PULIAR1ZEJA

dienomis, jei kas skaitote laik- 
raščiirs, galėjote patėmyti, kad 
ir Chinijoj pirmą kartą istori
joj buvo pavartotas lindo teis
mas. Reiškia ir cbiniečiai galų 
gale įvertino to Virginijos far-

šliaužiantis
turtas,

t. Bet tikrinybėje
vienos pusės, yra

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų giminės Lietuvoje išsiil
gę laukia jūsų dovanėlių. Ar 
jus jau pasiuntėte jiems ką 
nors? Jie už atmintį jums bus 
dėkingi. NAUJIENŲ Pinigų 
Siuntimo Skyrius jums tame

Pritaikinti jūsų akims //
nužemintomis kainomis /J

regėjimą, pri- .j&r 
žiūrėk gerai akis, o 
reikės niekuomet gailėtis v
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių 

u..__ Jus galėsite su jais skaityti mažas rai-
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius

LANGAMS UŽDANGOS 
NETOBULOS 3 UŽ $1.00

Bile didžio padarome ant užsakymo—Apskaitliuojamę 
LAWNDALE WIND0W SHADE 
2300 S. Kedzie Avė. TiXtaLLs”14 

VALYMAS UŽDANGŲ—MUSŲ SPECIALYBĖ.

WCFL, 970 k. Lietuvių programas Nedėlioj nuo 1 iki 1:80 po piet 
WAAF, 920 k. kasdieną 5 vai. vakare.
WHFC, 1420 k. ketvergais nuo 8 vai. vakaro. '

Kaip žinome, yra visokių 
teismų: žemų, aukštų, probate, 
jury, federalių, visi/omenės, ka. 
riuomenės, trečiųjų ir daugy
bė kitokių. Bet bene vienas iki 
šiol užsilikusių ir rečiausia 
praktikuojamų teismų, tai lin
čo teismas.

Manau, kad visi padaužos 
žino, kas linčo teismas yra, to
dėl apie pačio teismo procedū
rą čia daug nekalbėsiu. Prisi
minsiu apie jį šiek tiek iš is
toriškos pusės. Kiekvienas juk 
daiktas turi savo istorišką pu-

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming ppoi.

Rusiška ir .turkiška pirtis ( 
Moterims seredomia; iki 7 v. y,

Duodu Daržą Veltui — Piknikams 
WILL0W SPRINGS

6 blokai i vakarus nuo Kean Avė. ant Archer Avė. kelio 

JONAS MIKNIS, Savininkas 
Telefonas WILL0W SPRINGS 62

Kadangi šioj šalyj padaro
ma daugiausia visokių išradi
mų, tad nestebėtina, kad ir 
linčo teismas buvo išrastas šioj 
šalyj. Ir kaip paprastai kad 
pasitaiko, jog gana svarbų iš
radimą padaro labai paprasta® 
žmogus. Taip buvo ir su linčo 
teismu. Sakoma, , kad reikalas 
— yra motina visų išradimų. 
Nekitaip buvo ir su linčo teis
mu. Kada šioj šaly apsigyve
no musų protėviai, o jie tada 
ant greitųjų negalėjo įsisteig
ti tikrų teismų, tai atsirado 
vienas Virginijos farmerys ir 
pasisakė, kad jis esą “teisė
jas”. Tada visi kiti farmeriai 
pas jį ir pradėjo vesti visus 
vienokiu ir kitokiu budu nusi
kaltusius, kad tas “teisėjas” 
nusikaltėlius nubaustų. Kadan
gi tada džėlų irgi dar nebuvo 
ir niekas jų nenorėjo statyti,

MIKE DZIMIDAS
PRISTATO VISIEMS
BISMARKBEER
DIENA IR NAKTĮ. PAŠAUKITE TELEFONU

Lafayette 0401, 4138 ARCHER AVENUE

Pinigai ir ožkos
Pinigai, kaip ir ožkos, yra 

vaikščiojantis turtas. Moderni
ški knygvedžiai pinigus vadina 
— “einantis turtas”. Gana 
dažnai tenka girdėti ir kito
kių pavadinimų, būtent: bėgan
tis turtas, šliaužiantis turtas, 
rėpliojantis turtas, skystas 
turtas 
pinigai 
maž-daug panašus j ožką.

Ūkininkas Račius turėjo ož
ką. Ožka ėdė atliekamą žolę, 
davė pieno, kaikada jaunų ožiu
kų atvedė, žodžiu 
ras ir naudingas gyvulys. Bet 
sykį ožka įsiveržė į kaimyno, 
Daračiaus, lauką ir čia pridir
bo daug špitoklių. Daračius 
ožką sulaikė ir pareikalavo iš 
Račiaus atnagradyt už špitok- 
lius. O kadangi Račius Dara
čiaus reikalavimo nepatenkino, 
tai pastarasis konfiskavo ož
ką. Tokiu' budu ožka nuėjo* į 
kitas rankas. Dabar einam prie 
pinigų.

Samuelis Insultas turėjo daug 
pinigų (sakoma, apie 100 mi- 
lionų dol.). Pakol tie pinigai 
laikėsi jo paties lauke arba ga
nyklose, jie veisėsi, dauginosi 
ir viskas buvo gerai. Samuelis 
buvo visų gerbiamas; o pini
gai teikė jam visokių gerybių, 
galių ir privilegijų. Bet vot 
Samuelio pinigai ėmė skverb
tis į svetimus laukus. Kaip jau 
visi žinote, su Insulto pinigais 
atsitiko tas pats, kas su Ra
čiaus ožka 
tas rankas

MAGLIAI suprosija drapanas greitai be 
jokio sunkumo po

39.50 “ 94.50

LIETUVIS AKIŲ
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve

756 West 35th Street — C.2„.

sies 
sijoj esąs valdiškas kapitaliz
mas, nes visa žemė, industri 
jos šaltiniai, pati industrija ir 
jos produktų distribucija pri
klauso ne gyventojams, o val
džiai ir valdžia viską kontro
liuoja. Valdžia samdo darbi
ninkus, moka jiems algas, nu
stato darbo valandas, tvarko 
unijas.

Emma Goldman sako, kad 
politikoj ir socialiame gyveni
me Rusijoj yra absoliutis des
potizmas, nes vienas Stalinas 
ir komunistų partiją ir vald
žią parėdkavoja. Visos kitos 
partijos yra sunaikintos, visa

Anarchistė-komunistė Emma 
Goldman, kuri tūlą laiką pa
gyveno Rusijoj, rašo, kad ten 
jokio komunizmo nėra ir kad 
klasių priviso daugiau, negu 
bet kurioj šalyj. Ji nekalba 

anarchistiškąjį komuniz- 
bet sako, kad jokios rų- 
komunizmo ten nėra. Ru-

merio išradimą. Kaip greit 
kokias kitas šalis pasieks 
teismas nežinia, bet kad 
bus kada nors Lietuvoj, 
apie tai aš neabejoju. Tik 
kia tam tikrų aplinkybių, 
irgi faktais kalbėsime.

štai šiomis dienomis pasiro
dė žinia iš Lietuvos, kurią pa
raše vienas jaunuolis. Jisai kal
bėdamas apie lietuvių su len
kais bičiulystę pasakė maž
daug, kad, girdi, jeigu kas vie
šai drįsta užsiminti, kad lie
tuvis {turi apsivesti su lenke, 
tai tokis pilietis butų gatvėje 

1 nidinčiuotas...
Taigi iš viso 

linčo teismą 
vien Amerikai;

Skalbiamos Mašinos su pilna 5 metų 
garantija po

39.50 69.50 iki 99.50
Parsiduoda po 75c į savaitę

Pinigų klausimas, kaip 
te, jau yra pajudintas, 
sutinkame, kad tai yra platus, 
gilus ir iš visų pusių didelis 
klausimas. Jau* matėme, kad 
dėl pinigų juda visąs pasaulis; 
visų šalių piliečiai, subjektai ir 
t.t. Padaužų Respublikos pilie
čiai kulkas laikosi rimtai ir 
šaltai, ir laukia ką valdžia tuo 
klausimu tars. O valdžia, rei
kia tikėtis, savo piliečių neap
vils.

Arba nunešam pinigus į ban
ką. Bankierius suskaito, užra
šo į knygas ir uždaro j seifą. 
Idant iš seifo nieks negalėtų 
pavogti, bankierius 
speciali policntoną 
Laiks nuo laiko ateina vald 
žios paskirti auditoriai, apžiu 
ri, suskaito, surokuoja 
ką randa tvarkoj. Bet štai iš
girstame, kad bankas užsida
rė. Norime atsiimti savo pini
gus, bet, pasirodo, kad ir čia 
musų pinigai prapuolė 1 Kodėl

būti 
pasipuošusiu. Mes 

didžiausį pasirinkimą če- 
moterims ir

SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musą Foreign Ezchange Dept.

HALSTED EICHANGE NATIONAL BANK
19th Place and Halsted Street

Tokių pavyzdžių galėtume 
paduoti šimtus, bet, man ro
dosi, jau ir taip aišku.

Pinigai gali prapulti
Visi žinome, kad pinigai kar

tais prapuola. Vargiai rastu
me bent vieną pilietį, kuriam 
nebūtų prapuolę kiek nors pi
nigų. Prapuolimas įvyksta 
sai nekaltai. Rodosi, niekas 
pavagia, niekas neišaikvoja, 
vot nei iš šio, nei iš to ima ir 
prapuola!

Sakysime: paskolinai geram 
draugui tūkstantį dol. Draugas 
išduoda notą arba vekselį, pri
žadėdamas tada ir tada, su tiek 
ir su tiek pelno atmokėti. 
Draugas tais pinigais šį tą 
perka, šį tą parduoda, vėl per
ka ir vėl parduoda. Rodos, vi
sur pelno, viskas gerai seka
si. Bet kada ateina laikas at
mokėti paskolą, draugas mums 
praneša, kad pinigai prapuo-

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
Viskas patogiai naujai {taisyta.

MOTERIMS: Ketvergais po pietų.
VYRAMS: Subatomis visą dieną.

JOKŪBO PLAUSKOS ALUDĖ
Mandagus patarnavimas, įvairus gėrimai. 
3318 South Morgan Street

AR PINIGAI YRA 
TURTAS?

59.00 
29.00 
38.00 
95.00

Elektrikiniai Dulkių Valytojai po

po 32.00 
Ir daugelis kitų namams dalykų: KLIJANKIŲ, MATRA

CŲ, SPRINGSŲ, STALELIŲ—už numažintas kainas.

Otto Bower
Hazclton, Kas. — Po nepaprastos ledų audros. Vietomis 

prisirinko didelės ledų krūvos. Ledai krito tokiu smarkumu, 
jog kai kuriose vietose užmušė galvijus bei šiaip pridarė daug 
kitokių nuostolių.

Specialia Pavasarinis
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY
GOODS STORE

J. PIKIELIS Sav. 
3344 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Didelis pasirinkimas šilkiniu dre* 
siu dėl jaunu mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina

*1.95 1R *2.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR *1.25
Vyrams darbinas ir išeiginės keb 
nes

*1.25 IR *2.75
Moterims pančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery)
(Pirmos rūšies} .......  vvv
Vyrams pančiakos, labai 1 Eą 
gražios ...... ........................ ■
Yard Goods dėl siu- 1 01Z, p 
vimo kvortuku, vardas ■ “ **
Mergaitėms bovelninės 1 1% A
pančiakos ............................. I w v

Meldžiame atsilankyti i mu
su krautuve ir persitikrinti musu 
kainomis, o mes 
kuogeriausiai.

spaudą priklauso valdžiai, 
dinasi, Rusijoj nėra jokios 
letarijato diktatūros, o 
pilna valdžios diktatūra.

Pu daužos kaipo gryniausio 
kraujo komunistai niekad ne
sutiktų nė atiduoti, nė parduo
ti valdžiai savo turto ir teisių, 
todėl mes kviečiame visus tik
ruosius komunistus tartis su 

prapuolė ir kaip prapuolė? Tavmumig d£1 kovog prieš valdiš. 
jau kitas klausimas. Iki, kapitalizmų ir despotizmų.

Vadinasi, pinigui, be kitokių 
savybių, yra prapuolantis ar
ba magiškas turtas.

Bet juk ir ožka gali prapul
ti. Sakysim, ožka nueis kur į 
didelį mišką ir pasislėps, šito
kiuose atvejuose nei ožka, nei 
pinigai nėra dingę, bet tiktai 
nuo musų pasislėpę arba pa
bėgę.

šitokios rųšies prapuolimai 
vadinasi bendri ir privatiški. 
Yra ir kitokių prapuolimų. Bet 
apie juos pakalbėsime kitą kar
tą. — Urėdas.

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St

Tęl. Boulevard 4705

WINEW00D BEER GARDEN 
. v ‘ f " •<« * • . h H;'-

Pranešame visiems lietuviams, kad nuo balandžio 6 d., atsidaro 
WINEW00D BEER GARDEN biznis, taip pat pasirenduoja daržas 
dėl piknikų ir išvažiavimų, j

Savininkas Wiii, Dambrauskas
6 blokai i West nuo Kean Avenue

NAMŲ ANTRAŠAS:
817 West 34th Street

7 Telefonas Boulevard 9336.

VELYKOS JAU ARTINASI 
f ■ ■ • • •

Ijr Laikas nusipirkti gerus,
žius, naujus čeverykus, 

h. _  Velykoms atėjus,
vpI n*aHM . W

■ verykų vyrams, 
vaikams.

Kainos čeverykų dabar nebrangios. 
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UN1VERSAL SHOE STORE
ZALESKIIR MARTIN, Savininkai 

3337 SO. HALSTED STREET

CLEARING WINE— 
LIQUOR—BEER CO. 
Parduodame degtine, alų bačko
mis. keisais ir papsa. Reikalui 

priėjus kreipkitės.

J. ŠEŠTOKAS

ir čiasi ir kitose šalyse ir galų 
tas gale rengiasi įkelti koją ir į 
jis musų tėvynę. Bet Lietuvoj jis 
tai neįvyks be rimtos priežas

ties.
— Vidurių min. narys.

nes jos brangiai kainuoja už
laikyti, tad tas farmerys ne 
tik bausmę paskirdavo, bet ant 
rietos ir nubausdavo, šitas tei
smas ypač farmeriams pasiro
dė labai praktiškas ir ekono
miškas, nes galėjo apsieiti be 
advokatų. Ir nuo to laiko šis 
teismas pradėjo populiarizėti 
ir užsiliko iki šių dienų. Tie
sa, dabar linčo teismas naudo
jamas tik dideliems nusižengė
liams, dažniausiai taikomas 
juodiesiems, bet dažnai ir bal
ti į jį pakliūva.

Taigi, kalbant apie to teis
mo populiarizėjimą, noriu pri- 

Iminti porą faktų, štai Šiomis gali patarnauti,

atsilankyti
patarnausime
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Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —— 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

UiMkymo kainai
ChicagoJe — paštu: 

Metams.................. .........
Pusei metu -- ------tp.... .

88.00 
4.00

- Trims mėnesiams ■ ___ 2.00
Dviem mėnesiams ____ ___ 1.50
Vienam mėnesiui ______ .75

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena kopija - - -.... --_____  3c
Savaitei -- -- ------------------------- 18c
Menesiui ___  75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj,
paštai

Metams " —......... ..................87.00
PhrpI metu __   3.50
Trinu mtaesianu ..... . .
Dviem meneaiama .......

___ 1.75
_ 1.25

Vienam mtaesiul --------- ___ 75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1780 S. Halsted SU Chicago, 
Jll Telefonas Canal 8500.

simais didesnių pranešimų bus 
skaitomos šios paskaitos: “Lie
tuvių tautos paskirtis”; “Eko
nominio užsienių lietuvių ben
dradarbiavimo budai su Lietu
va”; “Lietuvių tautos menas”; 
“Užsienių lietuvių ir Lietuvos 
kolonijos klausimas”; “Užsie
nių lietuvių švietimo reikalai”; 
“Pasaulių lietuvių sąjunga”; 
“Užsienių lietuvių jaunuomenė 
ir lietuvių tautos siekimai”; 
“Dvasiniai ir medžiaginiai išei
vių ryšiai su Lietuva”. Viso pa
saulio lietuvių kongresas vieną 
dieną posėdžiaus Klaipėdoje.

Į šį kongresą organizacijos, 
turinčios iki 1,000 narių, siun
čia vieną atstovą, o toliau nuo 
kiekvieno tuksiančio po vieną 
atstovą. Jei kur nėra organi

zacijų, tai į kongresą atstovus 
rinks lietuvių kolonija. Atsto
vai bus renkami draugijų vi
suotinių narių susirinkimų, o 
kur to pegalės įvykti, tai at
stovus savo nuožiūra siųs drau
gijų valdybos.

Netrukus to kongreso reika
lais draugija užsienių lietu
viams remti išleis tam tikrą 
atsišaukimą į viso pasaulio lie
tuvius.

“Tėvynė” praneša, kad aukš- 
čiaus paminėtos Draugijos Už
sienių Lietuviams Remti pir
mininkas, adv. Rapolas Skipitis, 
šios savaites trečiadienį atvy
ko į New Vorką laivu “Olim- 
pic”. Jisai/ aplankys įvairias 
kolonijas. Chicago j e bus apie 
gegužes men. • pradžią.

Literatūra ir Jaunimas
• 1 i - t * ■

šių Dienų Vokietijoj

REPUBLIKONAI BE JĖGŲ

Chicagos mero rinkimai, kuriuose rekordine balsų 
dauguma laimėjo dabartinis miesto gaspadorius, p. 
Kelly, dar kartą įrodė, kaip silpni yra republikonai. Jie 
ne tik buvo nušluoti, bet jie visai nesugebėjo pastatyti 
kokį nors frontą prieš demokratus.

Bet tai yra ne tik vietinis reiškinys. Nacionalėje 
politikoje republikonai taip pat neturi jėgų. Jų opozi
cija kongrese yra be reikšmės. Kiek iki šiol buvo sėk
mingo pasipriešinimo Roosevelto administracijos suma
nymams, tai jisai kilo ne iš republikonų, bet iš pačių 
demokratų arba iš kairiųjų republikonų, kurie yra at
skilę nuo savo partijos.

Klausimas, ar republikonų partija atsigaus? Rei
kia manyti, kad ji dar nėra, galutinai sugriuvusi. Stam
busis pramoninis kapitalas, kurio reikalus gina repub
likonai, yra perdaug galingas, idant jisai galėtų ilges
nį laiką pasilikti be stiprios atstovybės.

Bet politinė Amerikos istorija per paskutinius ke
lis dešimtmečius rodo, kad konservatyviški republiko
nai vieni negali sumušti demokratus, kuomet nuo jų 
(republikonų) atsimeta kairysis, pažangusis sparnas. 
Kol šie pažangieji republikonai rems Rooseveltą, tol 
valdžia iš jo rankų neišsprūs.

Bet kairieji republikonai nėra patenkinti dabarti
nės administracijos politika. Jie tariasi apie sudarymą 
“trečiosios” partijos. Pradžią tam yra padaręs Wiscon- 
sino La Fųllette’aŽj &igu šitiems progresistams pasi
sektų atitraukti pažangesnįjį elementą nuo demokratų, 
tai tuomet repubikonų ir demokratų jėgos susilygintų 
arba republikonai gal net pasidarytų stipresni.

ŽEMIAUSIA TEM
PERATŪRA

Kaip yra padaromi termo
metrai. — šaltis ir šilu
ma. — Kas yra šiluma?— 
Absoliutus nulis reiškia 
žemiausią temperatūrą.— 
Tyrinėjimai Leyden uni
versitete.

yra šiluma ir kas yra šaltis?
Pirmiausiai šaĮ'tis yra sąly

ginė sąvoka. Tas terminas nau
dojama dėl parankumo. šiaip 
mokslininkai kalba tik apie 
temperatūrą, kuri gali būti 
aukštesnė arba žemesnė.

Dar nelabai seniai buvo ma
noma, jog šiluma yra, nelygi
nant, lyg ir kokią medžiaga, 
kurios viename daikte gali bu-

Apžvalga
>1 I III III*..........................

MIRĖ DR. ANDRIUS 
DOMAŠEVIČIUS

Kovo mėn. 19 d. mirė, 70 
metų amžiaus sulaukęs, Pane
vėžio gydytojas ir žinomas lie
tuvių visuomenės darbuotojas, 
Dr. Andrius Domaševičius.

“Reikia paminėti, kad tie 
vilniečiai pirmutiniai savo 
programoj įdėjo nepriklauso
mos Lietuvos reikalavimą 
dar 1896 metais.” 
Domaševičius daug dirbo 

Draugijoje Kovai su Tuberku- 
liozu, Panevėžio skyriuje ir 
centro valdyboje.

NAUJA ŠIAULIŲ MIESTO 
TARYBA

Jisai buvo kairių pažvalgų 
žmogus ir po pasaulio karo bu
vo nukrypęs net į bolševizmą. 
Todėl nepriklausomoje Lietu
voje jisai kelis kartus turėjo 
susikirtimų su vyriausybe ir 
vienu laiku buvo net pasišali
nęs į sovietų Rusiją.

Apie jo gyvenimą rašo “Lie
tuvos Žiniose” Dr. Kazys Gri
nius. Jisai pasakoja, kaip 1895 
metais jam teko Dr. J. Bagdo
no bute, Naumiestyje, susitik
ti su Dr. St. Matulaičiu ir Dr. 
A. Domaševičium, kuris buvo 
atvykęs iš Vilniaus. Iš jo kiti 
trys patyrė, kad Vilniuje yra 
keletas veiklių lietuvių, “kurie 
nori atskirti Lietuvos darbinin
kus nuo Lenkų socialistų par
tijos ir sukurti Lietuvos So
cialdemokratų Partiją.”

Socialdemokratų partija bu
vo įsteigta. Dr. R. Grinius sa
ko:

“Dr. Domaševičiui, Alfon
sui Moravskiui ir jų bendra
darbiams- separacijos nuo 
lenkų planas pavyko, ir lie
tuvių kalba ėmė veržtis į 
Vilniaus, Kauno ir kitų mies
tų darbininkų tarpą. Susku
rusi Lietuvos SociaLEJerpo- 
kratų Partija su musų pa
galba išleido beturiu kalba 
savo programą, savo pirmu
tinį laikraštį ‘Lietuvos Dar
bininkas* (1896 m.), toliau

Miesto tarybos rinkimuose, 
kurie įvyko Šiauliuose^ kovo 15 
ir 16 dd., daugiausia balsų ga
vo buvęs burmistras J. Sondec
kis (socialdemokratas) ir kiti 
demokratinio sąrašo kandida
tai. Jei rinkimai butų buvę (tie
sioginiai, tai šis sąrašas butų 
pravedęs 18 atstovų į tarybą; 
bet jisai pravedė tik 8.

Tautininkai ėjo keturiais są
rašais. Vienas jų negavo nieko, 
o kiti trys gavo po vieną at
stovą. Pasėkoje, tautininkai 
prakišo 5 vietas (turėjo 8). 
Namų savininkų (Daugėlos) 
sąrašas turėjo keturis atstovus, 
pravedė 2. žydai turėjo šešis, 
pravedė 4. Verslovininkai pra
vedė 3, nors pagal balsų skai
čių jiems priklauso ne daugiau, 
kaip du.

“Aidą Lietuvos Darbininkų 
Gyvenimo*, brošiūrų/ atąišau-

APIE PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESĄ

Lietuvių kongresas, kurį kę- 
tina šaukti Kaune Draugija Už
sienių Lietuviams Remti, įvyje- 
siąs rugpjūčio 11—17 dd. Kaip 
Lietuvos laikraščiai rašo, jo 
programas numatomas toks:

šio kongreso metu bys su
ruoštos viso pasaulio lietuvių 
spaudos ir meno parodos. Taip 
pat bus užsienių lietuvių mūri- 
kų kurinių, jų sukurtų dainų 
koncertas, lietuvių sporto olim
piada ir kitos įvairios kultūri
nės pramogos, iškilos. Kongro

• ttH eils., . r , \ stabe kitu tolima. M#*

šiomis dienomis Leyden uni
versitete, Olandijoje, beveik 
lapo pasiekta žemiausia tempe
ratūra. Vadinasi, beveik tapo 
pasiektas absoliutus temperatū
ros nulis, žemiau kurio itcmpe- 
ratura nebegali nusileisti.

Kas yra absoliutus nulis?
šilumai ir šalčiui matuoti 

mes naudojame termometrus. 
Amerikoje yra priimtas Fah- 
renheit termometras. Tai yra 
laibas stiklo vamzdelis su ru
tuliuku apačioje. Tame rutuliu
ke randasi gyva$i& sidabras. 
IŠ vamzdelio ištraukia
mas.

Kai vamzdelis įstatoma į ver
dantį vandenį, tai gyvasis si
dabras sušyla, skečiasi ir kyla 
aukštyn. Tą vietą, ligi kurios, 
gyvasis sidabras pakyla 'verdan
čiame vandenyje, pažymima 
brūkšneliu. Paskui tą patį vam
zdelį apdedama smulkiai suka
potu ledu. Gyvasis* sidabras at
aušta ir suslugsta. Vėl pažymi
ma ta vieta, ligi kurios gyvojo 
sidabro paviršius nuslūgsta. To
kiu budu gauname tarpą tarp 
dviejų taškų: tašką, kurį mes 
gauname apdėdami vamzdelį le
du, ir tašką, kurį pasiekia gy
vasis sidabras, kai vamzdelis 
yra įstatomas j verdantį van
denį. Tarpą tarp tų' dviejų 'taš
kų padalinama į lygias dalis ir 
pažymima brūkšneliais ant tam 
tikros lentelės arba tiesiog ant 
vamzdelio.

Fahrenheito termometre tas 
tarpas yra padalintas į 180 da
lių. Vadinasi, į 180 laipsnių. 
Pagal tą termometrą, vąiidųo 
'verda pasiekęs 212 laipsnių, o 
šąla — pasiekęs 32 laipsnių.

Mokslininkai naudoja skir
tingą termometrą. Būtent, Cel- 
siaus. Tame termometre tarpas 
tarp vandens šalimo ir virimo 
yra padalintas j 100 dalių arba 
laipsnių. Prasideda nuo nulio 
ir eina ligi šimto. Be to, nau
dojama dar trečios rųšies ter
mometras, kuris yra žinomas 
kaipo Reomuras.

Tačiau šiame atvėjyj mes vi
są laiką turėsime galvoje vien 
tik Celsiaus termometrą, pagal 
kurį šalimo taškas pažymima 
ąuliu. Žemiau nulio brūkšneliai 
jau reiškia šaltį.

Dabar ir kyla klausimas, 
koks yra žemiausias šaltis ai- 
ba žemiausia temperatūra? 
Mokslininkų samprotavimu, ab
soliutus nulįs yrą žemiausią 
temperatąrą. Tame atvejyje 
termometras nukrinta ligi 273 
laipsnių žemiau nulio.

Mes nuolat kalbame apie šal
tį ir šilumą. Ledas yra šaltas 
daiktas, o įkaitinta geležis karš- 
tu. B# fe visa

ti daugiau, o kitame mažiau. 
Dėliai to vienas daiktas gali 
būti šiltesnis, o kitas mažiau 
šiltas. Buvo taip pat manoma, 
kad ta nematoma medžiaga ga
li pereiti iš vieno daikto į kitą.

Tačiau stebėjimai parodė, kad 
toks samprotavimas yra klai
dingas. Pavyzdžiui, piuklas pu
sėtinai įkaista, kai mes plauna
me medį. Reiškia, Čia šilumą 
tarsi pati savaime atsiranda. 
Po ilgų tyrinėjimų tapo prieita 
išvados, kad * šiluma yra niekas 
daugiau, kaij> tik molekulių ju
dėjimas. Ju<x_daiktas yra Šiltes
nis, tuo smalkiau juda moleku
lės, iš kurių ?as daiktas suside
da. Molekulių judėjimas vyks
ta net tokiuose daiktuose, ku
rie mums atrodo kieti.

Mokslininkai mano, jog mo
lekulių judėjimas visiškai pa
siliauja, kai temperatūra pasie
kia absoliūtį*! nulį. Vadinasi, 
nukrinta 273 laipsnius žemiau 
nulio.

Prieš keletą desėtkų metų 
buvo pastebėta, kad dujos san
tykyje su temperatūra tai iš
siskečia, tai susitraukia. Sulig 
tuo ir tapo apskaičiuota, kad 
žemiausia temperatūra, kada 
visiškai sustoja dujų judėji
mas, yra 273 laipsniai.

Leyden universitete prof. H. 
Kamerlingh Onnes pradėjo dą- 
ryti eksperimentus prieš 80 
metų. Jam buvo įrengta spe
ciali laboratorija. Kai Onnes 
mirė, tai laboratorijos direk
torium tapo paskirtas profeso
rius W. J. de Haas.

Ir štai dabar profesoriui yy. 
J. de Haas pasiekę laborato
rijoje sukurti žemiausią tem
peratūrą. Ligi 273 laipsnių že
miau4 nulio betruko tik tuk 
stantinės dalies.

Sunku sau ir įsivaizduoti, 
kokis yra neįmanomas šaltis, 
kada temperatūra nukrinta li
gi 273 laipsnių žemiau nulio.

Bet kokia nauda tyrinėti že 
mą temperatūrą?

Pirmiausiai mokslininkai iy>- 
ri patirti, kaip atrodo daiktai, 
kada jų molekules visiškai su
stoja judėti. Manoma, kad tai 
duos galimybės sužinoti daug 
įdomių’ dalykų ąpię medžiagas 
sudėtį. Antra, žema temperą- 
tura gali įą^rėti ir praktiškos 
vertęs. Jau dąbąr yra žinoma, 
kad daiktų savybės krinta ry- 
šium su temperatūra.

— K. A.

(Tąsa) 
Protui sąmoningai neduodami ' 
jokių teisių, kad jo kritikinės 
funkcijos nepakenktų režimui, 
prievarta paremtam. Tokia 
koncepcija išreikšta vienoje re
cenzijoje apie hitlerišką roma
nu “SS”:

“Faktų reprodukcija tai sa
vęs apgaudinėjimas ir komedi
ja; gyvenimas yra neįspėjama 
mįslė, todėl autorius yra visai 
laisvas pasakoti įvykius, kaip 
jam patinka.”

O sekama ištrauka iš minė
tojo romano įžangos suglaužia, 
taip sakant, nacionalsocializmo 
literaturinę-politinę programą:

“Tas (tepažįsta ir tesupranta 
Adolfo Hitlerio kareivį, kas ko
vėsi greta su juo nacionalsocia
listinio sąjūdžio fronte. Tam 
didžiuliam tikėjimo ir veikimo 
kolektyve per pastaruosius 15 
metų, rizikuodamas savo dva
sią ir kūną, peržengdamas per 
liberalizmą ir nuveikdamas 
marksizmą, subrendo naujas 
vokiečio tipas. Dabar Vokieti
joj tėra gyvi žmonės, atsipa
laidavę nuo proto pančių, mo
ką jausti to kolektyvo ritmą ir 
persiimti jo dvasia”....

Hans Kinkei, kuris šiuos žo
džius parašė, yra vienas hitle
rinės doktrinos reprezentantų. 
Kiek įžymesnis jo profesijos 
draugas, poetas Hanns Johst, 
dar aiškiau pasiskelbia esąs 
“proto neprietelius” šiuo saki
niu, kurį jis įdeda į savo dra
mos “Schlageiler” herojaus lu
pas: “Išgirdęs žodį “kultūra”, 
aš užtaisau brauningą”.
' Nacionalsocializmas sakosi 
ugdąs mene herojiškumo ele
mentą. Tačiau kalbėdamas apie 
herojų,' jlš teturi galvoje karei
vį. Tikroji herojaus sąvoka, vi
soj savo gilumoj, jam lieka 
svetima. Jis nieko nenori žino
ti ne apie sunkias sielos ko
vas, ne apie įgeidžių 'valdymą 
išmintimi ir logiką ir t. t. Jo 
herojiškumo sąvoka — mate
rialistinė, politine ir — smur
tiška. Nacionalsocialistų roman
tizmas — už vis pavojingiau
sias psichologinis agitacijos 
įrankis — tai vylingi tauškalai, 
kurie tesiekiu nutraukti akis 
nuo priešginybių, kurios išdy
go tarp hitlerininkų pažadų ir 
jų darbų.

Dar senai prieš Hitlerio jsi- 
briovimą valdžion vienas di
džiausių šių dienų vokiečių po
etas Stefan Georgės savo raš
tuose ir savo mokinių būrely 
kėlė tyrojo herojiškumo mįntj, 
pranašavo Vokietijai Naująjį mas, kurie trečiajame reflche

Reichą, žadėjo jai vadą ir me
siją. Kuomet užėjo “trečiasis 
reichas” ir įžymieji vokiečių L 
rašytojai ir poetai buvo privers
ti emigruoti, naciai, , norėdami 
užsieniui parodyti, kad jie tu
ri bent vieną tikrai įžymų po
etą savo pusėje, kreipėsi į Ste- 
fan Georgės, siūlydami jam vo
kiečių Akademijos prezidento 
vietą. Tačiau jie apsiriko. Geor
gės, apsuptas būrelio ištikimų
jų, tylėjo, jis atsisakė pripa
žinti naujuosius Vokietijos šei
mininkus, atmetė jam siūlomą 
“garbingą” vietą. Savo Naujo
jo Reicho viziją Georgės . atsi
sakė sutapinti su Hitlerio re
žimu; jo herojaus sąvoka ne
turi nieko bendra su Hitlerio 
rudmarškiniais. Kuomet Geor
gės mirė, naciai jį stengėsi iš
statyti kaip germaniškojo ra
sizmo ir nacionalizmo apaš
talą, kraipydami to rašytojo 
mintis apie “kraujo atranką” 
ir kt. Tačiau ir toks Georgės 
klastojimas blogai sekėsi, nes 
žinoma, kad Georgės artimiau 
siais bičiuliais ir mokiniais 
buvo žydai arba žydiško kili
mo žmonės, kaip antai litera-1 
turos istorikas Gundolf, isto
rikas Kantorouricz, mylimiau
sias Georgės mokinys Maži
uliu ir k t.

Taip išvengė nacių “gleich- 
challUngo" — dvasinio “suval- 
stybinimo—didžiausias šių die 
nų Vokietijos poetas ir jos tik
rasis patriotas, kurio mintyse 
jaunimas užėmė pačią pirmą
ją vietą. Bet — koks jauni-I 
mas!

Net reakcingasis filosofas' 
Osivald Spengler, garsiojo vei
kalo “Vakarų žlugimas” auto
rius, kurį trečiasis reichas 
mėgino papirkti, j “gleichs-i 
chaltung’ą“ neįsirikiavo. Spen- 
glerio niūrūs, blaivus ir nenu
lenkiamas idealas — senosios 
tradicinės Prūsijos atgaivini
mas — negalima buvo sutai
kinti su nacių demagogine- 
mįs doktrinomis. Spengleris 
stačiai, be vingių, pasako tai, 
ką naciai politinio patogumo 
sumetimais nori užtylėti, už
maskuoti. Jis reikalauja, kad 
Vokietiją valdytų karininkų ir 
turtuolių elitas, o masės butų 
vergais. Vienoje savo brošiū
roje jis tiek drąsiai iškritika
vo Vokietijos vadų dilentaų- 
tįzmą ir karjerizmą, kad į jį 
vąldžia ome smarkiai šnai- 
ruęti. Tačiau ir iš savo pusės, 
kai jam buvo pasiūlyta uni
versiteto katedra, jis nuo jos 
atsisakė.

Herojiškumas ir misticiz-

teturi materialistinės pras
mės, pavirto absurdais. Visur, 
ir ypač literatūros srityje 
matyti, kad galutinas vadina
mosios “totalines valstybes“ 
tikslas yra ne tik “absoliuti
nė mobilizacija” dvasine, di
namine tų žodžių prasme, bet 
ir uždarymas į kazarmes ma
sių, kurios naciams padėjo 
įsigalėti, ir ypač jaunimo, ku
riam dabar uždėtas ne tik 
medžiaginis, bet ir dvasinis 
jungas.

Jaunosios kartos mitas, ku
rį Hitleris taip sumaniai iš
naudojo žengdamas į Reicho 

įvadus, dabar, kuomet revoliu
cija užleido vietą evoliucijai, 
nacių valdžiai pasidarė nepa
togus. Laisvoji jaunimo ener
gija nukreipta politine vaga; 
glūdinčios jaunime emocinės 
jėgos stengiamasi prislėgti'do
gmomis ir aklojo paklusnumo 
pareiga. Kovojant dėl vald
žios, jaunimo dinamiškumas, 
jo idealizmas buvo itin nau
dingi naciams dalykai. Hitle
riui gi įsigalėjus, įgimtąjį jau
nimui veiksmo troškulį teko 
įsprausti į siaurus uniformos, 
drausmės ir kazarmes spiel- 
čius. Trečiajame reiche dina
mizmas ir aktingumas tegali 

į plėtotis dviem kryptimi: vi- 
I duje—vykdant įsi^kymus ir 
išorėje — varant ckspancijos 
politiką, “Drang nach Osten“ 
ir kt. pavidalais.

Mokykla ir menas, tiedu ga
lingieji tautos auklėjimo veik

lumai, 
pagal

Į kiekvienas “idėjinis” nacional
socialistas turi eiti šnipo pa
reigas, sekti nepolitinius žmo
nes ir priešus; iš herojaus, 
karžygio, tapo kareivis; mo
kyklų programa — 'kariškojo 
parengimo statutas; literatūra 
—ginklas; valstybė — mitas; 
“tautos vadas” — “Fuhrer”— 
dievas; religija — aklojo pa
klusnumo mokymas. Tokie 
pakitimai Vokietijoje įvyko 
dvasios ir dorovės srityje.

Tačiau ar ilgai jie paten
kins amžinai naują siekiantį 
jaunimą, ar ilgai sugebės lai
kyti jo dinamizmą, veiksmo 
troškimį, tokiose siaurose ri
bose?

Nesenai Vokietijoje išėjo 
knyga, kurios antraštė pakan
kamai apibudina autoriaus 
kritinius gabumus. Knyga va
dinasi: “Nuo Nibelungų dai
nos iki Horst-Wesselio him
no,“ Kokį dvasinį nusmuki- 
\mą rodo jau pats faktas, kad 
Irįžtamasi išstatyti knygynų 
languose, piršti besimokan
čiam jaunimui tokie “dvasios 
produktai”!

Nibelungai ir Horst Wesse- 
lis negali turėti jokio dva
sinio saito vienas su kitu, ly
gai kaip jo neturi, sakysime, 
Goethes, “Wilhelm Meisler“

Vokietijoje išrikiuoti
“generalinę liniją”;

Reikalaukite “NĄUJIENAS’’ 
ąpt bile kampo/ kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavė jaf lai
kraščių bus gatavas Jums w 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato-

* .v t -4. Jt .

George Dčrn, karo sekretorius,- ir generolas Douglas Mao 
Arthur, kurie stąja už tai, kad Amerika išleistų $400,000,000 
fe® Tžifelam?-

su Bįitlerio i rudmarškiniais! 
Nibelungų karžygis Sigridas 
ir prakilnus filosofas, kurį 
vaizduoja Goethe, yra vokie
čių tipai, taip! Tačiau tie vo
kiečiai stovi visai 'kitokioj 
dvasinėj ir dorovinėj plokštu
moj, negu toks nacių “karžy
gis” Schlageter, skundžiantis 
savo draugus prancūzų kari
nei komisijai, arba Horst We- 
ssel, infliacijos nualintas stu
dentas, kuris pusę laiko pra 
verčia berengdamas žmogžu
dystes iš pasalų, o antrą pu
sę—besitrainiodainas po Alcx- 
anderplatz kekšynus. Ir mes 
neabejojame, kad pirmųjų 
dviejų vokiečių pavidalai, tik
rai germaniški ir žmoniški, 
dar iigai spinduliuos kultūrin
gumas pasaulyje ir atsilais
vinusioje Vokietijoje, kai visi 
rudieji brutališkumo ir frazės 
“karžygiai” senai jau bus pa
neigti ir niekam neįdomus.

—V. Kauncckas.
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NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Skyrius at- 
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.
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apsaugotas nuo 
kandžių, pridedam 
prie kožno kauro.

trast to the columns of the lašt 
few weeks, This is largely due 
to the fact that the column 
has now been apportioned so 
that all branches may have 
equal representation, at least 
in the literary field.

The reporters for the branch
es have been chosen as folĮows: 
Bridgeport—Julia Zogas; Rose* 
land

Midget Radio
Bet niekad negirdėjote, kad

any of your 
are in danger of 
jobs 
because’ of

Post Office, and 
office, 

and Mon- 
between 6:00 and 
starting April 8,

We are 
Bernice Patupa is

elektrinę prosij’imo 
mašiną.

VISOKIŲ IŠDIRBYSČIŲ SKALBIAMOS MAŠINOS..... ......
RĄDIOS NUPIGINTOMIS KAINOMIS

Bright- 
; 18th 

Marquette 
Albin Trakšelis.

My gracious audience will 
undoubtedly witness in the sub- 
sequent lines a somewhat 
drastic modification as in con-

On March 5, 1935, a bill was 
introduced in the Illinois Ilouse 
of Representatives which, if 
passed, would have an import- 
ant bearing on the welfare of 
the many Lithuanian people 
who have failed to take out 
their citizenship papers. This

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

ir su kiekviena mašina
GAUNATE

DOVANAI 
“HOTPOINT”

MOKĖDAMI TAIP MAŽAI KAIP 20 CENTŲ Į DIENĄ, 
NUSIPIRKSITfc SAU

helping them become gęod 
American citizens; citizens, of 
whom we all can be proud; 
citizens, who have gained such 
knowledge and understanding 
that they can confidently ac- 
cept the responsibilities as 
well as the advantages of true 
Americans.

Watch the papers for fur- 
ther very important announce- 
ments and tell 
friends who 
losing their 
ment relief 
alien-status.

Joseph C. Varkala 
Suzanna Vilis

L. U. C. Citizenship Committee

had the opportunity of 
to college and many 

advantages through the 
and sacrifices of these

time of labor 
present unem- 

means that no 
givem

PARLOR SETAI
Štai yra vienas daugelio Parlor Setų bargenų da 
bar ant j išpardavimo! Pastebėtini dviejų šmotų se
tai, Įvairiais materijolais dengti, su tikro raudom 
medžio framu, viskas

govern-
their

So we
Besides helping their people 

sol ve this citizenship problem, 
the students are interested in

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Mes jau artinamės prie di
džiojo miesto. Jau ištolo matau 
visokias tvirtoves, bokštus ir 
gražius namus. Aš biskį susi
nervavau. Man pradėjo rūpėti, 
kaip čia mane sutiks? Ką su 
manim darys? Nusprendžiau 
laikytis drąsiai ir būti ramus.

Jau iki miesto buvo tik .ke
lios mylios. Žmonių pakeliais 
rinkosi vis daugiau ir daugiau. 
Aš vos tik spėjau linktelėti sa
vo galvą tai j vieną, tai į kitą 
pusę, sveikindamas tuos žmo
nes. Negalėjau atsidžiaugti tų 
žmonių gražiu ugiu ir jų svei
kata. Visi kaip iš pieno plau
kę. O jų vikrumas ir mandagu
mas; sunku kur nors kitur tai 
rasti ant šio žemės kamuolio.

is Bill No. 429, stating that no 
person who failed to declare 
his intention to become a Citi
zen or having made such de- 
claration failed to make every 
step necessary to get the finai 
certificate of citizenship, shall 
not have the right to accept 
relief or be engaged in any 
gainful occupation in the State 
of Illinois unless be has a cer
tificate of permission from the 
Superintendent of Labor, to be 
issued only in 
shortage. With 
ployment, this 
permit will be

Almost all European count- 
ries have sufch laws, including 
Lithuania; also many Ameri
can statės. The bill has not 
been passed as yet. The fact 
that such a bill was ever in
troduced indicates the trend of 
public opinion towards aliens 
and reveals definite 
immediate action.

blem of how to become a Citi
zen from the first step to the 
lašt in order to be able to di- 
rect others. The Board of 
Education is-going to help all 
it can and has furnished the 
citizenship committee with a 
list of schools offering train- 
ing which prepares aliens for 
citizenship. The Lithuanian 
nevvspapers are going to help 
them by printing their ar
ticles.

Pie printed articles will ex- 
plain the process of natural- 
ization and direct 
to schools where 
training is given.

Plan lectures

Šeimininkių pripažintoji 
geriausia skalbimo ma
šina “HOTPOINT” dabar 3: r ■' ■ ■ . ' . 1 , f 1 ) t ■ '

parsiduoda už T ' , i ' f . 1 ■ ’ 1

69.00

MODERNIŠKI MIEGKAMBARI0 
SETAI

Gražumas moderniško styliavimo, kuris neišrodo 
kraštutinai perdėtas savo išveizdoje, bet atbulai 
yra pastebėtinai gražus. Pasirinkimas įvairių ap- 
klodų (veneers) bile kurie QE
trys šmotai .....................   mViVV

KAURAI
Labai didelis pasirinkpnas kaurų, American Orien- 
tal, kurie yra stiprus ir tvirti. Jie suteiks jums už- 
ganėdinimą per daug ,metų. Verti iki $69.00, spe

cialiai po .....  TiTB *29.95

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės 
Stenografijos
(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla

very ąnthusiastic about sports.. 
It seems that she was the first 
giri to appear at the Sunday 
morning practice. And why not? 
I say... Any attractive buxom 
lass such as She! “John Kor- «■" . 'V
lieke wants his name in the 
paper, therefore we won’t put 
it in”... The big1 moment for 
Frank Balucus has arrived at 
lašt.... The combined person- 
alities of two charming girls 
are responsible for that... 
They are... Bernice Patupa 
and Irene Kantrimas, alias 
Gracie Alien... Leonard Bu
kauskas has been very much 
appreciated of late... This is 
due to the admirable fashion 
in which he entertains the 
members with his accordion... 
The music is simply Divine!...

AT BRIG.HTON PARK.... 
All Quiet On The Brighton 
Park Front.. Temporarily.

AT 18TH STREET........Mr.
Matijošaitis is having one 
grand time as the Chairman.. 
Or at least that is my impres- 
sion... Of course we all make 
mistakes.... Joe Vespender, 
the brother of our charming

PAVASARIUI ATĖJUS NAMAMS REI
KALINGIAUSI DAIKTAI YRA

Skalbimo Mašinos 
Dulkių Valytojai

Be šių daiktų, nei viena mylinti švarą šeimi
ninkė, negali apsieiti.

A schedule will be published 
shortly listing lectures to be 
given in Lithuanian by Lith
uanian business and profession- 
al men on variotrs parts of the 
American government which 
would supplement training at 
the citizenship classes.

Arrangements have been 
made to open an office on 
Bridgeport where the students 
will give help to those who 
are unable to fili out their 
applications correetly. They 
are asked to get their copies 
from the 
bring them to Varkala’ 
3243 S. Halsted St 
day evening 
8:00 P. M , 
1935.

To do all they
The Lithuanian 

through their organization, the 
Lithuanian University Club, 
are going to do all they can 
to help Lithuanians become 
American citizens and avert 
the dangers of the alien pro
blem. They feel that it is un- 
fair that people who ęame to 
this country in their youth 
years ago and helped build up 
this great country should in 
their old age be left hungry, 
without even the opportifnity 
to make a living. Many stu
dents 
going 
other 
work 
people, and they feel it is now 
their turn to help those who 
helped them.

The club has made plaus 
with this aim in view. Much 
work has already been done. 
They have studied the pro-

Jau mes nuo miesto apie my
lia tolumo. Čia mus pasiliko 
miesto meras ir kiti augšti val
dininkai. Tarpe jų buvo vienas 
senukas. Meras mane supažin
dino su tuo senuku ir pridūrė, 
kad tai yra tas pirklys, kuris 
užkvietė mane į savo stubą. Aš 
nulenkiau galvą ir tariau jam:

—Labai dėkingas esu tamstai 
už vaišingumą.

Jis neleido daugiau man 
bėti. Nurodė man į netoli 
vintį vežimą ir liepė sėstis 
ta jo. Aš atsisveikinau su 
ru ir valdininkais ir nuvažia
vau su savo nauju globėju.

Mes važiavome apie pusė my
lios didžiuoju keliu, paskiau pa
sukome į mažesnį keliuką. Tas 
keliukas iš abiejų pusių buvo 
apsodintas aukštais medžiais, 
o tarpe tų medžiij prisodinta 
gėlių. Išrodė tikrai gražiai! Aš 
džiaugiausi važiuodamas tokiu 
keliu! Vienok neilgai teko 
džiaugtis. Pamačiau baltus mu
ms; tai buvo palociai mano glo
bėjo. Privažiavome puikiausi 
namą—palocių. Aplinkui apso
dinta įvairiij įvairiausių gėlių. 
Toks aitrus tų gėlių kvepėji
mas, net kvapą užima. Aš nu
stebau. Kaip čia gražu! Taip, 
kaip pasakiškame rojuje.

Namas dviejų aukštų. Kam
bariai didžiausi. Pačiame vidu
ryje namo, po stikliniu stogu, 
fontanas ir maudynės. Kamba
riuose ne daug rakandų. Piano 
irgi neteko matyti nei viename 
kambaryje. Mes perėjome kelis 
kambarius. Paskiau įėjome Į 
pasipuošimij kambarį, kuriame 
buvo jo moteris ir dukterys.

and talented songstress Helen, 
has taken it upon himself to 
eonduet a campaign for yoimg 
men interested in sports... As 
I understand he has acquired 
quite a number... So, anyone 
interested.. Come on and join.

AT MARQUETTE PARK... 
Tom Valentine was out in Mi- 
chigan... His most prominent 
occupation while there was 
that of mule-riding!..

... * NOISE, * as person- 
ifiend by Frank Druk- 
tainis... In this respect he 
seems most efficient... For the 
benefit of those interested... 
He wishes to be addressed as.. 
DAY.

NEW MEMBERS.......  Tony
Zibitis, Sam šalčiunas, George 
Greben, Tony Panzovic, Frank 
Puszas , Charles Saratauskas, 
Irene Yurionas, Ella and Etta 
Zolan, Mildred Krakauskas, 
John Gerulis, Walter Jaraška, 
Victor Palonis, Walter Ameri, 
Marianne Stouts, Joe Prožin- 
ski, Phyllis žemaitis. Totai 
L.Y.S. Membership to date...

John ^Sudantas; 
on Park—Yours Trtfly 
Street—Pending 
Park

AT BRIDGEPORT . . ■ • •1 i,. į » - 1 ■ 17
seems that the sočiai 
committee is in need of 
assistance (?)... Thus there 
have been eleeted two charm
ing lasses to assist our ad; 
mirable reporter in the fulfiU- 
ment of her tasks... Estelle 
Parker and Margaret Nor- 
wich.......... Lašt weeks meet
was enlivened by the vivacious 
music, as furnished by Chucky 
Malonis and his accordion..
More Power to yąu, Don Car- 
los!... The majority of the 
members were dancing,

AT ROSELAND 
told that

14,50
Tai yra didelis pirkimas ir visi juo pasinaudokite.

R-O VE,.JUT
FURNITURE CO. Ine.

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROĄD 

Tel. Šeęley 8760 ’ ’
CHICAGO, ILL.

CENTRAI DISTRICT FURNITORE COMPANY
JOE JOZAITIS. Mgr.

\ 3621-3623-3625 SOUTH HALSTED STREET
• 1 * ***- ' * > < * • » . v « » ♦ » t . ,

■■ t’ ....! • ■■ ■■ ■ 1 . . • ■■ .

“HOTPOINT” yra produktai visiems žinomos 
GENEĘAL ELECTRIC COMPANY 

Elektriniai dulkių valytuvai dabar žymiai numuštomis 
kainomis:

NAUJI $90 Ef| I pertaisyti $Q g 
už ............... I (rebuilded) už
Jus daug esate girdėję garsinant, kad 
parsiduoda už $8.—$10.—7
General Electric išdirbystės Midget Rądio parsiduotų 
už mažiau negu $24.50.
Vienok dabartinio išpardavimo metu pas mus gausite 
General Electric Midget I|adio už

VALGOMOJO KAMBARIO SETAI
Tikra dovana jūsų namams! Grąžus Setas, ūž'kai
ną, kurią jums lengva bus užmokėti! Stalas ir še- 
šios kėdės, viskas ............L._.... $AQ Q|-
___ _______________________________________________

BE JOKIU IMOKEJIMŲ
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RADIO
Budriko Programas

Duodame Paskolas ant 1-mų Morgičių

žan

Canal 1678-9

Buvo pasamdyti namą nugriauti

mo-

pen

Bet “Bookai

$100,000 moteriškei 
už prarastą meilę

$98.00 Namų Frieze arba 
Mohair Seklyčiom Setai

Turi labai svarbų pra 
nešimą padaryti

įstaigą, Fcderėl Sa 
VVashington, D. C.

Priima narius be užmokesčio; 
šiandien rengia vakarą Town 
of Lake.

$58.00 7-nių dalių Valgo 
mų kambarių setai

„ $29.95

gemble- 
rių” įstaigos nusi
gando; užsidarinėja

aišku, kad 
istoriškam “Li- 

Žygiui eina prie

Čepukaitės - Cha p 
muzikos grupė ren
kasi sekmadieniais

Apsidirbo su keleiviais trauki 
niūi bevažiuojant tarp Chica 
go-Kankakee; rado jų auto 
mobilį

Pereito trečiadienio susirin
kime Valerijos čepukaitės-Cbap 
organizuojamos orchestros bu
vo nutarta repeticijas laikyti 
sekmadieniais, kaip 2:30 po 
pietų, vietoj trečiadieniais kaip 
buvo pranešta^ NĄUJIENOSE. 
Vieta ta pati

plėšikai nušoko nuo

Rekomenduoja šeimi
ninkėms pirkti avieną

Maloy išeikvojęs 
$500,000 kinomato- 
grafų unijos pinigu

čia reikia pridurti, kad pilie
čių vyrų nepilietės moterys 
turi palengvinimų pilietybės i- 
sigijimui. Joms nereikia pir
mų popierų. Joms nereikia lauk- 
ti penkių metų padavimui pi
lietybės prašymo. Piliečio vyro 
nepilietė moteris gali gauti pi
lietybę išgyvenus vienus metus 
toj valstijoj, o pusę metų ta
me paviete, kur prašo piliety
bės. Egzaminus betgi turi taip 
išlaikyti, kaip ir nepiliečiai vy-

Girdėkite musų radio programą rytoj, Nedėlioj, 11-tą valandą prieš 
pietus iš stoties W. G. E. S.

Du kart įvažiavo į 
elevatorių stulpą 

į dieną

Majoras Kelly j Wa 
shingtoną reikalau 

ti $265 milionu

Joniškiečių kliubas 
vis daugiau juda- 

kruta

Vakar federaiiame teisme pa
sibaigė įdomi byia dėl prarastos 
meiles. Joje figūravo žymus 
apysakų rašytojas, Henry Bed- 
ford-Jones, ir jo dvi žmonos. 
Pirmoji žmona reikalavo $200,- 
000 iš antrosios žmonos už jos 
buvusio vyro menės paviliojimą.

Džiury išnešė nuosprendį, ku-

Raudonos Rožės Kl. 
komisija atsišaukia į 

Ciceriečius

Chicagos mėsos rinkos infor
macijos biuras rekomenduoja 
šeimininkėms šiandien pirkti 
avieną. Tai busią ekonomiš
kiausias mėsos pirkinys.

visai 
kus.

Netrukus gaus filozofijos dak 
ta r o laipsnį iš Chicagos Unl 
versiteto.

Čepukų na
muose, 1534 N. Oakley Blvd.

Penki nauji nariai prisirašė 
— trys smidkos, dvi cello.

Darbas eina sparčiai. Orches
tra jau gavo pakvietimų rody
ti keliose vietose. Muzikai su 
entuziazmu metasi darban.

ir išvyks j Kauno 
profesoriauti, šį 

žmogų susitikti ga- 
kuriems tos progos 
sekmadienį. Verta 
nes tas žmogus, at-

3222-26 So. Halsted Street
Telephone VICTORY 4226. 

J. W. KALEDINSKAS, Manager.

Bytoj, Nedėldienį, 11-tą va
landą prieš pietus įvyksta re- 
guliaris Progress Krautuvės 
leidžiamas programas. Kaip ir 
visuomet, taip ir šį sykį pro- 
gramo išpildyme dalyvaus žy
mių dainininkų, kurie padai
nuos daug gražių dainelių. O 
prie to, Progress Krautuvė tu
ri labai svarbų pranešimą pa
daryti. Todėl, atsiminkite laiku 
užsistatyti savo radio.

Rep. C. C.

Visi, kurie yra priešingi tam įstatymo projektui, gali 
pareikšti ten savo protestą

apiplėšė ekspresinį 
Chicagos traukinį

Kainos negirdėtai numažintos ant visokių namams 
reikmenų.

Prie Wells ir Wacker gatvių 
yra elevatorių linijos tilto stul
pas. Neapšviestas. Per 24 va
landas, į tą stulpą įvažiavo du 
automobiliai. Pirmoje kolizi
joje buvo sunkiai sužeisti pen
ki žmonės. Antroje šoferis ne
daug nukentėjo, bet iš auto
mobilio nedaug gero bebus.

Chicagoje yra apie 1,100 
gembleriavimo įstaigų, kurios 
didžiumoje daro biznį su arklių 
lenktynėmis. Vakar, jos sku- 
bomis ėmė užsidarinėti, pabu- 
gusios naujo policijos viršinin
ko kap. Gilbert, kuris pareiš
kė, “kovosiąs visomis jėgomis 
su Chicagos padugnėmis ir pik
tadaryste 
sidaro neilgam, tik kol triukš 
mas praeis.

rikon atvažiavo, kiti neišmoko 
angliškai ir nepajėgia išlaikyti 
pilietybės egzaminų.

Jeigu čia gimę amerikiečiai 
visi turėtų išlaikyti sunkius 
pilietybės egzaminus, tai tikrai 
kokia ketvirta dalis jų neišlai
kytų. Tai argi stebėtina, kad 
daugiau kaip ketvirta daHs atei
vių neišlaiko tų egzaminų ar 
negali prie jų prisirengti?

Siūlomas įstatymas vienok 
nori padaryti visuomenės at
matomis tuos ateivius, kurio 
po *tam tikro laiko neišlaikys 
pilietybes egzaminų.

Šiuos ir kitus argumentus 
reikia pateikti šiame antradie
ny Springfielde, kada busi svar
stomos ateivių varžyn^o bilius.

Jeigu neatsiras galinčių va
žiuoti Springfieldan iš Chica
gos, tai bent iš pačio Spring- 
fieldo lietuvių draugijos turėtų 
pasiųsti antradieny savo dele
gatus, kurie ten turi pareika
laut balso.

Budriko programas bus duo
damas ryt dieną, lygiai 1 vai. 
po pietų, t. y. sekmadienį, iš 
WCFL radio stoties. Turėsite 
malonumą pasiklausyti gražių 
dainų ir Budriko šaunių muzi
kantų: smuikininko-virtuozo ir 
akordionisto. Kiek teko nugir
sti, bus ypatingai įdomus Ma
kalai.

Todėl nepraleiskite šio pui
kaus programo, kurį duoda Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, adresu 3417 South 
Halsted st. Prie šios progos 
tenka pastebėti, kad Budriko 
krautuvė dabar yra pripildyta 
nauju staku radių, skalbiamų 
mašinų, parlor setų ir refrige- 
ratorių, kurie yra dviejų rųšių: 
elektra ir gesu operuojami. Pa
matykite. K. K.

1922 m. ištekėjimas už piliečio 
nebeduoda moterei pilietybės, 
arba antraip vertus, ji nepa
meta savo originalės pilietybes.

Danauski, 7120 S. Rock 
St., atsiuntė sekamą klau

Chicagos majoras Edward J 
Kelly, laimėjęs su kaupu Chi
cagos rinkimus, išvyko į Wa- 
shingtoną.

Jis tenai, reikalaus 265 milio- 
nų dolerių Chicagos viešų dar
bų finansavimui. Majoras tar
sis su pašalpos administrato
rium Hopkins, ir mano, kad pi
nigus gaus.

265 milionai dolerių 
sunaudoti: pastatymui 
to Chicagos paežerėje, 
mui nuolatinės mugės

jaunam moksliniu 
kui A. Grybei

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

var- 
prie

busią 
airpor- 
įrengi- 
(paro

dos), naujoms vandens filtravi
mo stotims ir kanalizacijai, ir 
gatvių ir ielų pataisymui.

Tarp kito ko, majoras kal
bės ir apie Illinois bedarbių rei
kalus. Balandžio 15 d. išsibai
gia visi pašalpai skinti pinigai.

riame paskyrė antrą j ai žmonai 
užmokėti pirmąjai žmonai 
$100,000.

Jei taip, tai kartais apsimo
ka meilę prarasti.

$32.50 Aržuolo Medžio 
BREAKFAST SETAI

$19.95

Chicagos Circuit teisme bu
vo užvesta byla, kurioj Maloy 
kaltinamas išeikvojimu $500,- 
000 iš Chicagos Kinomatografų 
operatorių unijos iždo.

Bylą užvedė International 
Alliance of Theatrical State 
Emploeys and Moving Picture 
Machine Operators, kurios sky
rium buvo chicagietė unija.

Skundėjai per ilgą laiką per
žiūrinėjo unijos skyriaus kny
gas, ir rado, kad jos buvo ne
tiksliai vedamos. Dabar, visi 
buvusieji unijos viršininkai pa
traukti atsakomybėn, kartu su 
Maloy našle. Iš jų reikalau
jama pinigus grąžinti unijai. 
(Maloy buvo nušautas kiek lai
ko atgal, kai važiavo automo
biliu, ęhieagos pasažeriu*. Ma
loy buvo unijos “diktatorius”).

$50.00 CONSOLE RADIOS

„ $29.50

C. Genis,
K. P. Deveikis,
P. Kočiunas,
C. Šarkis,
V. S. Radavičia

Federaliniai agentai ir 
cija vakar sujudo ieškoti 
kių drąsių banditų, kurie 
virtadiehį vakare apiplėšė 
presinį traukinį, važiuojant iš 
Chicagos į pietus.

Policijai pasisekė surasti au
tomobilį, su kuriuo plėšikai pa
bėgo po apiplėšimo. Jis buvo 
užtiktas Chicagos Northsidėje

Kai traukinys.' “Louisianne” 
sustojo prie 63-čios gatvės sto
ties, keturi vyrukai į jį sulipo. 
Atrodė, kad vienas kito nepa
žinojo. Tik vėliau, kai tratu 
kinys buvo apie 15 mylių nuo 
Chicagos, jie išsitraukė revol
verius, ėmė šaudyti į vagonų 
lubas, ir suguldė keleivius. Juos 
apvalę, 
traukinio—ir dingo

Apie moteris, kurios 
nėra pilietės

Simą:
“Gerbiama Naujienų redakci

ja. Turiu vieną klausimą apie 
pilietybę. Jeigu vyras yra pi
lietis, o moteris ne pilietė, ir 
jeigu ji neims popierų, ar jai 
reiks eiti registruotis? Ji ne
dirba. Ją vyras užlaiko.”

Atsakymas. Registruotis dar 
tuo tarpu niekam nereikia. Bet 
jeigu bus priimtas tas ateivių 
registracijos bilius, apie kurį 
buvo minėta, tai reiks registruo
tis ir nepilietėms moterims, nors 
jos ir turėtų piliečius vyrus. 
Tas bilius nedaro jokių išim-

kad nuo jų viskas 
priklauso. Už pasisekimą kredi
tas priklausys 'visai kolonijai. 
Tad, visi ir visos, budėkite, lau
kite. Cicero Vakaras skridimui 
įvyks Lietuvių Liuosybės sve
tainėje, tuojau po Velykų, nes 
lakūnas Vaitkus gegužės 6-tą 
dieną jau apleis Chicago.

Komisija:

$15.00 MIDGET RADIOS

„o $7.95
Daugybės bargenų ant Re 

frigeratorių. Nauji nuo

$67.50 
ir aukščiau.

proga. Mes praeity iš- 
dividentų ir mokėsime 

toliau pagal uždarbio. Kas 6 mėnesį 
savo pinigus galite gauti ant pareika
lavimo.

Vienas bedarbis buvo užmuš
tas ir 6 buvo sužeisti, kai su
griuvo pirm laiko namas, ku
rio nugriovimui bedarbiai buvo 
pasamdyti.

Nelaimė įvyko ties 3831 S% 
State Street, kur stovėjo pase
nęs trijų aukštų mūrinis na
mas. Trečią aukštą darbinin
kai nugriovė, bet kai ėmė dar
buotis su antru* ■ Dūkštu, tai 
namas pats sugriuvo, palaidoda
mas plytose visus darbininkus.

Užmuštasis darbininkas buvo 
Louis Waliczek, 2923 Arch 
Street. Sužeistieji yra E. Mc- 
Kinley, 1908 'S. Dearborn; P. 
Mulkerin, 1717 Mohawk st.; S 
Mirsznienke, 3141 Carlyle pi.; 
Lee Bruton, 1358 Sangamon 
st.; J. Kennedy, 5518 Ingleside 
avė.; W. O’Rourke, 2117 Har- 
rison st.

Vienas bedarbis už 
muštas, 6 sužeisti 
namui sugriuvus

Antradieny balandžio 
Sprinbfielde bus svarstomas 
ateivių registracijos bilius. Tai 
bus viešas nuomonių išklausy
mas valstijos kapitoliuje. Pra
sidės 2 vai. po piet.

Visos ateivių draugijos, bū
damos priešingos tokiam atei
vių varžymui, turėtų antradie
ny pasiųsti į Springfieldą savo 
atstovus išreiškimui protesto 
prieš tą bilių.

Biliaus siūlomas ateivių 
žymas yra bjaurus. Yra 
šingas Amerikos laisvės 
šiai, ir mėgina čia įvesti 
darišką tvarką.

Tas bilius reikalauja ne tik 
ateivių registracijos ir nori 
atimti duoną ateiviams, bet no
ri priversti ateivius tapti pilie
čiais. Tai yra geras dalykas bū
ti piliečiu, bet daugelis musų 
ateivių negali pasidaryti pilie
čiais nors kažin kaip norėtų. 
Vieni nebeatmena, kada Ame-

CICERO — “Pradėtas darbas 
turi būti užbaigtas”.

Tokį pareiškimą padarė Rau
donos Rožės kliubas savo ne
paprastam susirinkime, kuris 
Įvyko trečiadienį, kovo 27 d. 
Didelė didžiuma narių susirin
kusieji pritarė ALTASS atsi
šaukimui pareniti Lituanicos 
II skridimą. Kliubas jau yra 
ALTASS garbės nariu.

Pinigų skriditno įvykinimui 
pritruko, bet visi nori, kad 
tas istoriškas Įeit. Vaitkaus 
žygis butų sėkmingas; irz kad 
Baltoji Gulbė laimingai nutūp
tų musų senojoj Gimtinėje. 
Mes lietuviai turime .įvykinti 
didvyrių Dariaus ir Girėno no
rą, turime iš naujo ryžtis, kad 
laimėjimas pagaliau butų at
siektas, ir kad lietuvis parody
mų nesulaužomąJ pasiryžimą ir 
stiprią valią.
“Garbingai užbaigsime darbą**

šiandien visiems 
prisirengimas 
tuanicos II” 
pabaigos. Garbingai prisirengL 
mą užbaigkime. Musų koloni
ja, Cicero, yra garsi, iš Cicero 
ne viena draugija, daugelis pa
vienių jau yra prisidėję auko
mis. Dabar mes turimi ant sa
vo darbo uždėti antspaudą. Mes 
turime padirbėti, kad nei pas 
vieną neliktų sąžinės grauži
mas, kad dėl mano ar tavo ne- 
prisidejimo lakūnas kelionėje 
turėtų suklupti. Juk kaip tik 
tas įvyko Dariaus ir Girėno at
vejyje. Mes negalime prie to 
daleisti lakūno Vaitkaus.

Ciceriečiai, atsiminkite savo 
pareigą ir prisidekite visi —- 
kiek kas gali, dalyvauti rengia-

Atleidinėja darbi 
ninkus

CHICAGO FLAT 
JANITORIŲ

Rank and File Komitetas 
—' rengia —

ŠOKIUS
SUBATOJ,

Balandžio 6 d., 1935
WEST SIDE HALL, 

2244 W. 23rd Place
Griež Rhythm Aces Orkestras 
prie kurio galėsite smagiai pasi
šokti iki 2 vai. ryto. Taipgi bus 
skanus užkandžiai ir gėrimai. 
Atsilankykite, turėsite smagius 

laikus!

Joniškiečių L. K. Klubas yra 
nutaręs naujus narius priimti 
be įstojimo mokesties. Nariais 
gali būti vyrai arba moterys, 
ba visi turi lygias teises. Mo
kestis klube yra 2 doleriai me
tams. Jokių extra mokesčių nė 
ra*. Nariui mirus Klubas iš ka
sos išmoka 50 dolerių ir nu
perka gražų bukietą už $15 ir 
teikia kitokį patarnavimą. Taip
gi savo nafius, kuriems reika
linga pagelba, sušelpia vieno
kiu arba kitokiu budu.

Visi yra kviečiami pasinau
doti taja proga. Nedaro skir
tumo ar tas žagarietis, ar jo
niškietis arba kitokis — vi
siems lygiai moka pomirtines ir 
teikia visokį patarnavimą.

Kurie norite įstoti arba gau
ti daugiaus žinių apie Klubą, 
tie prašomi atsilankyti į ren
giamą vakarą šeštadienį, ba
landžio 6 d., 7 vai. vak., J. J. 
Ezersko svetainėje, 4600 So. 
Paulina st. Bus šokiai ir silkių 
vakarienė, keksai ir kitokie 
skanumynai namie kepti. Taip- 

Nepilietės moterys, kurios iš- gi geri muzikantai. Prašome 
tekėjo už piliečiu vyrų prieš visus atsilankyti ir patys tik- 
rugsėjo 21, 1922 m., yra pasi- rai patirsite, kad tai dar pa
dariusios pilietėmis per ištekė- mas tokas vakaras rengiamas 
jimą. Bet nuo rugsėjo 21 d.,1 Chicagoje. —B. B.

Illinois Central R. R. dirb
tuvės, kurios po naujų metų 
buvo pašaukę keletą darbinin
kų atgal, praeitą sąvaitę at
leido net 45 darbininkus ir ke
tina dar daugiaus atleisti. Tie, 
kurie neteko darbo praeitais 
metais vis tikėjosi gal gaus 
nors kiek padirbėti šįmet. Pa
sirodo, kad svajones neišsipil- 

Kompanijos nesirūpina 
apie paleistus darbiniu-

FederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

mam vakarėlyje, kuriuo rūpin
sis Raudonos Rožės- Kliubas.

Ciceriečiai, budėkime!
Komisija iš savo pusės dės 

visas pastangas, kad darbą pa
daryti pasekmingu, bet tas dar 
nereiškia

Building Association 
(Naujienų Spulka)

Yra priimta i Federal Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje.

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir kapitula Federal *Home Loan 
Bank suteikė galimybe daryti pa
skolas ant pirmu mortgičiu. To
dėl visi kam reikalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulką 
1789 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

Ofiso valandos: 9 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietų. 
Antradieni ir šeštadieni 
iki 8 valandai vakaro.

Pasinaudok 
mokėjom 4%

Lengvus išmokėjimai,.
Nuolaida už senus rakandus ant naujų.

Krautuvė atdara rytoj nuo 10 vai. ryto iki 4 v. po piet

PROGRESS j i KRAUTUVE ATDARA 
Nedčlioj nuo 10 v. ryto iki 4 vai. po piet

EINA DIDIS

PRIEŠ-VELYKINISVeiklios Čikagos lietuvės 
terys balandžio 7 dieną, 
madienį, 812 W. 33rd St. 
trame aukšte), 4 valandą po 
pietų, rengia vakarienę su ma
žu programų 
bei pagerbti.

Grybė netrukus baigs moks 
lą Čikagoje 
universitetą 
rimtą, tylų 
Ii visi tie, 
nebuvo, šį 
atsilankyti, 
vykęs iš Lietuvos, ilgai gyve
no Čikagoje ir mokinosi, — ne
turėtų čikagiečiai lietuviai ne
žymiai to praleisti. Nebūtinai 
turi būti gerbiami tik tie, ku
rie apie save sukelia “triukš
mą”, bet ir tylus kultūros žmo
nės turi būti tinkamai pastebė
ti. (Vakarienė — 75 centai).

Arėjas Vitkauskas.

Taupyk savo pinigus apsaugotoje įstaigoje. Musų Dr-joj 
kiekvienos ypatos turtas apdraustas iki $5,000.00 per

U. S. Govcrn
C L. Ins. Corp,

$70.00 Naujos Mados Ta 
pestry PARLOR SETAI

$37.50
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LIETUVON IR ATGAL SU BUICKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

..................... .............    i

Autobusais važiuoti, kurie ei
na tarp didesnių apskrities 
miestų, brangiai kainuoja. O 
automobilių pasisamdyti tai tris 
kart daugiau kainuos, kai au
tobusu. Ir tokie keleiviniai au
tomobiliai yra senos išdirbys- 
tės, dažnai kelyje stigriuna ir 
tuomet, suprantama, vis turi 
baigti savo kelionę pėkščias.

Patartina kiekvienam, kuris 
tik gali, važiuojant Lietuvon 
vežtis automobilių. Kad ir kiek 
daugiau kainuotų pervežimas 
kiek išmokama už traukinių ir 
autobusų transportaciją, bet to 
smagumo, kokį turi turėdamas 
automobilių Lietuvoj.

Nei vienas nemainytų ant 
kelių šimtų dolerių.

Automobilius vežtis laivais 
yra patogu. Yra geresni tam 
tikri įtaisymai užkėlimui auto
mobilių ant laivo viršaus ir 
nuleidimui.

Laivui pasiekus uostą, rei
kia laukti tik vieną valandą 
ir jau gali važiuoti.

Skersai Vokietiją galima per
važiuot į pusantros dienos. Vo
kietijos keliai taip jau geri, 
kaip ir Amerikos. Gali ir taip 
greit važiuot, kaip greit auto
mobilius tratikia.

Ątvažiavus į Lietuvą, kaip 
minėjau, turint automobilį, di-

kai 
au- 
juo 
au-

kai-

uki-
au-

su ar- 
padaro

Katiną

dėsnio malonumo turėti nega
lima.

Kaimietis nusistebi, 
žmogus išlipęs iš gražaus 
tomobilio mandagiai su 
kalba. Lietuvoj, kurie turi
tomobilių, yra labai išdidus ir 
su kaimiečiu1 nelabai nori 
bėti.

Lietuvoj ir stambiam 
ninkui nėra galima įsigyti
tomobilių. Ir dvarponių mažas 
skaičius juos teturi. Katrie ir 
turi, tai tik senos Amerikos 
išdirby stčs automobilius, su
kuriais amerikiečiai važinėjo 
7 ar 8 metai atgal. Kai Lietu
vos keliais važiuoji 30 mylių 
per valandą, tai kaimiečiui at
rodo, kad tai velniškai greit. 
Kaimietis ir labai greit 
kliu važiuodamas tik 
10 mylių per valandą.

Iš mano tėviškės į
yra 70 mylių ir ima su arkliu 
nuvažiuot suvirs tris dienas. 
O aš įsisodinęs tėvuką ir bro
lį j savo Buicką nušoviau per 
dvi valandas. Kad ir lėtas va
žiavimas juos labai stebino ir 
jie vien tik tarp savęs su iš
gąsčiu laukė ir kalbėjo, kada 
pradėsime kilt į orą. Jiems at
rodė, kad toks smarkus 
mas gali ir automobilių, 
aeroplaną, iškelt į orų.

(Bus daugiau)

bėgi
kais

VAKAR IR
North Side ALTASS 
renkasi pirmadieni

ŠIANDIEN
Oficialėmis skaitlinėmis, ma

joras Kelly gavo 799,060 balsų 
Į t antradienio rinkimuose. Repu- 

blikonas Emil C. Wetten gavo 
167,106, o trečios partijos kan
didatas Jenkins '— 88,025. Vi
so balsavo 1,068,311.

Vakar policija padarė “obla- 
vą” prieš ubagus. Suėmė 47 
“suvargelius”, kurie prašinėjo 
iš praeivių dešimtukų puodu
kui kavos.

Keturi žmonės, du vyrai ir 
dvi moterys, buvo sunkiai su
žeisti, kai su* automobiliu įva
žiavo į eleveiterių stulpą ties 
Wells ir Wacker Drive kam
pu.

Garsusis Ziono pranašas Vo- 
liva atsidūrė teisine. Jis buvo 
išmestas iš miestelio kontrolės 
antradienio rinkimuose, o da
bar neteks kontrolės ir įvairių 
įmonių

Pirmadienio vakare, 8 valan
dą, northsidiečių ALTASS sky
rius šaukia atstovų ir vietinių 
darbuotojų susirinkimą Bubsi u- 
vių Unijos svetainėje; ant Ash
land Blvd. ir Vau Buren St., 
No. 1550 W. Van Buren St., 
C. Kairio ofise, Room 204.

Geistina, kad draugijų atsto
vai ir darbuotojai susirinktų 
kuoskaitlingiausiai, kadangi yra 
skubtis reikalas pasiruošti į ba
landžio 13-14 dd. įvykstantį Ba- 
zarą ALTASS naudai Lietuvių 
Auditorijoj. Ten northsidiečiai 
turės savo stalą ir reikalinga 
pasirūpint, kad tą stalą pada
rius žingeidžių, pelningu ir pa
traukiančiu. Ten ir kitos ko
lonijos turės panašius stalus, 
tad northsidiečių pareiga pasi
rodyti ką mes išgalime.

Ypač geistina, kad susirinki
me dalyvautų skaitlingai musų 
moterys. Nepamirškite pirma
dienio vakare, 8 vai., balandžio 
8 dieną, Kairio ofise. Kviečia 
Sekretorius.

kurios ten randasi.
i

SLA 260 kuopos susi 
rinkimas į RADIO

MARŲUETTE PARK.—SLA 
260 kuopos bertaininis susirin
kimas įvyks 7 dieną balandžio, 

|2 vai. po pietų, A. N. Masu- 
Įlio real estate ofise, 6641 So. 
Westem Avė.

Nariai ir narės yra kviečia
mi dalyvauti šiame susirinki
me, nes yra daug svarbių rei
kalų, kurie turi būti aptarti. 
Taip pat malonėkite atsivesti 

Jau pirmiau buvo minėta ir ,savo <J™U*US bei pažįstamus 
"Naujienose”, kad šiais me- Pr>sirašyti prie SLA 260 Jcp. 
tais musų dėdei B. Vaitekūnui Pallock, Sekr.
sukaks 60 metų amžiaus, 40 .—.—______
metų jo scenai darbuotės ir 30 . _
metų ženybinio gyvenimo. Taiį(Rengia vakarėlį, kad 
yra net sykiu trejos sukaktu-j nunirki! ilirhtiniiic! 
vės. Dėdė nusiskundžia, kad nUPirRW. UirUlHllUS 
jau nebejaunas amžius ir de-1 dantis
presija sunkina jo gyvenimą. }|

Taigi man rodos mes ChH 
cagos lietuviai ir artimi jo] 
draugai, atsimindami jo nu- ... ... .
veiktus gerus darbus labui lie-1labal sunkioje padėtyje, 
tuvybės, turėtume jį paremti |r 
ne aukomis, bet ve kokiu budu

Amerikos kompozi 
torių muzikos 

. koncertas

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

B. Vaitekūno trejos 
sukaktuvės

-------- ---
j| BURNSIDE — čia yra ren
giama Bunco Parė dėl sušelpi- 
rho Prano Baubko,- kuris yra 

Per 
| keletą metų jis, turėjo dantų 
i ligą, bet nebuvo pinigų gydy- 
j tis — vis lauke geresnių laikų. 

Dėdė B. Vaitekūnas dalyvau-i Bet priėjo prie galo. Negalėda- 
ja Naujienų Konteste, tad kįe- mas kentėti, su draugų pagel- 
no Naujienų prenumerata jau ba nuėjo pas ^daktarą, 
baigias ar kurs nori užsirašyt apžiūrėjęs visus dantis, 
Naujienas, atlikti tą per jį, pa
šaukiant telefonu: Canal 8500.

Arba kam reikalinga kas 
nors iš namų reikmenų pasi- 
pirkt ar mainyti pašaukit jį į 
Peoples Furniture krautuvę te
lefonu Hemlock 8400.

Tuoin mes jo sukaktuves pa
gerbsime ir materiališkai jį pa
rengsime.

Šį sykį tiek apie musų dėdę. 
Jo geras draugas. —A. R.

Vieny metu mirties 
sukaktuvės

VINCAS MAKAVECKAS
persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 7 d. 6 vai. vakare, 
1934 m., sulaukęs pusės am
žiaus. Gimęs Žagarės mieste, 
Šiaulių apskr. Amerikoj išgy
veno 33 metus. Paliko didelia
me nubudime moterj Magde- 
leną, po tėvais Rudytė, sūnų 
Vincentą, marčią Katryną. 
dukterj Paulina ir žentą Cari 
Block, tris brolius, 3 seseris ir 
daug giminių. Liko palaidotas 
balandžio 12 d. Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse.

Mielas vyre ir tėveli, ilsė
kis šios šalies žemelėje. Spau
džia tavo krutinę šaltoji že
melė, o musų širdis liūdėsi s. 
Išauš pavasaris, 
ta, džiugins visų 
tu brangiausis 
daugiau. Apleidai 
žinai.

Nuliude liekame
Moteris, Sūnūs, 'Duktė, Marti, 

Žentas ir Gimines.

atgys gam- 
širdis, bet 
nebesugryši 
mumis am-

kuris 
juos 

dantų, 
rengia

ištraukė. Paliko be 
Draugai ir pažįstami 
jam Bunco parę, kad sukėlus 
pinigų ir nupirkus dirbtinus 
dantis. Parė bus balandžio 7 d., 
604 E; 90 Placc. Bus ne tik 
lošiama Bunco, bet bus ir dau
ginus žingeidumo. Kurie galite, 
malonėkite atsilankyti ir pa-,, 
remti šį gerą darbą. —B.

m

Paulinio ne Wood 
gątvė

Ketvirtadienio “Naujienose” 
tilpo žinutė apie Joniškiečių 
Kliubo rengiamą vakarėlį. Ten 
buvo paduotas klaidingas gat
vės antras^ 'Wopd St. Turi 
būti So. Paųįiną St,

Joniškiečių L. K. Klitibas ren
gia vakarą šiandien, balandžio 
6 d., J. J. Ežerskio svetainėj, 
4600 So. Paulina St. Malonė
kite visi šitą antrašą įsitėmy- 
ti. -a- * B. B.

Rytoj vakare General Motors 
bendrove transliuos simfonijos 
koncertą, kuris bus pašvęstas 
išimtinai Amerikos muzikai. 
Programe dalyvaus dirigentai ir 
kompozitoriai, Henry Hadley, 
Schelling, George Gershwin, 
Howard Barlow, Sigmund
Spaeth ir dainininkė Sophie 
Braslau.

Programą perduos NBG tink
las, nuo 7-ių iki 8-ių vakare, 
(WLS, 860 k.c., Chicagoje).

PROGRAMAS
1. Scherzo Diabolique

Henry K. Hadley 
Henry K. Hadley, Conductor 

General Motors. Symphony Orchestra
2. The Springs Song of the 

Robin Woman from
,“Shanew'is” Charles W. Cadman 

Sophie Braslau
Henry K. Hadley, Conductor 

General Motors Symphony Orchestra
John Aldėn Carpenter

3. (a) “The Hurdy-Gurdy” from 
“Atdventures In A Perambulator”

(b) “Turkey In The Straw” 
Arranged by David Guion

Howard Barlow, Conductor 
General Motors Symphony Orchestra
4. Rhumba (world premiere)

George Antheil 
Howard Barlow, Conductor 

General Motors Symphony Orchestra
5. “A Victory Bali”

Ernest Schelling 
Ernest Schelling, Conductor 

General Motors Symphony, Orchestra
6. (a) “The Cry of Rachel”

Mary Turner Salter 
(b) “My Old Kentucky Home”

Stephen Foster 
Sophie Braslau

Ernest Schelling. Contuctor 
General Motors Symphony Orchestra
7. Concerto in F for Piano

and Orchestra
2nd and 3rd Movements

George Gershvvin 
George Gershwin

Howard Barlow, Conductor 
General Motors Symphony Orchestra

----------- H------;*------ -
Siunčiame Gėles Telegramų i viso 

pasaulio dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės vestuvėms, bankietams ir 

, pagrabams.
3316 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7314.Chicage. III.

I.

8:30 y ai. ryto 
Radio Stotis

7 - ■ i • •

WGES
1360 kilocycles

*

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredą ir 
Pėtnyčią

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

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

MODERN MILLWORK & SUPPLY 
CO. (Ne ikorp.) 3000 Archer Avė. 
Tel. VIRgihia 1914. Lentos — Sta
tybai Medžiaga — Stogdengystė 
Dykai Apskaitliavimas.

Davids Sash and Door 
Company 

3280 Archer AveM 
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
TeL LAFayette 5723

LUMBER

Čia
susirasit
ko
t ik 
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORDIONS

ACCORDIONS — Nauji ir Vartoti 
žemiausiomis kainomis mieste. Lek
cijos dykai su kiekvienų akordijonu. 
Specialės “Jazzo” ir “Hamony” 
jstrukcijos. Praderantiems speciales 
8 lekcijos už $6.00 j mėnesi. įsteig
ta 10 metų. WALLES, 1722 South 
Ashland Avė. CANal 3640.

I BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

AJAX LUMBER & 
VVRECKING CO.

(Ikorporuota)
įsteigta — 15 metų 

jNAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA, PLASTER

BOARD

452 West 47th Street
T«l. YARds 185fr—1857 ... .. ■■.■■■... ... ......... ..... ......... ............ fc....

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
čepukaitė-Chap, 1584 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131._____________

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATENG

ŽELVIS BUILDING CO. 
KONTRAKTORIAI

Statom naujus ir taisom senus na
mus. Muro, Cemento, Medžio ir Stog
dengystė. Lengvi išmokesčiai ar
ba cash. Gaisro apkainavimas 
(statementai) ant namų ir rakandų.

3358 So. Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 6327. ’

šaukite K. čepukas Tel. Brunsvvick 
9131 arba Lafayette 5277.

Barberystčs Mokykla
BARBĖK COLLEGE

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darbą už že
mą kaina.

J. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė., Cicero, III.

' * Tet. Cidfero 645

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti ši amatą mu
su moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kaina. jJarbcris visuomet tu
ri darbą. Atšilankykit ir patįs patirkit 

TRI—CITY BARBER COLLEGE, 
Ine.

809 South State Street 
610 W. Madison St.

NUO PARALYŽIAUS
FROM PARALYSIS

KNYGOS
BOOKS

Paralyžius arba Nuvytimas. Para
lyžius užgauna visokias dalis kūno 
visokiais budais, padaro bejiegėmis 
rankas, kojas, nugarą; atima kalbą 
ir. t. t. DAR-ME-LA laužo ir tru
pina paralyžiaus veikimą ir atneša 
palengvinimą. Butelis $2.00, gali
ma nusipirkti

DAR-ME-LA LABORATORY, 
1715 N^Hermitage Avė., Chicago III.

NAUJIENA! 
NAUJIENA!

Naujiena dėl jus lietuvių! Pir
ma Lietuviu Spiritualistu Bažny
čia South East Sfdėj. Spiritualis- 
tų Bažnyčia veda lietuvys kuni* 
gas. Atsilankykite ir pasiklau
sykite Tikra ' Dievo Žodi, kuris 
.išganys pasauli;

Asmeniškas skaitymas: Utar- 
nike ir Ketverge nuo 6 vai. vak. 
ir 10 vai. vdk.

Subatoj Gydymo Pamaldos 10 
vai. ryte. '

6732 South Cottage

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

T A I'P GI

Senu ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St.. Chicasro. 131

H ’ ■

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

KAILIAI
FURS

Laike 
muose, 
avenue, 
skyrėte,

gaisro, kuris kilo na- 
728 N. Springfield 

sudegė 74 metų atsi- 
Mrs. Mary Anderson.

GERB. Naujienų skaityto-’ 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. ,

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

Petras Pilitauskis
su šiuo pasauliu balandžio 8 dieną, 8:30 valandą 
sulaukęs puses amžiaus, gimęs Raseinių apslaų 

Sodalės keime. Amerikoj išgyveno 37 metus.
Persiskyrė 

ryte 1934 m., 
Kražių parap., _____

Paliko dideliame nubudime moterj Juzefą, dukterį Ęronislavą, 
žentą Juozapą Walskį, anūką Edwardą, švOgerius, švogerkas ii 
gimines.

Liūdnai atminčiai musų brangaus Vyro ir Tėvo bus laikomos 
šv. Mišios St. Rose of Lima bažnyčioje — 48th and Ashland 
balandžio 8 d., 1935 m. 7:00 vai. ryto ir šv. Kazimiero Klioštoryje 

‘ 8:00 vai. ryto. kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti j pamaldas.

Jau praslinko metai kai tave musų mylimas Vyras ir Tėvas 
nelaimingoji mirtis ištraukė iš musų tarpo. Musų širdyse palikai 
neužgydomų žaizda, o namuose neužpildomą tuštybę. Mes tavęs 
brangiausis Tėve laukiame sugryštant bet musų laukimas veltui. 
Visokios gėlės pranyksta ir vėl sugtyžta, bet Tave Viešpats pa
siliko kaipo išrinktą gėlelę amžinai. Laikui bėgant, užmirš Tave 
draugai, bet tu musų brangiausis pasiliksi musų mintyse ir šir
dyse amžinai.

Mylėjome Tavę, kuomet buvai gyvas; taipgi neužmiršime Tąve 
ir dabar, kol per musų maldas nejvesime Jus i Viešpaties namus.

Nuliūdę lieka: Moteris, Duktė. Žentas, Anūkas, švogerfai, 
švogerkoe 4r ‘Giminės.

EMILIJA HATCHES 
po tėvais Janeliunaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 5 d. 8 vai. ryte 1935 
m., sulaukus 23 metu amžiaus, 
gimus Chicago, III. Palikd di* 
deliame nubudime vyra Ed« 
ward, sUnu Edward 4 metu, 
tėvą Juozapa Janeliuną, sese- : 
ri Elzbieta Mažeika, švogerj 
Juozapą, broli Jurgi Janeliu- 
na, brolienę Petronėle, uošvj t 
ir uošvienę Antaną ir Marijo
na Ačius, pusseserę Agotą 
Druseika. pusbroli Petrą Tin- 
tiri, 3 švogerkas Ida Margis, 
vienuole Sesuo Incarnata it 
Violet Ačius ir gimineš. Ku* 
nas pašarvotais randasi 3227 
Lituanica avė. Tel. Boulevard 
0469.

Laidotuvės ivyks pirmadie
ni, balandžio 8 d. 8 vai. ryte 
iš namu i šv. Jurgio parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pabaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nuly
dėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Emilijos Hatches 
giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir Suteik
ti jai paskutini patarnavimo 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Vyras, Sūnūs. Tėvas, Sese-, 
rys, švogėriai ir Giminės.

Patarnauja laiddtuvhj direk
torius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1438.

V' • **■ v i ’’’ Al‘‘■ V •'i Y ' -f'" L ’ '''

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Westem Avė. 

Detalia rakandų skyrius. $450 varto
tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po $15, $25. 
$85 ir $850. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d. miegkamb. se
tas $98. Parior sėt. $25—445. Cash 
ar išmok. Vakarais iki 9. ned. iki 4.

RAKANDAI
FURNITURE

ŠTORACC RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ........ $25.00 
$300 kaurai ............................ $35:00
Parior, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00 

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

KĄILIO
Palermas, Jakets, Skarfos, Čokeriai 

VELYKOMS 
$5.00 ir Auk$.

Mes pertaisysime jūsų senus kailius 
dėl jus ir turėsite naujai stylluotą

ADLERBLUM

5150

pelerina (cape).
DAVID . Z 

įsteigta 1906
6510 S. Halsted St

9 vai. vakare
iš stoties
WSBC

kiekvieną seredą
NAUJIENŲ 
MUZIKALIS 
PROGRAMAS

Normai

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

Jau laikas pasiųsti savo gimi
nėms dovanėlę. Jus žinote, kad 
jie jos laukia. NAUJIENŲ Pi- 

Įnigų Siuntimo Skyrius malo 
niai jums patarnaus.

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

MES REKOMENDUOJAME
Overland

• r ■ .-<■ > • ’i

Kentucky
, Straight 

Bourbon 
Wiiiskey

Agcd ln 
Wood

18 Mos.

Heavy Body 
Smooth & 

Mellow
NATHAN KANTER

MUTUAL 1IQUOR CO.
Tel. Yards 0803

Siutai ir Topkautai
DĖL VELYKŲ <Rsi PADAROM ant $ U K| 
UŽSAKYMO ■ VdiVV

ir virš.
Atdara vak. iki 9 v. v. Nedėlioj 

nuo 9 v. r. iki 12 pietų
L & F TAILORS

3516 SO. HALSTED * STREET

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25 * m 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St.
_______ kampas Marshfield

STOGAI
BOOFING

THE BRIDGEPORT liOOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystėa 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsr 
žappataria lietuves bankai



v. ; : .k: J*'- *-i.’v. 'i f?• *
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NAUJIENOJ Chicago, III.

STUDENTAI PAGELBĖS PILDYTI PILIE
TYBĖS POPIERAS: UŽLAIKYS SAVO OFISĄ

Ofisas Bridgeporte, J. C. Varkalos 
raštinėje

turalization, Washington, D. C. 
už $2*50 dėlei “certificate of 
arrival”, kuris paliudija apie 
jūsų atvykimo aplinkybes. At
eivis bus pašauktas į teismą, 
kad formaliai padarius “Decla- 
ration of intention”, 
rią reikia užsimokėti
teismo klerkui. Liudininkai pir- 

nereikalin- 
ap-

už ku-
$2.50

Pirmadieniais, pradedant ba
landžio 8 d., nuo 6 iki 8 vai. 
vak., lietuviai studentai padės 
ateiviams pildyti pilietybės po
pierius, Bridgeporte, 3243 So. 
Halsted St., J. C. Varkalos ofi
se. Visi, kurie tik turite klau
simų pilietybės reikalais, kvie
čiami atsišaukti.

Aplikantas dėl pilietybes tu- miems popieriams 
ri būti teisėtai įvažiavęs į Jung-|gi, ir ateivis gali pasirašyti 
tinęs Valstijas. Jis turi būti - likaciją padėdamas ženklą, 
apsigyvenęs jurisdikcijoj to gu jis nemoka rašyti, 
teismo, kuriame jis nori pa
reikšti norą tapti piliečiu, ar
ba priduoti pilietybės prašy
mą.

Kad pareiškus norą tapti 
liečiu arba išsiimti pirmus 
pierius, ateivis turi būti 
metų amžiaus ar daugiau.

P»- 
po- 
18

Pirmas žinksnis
Ateivis turi gauti “prelimi- 

nary application” Form A-2213 
pašto ofise, 433 W. Van Buren 
St., kambarys 718, išpildyti jį 
ir prisiųsti Immigration and 
Naturalization Service, Post 
Office Building, Chicago, III., 
prie jo prisegdamas dvi foto
grafijas. Jeigu atvykęs vėliau 
kaip Birželio 29 d., 1906. tai 
turi pridėti ir money orderį iš
mokamą Commissioner of Na-

Tada seka laikotarpis, per 
kurį ateivis turi apsipažinti su 
Amerikos kalba, rašyba, ir val
džios tvarka, šiam tikslui yra 
laikomos kliasos visose 
dalyse, rytais, po pietų 
karais.

Vakarines mokyklos, 
laiko šias lekcijas yra:

Austin High —
Pine Avė.

Crane — 
son Blvd.

Englewood
art Avė.

Fenger — 112th & 
ace Sts.

Lakė View — 4015
Ashland Avė.

Schurz — 3601 Mihvaukee 
Avė.

miesto 
ir va-

kurios

231 N

2245 W. Jack-

6201 Stew-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

TAVERN parsiduoda, biznis iš
dirbtas gerai, priežastis pardavimo 
liga. 7013 So. Westem Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

šeštadienis, balandis 6, 1935

Wall-

North

ii jį

SENSACINGAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
Sutaupysite $100.00 iki $300.00

• z.

The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos savo stako pervirš}, 
virš 100 naujai įgytų automobilių tiesiog be pcrkupčių žmonėms.
Pasinaudokite šia nepaprasta proga ir PIRKITE DABAR.
Kiekvienas karas yra atidžiai musų ekspertų mckanikų inspektuotas ir 
mes garantuojame, kad jie yra kaip nauji. • /
Kiekvienam karui duodame 
mėginimo pasivažinėjimą.
Jūsų seną karą priimsime 
mis jums sąlygomis.
DODGE Paskiausias 1932, 

nupirktas mažiau kaip 
nu atgal. Garantuotas 
naujas. Kainavo virš 
Musų kainą 
tiktai .... .

BUICK — 1934 
Važiuotas 
3uo mylių, 
garantija, 
jbudavotas 
parsiduoda tiktai $450

90 dienų raŠy.ą garantiją taipgi 5 dienų iš-

mainais, balansą galėsite mokėti tinkamo-

Sedan 
90 die- 

kaip 
$1,250. 

$295
DeLuxe Sedan. 

mažiau kaip 
Turi naujo karo 

Su šešiais ratais, 
tronkas, ir t. t.

PONTIAC Naujausia 1933 De- 
Luxe Sedan beveik nevartotas. 
Šeši dratiniai ratai, išbaigtas 
vidus, ir beveik nau- 
jas motoras. Tiktai

FORD Paskiausis 1984 DeLuxe 
Sedan. Taip geras kaip die
ną kai apleido dirb- $A"7IZ 
tuve. Tiktai ..... ...............I U

CHRYSLER 1933 Sedan. Neturi 
jokios dėmės. Parsi- 
duoda už tiktai . V ■ v

STUDEBAKER — 1933 Sedan 
Garantuotas kaip $97 K

naujas. Tiktai    » ■

GRABAM 1933 Sedan 
kajp naujas. Tiktai .... M I w

- ..... - ----------  r- ------ T—, ------ . r, į

CHRYSLER Coupe Paskiausis 
1932, atiduosim 
už tiktai .... .... .....

NASH 1932 Sedan. , šeši dratiniai 
ratai, didelis tankas. Gražus 
karas, reikia pamatyti, kad
K?“' $285

BUICK 1930 Scdafi. Puikus visais 
atžvilgiais. C4

Tiktai  .................  I OO
PACKARD 1931 Sedan. Kaip nau-

&... .........  *295
PIERCE - ARROW De Luxe.

Kaip naujas. Tik- $375
REO Sedan De Luxe, 1932 

Paūkausime už 
tiktai ..... .........

HUPMOBILE—1933 DeLuxe Sedan.
Tiktai .................  $295

Ir daugelis kitų. Pasinaudokite šia pastebėtina proga ir PIRKITE DA
BAR. Su kiekvienu karu duodame musų neaprybuotą garantiją. Mes 
priimsime jūsų seną karą kaipo {mokėjimą. Lakusį tinkamomis jums 
sąlygomis.

ATDARA KAS VAKARĄ IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAK.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
4750 Washington Blvd., kampas Cicero Avė.

(Pilnesnis sąrašas pirmadi 
nyj).

Antras žinksnis
Kad 

ateivis 
araciją ne mažiau kaip du* me
tu atgal ir nedaugiau kaip sep- 
tynius. Jis ttiri būti išgyvenęs 
J. V. be ilgos pertraukos ne
mažiau kaip penkis metus, o 
kauntej, ne mažiau kaip 
mėnesius.

gavus antrus popierius 
turi būti padaręs dek-

Siūlo šarvuotą auto
mobilių prokurorui 

Courtney

šešis

Ateivis turi turėti du 
ninkus, kurie patys yra 
čiai, kurie pilnai žino, kad ap
likantas išgyveno reikalauja
mą laiką J. V. ir t. 
tikri, kad aplikantas 
komingo karakterio 
kad jis įsitikinęs į

liudi- 
piliė-

t., ir yra 
yra atsa- 

žmogus;
principus

J. V. Konstitucijos, jog jis at
liks “savo dalį”, kad 
principus palaikius.

šiuos

antrus 
pasira-

šią aplikaciją arba 
popierius ateivis turi 
šyti savo rankraščiu. Jis turi 
kalbėti angliškai. Mokestis už 
“failiavimą“ šio 
$5.00, mokama 
klerkui.

prašymo yra 
tiktai teismo

Paskutinis žinksnis
Kad visą tą atlikus, ateivis 

turi gauti “Application Form 
A-2214”, ją atsargiai išpildyti, 
kad nepakreipus faktus, ku
riuos jis pridavė pildydamas 
pirmus poperus, ir nusiųsti Im- 
migration and Naturalization 
Service, U. S. Gourthouse, 
Adams and Clark Streets, Chi
cago, Illinois, kartu su dviem 
fotografijom. Kitos visos smulk
menos bus aplikantui aiškina
mos naturalizavimos ofise, ii 
jau bus nurodyta kada ir kur 
pribūti su liudininkais.

Devyniosdešimts dienų pra
ėjus po pristatymo prašymo 
tapti piliečiu, aplikantas bus 
pašauktas prieš teismą, kad už
baigus jo prašymo svarstymą 
Liudininkai irgi turi atsilanky
ti teisme. Tada ateivis turi

Cook apskričio prokurorui 
Courtney siūlomas šarvuotas 
automobilis, d šarvuotis siūlo
mas, kad apsaugoti jo gyvybę, 
nes trumpą laikfį' 'atgal prieš 
Courthey buvo padarytas pasi
kėsinimas.

PRANEŠIMAI
ALTASS Northsidės Skyriaus At

stovų ir Veikėjų susirinkimas {vyks 
pirmadieni balandžio 8 d. Kriaučių 
Unijos svetainėj, C. Kairio kamba
ryj, 8 vai. vakare.

Visi komitetai ir Northsidės vei
kėjai malonėkite susirinkti, kad ap
kalbėti Bazaro reikalus ir kaip ge
riau sutvarkyti savo stalą rengia
mam Bazare. Valdyba.

Bridgeportas — Simano Daukanto 
Draugija laikvs mėnesini susirinki
mą sekmadieni balandžio 7 d. 1935 
12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėje, 3138 S. Halsted 
St. Nariai būtinai kviečiami pri
būti, nes bus svarbių klausimų ku
riuos būtinai turime v apsvarstyti. 
Taipgi kurie nariai esate pasilikę su 
mokestimis būtinai privalote pasi
rūpinti, kad reikale nenustotumėte 
teisių ir pašelpos. Taipat atsives
kite narių prisirašyti draugi jon, 
ypač jaunuolių nuo 18 iki 30 {sto
jimas be mokesčio. P. K. sekr.

Brighton Paric — Lietuvių Keis
tučio Pašalpos Kliubo mėnesinis su
sirinkimas {vyks nedėlioj balandžio 
7-tą d. Hollywood (Yuškos) svetai
nėje 2417 W. 43rd St.

Visi nariai prašomi esąte skait
lingai atsilankyti, nes yrą daug svar
biu raportų ir tariipų. Susirinki
mas prasidės 12-tą. vai. dieną.

St. Narkis sekr.
Draugijos šv. Petronėlės susirin

kimas ivyks nedėlioję balandžio 7, 
1 vai. po pietų, šV. Jurgio parap. 
svet. Narės malonėkite atsilankyti.Narės malonėkite atsilankyti. 

O. KliuČinskaitė rašt.

Draugijos Dramos-Dainos ir švie
sa paskutinis susirinkimas atsibus 
eedėlioj balandžio 7 d., 2 vai. po 

iet, Colonial. Hali, 5436 S. Went- 
iworth Avė. I šitą paskutini susirin
kimą yra kviečiami visi nariai ir na
rės Draugijos Dramos-Dainos ir švie
sos. Nepribuve i ši susirinkimą vė
liau nebus progos {stoti i tą drau
giją prie kurios dedasi Draugija 
Drama-Daina ir šviesa.

Kviečia Komitetas.

progą pasirodyti kiek jis išmo-! Store. 
Izn anio Amorilrna ffvvonima iv Jacksko apie Amerikos gyvenimą ir 
kokiu budu jis yra prisirengęs 
prie jo prisitaikinti.

Teismui radus, kad aplikan
tas vertas pilietybės, jis paima 
ištikimybės priesaiką ir gauna 
pilietybės popierius— “Certfi- 
cate of Citizinship”.

Lithuanian University Club 
Pilietybės Komitetas.

GERA MALIAVA IR VARNIŠAS
Tiesiog iš dirbtuvės dol jus už 

25% iki 40% pigiau* Midland 
Paint Companys Factory Outlet 
---- j./ 1765 W. Ogdon Avė. (prie 
Jackšon Blvd.)

HAYmarket 2390 
Mes pristatom

■>ii I. ...............     iii................

CLASSIFIEDADS
Automobiles

PARDAVIMUI , automobilius Stu- 
debaker Standard 6 -Sedan. Gerame 
stovyje. 4011 S. Campbell Avė,

-c- . y

1 i

MOVING
Prieš persikraustant pašaukite 

LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “estimation” 
kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS
2649 W. 43 St.

Visokios lazdos. žemos kainos.
Darome apskaitliavimus. 

STAR WINDOW SHADE CO.
1. H. HRUfeY, Prop.

2111 So. Crawford Avė. 
Tel. LAVVndale 6139, Chicago. 
Langams Uždangalus (Shądes) 
darome ant užsakymo. Taipgi 

Inme ir pataisome uždangalus.

III 
na
va-

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musu 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi 
mus duodame dykai.

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE WORKS

3408 Archer A v. Tel. Lafayette 8743

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PAVASARINIAI BARGENAI
Baru fikčeriai — Soda Fountains 

— Showkėsai — Cash Registeriai — 
Lunch Kaunteriai — Kėdės — šal
dytuvai — Barbecjue Roasteriai — 
Pečiai — štymo Stalai — Bar Stik
lai — Indai — Nauji arba vartoti 
už bargenu kainas. Mes perkame 
vartotus krautuvių fikčerius ir. 
staką. Musų sąlygos prieina- 
miausios. Pabandykite GREEK 
AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprūpinam ir. toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO.,
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
Chicago. III.

BILLTGHETM COMPANY 
KRAUTUVĖMS ĮTAISAI

Nauji ir Perbudavoti Barams, 
Lunchruimiams, Bučernėm, Kepyk
lom, Delicatessen įtaisai, ir t. t. 
Specialus įtaisai ant Užsakymo. Per
kam Senus arba Priimam i Mainus.

1607-11 So. State St.
VICtory 8370

ANT PARDAVIMO — visi gro- 
sernės fixčeriai — Visus ant sykio 
ar atskirai. 3324 S. Halsted St.

—O—

FIKČERIAI parsiduoda pigiai dėl 
grosernės, pilnai {rengti, parduosiu 
sykiu ar atskyriu. 4601 S. Wells St.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI geras German 
Police šuo — garantuojamas — įtai
kome Store. 3336 Lituanica Avė. Tel. 
Yards 0955.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUODU Campbell Player pi
aną kaip naują.

4011 S. Campbell Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, be skirtumo tikėjimo, nuo 
28 iki 38 metu. Nepaisau su vie
nu kūdikiu, bile išmintinga ir išti
kimo gyvenimo. Esu vidutinio am
žiaus, nevartoju svaiginamų gėrimu. 
Esu linksmo budo, patinkamas ant 
visko. Meldžiu rašyti laišką. Vyrai 
nerašykite. Box 242, 1739 South
Halsted St., Chicago, III.

PAIEŠKAU savo mylimo sunaus 
Louis Garbus. Pirmiau gyveno 
Baltimore, Md., potam Louisville, 
Ky. Cincinatti, Chicago, Philadel- 
phia. Jau keletas metų negaunu jo
kios žinios nuo jo. širdingai' mel
džiu jis pats ar kas kitas pranešti 
man kur jis yra, už ką busiu labai 
dėkinga. Mrs. F. Garbus, 678 W. 
Saratoga St., Baltimore, Md.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

NORIU pusininko i aludės bizni, 
pirtis ir 5 ruimai •— Renda $40 i 
mėnesi — vyras ar moteris.

4625 So. Paulina St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS anglies pardavė
jas salesman. Alga ir commission. 
Turi turėt gerą patyrimą. Atsišau- 
kit laišku Box 225, Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

AGENTAI reikalingi pardavinėti 
refrigeratorius ir skalbiamas maši- 
nat ant komiso. Atsišaukite 
2034 W. 51st St.

DEGTINĖS PARDAVINĖTOJAI— 
turinti pąckage store ir tavern kos- 
tiumierius. Mokame augščiausi ko
misą. Cornell Liųuor Co., 2038 W. 
51st St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

MERGINA prie abelno namų dar
bo, 3 šeimynoj, be virimo, $5 i sa
vaite ir užlaikymas. Mrs. Stone, 
3747 Eastwood Avė. Keystone 1966.

—u—

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo — Mokestis ir guolis — 924 
W. 69 St. 2ros lubos.

o——

REIKALINGA patyrusi veiterka 
j restauranią. Nepatyrusios neatsi
šaukite. Martin’s Restaurant, 6236 
S. \Vestern dve.

For Rent
RENDON vienas arba daugiau 

kambarių, vandeniu apšildomi, gy
venti sykiu su maža šeimyna pen
kių kambariu flate.

7115 S. Honore St.

ANT RENDOS vieta dėl galiūno 
barai ant vietos, renda pigi, gara
džius 2 mašinoms ir 5 kambariai 
gyventi. 2950 Normai Avė.

ANT RENDOS ar pardavimo Sto
ras ir fikčeriai, patogi vieta dėl bile 
biznio, 5 kambariai dėl pagyvenimo, 
didelis beizmantas.

2305 So. Oakley Avė.

PASIRENDUOJA 6 kambarių 
flatas ant antru lubų, pečium šil
domas, mūrinis namas, kampinis 
$24.00 i mėnesi.

4359 So. Maplevvood Avė.

GERA PROGA
Ant RENDOS buvusi 

M. Meldažio svetainė su 
namu, visais barais ir 
rakandais.

Kreipkitės pas
JUSTIN MACKEWI€H 

2324 S. Leavith St.
Te}. Ganai 1678

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambariai dėl 

pavienių arba vedusios poros tarpe 
dviejų gatvekarių linijų. 6818 So. 
Ashland Avė.

RENDON apšildomas kambarys 
pavieniam arba ženotai porai prie 
mažos šeimynos .

7042 S. Campbell Avė.

ŠVIESUS kambaris ant Bridge- 
porto dviem jaunom merginom ar 
vyrui, ateikit 5 vai. vakare, 715 W. 
34 St. 2ros lubos.

RENDON Šviesus kambarys prie 
mažos šeimynos. 6750 S. Campbell 
Avė., 2ros lubos. t

KAMBARYS ant rendos apšildo
mas prie švarios šeimynos, vyrams, 
merginoms ar ženotai porai. 7039 
So. Maplewood Avė. 2 lubos .

NE JAUNAS vyras paieško ap
šildomo kambario prie mažos Šei
mynos Marųuette Parke, netoli 
streetkariu 70 St. ir 71 St. Rašykit 
Box 241, 1739 S. Halsted St

PASIRENDUOJA kambarys pa
vieniui ar vedusiai porai. Apšildo
mas, daugiau patirsite ant vietos. 
1883 So. Spaulding Avė. Telefonas 
Rockwell 6242.

PARDAVIMUI grosemė ir kito
kių smulkmenų. Nebrangiai par
duosiu su namu ar be namo.

3063 W. 39 PI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

LUNCH ROOM ir Tavern parda
vimui. Dirbtuvių aplelinkėi. 6 pa
gyvenimui kambariai užpakaly. 
5642 W. 65 St. Tel. Hemlock 5303.

TAVERN parsiduoda, biznis iš
dirbtas per daug metų. Vienai 
moteriai perdaug darbo.

3749 So. Halsted St.

PARSIDUODA kriaučiaus šapa, 
biznis išdirbtas per daug metu, prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

748 W. 35.h St.

EXTRA PARDAVIMAS. Barzdas- 
kutykla gražiai {rengta; biznis 
gerai išdirbtas, 1827 S. Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių šapos 
įrengimai. Geri, labai pigiai. Krautu
vė nuomai su kambariu gyventi. Ge
ra vieta, 1054 W. 59th St.

PARDUOSIU saliuna arba palik* 
siu geriems Žmonėms su laisniais ir 
užstatais. Aš turiu važiuoti i Lie
tuva dėl žmonos mirties. Veikite 
greitai nes aš neužilgo išvažiuoju. 
Nesigailėsite nes geriausias kampas 
visame Roselande. Nėra kito nuo 
pat Pullmano ir per kelis blokus ap
linkui, fikčeriai ir visas {rengi
mas.

10758 So. Edbrooke Avė.

GROSERNĖ ir Bučernė pardavi
mui su ar be namo. Labai pigiai— 
Geromis sąlygomis. 2953 W. 59 St. 
Pašaukite Rcpublic 8931.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė Brighton Pa r k apielinkėje, viskas 
įrengta, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai. Krcipkitsė Box 240, 
1739 S. Halsted St.

Farpis for Sale
Ūkiai Pardavimui

80 AKERIU su staku ir mašine
rijoms, geri budinkai ir teamas ark
liu, prie gero kelio, netoli miesto — 
Del platesniu žinių rašykite A n to n 
Buchnus, R. 2, Box 22, Hart, Mich.

44 AKERIU farma ant 123rd St. 
(McCarthy Rd.), 1 mylia nuo Le- 
mont, 8 kambariu namas, nauja bar- 
nė. geras grūdams sandėlis, vištiny- 
čia, 9 karvės, 2 arkliai, ir visas 
įrengimas. Kasdien {plaukia $5 
nuo vietinio pieno rauto. Mrs. Mary 
Markiewicz..

Exchange—Mainai
MAINYSIU 6 kambarių. 2 lotai, 

60 pėdų, be mortgičių, furnace 
doma namą ant farmos arba 
gaso stoties su biski žemės. 

2820 S. Leavitt SL 1; ■ 1.4 -n. M r ■ . r

šil- 
ant

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

«#^^M*****MR*WW^^*W*-*******^**WW*I<*WM«R*^*^^

PARDAVIMUI 2 flatų namas po 
7 kambarius adresu 3836 S. Wash- 
tenaw avė. Kaina $2500. Atsišau
kite Tel. Columbus 5344.

PASINAUDOKITE proga kol dar 
marketas nesukilo — moderniškas 
du flatis. po penkius ruimus, karš
tu vandeniu anšildomi. su sleeping 
porčiais. 30 pėdų lotas, randasi tarp 
70 ir 71mos Artesian Avė., viskas 
bus apmokėta up to date už sekamą 
sumą $7800.

Kitas yra geras pirkimui arba 
mainymui ant cottage, 2 flatai po 
penkius ruimus su government pas
kola ant 18 metu, randasi tarp 70 
ir 71st So.

Bizniavas 
Westem ir 
rity lease’o 
brangiai.

Maplewood Avė.
namas ant 69 tarp 

Rockwell St., dėl secu- 
arba galima pirkti ne-

FARMA 
žemės, namas, barnė24 akrai _____ ......

summer resortas La Port, Indiana, 
geras bargenas.

Atsišaukite
2502 W. 69 St.

2 FLATIS, akmeninis frontas, 
5—5 kambariai. 2 fumace, modemiš
ki, bargenas už cash, mes turime 
parduoti palikimą.

6322 So. Laflin St.

PARSIDUODA foreklozeriai na
mai. Už mažiau negu morgičiai. 
Cach arba išmokėjimui — West- 
saide, Southsidėj. Bridgeporte, Brigh
ton ir Marųųette Park apielinkėse.

Mūrinis 4 flatai po 5 kambarius, 
kaina $2M50. Medines ir murinės 
Cottages po 4, 5 ir 6 kambarius, 
kainos: $1,175, $1,850, $1,500, $1,800 
ir $2,000. Mūrinis 4, 5 ir 2 kamba
riai viškose, $2,500. Mūrinis 6 fla
tai, $5,000. Mūrinis 2 flatų $4,650.

Farma 80 akru, gyvuliai, mašinos, 
gera Žemė, gražus budinkai, sodnas, 
prie pat kelio ir prie miestelio — 
jūsų tėviškė, kaina tiktai $2,450. 
Kazys Urnikas.

Adresuokite:
CHAS. URNICH,

56 W. Washington St. Room 514% 
Chicago.

Mūrinis 2 flatų $4.650.

BARBERNĖ — geroje vietoje, 
gerai išdirbtas biznis — parsiduoda. 
Priežastis — mirtis. 2203 W. Cer- 
mak Road, Canal 1689.

BIZNIAVAS mūrinis namas 3 fla
tai ir Storas, parduosiu arba mai
nysiu. Agentams komisas.

1049 W. 59th St.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ par
davimui — Biznis išdirbtas per 25 
metus — Dabartinis savininkas lai
kė 12 metu — Parduosiu už teisin
ga paslulijima. Lafeyette 0185.

BARGENAS — Parsiduoda dviejų 
flatų po 4 kambarius muro namas— 
augštas basementas — dviejų karų 
garadžius, Brighton Parke —• 4609 
So. Rockwelll — Savininkas gyvena 
6648 So. Washtenaw Avė. 1 lubos.

TAVERN pardavimui ant karu li
nijos: Biznis gerai išdirbtas. Pil
nai {rengtas, pašaukite po 7 vai. va
kare, 6701-03 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 kambarių mūri
nis namas naujai pastatytas, pavie
nis garadžius. Kaina $2500. 

10821 S. Troy St

IEŠKAU bile kokio darbo. Esu 
nepersena moteris. Matykit po 5 
vakare subatoj ir nedėlioj. B. 
Dambrauskas, 3727 S. Lowe Avė., 
Chicago, III. pirmos lubos užpakaly.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
hė maišytų tautų apgyventa vieta, 
biznis išdirbtas. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažo morgi- 
čiaus, 246 S. 13 Avė. Maywood, III.

PARDAVIMUI medinis namas 2 
flatų dėl nugriovimo. Kam reika
lingas materijolas. taipgi 4 flatų 
medinis namas mainysiu ant nebran
gios faunos. Ant Petrauskas, 8826 
S. Lowe Avė.
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