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Jau susitarė pakelti III. 
prekių taksus

Gubernatorius Horner ir Chicagos meras 
Kelly sutarė pakelti prekių taksus

Vladas Kurkauskas 
skiriamas Klaipėdos 

gubernatorium
Vokiečiai sakosi nenorį Klaipė

dos, vien norj pildymo Klai
pėdos statuto

CHICAGO.—Po trijų valandų 
konferencijos, gubernatorius 
Horner ir Chicago meras Kellv 
sutarė pakelti Illinois prekių 
taksus 50 nuoš. ir vieton dabar 
imamų 2 nuoš., imti 3 nuoš., 
kartu uždedant taksus ir visuo
menės aptarnavimo jstaigoms, 
taip kad teks mokėti prekių 
taksus ir už vartojamą elektrą, 
gasą, ar telefoną.

Tie pinigai eisi neva bedar
bių šelpimui ir pakėlimu taksų 
tikimąsi sukelti dar $26,000,- 
000.

Federalinė gi valdžia reika
lauja, kad valstija sukeltų į 
metus laiko $36,000,000 savų 
bedarbių šelpimui, jei nori gau
ti pagelabą ir iš federalinės val
džios.

Abu jie, gubernatorius ir mė- 
ras, sutarę dar ir dėl kito pla
no, kuris dar nėra skelbiamas, 
bet kuris irgi veikiausia liečia 
budus išvyliojimui iš žmonių 
daugiau pinigų.

Gubernatoriui Horner susita
rus su meru Kelly dėl pakėlimo 
taksų, manoma, sumažės pasi
priešinimas tam -taksų. pakėli
mui pačioje JegisLatyroje ir da
bar legislatura sutartą taksų 
pakėlimą greitai praves, ypač 
kad jau ir rinkimai yra praėję 
ir politikieriams nebetenka tiek 
labai paisyti balsuotojų.

O betgi visą laiką meras skel
bė, kad jis esąs priešingas pre
kių taksų kėlimui, nes tai esą 
butų praščiausias būdas rišti 
bedarbių šelpimo klausimą.

Nuo pakėlimo taksų, sakė 
jis, labiausia nukentėtų netur
tingieji žmonės, kurie perka 
mažesniais kiekiais ir moka 
mažesnėmis sumomis. Jie su
mokėtų keleriopai daugiau pi
nigų, negu pripuola jiems mo
kėti.

Tą savo priešingumą pakėli
mui taksų Kelly pareiškė dagi 
sugryžęs iš Washingtono. Bet 
pasimatęs su gubernatorium sa
vo nusistatymą atmainė.

Dabar esą gubernatorius 
svarsto apie išleidimą labai 
smulkių pinigų-stempų, kuriais 
žmonės galėtų užmokėti savo 
prekių taksus, kad galėtų išeiti 
šioks toks vienodumas.

Skubinsis pravesti pakėlimą
* taksų

Susitaręs su mėru Kelly dėl 
pakėlimo prekių taksų, guber
natorius Horner vakar išvyko j 
Springfieldą versti legislaturą 
tą taksų pakėlimą k negrei
čiausia priimti.

Susitarus dviems didžiau- 
siems bosams, nesitikima dabar 
didelių kliūčių legislaturoje ir 
manoma, kad prekių taksų pa
kėlimas bus priimtas iki atei- 
načio penktadienio.

Bus stengiamąsi pakėlimą 
taksų pravesti kaipo skubos bi- 
lių, kad pakėlimas taksų įeitų 
galion už 10 dienų po biliaus 
priėmimo. Bet tam reikia die- 
jų trečdalių balsų.

Pakėlimas gasolino taksų 
galbūt bus atidėtas.

Pašelpų darbų bilius 
pasiųstas preziden

tui pasirašyti
WASHINGTON, bal. 7. — 

$4,880,000,000 pašėltų darbų bi
lius, kurį kongresas jau galu
tinai priėmė, tapo skubiai pa
siųstas prezidentui Rooseveltui 
pasirašyti. Spėjama, kad jis 
pasirašys bilių rytoj, išlipęs į 
krantą Floridoj.

Turtingas bedarbis
AMBRIDGE, Pa., bal. 7. — 

Koroneris tirdamas paslaptingą 
mirtį bedarbio liejiklų darbi
ninko Wasyl Pancjak, 53 m. 
iš Fair Oaks, Pa., jo batuose 
rado paslėptus $5,830 pinigais. 
Banko knygutė rodo, kad jis 
be to dar banke turi'$6,000. Jo 
žmona sako, kad jis dar turi 
$15,000 vertą dvarą Lenkijoje.

VARŠAVA, b. 7. — Vienas 
vaikas Liubline paslaptingai su
sirgo vidurių skaudėjimu. Pa
darius operaciją jo viduriuose 
rasta 89 viniai, Sriubai ir gele
žies šmotukai. Jis neatsimena 
juos prarijęs. Spėjama, kad 
jis prarijo būdamas mažu kū
dikiu.

“Lituanica II” gabens 
laiškus t Lietuvą

. i ‘ \

Skrisdamas j Lietuvą su “Lituanica II” Fe
liksas Vaitkus nugabens tam tikrą apribotą 
skaičių laiškų nuo Amerikiečių jų giminėms ar
ba draugams. Šitie laiškai turės nepaprastą 
svarbą “Lituanicai II” perskridus per okeaną.

Laiškas ir jo nugabenimas kaštuos $2.50. 
Kas nori tokiu keliu pasiųsti laišką Lietuvon, 
tegu tuojau duoda užsakymą ir prisiunčia pini
gus ALTASS Centrui, 1739 South Halsted St, 
Chicago, III. Užsisakiusiam bus pasiųsta spe- 
ciaMs konvertas ir popiera kartu su instrukcijom.

Laiko paliko nedaug, iki Feliksas Vaitkus 
išskris, todėl norintieji šia proga pasinaudoti, 
yra prašomi pasiskubinti.

ALTASS VALDYBA.
t -. > , , 4 . *• . • * x *1 l I ?

KARALIAUČIUS, bal. 7. — 
Lietuvos valdžia Klaipėdos kraš
to gubernatorium nutarusi pa
skirti Vladą Kurkausą. Bet vo
kiečiai nemano, kad pakitęs 
Lietuvos nusistatymas linkui 
Klaipėdos.

Rytų Prusijos gubernatorius 
Koch sako, kad atsteigimas nor
malių santykių tarp Lietuvos 
ir Vokietijos priklai/sąs išimti
nai nuo Lietuvos, nes puolikė 
esanti Lietuva, o Vokietija, 
girdi, tik ginasi.

Vokietijai visai nenorinti 
Klaipėdos krašto, bet tik no
rinti, kad butų pildomas Klai
pėdos krašto stautas. Girdi, 95 
nuoš. Klaipėdos gyventojų su
daro vokiečiai, kurie negali pa 
siduoti žemesnei lietuvių kultū
rai. Bet jeigu per Klaipėdos 
statutą tas kraštas btitų paves
tas “augštai” nacių “kultūrai”, 
tai Vokietija sutiktų atsteigti 
su Lietuva normalius ekonomi
nius ir politinius santykius.

Bet vokiečiai, pasak gub. 
Koch, skaito padėtį rimtą, nes 
mano, kad užpakaly Lietuvos 
stovi Rusija, kuri kurstanti 
prie nesutikimų, nenorėdama, 
taikos rytų Europoj.

■

Hammond, Ind. — Edward 
Singleton (viršuj) tapo paliuo- 
suotas iš Michigan City kalėji
mo, kur jis išsėdėjo keturis 
metus visai nekaltai. Paliuo- 
suotas jis tapo po įto, kai Ralph 
Harvvood (žemai) prisipažino 
papildęs prieš keturis metus 
plėšimą, dėl kurio buvo nuteis
tas Singleton.

Meksikai gręsia ge
neralinis darbinin

kų'streikas'

NACIAI LAIMĖJO Kapt. Eden po kon- Lietuva jau įteikė 
DANZIGO RINKIMUS ferencijų jau sugry- protestą Vokietijai

BERLYNAS, bal. 7. — Ofi- 
eialė Vokietijos žinių agentūra 
paskelbė, kad iš iki v 9:45 vai. 
šiandie suskaitytų Danzige 159,- 
564 balsų, naciai gavo 9Ę,265 
balsui, socialistai—24,134, ka
talikų centro partija —18,934 
r lenkai—5,142. Likusieji bal

sai buvo atiduoti komunistams, 
arba pagadinti.
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Vakar Danzige buvo 
lemiančios reikš

mės rinkimai
»

Naciai skaito, kad vakarykš
čiai rinkiniai buvo lygus, ple
biscitui

žo įLondoną dėl demonstracijų

10 žmonių užmušta, 
50 gi sužeista vie

sulo]
McCOMB, Miss., bal. 7. — 

šioj apielinkėj perėjo tornado, 
nuo kurio skaudžiai nukentėjo 
Gloster ir Gillsburg miesteliai. 
Viesuloj, kuri užėjo vidurnak
tį, žuvo 10 žmonių ir 50 žmo
nių liko sužeista.

Suėmė už kankinimą 
kalinių

CHARLOTTE, N. C., b. 7.— 
Kalinių kempės viršininkas 
Little ir trys kempes sargai li
ko suimti už nuožmų kankini
mą kalinių. Kaliniai buvo taip 
nuožmiai kankinami, kad dviem 
teko nupauti, kojas. Po to le
gislatura padare tyrinėjimus ir 
atidavė teismui kempės viršinin
kus.

MIAMI, Fla., b. 7. — Prezi
dentas Rooseveltas ruošiasi ry
toj baigti savo atostogas Flori
dos pakraščiuose ir specialiu 
traukiniu gryŠ į Washingtoną. 
Atostogas jis praleido jachtoj, 
žuvaudamas juroj, nes plaukio
jimas jura ir žųvavimas yra 
mėgiamiausias prezidento užsi
ėmimas liuosu laiku.

CHATEAU THIERRY, Fran- 
cijoj, bal. L: ‘ Automobilių 
lenktynėse vienas automobilius 
išėjo iš kontrolės ir įvažiavo 
į žiūrėtojų minią, 3 žmones 
Užmušdamas vietoj, 12 sunkai 
sužeisdamas ir kelioliką sužeis
damas lengviau.

LOS ANGELES, Cal., b. 5.— 
Dvi moterys liko skaudžiai su
muštos perkant mėsą, kuomet 
kitos moterys mėsą boikotuoja 
tikslu ją nupiginti.

MEXICO CITY, bal. 7. — 
Meksikai gręsia visuotinas dar
bininkų streikas, kuris gali kil
ti iš užuojautos jau paskelb
tiems streikams. Bet valdžia 
deda visas pastangas generali
nio streiko neprileisti. -.J,

Prezidentas Cardenas liko pa
skirtas arbitratorium geležinke
lių darbininkų reikalavimų, ku
rie liečia apie 60,000 darbinin
kų.

7 žuvo susidaužius 
Holandijos lėktuvui

BERLYNAS, bal, 7. — Ho
landijos pasažierinis lėktuvas 
susidaužė Brillon kaime, arti 
Kassel. Nelaimėj žuvo 7 žmo
nės, jų tarpe du pasažieriai. 
Lėktuvas skrido j Prahą.

10 žmonių prigėrė 
apvirtus valčiai

LAKE PROVIDENCE, La., 
bal. 7.—Gautomis žiniomis, lai
ke audros apvirtus gyvenamai 
valčiai miškų darbininkų kem
pėj, prigėrė dešimt žmonių.

NEW YORK, b. 7. — Po 
kelių savaičių ligos nuo plaučių 
uždegimo pasimirė Warren De-
lano Robbins, prezidento Roo- 
sevelto pusbrolis ir Jungt. Val
stijų pasiuntinys Kanadoje.

DANZIGAS, bal. 7. — šian
die šis laisvas miestas renkasi 
naują miesto senatą. Tiems rin
kimams naciai pridavė tokios 
didelės svarbos, kad jie vedė 
uoliausią kampaniją. Danzigo 
naciams pagelbėti bi/vo atvykę 
keturi žymiausi Vokietijos na
cių ministeriai, o ir Vokietija 
specialiais traukiniai atgabeno 
buvusius Danzigo gyventojus, 
kad jie galėtų balsuoti šiuose 
rinkimuose.

Vakar dideliame nacių susi
rinkime Danzige kalbėjo pats 
propagandos ministeris Goeb- 
bels, kuris tarp kitokio pareiš
kė:- ■
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“Sekihadienio rinkimai turės 
tas pačios pasekmes, kokias tu
rėjo plebiscitas Saar krašte.”

Jo kalba buvo aiškus kvieti
mas tautų sąjungai padaryti 
plebiscitą šiame laisvame mies 
te.

Naciai, kurie ir dabar turi 
didžiumą miesto senate, siekia- 
si laimėti mažiausia du trečda
liu. vietų. Lenkai šiaip taip su
sivienijo ir išstatė bendrą fron
tą, bet niekas neabejoja, jog 
naciai lengvai laimės pageidau
jamą pergalę.

Lenkijos generalinis konsu
las šiandie užprotestavo sena
tui, kad naciai sumušė Lenki 
jos karininką ir konsulato val
dininką.

Gauta žinių ir apie kitus įvy
kusius susikirtimus tarp nacių 
ir opozicijos miesto pakraščiuo
se, bet policija tą nugina.

Jei naciai laimės pilną per
galę, tai hus pašalinti visi kitų 
partijų valdžios darbininkai ir 
miestą užvaldys vieni naciai, 
kurie darys ką norės, be dide
lių trukdymų iš tautų sąjungos 
komisionieriaus pusės ,kuris ir 
ikišiol į miesto reikalu‘3 nesi
matė.

Ethiopia nenori ka
ro, bet pasiruo

šus gintis
APPIS ABABA, bal. 7. — 

Ethiopia (Abysinijos) karalius 
Haile Selassie pareiškė, kad 
nors Ethiopia ir nenori karo,

Chicagai ir apieHnkei federa 
Ho oro biuras šiai dienai prana 
Sauja:

Giedra, maža permainai tem
peratūroj. ;

Saulė teka 5:22, leidžiasi 6:-
22.

LONDONAS, bal. 7. —Ang
lijos užsienio reikalų ministe- 
rio pagelbininkas kapt. Anthony 
Eden jau sugryžo į Londoną ra
portuoti savo valdžiai apie pa
sitarimus Berlyne, Maskvoj, 
Varšavoj ir Prahoj.

Pirmiausia jis raportus savo 
viršininkui —užsienio reikalų 
ministeriui Sir John Simon, o 
rytoj raportuos visam kabine
tui.

Apie pasekmes kapt. Eden 
kelionių veikiausia nebus skel
biama iki po talkininkų konfe
rencijos Stresą, Italijoj.

Lenkija jau pradeda 
tolintis nuo Vo

kietijos-
VARŠAVA, bal. 7. — Len

kija jau pradeda rūpintis kaip 
atsipalaidoti nuo Vokietijos į- 
takos ir išnaujo labiau susiar
tinti su Anglija ir Francija.

Protestuoja prieš nacių demon
stracijas prieš Lietuvos lega- 
ciją ir konsulatus

BERLYNAS, bal. 7.—Vokie
tijos valdžia gavo firmalį Lie
tuvos protestą. Nota tapo į- 
teikta užsienio reikalų ministe
riui 'baronui von Neurath ir 
prašė sulaikyti Vokietijos laik
raščius ir radio propagandą 
prieš Lietuvą.

Lietuvos valdžia protestuoja 
prieš vokiečių demonstracijas 
prieš Lietuvą įvykusias prie
šais Lietuvos legaciją Berlyne 
ir gituose miestuose. Nota taip
gi primena demonstracijas Til
žėje, kur naciai išdaužė lietu
vių sankrovų ir gyvenamų na
mų langus.

Rusija importuos 
daug Japonijos 

prekių
MASKVA, b. 7. — Rusija 

jau ruošiasi prie importavimo 
dideliame kiekyje Japonijos 
prekių, nes Japonija už ChinL 
jos Rytų geležinkelį mokęs Ru
sijai tik trečdalį pinigais, o li
kusią dalį—prekėmis.

Rusija pirksianti Japonijoje 
laivų, audmenų ir elektros reik
menų.

13 žmonių žuvo susi
dūrus traukiniams

Danijoj
COPENHAGEN, Danijoj, bal, 

7.— Susidūrus dviems trauki
niams vyriausioj Ringe ir Sven- 
borg linijoj 13 žmonių liko už
mušta apie 50 ar 60 žmonių su
žeista.

Nelaime įvyko dėl sugedusių 
signalų.

CINCINNATI, O., b. 4. — 
Streikas Crosley Radio Corp. 
dirbtuvėse liko sutaikintas ir 
3,400 darbininkų laipsniškai 
gryš į darbą.

bet tuo pačiu kartu yra pasi
ryžusi gintis iki > paskutinio 
žmogaus, jei ją pultų Italija 
iri bandytų šalį užimti.

Nors Ethiopia neturi moder
niškų ginklų, bet jis turi pa
skubusius savo narsumu4 ka
reivius.

Ethiopia yra tautų sąjungos 
narys, taipgi yra pasirašiusi 
Kellčggo nekariavimo paktą ir 
dėsianti visas pastangas taikiu 
budu susitaikinti su Italija.

Italija yra nepaten
kinta Anglija ir 

Francija
RYMAS, bal. 7. —Augštuose 

Italijos valdžios rateliuose reiš
kiamas yra didelis nepasitenki
nimas Anglijos politika, kuri 
siekiasi taikos su Vokietija, no
ri visuotino susitaikymo ir ne
nori jokių sąjungų.

Fašistai yra nepatenkinti 
1t francija, kuri pradeda linkti 
prie- Anglijos nusistatymo. Ita
lija gi laikos nusistatymo, kad 
pirmiausia turi būti užmegsta 
tvirta talkininkų sąjunga, ne
žiūrint kokios bus paskiau da
romos sutartys.

Eksplozija palaidojo 
visų Indijos miesteli

BOMBAY, Indijoj, bal. 7. — 
Fejerverkų dirbtuvėj Bambay 
priemiesty ištiko eksplozija, ku 
rioj žuvo mažiausia 16 žmo
nių.

Eksplozija buvo tokia smar
ki, kad ji paliuosavo žemę kal
nuose ir iššaukė kalno nuslin- 
kimą, kuris palaidojo visą ne
didelį miestelį. Jame irgi žuvo 
nemažai žmonių.

HARBOR GRACE, b. 7. — 
Newfoudlando saloj siautė la
bai smarki sniego pūga, kuri 
sutrukdė visą susisiekimą.

Kiek dar trūksta?
I .. ..... i

Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti turi būti 
sukelta.......... ...... —.------------------------- ------------- — $4,750.00

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta ........... .................. ............................ $497.96

Brighton Parko Lietuvių Moterų Kliubas, Chi-
cagoje, auka, priduota per p-ią Zabukienę 5.00 

Roselando kolonijoje surinko J. Ruseckas.......... 4.40
Joe Tumais, grosemės savininkas, 65 W. 103 St.

Roseland, paaukavo  ................................  10.00
VISO .............. J...........................................   $517.36
DAR TRŪKSTA .............................................................. $4,232.64

Taigi šis vajus jau davė daugiau, kaip pusę tūkstančio do
lerių. Stambiausi individualiai aųktojai iki šiol buvo Dr. A. 
Montvidas, kuris paklojo ąntsyk $50.00, ir adv. Kazys Gugis, ku
ris davė dvidešimtpenkinę. Kas paseks šitų dviejų duosnių pro
fesionalų pavyzdžiu?

Laikas bėga greitai, bet kaj kurie veikėjai kolonijose kruta 
labai palėngva. Tik įsivaizduokite: du komitetai rytinėse, ko
lonijose, kur lakūnas F. Vaitkus buvo atsilankęs pereitą vasa
rą, pridavė tik pusę jų sukeltų skridimui pinigų, o kitos puses 
dar iki šiol neprisirengia priduoti H Jie, gal būt, ketįna atsi
skaityti tada, kada lakūnas jau bus Kaune. O tuo tarpu pini
gai yra reikalingi dabar, nes baigiant pasiruošimo darbą reikia 
apmokėti visas sąskaitas.
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Adomas Grybė, M. T. S.

Klaidingas ir Teisingas 
Biblijos Aiškinimas

(Tąsa)
Seniausi pranašų knyga yra 

pranašo Amoso knyga (maž
daug apie 765 m. pr. Kristų), 
kurių galima pavadinti pirmta- 
kunu visų Biblijos knygų.

Pranašų knygos, panašiai 
Pentateuchui, sudarytas iš įvai
rių pranašų sakytų pamokslų, 
vėlesniais laikais sugrupuotų, 
neatsižvelgiant pranašytės da
tos, parašytų kartais net visai 
skirtingų autorių, gyvenusių 
skirtinguose amžiuose.

Paimkim taip vadinamą pra
našo Isaiah knygą. Moksliniai 
tyrinėjimai surado, kad ji yra 
sudaryta iš nemažiau kaip 
dviejų autorių sakytų pamok
slų (o gal jų yra visas tuzi
nas) .

Biblijos mokslininkai pirmuo
sius 39 tos knygos perskyri
mus priskyrė originaliam Is- 
aiah, Judėjos aristokratui, gy
venusiam karaliaus Hezekiah 
viešpatavimo laike (maždaug 
720-692 m. pr. Kr.). Likusius 
gi, kaip skirtingus teologinė
mis bei politinėmis idėjomis, 
priskyrė Nežinomam pranašui, 
kurį paprastai pavadino Ant
ruoju Isaiah.

Iš Isaiah 45 perskyrimo aiš
ki? matyti, kad šis Nežinama- 
sis pranašas gyveno ir rašė Ba
bilonijoje du šimtu metų vė
liau, negu originalinis Isaiah. 
Tame perskyrime pranašas mi
ni Persijos karalių Kyrą, ku
ris užkariavo Babiloniją ir taip 
pat suteikė žydams teisę grj- 
šti j Palestiną. Tas aiškiai ro
do, kad Isaiah, gyvenęs du šim
tu metų prieš tuos įvykius, ne
galėjo parašyti 45 perskyrimo 
ir visų kitų. •

Bet nežiūrint į tai, senoji 
žydų ir krikščionių tradicija 
priskyrė visą knygą Isaiah, Ju
dėjos aristokratui, naiviai ma
nydami, jog jis, kaipo prana
šas, galėjo numatyti politinius 
įvykius už dviejų šimtų metų 
ir kaip dieviškas žynius pava
duoti karaliaus vardą, kuris už
kariaus Babiloniją ir paliuosuos 
žydus iš nelaisvės.

Praslinkus dviem šimtam me
tų po suteikimo Pentateuchui 
šventumo choroterio, pas žy
dus kilo sumanymas apsaugoti 
pranašų rašius. Apie 200 m. pr. 
Kristų įvairus pranašų doku
mentai buvo surinkti ir sugru
puoti j vieną knygą. Skirstymas 
įvyko be atsižvelgimo į datas. 
Nebuvo paisyta ar vienas pra
našas gyveno ir rašė savo gar
sius pamokslus 300 metų vėliau, 
ar anksčiau prieš kitą, bet žvel
gė į panašų skelbiamosios “ži
nios” svarumą. To dėliai Jeso- 
rah, Jeremijo ir Ezekrėlio raš
tams, kaipo 'turintiems daugiau 
puslapių, negu pranašo Amoso 

k arba Hosejos pamfletai, buvo 
suteikta pirmesnės vietos ir jie 
figūruoja kaipo didieji prana
šai.

Kadangi pranašų knygose 
buvo kas tai tokio paliečiančio 
žmonių širdis, tai žydai tiems 
raštams suteikė antrą vietą įs
tatymų svarbumo žvilgsniu. •

Psalmės ir išminties 
literatūra i

Kai kurie senovės žmonės įkū
nijo savo nemirtingumą akme
nyse. Pav., egiptiečiai pirami- 
dose, efeziečiai — Dianos Šven-' 
tykioje ir Roma — koliziejume.' 
, ’ A ■ t \ į
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bet visgi prileidžia Dievo egzis
tenciją.

Jeigu psalmės turi panašumų 
su šumerų himnais, tai' patar
lės yrą Egipto kilmięs.

Tūlas Amenemopet (apie 
1600 m. pr. Kr.) paraše eilę 
pamokinimų savo jaunam sū
nui. Rankraštis vėlesniais lai
kais be abejo, pateko į žydų 
mąstytojo rankas, kurio pamo
kinimus jam nebuvo sunką pa- 
nąudoti savo kūriniui, nes 
Ąipenemopet mintys yra labai 
artimos monoteizmui.

Patarles turi nemaža' pana
šumo su egiptiečių išminties 
literatūra. Sakysime, Jobo kny
ga yra veik kopija Babiloni
jos kūrybos iš už. trečios di
nastijos laikų (maždaug 1900 
m. ‘pr. Kr.)

Kažkoks Tabintul-Eulil, taip 
vadinamas Babilonijos “Jobas”, 
buvo turtingas ir garbingas 
Nippur miesto pilietis, pasižy
mėjęs pamaldumu, dorumu ir 
ištikimumu dievams ir žmo
nėms.

Bet staiga jis neteko visų 
savo tiMų, draugų. Be šitų ne
laimių užklupo jį dar viena — 
sunki liga. Kada jis kančių kan
kinamas šaukėsi dievop, dievai 
jam nesuteikė palengvinimo.

Čia Babilonijos autorius, kaip 
kad ir žydų, atvaizduoja tei
singo ir doro žmogaus vaizdą, 
kuris kenčia visai neužtarnau 
tas kančias ir kuris negali su
taikinti savo kentėjimų su Die
vo teisingumu. Pagaliau pasi
duoda dievų valiai ir visi jo 
kentėjimai dingsta.

Hebrajų Jobo knygos auto
rius, be abejo, pasinaudojo Ba
bilonijos “Jobu”, senų,,, tautos 
folkloru ir Jobu kaipo tos dra
mos herojų. Knyga dabartinėj 
savo formoj yra produktas ke
tvirto šimtmečio prieš Kr.

Neaiškios kilmės yra taip 
pat meiles dainų rinkinys, taip 
vadinama Gjesmių giesme. Kai 
kurie mokšlininkai yt 
tikėti, kad prieš tai^į 
buvo hębrajų tautos
tos ir paverstos bibliniafii tik
slui, tos meilės dairios-bttvo su
rištos su Babilonijos TommU- 
zo — Ištar religinių kultu. To- 
ront’o Universiteto profeso
rius, L T. Meek, savo komen
taruose “Song of :Songs” nu
rodo, kad Babilonijos kylaraščių 
literatūroje dainų struktūra 
yra ta pati (besimylinčioji po
ra reprezentuoja flirtuojančius

Bet žydai nekalė stovylų iš ak
menų bei marmuro, ale varto
jo kitą priemonę atsiekti ne- 
įpirtingumą. Būtent — raštais. 
Jie rašė nenuilštamai. Visą žy
dų tautos istoriją galima at
vaizduoti jų raštais.

Apie 200 metų prieš Kristų 
likosi jau sugrupuotos ir “už
antspauduotos” pranašų kny
gos. Tuo pat laiku ėmė rody
tis ir kita nauja raštų grupė, 
būtent — Psalmės ir išminties 
literatūra, kuri sudaro trečią 
žydų Biblijos dalį, taip vadina
mi Raštai.

ši grupė bene bus įdomiausia 
ir moderniškiausia iš visų Se
nojo Testamento skyrių, nes 
jame lyg kokioj dėžutėje su
krauta įvairios vertybės, čia 
telpa moralinė filosofija, him
nai, raudos, meilės dainos, ro
mantinė literatūra, patarlės, 
psalmės, sonetai ir apokolipės.

Gražiausi ir kilniausi žydų 
sielos troškimai randasi išreikš
ti psalmėse. J.ose daugelis žmo
nių rado suraminimo įvairiuose 
atsitikimuose ir amžiuose. Ne 
visos psalmės turi žydų dva
sios žymes. Niekurios jų, kaip 
kad išreiškiančios nuodėmės 
jausmą, yra labai panašios 
anksty vestiems šumerų him
nams. Psalmėse, siaura žodžio 
prąsme, mažai yra teologijos, 
bet už tai čia giliai pasireiškia 
atskirų asmenų širdies jausmų 
religija. Kai kurios psalmės 
yra pre-exilio laikų, bet didžiu; 
moję yra vėlesnių laikų pro
duktas. Rabinų tradicija jas 
visas priskyrė Karaliui Dovy
dui. Senuose Rytuose buvo 
įprasta krikštyti žymesniuosius 
literatūros kurinius kokio nors 
tautos didvyrio vardu. Kaip 
matėm anksčiau, Mozei buvo 
priskirta pirmosios penkios 
Biblijos knygos, Dovydui psal
mės ir Saliamonui patarlės, 
giesmių giesmė iš Ecclesiastų 
knygos.

Patarlės (proverbs") yra po
puliarių aforizmų rinkinys. Tra
diciją juos priskyrė karaliui Sa
liamonui, bet tikrumoj tai yra 
anoniminis kuripys po-exilio „ „
laikų (maždaug 250 m. pr. Kr.). |dievą ir deivę). 
Jos paneigia kultą ir kunigiją, Pagrindine tema yra ta pa

NAUJIENOS, Chicago, III.

Chicago — John Paul Chase, 
kuris tapo nuteistas visam am
žiui kalėjimo. ,

kaliptiniais paveikslais. Danie- 
lio knyga nėra istorinė knyga, 
bet yra tikras politinis-religi- 
nis romonas.

Pagaliau nesurasta dar kas 
parašė tą žavėjančią pastora
linę simfoniją — vadinama 
Ruth knyga.

Knygų rašymui nėra galo”, 
— pasakė išmintingas žmogus, 
kuris parašė Ecclesiastes kny
gą. Jis, be ąbejo, žinojo ką kal
bąs. Pabaigoje antrojo šimt
mečio pr. Kr. Palestina pergy
veno literatūrinį renesansą (at
gimimą). Tomai ant tomų dy
go, Kurie rabinams sukėlė bai
mę, kad Šventasis Raštas ne-j 
liktų be ribų* Todėl rabinai

nustatė, susiformavus trečiajai 
Biblijos daliai, kad jų šventa
sis Raštas turi susidėti iš tri
jų dalių: Įstatymo, Pranašų ir 
Raštų. Besiformuojančią ket
virtą Biblijos dalį — vadinama 
Apocryphais, žydai atmetė ir 
neįtraukė į Biblijos kanoną.

Tas žydų Biblijos kanonas 
rabinų suvažiavime šimtas me-

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamas padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v.
Tel. HARRISON 0751

jos
uvin-

tų po Kristaus buvo patvirtin
tas.

Taip tai per 900 
Biblija (arba taip 
Krikščionių Senasis 
tas) pasirodė savo
formoje, kaip kad mes ją da
bar turime.

metų žydų 
vadinamas 
Testamen- 
užbaigtoje

ti meilė; daugelis frazių yra 
visai panašios. Abidvi yra litur
gijos derlingumo kulto. Tokiu 
hudu Romos Katalikų Bažny
čios ir Ortodoksų . protestantų 
simbolinis tos knygos aiškini
mas, kad Saliamoną arba jau
nikis yra Kristus ir meiluže 
— Kristaus Bažnyčia, nebeiš
laiko kritikos. e >

Niekas nežino, kas yra au
torius Ester romano. Pati 
knyga yra labai savotiška ir 
mažiausiai ekleziastine, nes 
Dievo vardas čia neminimas

Taip pat niekas nežino, kas 
paraše Danielio knygą. Per 
daugelį šimtmečių žmones ti
kėjo, kad Danielis patsai ją 
parašė, ir kad jo pasakojimai 
supuola su Babilonijos nelais
ve. Mokslinimai tyrinėjimai 
surado, kad ji priklauso Mac- 
cabejų periodui (apie 167 m 
pr. Kr.), kuris’ knygoje nupa
sakojamas fantastiškais, apo-

AR JUS JAU PASIUN
TĖTE DOVANŲ 

VELYKOMS?
Jūsų giminės Lietuvoje išsiil
gę laukia jūsų, dovanėlių. Ar 
jus jau pasiuntėme ^jieitis ką 
norstM
dėkingi. - NM!31RNŲ Pinigų 
Siuntimo! Skyrius jums ■■ tarno 
gali patarnauti. -f

' ■% 3 - * • ♦ A .

U^jieitis ką

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS m'^ŲRURGAS 

Ofisas ir Lp/Jdencija:
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:80 vąk-. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p.

Tel. LAFAYETTE 8051.

AKIV SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicągos, (Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanįca Avenue Phone Bouievard 4139

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

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Ganai 6174

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

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

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

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Cąna] 2515—Cicero 5987

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue ' Phone Lafayette 8572

£ t - Ju". Ar !?■> . 1 , . * , ,     ■ i

1 “t7 p... J P.. ,-.■"T1 » i

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS

SOS

Specialis Pavasarinis 
Išpardavimas

JOSEPH’S DRY 
GOODSSTORE

J. PIKIELIS Sav.
3344 So. Halsted St.

. CHICAGO. ILL.
Didelis pasirinkimas šilkinių dro
šiu dėl jaunų mergaičių, miera 
nuo 8 iki 16. Kaina

’L95 IR 52.75
Vyrams marškiniai Broad Cloth

95c IR >1.25
Vyrams darbines ir išeiginės kel« 
nės (

$1.25 IR $2.75
Moterims p’ančiakos (Full Fa- 
shioned Hosiery) IZCIa
(Pirmos rūšies) ...............
Vyrams panČiakos, labai 4 
gražios ............................... ■ w V
Yąrd Goods siu- iPVzf* 
vinto kvortukų, yardas ■ **
Mergaitėms bovelninės 4 E m 
paųčiakos ........................... I

Meldžiame atsilankyti i mu
sų krautuve ir persitikrinti musų 
kainomis, o mes patarnausime

. ';v "T .............
v, i A* i ! i f f • . ,

IŠGYDĖ TĖVĄ NUO 
REUMATIZMO

<!• F- KOTRIĘH, den- 
UhIiih, 934 C’enter 
hambar.vH 331, CiiiciiRo, 

Pi'anefia, kad jo tč- 
vnH 1>cr meti)lobai sinro nuo remna-1 
tiznio. Jis išleido ant) 
gydymo . daugiau nei 
500.00. Gavo i-eeoptn1 
nuo seno gydytojaus iš 
Vienuos ir tie vaistai

I
• "'J , vicnnos ir tie vaistai 

tuojau sustab4u skausniuii 5,r paskui ir] 
;Vlwl. ž,’iant koki ud baisius.

receptu Kiekvienam šer
iam parašys arba atsi

lankys asmeniškai. Nėra jokių išlaidų

skuuemuH 
prisius tt| p» 
gausiam, kuri 
I •. 
arba atsakomybes.

32 6 S STATE ST.
Opposlte Pavis Store, 2d Floor

IŠPARDAVIMAS
Už 30 centu gausite dvi knygas: 

“MAČIO-KĖKŠTO EILĖS” 
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA”.
Katalogine kaina už abi knygas 

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

iš viso 
Siusk šiandien.

J. Baltrušaitis
205 Seneca St. Pititsburgh(19)Pa.

ATIDA!
Namų Savininkai 

Pentoriai.
Valymo sezonas jau čia ir jeigu 
jus norite sutaupyti pinigų ant 
maliavų, sienoms popieros ir visų 
kitų produktų: PIRKITE PAS 
S. HELMAN’S PAINT STORE. 
Taip pigiai kaip 4 centai už rolę 
sienoms popieros. Greit džiustąn- 
tis Varnišas už galioną $4 ftfl 
ir virš....... .................... ■
Galionas Maliavos 
ir virš. •...............................
Galionas Enamelio $4 
ir virš............................... ’ ■
Galionas 
jes augštos 
3 
pieros

lionas Varnišio išėmė
augštos rūšies .........

pakeliai sienų po
ros valyklas ...............

ir

--y
1411 Šb. Halsted St

Tėl. CANal 60453.

GYDYTOJAI IR
LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Bouievard 5913
Rez. Tel. Victory 2843

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nerišliomis pagal sutarti

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defanlted. ir Vndefaulted 
Perkame uf Caph su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

CoilateraI Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.
- Tel. Franklin 0576

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISU 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

TeL Bouievard 2800 .
Rez. 6515 So. Rockwell St, 

Tek Republic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Pėtnyčms 6 iki 9 

Telefonas Canąl 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

DEArbom 9047
Jos. V. Mockus, Jr.

’ ADVOKATAS
163 W. Washington St

Kambarys 402
Valandos kasdien, o vakarais sulig 

susitarimo.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany

Patarnauju prie 
gimdymo namUo 
ee ar ligoninėse, 
duodu massąge 
'electric treab-

Moterims ir mėr- 
rinoms patari
mai dovanai.

DENTISTAI
LIETUVIAI

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nerišlioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namų' Tel. Prospect 1930

’ . . i

Tel. Bouievard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių špeciąlistas. 
palengvins akių itempimę, -kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ąkiu aptemimo, peryųęitu- 
mo, skaudamą akiui karsti, atitaiso 
trumparegystė ir toliregystę. Priren
gia tęisitoi ąkiąiusi Visuose atsiti
kimuose egzariiinavimas daromas su 
elektra, pąrodančįą .mažiausias klai* 
dar. Speciali atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 
somos. Valandos nuo; 10 iki 8 v. Ne- 
džlioj nuo 10 iki 12./
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phųne Bouievard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

^Teh Yards 1829
Pritaiko Akinius 

įiKreivas Akis 
Jfitaiso.

Ofisas ‘ir Akinių Dlrbtųvfi 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.
' r ’ \ 

N.i.y ... ....................... ... ................................... .............

AKIU SPECIALISTAS
ii METŲ PATYRIMO

Pritaiko akinius dėl jrišokiu aklų

Dr, John J. Smetana
OPTOMETRĮSTAS

1801 jSd. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phbne Canal 0521 
Valandos nuo 9:30 ikL12 ir nuo ,l$0 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nup 
9:00 iki 12:00 1 Kalbame lietuviškai

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Reaublic 7868

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Susąnna Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialisti
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomus per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

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

Ofiso Tel. Lafayette 8650
Rez. Tel Virginia 0669

vyru, moterų ir varnų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratoriją:
1034 W. 18th St„ netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pirk 6755 ar Central 7464

Dr, T. Dundulis
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

rOfiso vąląpdos nuo 2-4 ir nuo. 
6-8 v. v. -Nedalioj pagal sutartį

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. L MOCKUS
. DANTISTAS

3401 So. Halsted Street
Phone Yards 8557 

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

Dr. V. A. Šimkus
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir ntio 7 iki 
vai., NedSIidmis huo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
TeJ. Bouievard 1401

9

Phone Bouievard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

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

* Seredoj pagal sutarti.

X 1 ■ 1Res. 6600 South , Ąrtesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

Dr. P. Z. Zalatoris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
i lubos K 

CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, iiuo 2 Iki 4 
vaL-po pietų lt nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880
■ • ——-—r—

Telefonas Yards 0994
Dr. Mąurice Kahn

4631 South Ashland Avenue

Rez. Tęlephone Plaza 2400

Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos:, nuo 10 r. iki 2 po pieta 
■' ir nuo 6 iki 8 vakaro. ' ' ,

šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Bouievard 8488

. 1 ... "i—•
Ofiso Tel. Calumet 6898
Rez. Tel. Drexel -9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti Slst Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak.' Nto- 
daliomis ir šventadieniais 10-—12
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Alf M. Landon

įi-i-S-S;

Nuo

President Roo»evelt

Manuel Quezon

jA. — LOUIS 
medicinos stu- 

kuris yra įtaria-

Nocl Coward 
kino artistas

Louis Hamilton 
#JENA,' 
Hamilton 
dehtas. 
mas savo tėvo, Dr. Fred 
Hamilton, nužudymu, v .

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS PASIRAŠĖ NAU- 
jų Filipinų konstitucijų’ kuria einant 1946 m. filipinai 
galės atgauti nepriklausomybę. Numatoma, kad Man
uel Quezon bus išrinktas pirmuoju prezidentu.

PHILADELPHIA, PA. — GALEN S. YOUNG, 
kolegijos studentas. Kadangi jis serga ir negali lek
cijų lankyti, tai turi įsitaisęs garsiakalbius. Profeso
rių lekcijas jis girdi lovoj gulėdamas ir tokiu budu tu
ri galimybės mokytis.

Dulkių Audros Coloradoj-Washingtone žydi Vyšnios-A. W. Mellon Teisme

Keiwe Torres 

kino artistė

DULKIŲ AUDRŲ PASĖKOS. ŠIMTAI FARMŲ TAPO 
į dykumas, kur per mylių mylias matosi vien tik smėlys.

PITTSBURGH, PA. — ANDREW W. MELLON 
(ties juo randasi striela) teisme. Byla prieš jj tapo 
iškelta dėl “income tax”. Sakoma, kad jis nedamo- 
cėjęs .$3,000,000. : ‘

Jimmy Neilson

SAN JOSE, CAL. — 
Jimmy Neilson, kuris tu
ri susuktų pilvelį. Jam bus 
padaryta operacija, kad tų 
defektų atitaisyti.

Anthony Eden Maxim Litvinoff

ANTHONY* EDEN, ANGLIJOS ATSTOVAS, I
Maxim Litvinovas 
komisaras, kurie tarėsi dėl

1936 METAIS ĮVYKS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PREZIDENTO RINKIMAI. 
Jažnai minima, jog republikonų kandidatas bus vienas iš šių trijų (iš kairės į 
lešinę): Alf. M. Landon, Kansas valstijos gubernatorius; Herbert Hoover, arba 
trthur Vandenburg, senatorius iš Michigano. Minima ir Ogden Mills, buvusio iž- 
lo sekretoriaus, vardas.

sovietų Rusijos užsienio reikalų 
palaikymo taikos Europoj.

denver, colo 
paverstos

Charles R. Gay
CHARLES R. GAY 
kuris tapo nominuo 
tas į New Yorko bir
žos prezidentus. Jis 
yra “naujosios daly
bos” šalininkas.

Iš KAIRĖS I DEŠINĘ: VALSTIJOS PROKURORAS E. MOYNIHAN, THOMAS STOPA, 
21 metų;Edward Cudecki, 22 metų, ir Michael Monczynski, 21. m„ visi iš Cic!WO,;Įil.: ir šeri
fas Mor» Rider iš Juneau kauntės, Wis. Trys jaunuoliai bandė apiplėšti MaU8ton, Wi®., bankų.

Visi jie tapo suimti ir nuteisti kalėti po keliolika metų. Wisconšin valsrija - su. piktada
riais -.greit apsidirbai . , ■ >. . . /• t

WASHINGTON, D. C. — JA 
poniškų vyšnių žydėjimas Jung
tinių Valstijų sostinėje. Saito 
Japonijos • ambasadoriaus žmona, 
laiko vyšnių žiedų buketų.

STREIKAS GRŪMOJA TRIMS VYRIAUSIOMS PRAMONĖS ŠAKOMS, KU- 
rios samdo milijonus darbininkų. Būtent, automobilių ir tekstilės pramonėms bei 
anglies kasykloms. ■

Viršuj parodoma darbininkų vadai ir NRA. viršininkas, Donald Richberg 
jų žymiame laipsnyj priklausys tai, ar streikas įvyks, ar ne.

Marion Quigley 
100 

HOLLYWOOD, CAL. — GROŽIO EKSPERTAI 
. . Z '• ■

nutarė, kad moteris turi sverti tik 100 svarų. Toks 
šių metų grožio standartas. Vadinasi^ Mae West fi
gūra tapo “išbrokytaM4 . /

7125; 1
Mas W«tt

PIERRE FLANDIN IR PIERRE LAVAL, FRAN 
cijos premjeras bei užsienių reikalų ministeris. Jie 
dabar stengiasi geležine siena apsupti besmarkaujau
čius vokiečių nacius

.s-.y 3 X

' "4 iŠ' •;?' 't' .. <• ’ > u1-
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PAŠALPŲ IR VIEŠŲJŲ DARBŲ BILIUS

rei- 
ad- 
pa- 
ko-

se-

klausomybės. Tačiau dar šiandie atsiranda tokių igno- 
rantų, kurie sako, kad socialistai tai — “tautos priešą?’, 
nes jie tiki į internacionalizmą. Bet internacionalizmas 
(tarptautiškumas), kaip tik ir remiasi tautų pripažini
mu. įJisaV: skelbia. tautų, solidarumo 'idėją. Kaip; galėtų 
būti i1 solidarumas tarpe tautų,;jeigu tautų nebūtų?

Kodėl ■ Lietuvos socialistai pirmutiniai ėmė reikalau
ti Lietuvai nepriklausomybės? Dėl tos paprastos prie
žasties, kad vyriausiu savo uždaviniu jie laiko ginti 
beturčių reikalus, o beturčiai yra skriaudžiami daugiau
sia, kada valdžia yra svetimos jiems tautos.

Nueina biednas žmogus į kokią nors valdišką įstai
gą: jisai tenai negali susikalbėti ir savo reikalą išdėsty
ti, jeigu valdininkas kalba svetima jam kalba. Jisai ne
gali apsiginti teisme, kur teisėjai nesupranta jo kalbos. 
Jo vaikai turi mažai naudos iš mokyklos, kurioje moks
las yra dėstomas, ne jų prigimta kalba.

Turtingi žmonės gali leisti savo vaikus ilgus metus 
mokintis visokiose mokyklose, ir jie tenai išmoksta vi
sokių svetimų kalbų. Jiems yra prieinama švetimų tau
tų literatūra. Lietuvos dvarininkai važinėdavo į Varšu
vą, į Peterburgą, į Paryžių. Jie galėdavo ir be lietuvių 
kalbos apsieiti. Jiems dagi būdavo didesnis “unaras” 
kalbėti kokia nors svetima kalba. Kunigai taip pat 
mėgdavo labiau kalbėti lenkiškai, negu lietuviškai; o 
su caro žandarais jie ir rusiškai susikalbėdavo, nes tos 
kalbos jie pramokdavo gimnazijose.

Svetimos tautos valdžia ponams ir kunigams gali 
būt net geresnė, kaip savo tautos, nes tokia valdžia pa
prastai ponams ir kunigams gerinasi, idant ji galėtų su 
jų pagelba geriaus išnaudoti liaudį., x

Štai dėlko Lietuvos dvasiškija ne tik nenorėjo Lie
tuvos nepriklausomybės, bet buvo jai priešingi. O dau
gelis dvarponių yra priešingi da ir šiandie. Ačiū Lietu
vos dvarponiams ir Vilnius yra atplėštas nuo Lietuvos.

Už pavergtos tautos laisvę visuomet pirmiausia 
pradeda kovoti darbo žmonės ir jų vadai, socialistai.

^<WlD9'(IOpCOį»|į»i

Prezidentas Rooseveltas karo laivu apleidžia Jacksonville, Fla.

Po ilgy ginčų tarpe valdžios šalininkų ir opozicijos, 
sumanymas paskirti 4 bilionus ir 880 milionų dolerių 
bedarbiams šelpti ir viešiamsiems darbams, galų gale, 
tapo kongreso priimtas. Prezidentas Rooseveltas j j, ži
noma, pasirašys.

šitą bilių svarstant, daugiausia ginčų buvo kilę dėl 
klausimo apie atlyginimą darbininkų, kurie bus samdo
mi prie viešųjų darbų. Amerikos Darbo Federacija rei
kalavo, kad atlyginimas butų toks, kaip reguliarės uni
jinių darbininkų algos. Su radikalų pagelba, kuriems 
netikėtai atėjo talkon ir dešinieji republikonai, tas 
kalavimas buvo priimtas senate, kaipo pataisa prie 
ministracijos sumanymo. Bet Rooseveltas griežtai 
sipriešino šitai pataisai, ir bilius buvo sugrąžintas 
misijai svarstyti iš naujo.

Republikonams, kurie padėjo pažangiemsiems
natoriams pervaryti pataisą apie darbininkų atlyginimą 
viešuose darbuose, rūpėjo, žinoma, ne pagerinti darbi
ninkų būvį, bet tik padaryti keblumų valdžiai ir su
trukdyti biliaus priėmimą.

Galutinoje savo formoje bilius yra daug-maž toks, 
kokį valdžia buvo pasiūliusi pradžioje kongresui. Tas 
algų klausimas tapo išspręstas taip, kad mokesnį dar
bininkams nustatys prezidentas, atsižvelgdamas į tai, 
kokios rųšies yra darbai, kiek kaštuoja pragyvenimas 
įvairiose apielinkėse, ir kitas apystovas.

Kongresui per keletą mėnesių besiginčijant dėl to 
biliaus, žmonės apie jį tiek daug kartų girdėjo, kad jo 
priėmimas dabar nepadarė jokio ypatingo įspūdžio į 
viešąją opiniją. O betgi reikia pasakyti, kad tai yra 
vienas stambiausiųjų ir drąsiausiųjų žinksnių, kokių 
yrą kada nors dariusi Amerikos valdžia. Lengva ištarti 
“keturi bilionai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt milionų 
dolerių”, bet tai milžiniška suma pinigų. Tiek pinigų 
vienu kartu valdžia pirmiaus skirdavo tik krašto gyni
mui karo metu, bet ne žmonių reikalapis.

Tai bus didelis bandymas ekonominės ir socialinės 
Rekonstrukcijos srityje. Kad jisai atneštų tiek gero, 
kiek iš jo tikimasi, valdžiai teks labai rūpestingai pa
rinkti asmenis šio sumanymo vykinimui ir gerai apgal
voti planą, pagal kurį ta galybė pinigų bus išleista. Pen
kis bilionus dolerių išmėtyti nesunku, bet juos tikslin
gai suvartoti tai — be galo painus ir atsakomingas už
davinys. Jau bus labai daug pasiekta, jeigu valdžia mo
kės sudaryti teisingą viešųjų darbų administraciją, ku
ri neleis prie to milžiniško fondo prikišti savo nagus 
visokiems godišiams, tykojantiems progos pripildyti 
savo kišenes.

Amerikos valdžia eina į biznį. Kiek nešukavo “se
nosios dalybos” šalininkai apie tokios politikos “pavo
jingumą”, jie negalėjo jos sulaikyti. Jau toki šiandie 
laikai. Privatinis kapitalas nestengia išvežti kraštą iš 
depresijos, todėl jį turi traukti Dėdė Šamas.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVOTOJAI

----- ■   _ ^.IL! L1   

: Apie Įvairius Dalykus :

DULKIŲ AUDROS
Kova su gamta. — Dulkių 

audros vakarinėse valsti
jose. — Sausros pasėkos. 
— Dulkių ( audrų pabo
jus. — Viršutinis žertiės 
sluoksnis. — Priemonės, 
kuriomis bus bandoma 
dulkių audras prašalinti.

Buvęs Lietuvos respublikos prezidentas, Dr. Kazys 
Grinius, savo atsiminimuose apie neseniai mirusį Dr. 
Andrių Domaševičių, minėjo, kaip vėlioms kartu su Al
fonsu Moravskiuj ir kitais savo bendradarbiais 1896 me
tais Vilniuje įsteigė Lietuvos Social-Demokratų Parti
ją, kurios dėka, anot jo, “lietuvių kalba ėmė veržtis į 
Vilniaus, Kauno ir kitų miestų darbininkų tarpą”.

Jei ne Lietuvos šocial-demokratai, tai liettiviškas 
spausdintas žodis dar ilgai nebūtų pradėjęs pasiekti 
Lietuvos miestų liaudį. Ją butų švietę, organizavę ir j 
lenkus vertę lenkų agitatoriai ir sulenkėję lietuvių ku
nigai.

Dr. K. Grinius primena ir tai, kad Lietuvos social
demokratai pirmutiniai ėmė skelbti Liėtuvos nepriklau
somybės obąlsj. Jisai rašo:

“Reikia paminėti, kad tiek vilniečiai (Domaše
vičius, Moravskiš ir k.) pirmutiniai savo programoj 
įdėjo nepriklausomos Lietuvos reikalavimą dar 1896 
metais.”
Taigi jau beveik 40 metų praėjo nuo to laiko, kai 

Lietuvos socialistai pradėjo kovoti dėl Lietuvos nepH-

Nuo pat savo atsiradimo ant 
žemės kamuolio žmogus turi 
'vesti atkaklią kovą su gamta. 
Prieš šimtus ir tūkstančius me
tą ta. kova buvo daug sunkes
nė. Tačiau ji nėra lengva ir 
Šiandien. Nežiūrint to, kad pa
daryta milžiniškas progresas, 
vis dar nepasisekė gamtą nu
galėti. Jis vis dar tebėra auka 
įvairią potvynią, audrą ir vie
sulą. •

Pastaruoju laiku labai daug 
kalbama ir rašoma apie dulkią 
audras, kurios palietė Colorado, 
Texas, Kansas, Nebraska, Mi- 
ssouri ir Iowa valstijas. Fakti- 
nai tai nėra audros. Milijonai 
toną dulkią lėtai kyla į orą, o 
paskui už kelių desėtką ar šim
tą mylią nusileidžia žemyn.

Tos dulkės apdengia laukus, 
ganyklas ir pievas storu 
sluoksniu. Kur pirma buvo der
lingos farsuos, šiandien matosi 
įtik dykuma. Kur žaliavo apsėti 
laukai, šiandien baltuoja smė
lys.

Kažkuriose vietose dulkią de
besys paverčia dieną naktimi. 
Dulkią debesys tiek tiršti, jog 
per juos negali prasimušti sau
lės spinduliai. Net dienos lai
ku traukiniai priversti yra 
naudoti stipriausius prožekto
rius, kad nušviesti kelią. Ne
daug tegelbsti ir tie prožekto
riai: per dulkių miglą šviesa 
netoli tegali prasimušiti. Dėliai 
to traukinių judėjimas pusėti
nai tapo apsunkintas.

Kodėl siaučia tos dulkių aud
ros? Kokios prieždstys prie to 
privedė?

Pirmiausiai tai yra sausros 
pasėka. Pernai nies turėjome 
pusėtinai blogą vasarą. Per po
rą, mėnesių pasireiškė lietaus 
kritulių trukumas. Vadinasi, li
jo mažiau, nekaip paprastai. 
Padarinyje to keliose valstijose 
įvyko sausra. Žole nudžiūvo, 
lapų fttedžiai nuvyto, pasėliai

įtapo sunaikinti. Dėl upelių ir 
šulinių išdžiūvimo daugelyje 
vietų žmonėms net vandens pri
truko. * f

Ta pernai prasidėjusi sausra 
nepraėjo. Faktinei ji pasidarė 
dar rimtesnė. Ankščiau minė
tose valstijose jau' per šešis 
mėnesius jaučiama lietaus ir 
sniego kritulių rtedateklius. 
Pats savaime, žinoma, aišku, 
kad prie tokių apystovų žemė 
labai išdžiuvo. Ji/> kaip yra sa
koma, 'virto “ptifhku”.

O kada žemė pasidaro tiek 
sausa, tai pakanka ir mažiau 
šio vėjelio, kad -pakelti ją į 
viršų. Juo kibiau, kad jokių 
klinčių nėra. Nėra miškų bei 
ganyklų, kurie galėtų tą des- 
trukty'vį darbą sulaikyti arba 
visiškai sustabdyti.

Apskaičiuojama, kad pernai 
dulkių pavidale iš sausros pa
liestų vietų buvo pakelta į orą 
apie 300,000,000; tonų žemės. 
Tos dulkes nukrito už kelių de- 
sėtkų ar šimtų mylių. Nema
žas jų kiekis pasiekė jurą.

Profesorius J. Ą. Uddeii savo 
laiku apskaičiaVo, jog kiekvie
nais metais transmisšissippiškos 
audros išjudina apie 850,000,- 
000 tonų dulkių, kurios kar
tais iškyla 16,000 pėdų i vir
šų. Taip aukštai iškeltos dul
kės, suprantama, tampa nuneš
tos

derlinga žeme. Ten buvo mie
stai, gyveno tūkstančiai žmo- 
nią. Ne vieno miesto ''griuvė
sius mokslininkams jau pasi
sekė surasti.

šiandien Sachara yra didžiau
sia dykuma pasaulyje. Kas at
sitiko? Atsitiko tai, kas dabar 
vyksta 'Amerikoje, 
siausti dulkią audros, 
derlingą žemę pavertė 
ma.

Keista, kaikurie gali 
kyti, kad Amerikai tik 
susidarė pavojus nuo 
audrą. Per šimtmečius 
pavojaus juk nebuvo.

Nieko be priežasties neatsi
tinka. Vakarinė Amerikos da
lis palyginamai dar neseniai 
tapo apgyventa. Juk dar visai 
neseniai ten buvo miškai ii 
ganyklos. Mažiau nei prieš 
šimtą metą amerikiečiai pra
dėjo smarkiai veržtis j vaka
rus. Kadangi ,ten- buvo dykos 
žemės 
koma, 
ti Už 
proga 
kioje 
farmos ir milžiniški kviečią 
laukai. Naujakuriai be jokio 
pasigailėjimo naikino miškus,

Dyka 
jokios

Pradėjo
kurios
dyku-

pasa- 
dabar 
dulkių 

tokio

dau£ ir ją, kaip yra sa- 
kiekvienas galėjo gau- 

“dainą”, tai daugelis ta 
ir pasinaudojo. Kaip ko- 
pasako j e pra dėj o dygti

krūmokšlius, ganyklas, 
žemė, jie samprotavo, 
naudos neneša.

žinoma, jiems nei į

atsitiko tai, kas

galvą 
neatėjo mintis, kad naikinimas 
mišką ir naturališkų ganyklą 
kada, nbrs sudarys pavoją. Ne
manė jie, kad tai sudaro At
sparą prieš dulkią audras.

šiandien
anksčiau ar vėliau turėjo atsi
tikti.

Jau4 pernai prezidentas Roo
seveltas padare pareiškimą, jog 
būtinai reikalinga stvertis prie
monių, kad sulaikyti dulkią 
audras vakarinėse valstijose. 
Jis Siūle milijonus akrą dirba- 
ihos žemės paversti ganyklo
mis ir miškais. Jei to nebus

labai toli.
Pažiurkime dabar, kodėl dėl 

dulkią audrą reiškiama tiek 
daug susirūpinimo? Kodėl vy
riausybė įsteigė " net specialą 
departamentą, kurio užduotis 
bus sulaikyti dulkią aiMras?

Dalykas štai koks: žemdir
bystė! tinka tik plonutis* vir
šutinis žemės sluoksnis. Tas1 
sluoksnis tėra tik penkią ai 
šešių colių storio. Nuimk tą 
šiuoksnį, ir derlingiausia 
farifaa pasidarys niekam tiku
sia; ■
• Akivaizdoje to fakto bus 
nuomanu, kodėl dulkią audros 
sudaro didelį pavoją. Tos au
dros maikiria viršutinį žemės 
sluoksnį, huo kurio pareina far
mos gerumas arba blogumas. 
Jei tas sluoksnis’ bus visiškai 
suhaikintės, tai tąsyk žemdir
bystei statyk kryžių.

Istorija žirio nemažai pavyz
džių. Sėnoyejė, sakysime, ta 
vieta, kur dabar randasi Sacha
ros dykuma, pasižymėjo savo

. - r

padaryta, sakė jis, tai mes su 
silauksime Amerikoje antrosios 
Sacharos. Ir tai dėl musų pa- 
čių kaltės.

Kaip jau minėjau, vyriausy
bė prieš kiek laiko įsteigė spe
cialų departamentą, kurio tik
slas bus pašalinti tą rimtą dul
kių audrų pavojų. Departamen
to vedėju tapo paskirtas H. H. 
Bennett, pašižymėjęS moksli
ninkas. Departamentas jau tu
ri pagaminęs 25 projektus, ku
rie palies 27,000,000 akrų dir
bamos žemės. Vadinasi, daugu
moje atsitikimų ta žemė bus 
paversta miškais ir ganyklo
mis, kad sulaikius dulkių au
dras. — K. A.

turi būti nežinoma lig tol pla
neta, kuri savo traukos jėga 
veikia Uraną. Jaunas prancū
zas Severvier apskaitė iš Ura
no judėjimo netaisyklingumo 
naujos manomosios planetos 
vietą ir, naudodamasis tais nu
rodymais, 1846 m. vokiečių as
tronomas i Galle rado Neptūną. 
Praėjo 80 metų, kurių laiku 
Neptūnas buvo saulės sistemos 
riba. Bet jau prieš pasaulinį 
karą Amerikos astronomas So- 
well buvo įsitikinęs, kad už 
Neptupo dar turi būti viena 
planeta, kurios tariamąją vie
tą jis apskaitė 1914 m. Tačiau 
tik 1930 m., beveik toj pat vie
toj, buvo rasta Sowell’io ieško
moji planeta Plutonas. Ją ra
do jaunas fotografas Clyde 
Tombaugh, dirbąs Sovvell’io 
įsteigtoj Flaggstaff observato
rijoj Arizonoj. Kadangi Pluto
nas dar tik neseniai yra “pri
imtas” į saulės sistemos šei
myną, tai apie jį ligšiol dar 
beveik nieko nežinoma: nei jo 
tikras tolumas, nei dydis, nei 
apsisukimo apie saulę laikas. 
Turės praeiti bent 100 metų, 
kol bus surinkta tikslesnių ži
nių apie Plutoną, kuris dabar 
yra laidomas mUsų sistemos 
pabaiga.

Bet astronomai nerimsta. 
Jiems vis dar maža. Jiems jau 
vėl atrodo, kad už Plutono tu
ri būti dar nauja planeta, ku
rios kelią yra apskaičiavęs žy
mus astronomas Pickeringas. 
Užplutoninė planeta dabar yra 
ieškoma iš Bloemfonteino ob
servatorijos pietų 
Naujoji planeta,
nuomone, turi būti per 
liardų kilometrų nuo 
Tačiau ligšiol naujoji; 
toji iš eilės, didžioji 
dar nerasta. Ar ji bendrai yra
ir ar bus kada pastebėta? Tai 
klausimas, į kurį tuo tarpu 
negalima atsakyti.

šia proga tenka pastebėti, 
kad seniau ėjo ginčas, ar yra 
dar viena planeta tarp Merku-(>. 
rijus ir saulės. Toji nebūtoji 
planeta jau buvo gavusi ir Vul
kano vardą. Deja, ligšiol nie
kam jos pamatyti nepavyko. 
Tad jos, greičiausiai, ir nėra 
Antras dalykas, kuriuo ginči
jasi astronomai, tai priežastis, 
dėl ko tarp Marso ir Jupiterio 
yra tiek daug mažų planetų, 
kurių žinoma beveik 1500. Kas 
jos? Savarankiškos mažos pla
netos ar tik paprastos skeveld
ros vienos didžiausios, kuri ka
daise sukosi tarp Marso ir Ju
piterio ir vėliau suskilo? Tre
čia, kas domina mokslininkus, 
tai klausimas, kiek mėnulių tu
ri žemė? žinoma, vieną! — at
sakys kiekvienas. Tačiau daly
kas nėra toks paprastas. Vie
ną matom, — tai teisybė. Bet 
vienas prieš daug milionų metų 
yra nukritęs ant žemės, o dar 
vienas, ligšiol nematomas, su
kasi labai arti nuo žemės ir 
taip pat ruošiasi nukristi... 
Tad, ar yra antras, nemato
mas, mėnulis ar jo nėra? O 
kai dėl nukritusio, tai šiandie 
mokslininkai tuo beveik neabe
joja...

Kaip matom, yra sunku at
sakyti į klausimą, kiek brolių 
ir seserų turi musų močiute 
žemė! X. Y.

Afrikoj. 
Pickeringo 

13 mi- 
saulės. 
dešim- 

planeta

KIEK BROLIŲ IR SĖ 
SERŲ TURI MUSŲ 

ŽEME?
Lig 1781 m. musų saulės si

stema baigėsi žieduotuoju Sa
turnu. Merkurijus, Venera; Že
mė su Mėnuliu, Marsas, Jupi
teris ir Saturnas — buvo lai
komi vieninteliais saulės paly
dovais. Bet, štai, 1781 m. as
tronomas Heršelis pastebėjo 
žvaigždę, kuri keitė savo vietą 
dangaus skliaute jr turėjo aiš
kiai matomą skersinį. - Tai bu
vo Uranas, naujas žemės bro
lis, žymiai už ją didesnis, zėsąš 
toli už Saturno. Ber 84 metus 
jis tik vieną kartą pajėgia api
bėgti apie saulę. Už Savo atra
dimą Heršelis gavo iš Angli
jos karaliaus piniginę dovaną. 
Daugiau kaip 60 metų Uranas 
buvo laikomas paskutiniąją 
saulės sistemos planeta, kol pa
aiškėjo, kad jis yra labai ne- 
disciplinuotas • ir nepasiduoda 
tiksliems savo kelio apskaičia
vimams. Astronomų apskaičia
vimai rodė Uranui vieną ke
lią, o Uranas, lyg tyčiodama
sis, kuo ramiausiai judėjo ki
tu1. Tas mokslininkų tarpe su
kėlė mintį, kad už Urano dar

;į:fįS:-:įį:
ijjiiBrajjSK

John Barrymore, garsus kino artistas, su savo 
dviem vaikais.

ŠILKINIAI PAŠTO ŽENKLAI

žmona ir

STEBĖTINI DALY
KAI

Japonijos pAšto valdyba ne
trukus leisianti apyvarton šil
kinius pašto ženklus, šie nau
ji ženklai busianti puiki japo
nų šilko propaganda ir page
rinsianti šilko pramonės būklę, 
kuri pastaruoju laiku pasida
riusi itin bloga. Pašto valdy
ba užmirksianti didelius kie
kius gaminti naujiems pašto 
ženklams. Filatelistai susido
mėję laukia šių naujų pašto 
ženklų. • <L. ž.)
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Marijonu tėvai ir broliukai
lietuvio kataliku priešai

iais ir seredomis nuo 3 iki 4 
vai. po piet. Taipgi moki
nama skaityti ir slebizavoti. 
r nemokančiam gana lengva 

išmokti. Ateikit pasimokint 
anglų kalbos ir pilietybės.

A. Miščikaitienė.

Rytoj Roselando AL- 
TASS skyriaus 
susirinkimas

Jie tapo naujoviškais kryžiokais bolševi 
kiškos Rusijos užkariavimui

Iš kur tie marijonai atsira
do?

Sako kitą syk jų “zoko- 
nas” buvęs Marijampolėje. 
Todėl ir Senapilė tapusi pa
krikštyta Marijampole.

Marijonai ten išnyko, bet 
Marijampolė pasiliko Mari
jampolė. Lietuvos valdžia tu
rėtų ją atkrikštyti į Senapilę, 
bet pataikaudama popiežiui 
to nedaro.

Nuo to laiko kaip bolševikai 
panaikino pravoslavų tikėji
mą ir visokį kitokį tikėjimą, 
išskyrus bolševikišką tikėji
mą, popiežius .sumanė pasi
griebti rusų pravoslavus po 
savo skvernu,
reikė misijonicrių.
galėjo rasti tokius misijonie- 
rius, kurie rusus galėtų pat
raukti po popiežiaus globa? 
Finai, estai ir latviai popiežiui 
yra priešingi. Lenkai netin
ka, nes jų rusai nekenčia.

Čia jam pri- 
O kur jis

iš ko gyventi. Visos aukos 
marijonams eina ant pražū
ties lietuvių tautai. Marijo
nams dabar popiežius įsakė 
surinkti iš lietuvių katalikų 
dešimtį milijonų dolerių šven
tam karui prieš Rusiją. Lie
tuviai marijonai turi įsteigti 
kryžiokišką avangardą Mand
žurijoj, Turkestane ir Ukrai
noj. O kada jie iščiulps tą 
desėtką milijonų iš lietuvių 
katalikų, tai lietuviai kunigai 
jau turės eiti ubagauti. Ži
noma, tas savo keliu reiškia, 
kad tarp lietuvių neužilgo 
pradės visiškai išnykti katali
kiškas tikėjimas. Popiežiui 
vienok yra didesnis išrokavi- 
mas nustoti apie milijoną lie
tuvių, o vietoj jų įsigyti apie 
30 ar 40 milijonų rusų ir uk
rainiečių. — Nuncijus.

Vaičiaus apeliacija 
Vyriausiam 

Teisme
Wait-

didžiausia 
tik buvo jo 
vienus metus

Probate teisė- 
skubotai tokią

Kas tie bedieviai?

ROSELAND.—Rytoj vakare 
p. A. Balchuno svetainėje, j- 
vyks svarbus Roselahdo AL
TAS skyriaus susirinkimas. 
Jame reikės, tarp kito ko, pa
sitarti dėl ALTASS bazaro ir 
pasiskirstyti pareigomis, tam 
parengimui.

Visi nariai prašomi susirink- 
;i. Pradžia 8 vai. vakare.

A. Jocius, bazaro delegatas.

Tiems, kurie nežino 
kada ir kaip atvy

ko Amerikon

Tai čia popiežius ir uždavė 
lietuviams darbo.

Pirmiausiai jis pasikvietė 
kunigą Bučį, ir liepė jam už
siauginti barzdą, kad jis pasi
darytų panašus į rusišką popą. 
Kunigas Bučys abejojo, ar jis 
turi gerą barzdos sėklą. Bet 
pasirodė, kad sėkla buvo ge
ra. Kunigui Bučiui išaugo 
barzda kaip lopeta. Popiežius 
nudžiugo, ir tuojaus padarė 
jį “rytinių apeigų” vyskupu. 
Tada kun. Bučys užsimovė di
delį juodą popišką koplurą, ir 
pasivadinęs niandritu ar ar
chimandritu pasileido po rusų 
kolionijas.
jaus atspėjo, kad čia lik 
karadas. Archimandritą 
jie pradėjo vadinti 
avies kailyje.

Popiežius tada įsakė,
lietuvių marijonų ordenas bu
tų atgaivintas, kad marijonai 
rinktų iš lietuvių pinigus, už
laikytų archimandritą Bučį, 
ir siųstų misijonierius į Ru
sijos pakraščius atvertimui 
pravoslavų rusų prie popie
žiaus.

Tečiaus rusai tuo- 
mas- 
Buči 

vilku

kad

siunčiami Man*

taipgi galvoja
Jeigu vokiečiai

turės 
pinigais užlaikyti mari- 
misijas Mandžurijoj, Ki- 

pakraščiuose ir Ukrai-

vių pinigais jis su laiku galės 
įsigyti daug milijonų naujų 
avelių.

Užtai dabar tie marijonai 
taip baisiai kaulija pinigus 
nuo lietuvių. Taipgi daugelis 
iš jų mokinasi rusiškai. O 
tokie, kuriems barzdos gerai 
želia, jau yra 
dzurijon.

Popiežius 
apie Ukrainą,
su lenkais atimtų nuo bolše
vikų Ukrainą, tai čia popie
žius tikisi įsigyti apie 30 mi
lijonų naujų avelių. Gilu- 
mon Rusijos popiežius bijo 
net ir musų marijonus siųsti. 
Nes ten vilties visai nebėra. 
Ten jau pilnai užviešpatavęs 
bolševikiškas tikėjimas.

Tuo tarpu lietuviai 
savo 
jonų 
nijos 
noj.

Kada vokiečiai su lenkais 
puls Rusiją, kad atimti Uk
rainą, tai verkiausia tuomet ir 
Lietuva bus užpulta. Jeigu 
Rusija dabar remia Lietuvą, 
tai Lietuva turės remti Rusi
ją. Marijonai tokiu budu pa
sidarys lietuvių tautos parda- 
vikais. Bet popiežiui tas ne
svarbu. Jam rupi jo impe
rija ir jo biznis.

Nestebėtina, kad jau dabar 
lietuvių parapijom^ kunigai 
yra priešingi marijonams. Kai
po naujoviškiems kryžiokams, 
marijonams niekad neužtenka 
pinigų. Jie tąip apiplėšia lie
tuvius katalikus, kad lietuvių 
parapijos jau greit nebeturės

“Draugas” savo 80 numery- < 
j e, klausia kas tie, kurie rašo 
apie šv. Jurgio ir kitų parap. ( 
bažnyčiose panaikinimą lietu
viškų pamokslų ir giesmes 
“Pulkim ant kelių”, žmogus 
paskaitęs tokį užsipuolimą, 
gauni įspūdį lyg tai butų ne
teisybė, kad Sv. Jurgio bažny
čioje nėra panaikinti lietuviš
ki pamokslai ir giesmė “Pul
kim ant kelių”. .0 faktas yra, 
kad pamokslai ir giesmė “Pul
kim ant kebų”, yra panaikin
ti.

Ir broliukų organas vieton 
pasmerkti tokį lietuvių klebonų 
darbą, juos užtaria. Vieton pa
reikalauti, kad lietuviai klebo
nai nustotų vedę nutautinimo 
darbą lietuvių bažnyčiose, tai . 
bando j ieškoti priekabių prie 
tų lietuvių katalikų, kurie drį
sta apie tokius lietuvių klebo
nų prasižengimus lietuvybei ra
šyti.

Matyti, kad lietuviai klebo
nai čionai Amerikoje yra nu
tarę pavartoti tokią pat tak-, 
tiką, kokia buvo vartojama 
Lietuvoje rpo Rusijos caro val
džia. Tada lietuviai sulenkėję 
klebonai po prievarta vertė, 
lietuvius klausyti lenkiškų pa-' 
mokslų ir evangelijų, ir net 
išpažinties nepriėmė tų, kurie 
nemokėjo lenkiškai. Ir tokiu 
budu varė djdžiausį lietuvių 
sulenkinimo darbą, vis tai po 
priedanga švento katalikiško 
tikėjimo. Taip dabar tokį pat 
biaurų lietuvių nutautinimo 
darbą užsimojo vesti lietuviai 
klebonai čionai Chicagoje, ir 
kitose/ lietuvių kolionijose Ame
rikoje.

Ir dar “Draugas” vis ban
do dėtis dideliu lietuvybės pa
laikytoju, kaip štai jo broliai, 
Kristuje varo didžiausį lietu
vių nutautinimą jų pačių už
laikomose bažnyčiose.

Ar iškėlimas lietuvių kuni
gų užsimojimo lietuvių kalbą 
visai išvaryti laukan iš lietu
vių bažnyčių yra šmeižtas? Ąr( 
yra ne tiesa? Tai nėra šmei
žimas, nei kunigų autoriteto; 
griovimas. Tai yra apgynimas1 
lietuvių kalbos teisių nuo (tų, 
klebonų, kuriems rupi daugiau 
doleriai, negu lietuvių kalba ar
ba tas katalikų tikėjimas. Juk 
“Draugas” patsai prisipažysta,1 
kad buk tai nekurie klebonai 
kad gavus dolerį kitą aukų 
daugi^u, įvedę angliškus ipa- 
mokslus. žaibas.

Advokato Juliaus P. 
ches apeliacija jau pasiekė’ 
Vyriausio Teismo (Supremc; 
Court), ' !

Advokatas J. P. Waitch?s,; 
taip žinoma, buvo nubaustas 
kartu su kitais penkiais lietu
viais už teismo įžeidimą, ka
da jis pridavė į Probate teis
mą paliestos zarba maizerio 
Kelly testamentą. Teisėjas už
dėjo Waitchiui ir kitiems pen- 
dems lietuviams 
sausinę, kokia 
galėję, būtent 
lalėjimo.

Gali būti, kad 
jas perdaug
jausmę paskyrė. Nubaustieji 
ištikro neturėjo progos duoti 
paliudijimus ir apsiginti. Dar 
r iki šiol teismas neturi tik

rų įrodymų, kad testamentas 
puvo suklastuotos tikroj to žo
džio prasmėje. . Iš kitos pu
sės, išrodo, kad tiesioginio 
teismo įžeidimo nebuvo. Taigi 
čia gali būti, kad musų lie
tuviai nukentėjo tik dėl (to, 
cad 
<a 
uos

J.
<ad pabasta Kelly tikrai pasi
rašė testamentą. Pagal ang
liškų įstatymų testamentas tu
ri būti pasirašytas prie dvie
jų liudytojų, ir testamento ne
galima padaryti ant žodžio. 
Vienok kitur Europoje yra 
kitaip. • Ateiviai gali nežinoti 
visų angliškų įstatymų.

Advokatui Waitchiui pada
vus apeliacija, Vyriausias 
Teisinas turės išaiškinti visus 
.tuos klausimus.

Advokatas Waitches taipgi 
prašo kauęijos^ ir jeigu Vy
riausias Teisinas paskirs kau
ciją 
išeiti iš kalėjimo.

Norintiems išsiimti pilietiš
kas popieras, kurie nežino lai
vo vardo ir dienos pribuvimo į 
šią šalį, kreipkitės į Naujie
nas.

šiuomi laiku daug lietuvių 
nori išsiimti pilietiškas popie
ras, bet daugelis iš jų nežino 
aivo 
jurą 
šalį, 
arba
stengsimės laivą ir dieną at
plaukimo jums surasti.

—P. Miller.

vardo, kuriuo plaukė per 
ir dienos atvykimo j šią 
Kreipkitės j “Naujienas” 

klauskite P. Millerio. Mes

Pilietybės "kursai Ar- 
mour mokykloj

jie yra ateiviai, 
spaudo prie to 
kuobj aitriausia.

J. Bagdonas

Angliš- 
perštatė

tvirtina

jis, užsistatęs ją, galės

Mt. Greenwood kuo
pos dideli atlaidai

Armoųijo mokykloj 33čioj 
gątvėj prie Lituanikos atsida
vė pilietybės prirenguuo kur
sai. Pamokos būna pauedė-

labai turtin

Jurgelionis.

Garfield Parko kliu 
bo vakariene ir 

mitingas7

lubiene ir Mrs. šidlienė buvo 
tikrai pasiryžusios, kad tai va
karienei parūpinti viską kuoge- 
riausia.

Mrs. Paliukienė paaukavo va
karienei vyno, o graborius Sku- 
das užkandžių. Kliubas dėkoja 
jiems.

Darbininkės už bato, kad ir 
nebuvusios saliunčikėmis, labai 
veikliai dirbo. Tai buvo Mrs. 
Medalinskienė, Mrs. Frcimanie-: 
nė, Mrs. Biirchekienė ir Mrs. 
Kuchinskicnė.

Publikos
Kovo 10 

mitingas, 
čia išdavė
nes. Pelno kliubui liko $150. 
Išlaidų buvo irgi nemažai.

Kliubas dėkoja rengėjoms; 
ir svečiams.

Praėjusiame mitinge įstojo įi 
kliubą 12 naujų narių.

Svečiai, kurie buvot paėmę 
aplikacijas įstojimui, prašomi 
atvykti į ateinantį susirinkimą. 
Busit taip pat priimti. Susirin
kimas įvyks balandžio 14 d. 1 
vai. po piet, Lawler Hali, 3929 
W. Madison sitr.

Kliubo iždas siekia $4000.
Kliubietis.

buvo daug.
dieną buvo kliubo 
Mrs. Garadauskienė 
raportą iš vakarie-

Garfield Parko Moterų ir Vy
rų pašelpinis kliubas kovo 2 
dieną turėjo vakarienę, kurią 
surengė vienos moterys.

Mrs. Garadauskienė, Mrs. Za-

Lithuanian News Loan & 
Building Association 

(Naujienų Spulka)
Yra priimta i Federal Home Loan 
Bank narius ir yra pripažinta ge
rame stovyje. J i

Kad padidinti spulkos veikimą 
ir 1 kapitalą Federal Home Loan ■■ 
Bank suteikė galimybe daryti pa-1 
skolas ant pirą^u moętgičių. To
dėl visi kam rėijcalinga paskola 
ant gero namo galite kreiptis i

Naujienų Spulką
1739 S. Halsted St.

T. RYPKEVIČIA sekretorius

Siunčiame Gėles Telegramų i 
.pasaulio dalis.

LOVEIKI S
KVIETKININKAS

Gėlės vestuvėm?, bankietams 
pagrabamš.

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

viso

ir

SLA. 178 kuopa Mt. Grecp- 
woode rengia dideli ils didelius 
atlaidus, programą, balių, pasi- 
linksmiipmą ir nusiraminimą.

Tas parengimas bus:
1) paminėjimui Lietuvos 

laisvės ir 17 metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių,

2) Klaipėdos užtarimui, — 
Naciai Raus,

3) reikale nepiliečių registra
cijos ir deportąvimo.

4) išlydėjimui lakūno, kurs 
pasirengęs skristi su Lituanica
II j Lietuvą ir sumušt pirmą 
rekordą.

5) pasilinksminimui ir šo
kiams.

Programas bus 
gas ir indomus.

Kalbės adv. Kl.
Dainuos geriausi dainininkai.
Bus visokių indomybių ir žąi- 

slų.
Orkestrą gros be sustojimo.
Bus skanių užkandžių ir gė

rimų.
Lietuviai ir lietuvaitės, ku 

riems rupi Lietuyos ateitis, jų- 
sų pareiga yra nepraleisti šios 
progos. Kad ir parduotumėm 
paskutinės savo kelnes, bet ne
galim praleist neatsilankę į ši
tuos didelius atląicįus.

Kurie Ąirisižadat dalyvauti, 
tiems acftu, ir dar Aptu^ėsit at
laidus: dvidešimt penkius mė
žtus mažiaii pekloj sėdėti.

Pąnąinėjimas įvyks atvelyky, 
balandžio 28 d., 1935 m., Ą. 
Mažrimo svetainėje, $924 W.
III St., Mt. Greenwood. Pra- 

jdžia 2 vai. pp įžanga 15c.i
Laisvės Zyaninlkas. "

NAUJIENAI
NAUJIENA!

Naujiena dėl jus lietuvių!Naujiena dėl jus lietuvių! Pir-, 
ma Lietuvių Spiritualistų Bažny
čia South East Sidėj. Spiritualis- 
tų Bažnyčia veda lietuvys kuni
gas. Atsilankykite Ir nasiklau-1 
sykite Tikra Dievo žodi, kuris 
išganys pasauli.

Asmeniškas skaitymas: Utąr-f 
pike ir Ketverge nuo ,6 vai. vak. 
ir 10 vai. vak.

Sųbatoj Gydymo Pamaldos 10 
vai. ryte.

6732 South Cottage,
Grove

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musq skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti {vairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

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

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

Amerikos Lietuvių Mokyklai;
3106 So. Halsted St., Chicago, IH.|j

su s ir a šit
ko
tik
jums reikia

AKORDIONAI
ACCORPIONS

LENTOS ir Medžiai
LUMBER

Davids Sash and Door 
Company 

828.0 Archer Avė..
“Užsisakykit Langams Sietelius 

Dabar”.
Visokios Rūšies Statybai Medžiaga. 

Del Apskaitliavimo šaukit .... 
Tel. LAFayette 5723

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

AJAX LUMBER & 
WRECKING CO.

(Ikorporuota) 
įsteigta — 15 metų 

NAUJA IR VARTOTA STATYBAI 
MEDŽIAGA. PLASTER 

BOARD

452 West 47th Street
Tel. YARds 1856—1857

ACCORDIONS — Nauji ir Vartoti 
žemiausiomis kainomis mieste. Lek
cijos dykai su kiekvienu akordijonu. 
Speciales “Jazzo” ir “Hamony” 
strukcijos. Praderantiems speciales 

8 lekcijos už $6.00 i mėnesi. įsteig
ta 10 metų. WALLES, 1722 South 
Ashland Avė. CĄNal 3640.

BUD. Kontraktoriai
BUILDING CONTRACTORS

MUZ. MOKYTOJA
MUSIC TEACHER

SMUIKOS ir abelnos muzikos. V. 
Čepukaite-Chap, 1534 N. Oakley Avė. 
Tel. Brunswick 9131.

Maliorius-Dekoratorius
PAINTING & DECORATING

8:30 vai. ryto 
Radio Stotis 
WGĖS 
1360 kilocycles

Šituo laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvieną

Panedėlj 
Seredų ir , 
Pėtnyčią

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

9 vai. vakare
iš stoties 
WSBC

kiekviena seredą
NAUJIENŲ
MUZIKALIS

MES rekomenduojame
©verianti

Kentucky
Straight
Boyrbon
Whiakey

Agcd in 
Wood

18 Mos.

•S Heavy Body 
Smooth & 

Mellow
NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 8o. Halsted St. Tel. Yards 0803

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 Tek Brunsvvick 
9131 arba Lafayette 5277.

Barberystės Mokykla
BARBER COLLEGE

POPIERUOTOJAS IR 
PENTERIS

Padarau pirmos klesos darba už že
ma kaina.

J. AUGAITIS
• 1698 S. 50 Ave„ Cicero, III.

Tel. Cicero 645

MOKINKIS BARBERYSTĖS
Dabar laikas išmokti ši amatą mu
su moderniškoj mokykloj už labai 
pigia kaina. Barberis visuomet tu
ri darba. Atsilankyki! ir patis patirkit 

TRI—CITY BARBER COLLEGE, 
Ine.

809 South State Street 
610 W. Madison St.

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BARGAINS

KNYGOS
BOOKS

Senų ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St. Chicago. 1)1.

KAILIAI
FURS

FUR STORAGE
Voltai ant vietos. žemos kainos 
iškaitant apdraudą. Musu eksper
tai padaro gera darba prie valymo, 
glezavimo, pataisymo, perdirba ir 
styliuoja kailinius sulig naujausios 
mados.

DAVJD ADLERBLUM 
įsteigta 1996

6510 S. Halstęd St. NORmal 5150

VELYKOMS DOVANŲ 
LIETUVON

Jau laikas pasiųsti savo gimi
nėms dovanelę. Jus žinote, kad 
jie jos laukia. NAUJIENŲ Pi
nigų Siuntimo Skyrius malo
niai jums patarnaus.

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

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

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos ™ 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesiu. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Divisipn SU

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime Įdek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blškorystii 
darba.

8216 So. Halsted Street.
TeL VTCtorv 4965.

DIGĘSTIBLE 
AS MILK 
ITSELF1

■" 1 . .............. i .......... .. .................................

Siutai ir Topkautai
KR

UŽSAKYMO I Vdl W 
ir virš.

Atdara vak. iki 9 v. v. Nedėlioj 
nuo 9 v. r. iki 12 pietų

L & F TAILORS 
3516 SQ. HALSTED STREET

' - V .. it r C O M M s NO £ o
W OUILKLY <’■> ' ’ FOR 40 YFARS

I IK t! P IV-vVAiVvVi’---

food for
Jt spreads 

flllceą 
toasts 

mėlis
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Bazaras, Bazaras dį 
delis Bazaras

Svarbus pranešimas 
kontestanto J. Vilio 
draugam, pritarėjam

dą malonėkit Šuširinkti pažais
ti bunco ir laimėti dovanų, ku
rias .apšvietietčs sudovanojo. Po

boti, tarsi koks tarpelis skam
ba. Ot, rodosi, žmogus norėtum, 
kad ji tau nuolat čiulbėtų, kaip 
lakštute.

Vishs malonumas kaš

Bazaro komisija 
kviečia visus tuojaus 
sukrusti. Bazaras 

nebetoli

siunčia
Lietu*-

Gerbiama Visuomene!
Jau girdėjote apie bazarą.
Jau žinote, kam jis rengia 

mas.
Amerikos lietuviai 

savo pasiuntinį
von. Musų gerbiamas leite 
nantas F. Vaitku‘3 skris su Li 
tuanica H tiesiai iš New Yor 
ko į Kauną, kaipo musų ge
ros valios išreiškėjas su lin
kėjimais taikos ir laimės 
tuvai.

Turime jį išrengti, kad 
nieko netruktų.

Taigi leitenanto Vaitkaus iš 
rengimui rengiame šį didelį ba 
žarą Lietuvių 
landžio 13

Kadangi 
beliko, tai 
kreipiasi į
cagoje, o taipgi ir kituose mies
teliuose, prašydama visų prisi
dėti su įvairiais rankdarbiais. 
Ypatingai prašome moterų ir

jam

Auditorijoj ba- 
ir 14 d.
labai trumpa laiko 

Bazaro Komisija 
visas kolonijas Chi-

merginų, nes jos viską sugebi 
padirbti, įvairių siuvinių ir tam 
panašiai.

Didesnių daiktų , pasižadėjo 
aukauji Progresą Furniture Co., 
Peoples Furniture Co., J. F. 
Budrikas, Bridgeport Furniture 
Jo., Roosevelt Furniture Co. ir 
keletas kitų.

Prisidėkite ir jus, ir ateikite 
į Bazarą balandžio 13 ir 14 d 

Bazare bus daug linksmybių. 
Tarp’ kitų pramogų bus renka
ma gražiausia vedusių porą, o 
taipgi seniausia pora, ir išrink
tosios poros gaus puikių dova
nų. Taigi visi,* kurie gyvena
te poromis, ateikite į bazarą 
dovanų laimėti.

Daiktui arba aukas malonė
kite priduoti šiems asmenims:

A. Vaivadai, Altass sekreto
riui, Naujienų ofise.

A. Miščikaitienei, 
Morgan st. Tel. Boul.

M. Kemešienei, 812 
Street. <

A. Zabukienei, 2605 
St. Tel. Laf 8157.

S. A. Norgailienė, 4459 So 
Richmond st. Tel. Laf. 5647.

Už komisiją
■ A. Zabukienė.

Pavasarii.i atėjus, laukiant 
velykų, žmonės pradėjo rūpin
tis apsišvarinimu, pasigražini- 
:nu, pradėjo ieškoti ekspertų, 
cad savo namus šventėm pri
rengus.

Kontestantas Juozas Vilis, 
airmos rųšies maliorius ir de
koratorius, gavęs savo profesi- 
os darbą, laikinai turės kiek 
ėčiau dirbti NAUJIENŲ kon- 
,esto vajuj.

Mane, kaip ir daugelį kitų, 
Juozas Vilis supažindino ir su 
NAUJIENOMIS ir su pažanga 
jei sveiku protavimu. Tad aš, 
naudodamasis šia proga, i.žsi- 
’mu prikalbinėjimo darbu, vei
kiant drg-o Vilio naudai.

—Merikonas.

bejimai
tuos tik 25c. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Taigi gerbiamos ir ger
biamieji, atsilankykit. Rengimo 
Komisija:

M. Andžiuliene
M. Baronienė
A. Dailidonienė

Mano Pastabos
Rašo ŽEMAITIS

Apšvietos Draugijos 
“Bunco” baliukas

(Laimės ieškotojas Naujoj 
Zelandijoj)

Prašau susipažinti: — čit 
yra mano moteris Mariona ii 
dvi dukterys, Ona ir Juze.

—Labai malonu man su j u 
pareiškiau

3124 So.
1605.
W. 33rd

W. 43rd

Lietuvių moterų draugija 
“Apšvieta” balandžio 10 dieną 
rengia ‘ bunco” parę Sandaros 
svetainėje, 814 W. 33§tr. Tai 
bus šios draugijos paskutinis 
šio sezono vakarėlis. Pavasaris 
pradeda švisti, greit gamta vy
lios j laukus. Taigi šia sere-

mis susipažinti
Jo moteris, tu^bul, buvo apie 

keturių dešimčių metų amžiaus; 
pusėtinai nutukusi. Duktė Ona, 
vyresnioji, netaip labai puolė 
man į akį. Bet Juzė, kad ją 
kur... taip buvo viliojanti, jog 
aš beveik iš pirmo pamatymo 
pamėgau ją. Tokia sveika, ma
loni, graži, linksma, žavi, šo
kinėja apie visus, kaip stirna. 
O jos balsas! Kai pradeda kal-

Vytautas Beliajus 
rengia populeri 
šokių koncertą

Gegužės 12 d., pasirodys prieš 
lietuvių publiką Auditorijoje

Visi esate skaitę, jei ne 
Naujienose, tai anglų laikraš
čiuose, Tribūne, Examiner, 
American ir Daily News, kaip 
artistiškai pasisekė Vytauto 
Beliajaus šokių koncertas Stu- 
debaker Theatre kovo menesi. 
Skaitėte pagyrimus musų jau
no šokėjo, kuris yra bene pir
mutinis lietuvis laimėjęs pripa
žinimą prieš abelną svetimtau
čių publiką.

Deja, lietuviams buvo duo
ta maža proga savo pagarsė
jusiu* tautiečiu pasidžiaugti, 
retai turėjo malonumą pama
tyti ir gėrėtis jo šokimu. Vie
tos nežinojimas, kainų nepri
einamumas gal pakenkė dau
gumai musų aplankyti jo pas
kutinį koncertą, nes tą dieną 
publika susidėjo daugiausiai iš 
kitataučių. Nuo to laiko dau
gelis prašė Vytauto, kad jis 
surengtų koncertą geriau žino
moj vietoj, nuleistomis kaino
mis. Musų jaunas šokėjas pil
dydamas prašymus, ir pasisam
dė Lietuvių Auditoriją, Motinų 
Dienai, gegužio 12 d.

Dalyvaus daug artistų
šiame parengime dalyvaus 

ne tik visi tie, kurie išpildė 
programą vidurmiestyje, bet ir 
daugelis kitų, taip kad publi
ka gali tikėtis susilaukti daug 
malonių surprizų. 
to bus šokiai prie 
zikos iki vėlumai, 
matyti paskutinį,
šią vidaus sezono programą, 
pasišoksite, su draugais alučio 
išsigersite, ir parsineŠite gra
žius įspūdžius, kuriuos ir va
saros piknikai neišblaškys. Bi
lietus galima ir dabar įsigyti 
— kaina iš anksto 40c.

Po koncer- 
šaunios mif< 
Galėsite pa- 
įspūdingiau

Jacųues Grandmesnil

žagariečių kliubas yra dar 
jaunas, bet gana* veiklus, šiuo 
sezonu sugebėjo surengti net 
tris pramogų vakarėlius. Pasta^- 
rasis buvo bunko parė.

, ■ 4 ■ ' ■ f

Kliubas iš anksto tikėjos 
publikos ir neapėivylė. Pono 
Gramonto svetainė, ne taip vi
sai mažiukė, buvo kimŠtinai 
prikimžta gražios ir linksmos

« <f*-,- «*■ n i . t- •

publikos. Vėliaus 
nebebuvo vietos.

Tie, kurie tilpo

atėjusiems

svetainėje, 
labai linksmai praleido vakarą 
— šoko, dainavo net iki nedė
lios ryto.

Žagariečiai yra labai links
mus ir draugiški žmonės.

Numatoma, kad kliubas tu
rės gražaus pelno. —M. M.

Sofija Paškevičaitė 
puikiai dainavo New 

Yorko operoj
Musų chicagiętė dainininkė 

Sofija * Paškevičaitė (Sophie 
Paske) pirmu syk dainavo New 
Yorko operoje Ortru’dos rolėje 
Wagnerio Lohengrine. Tik ką 
gavome iš jos tėvelio praneši
mą, kad ji turėjo didelį pasise
kimą. Ji niekad nedainavusi 
taip puikiai, kaip Ortrudos ro
lėje. Susilaukė iš New Yorko 
publikos didžiausių ovacijų. 
Publika plojo su didžiausiu en
tuziazmu. Uždangalas turėjo 
būti pakeltas net penkis sykiirs.

Visiems chicagiečiams yra 
kuo pasidžiaugti. Tai pirmuti
nė musų artistė dainininkė, ku
ri atsiekė tokios augštas gar
bės ir tokio didelio pasisekimo 
didelėje operoje.

Geriausi linkėjimai musų 
žvaigždei!

Pirmyn baigs sezoną 
su “Daktaru”

Užbaigimui savo jubiliejinių 
metų sezono, Pirmyn choras 
statys scenoj populiarę opere
tę, “Bailus Daktaras”, Velykų 
dienoje, Lietuvių Auditorijoje.

Sezonas buvo labai sėkmin
gas ir Pirmyn choras laimėjo 
daug naujų sekėjų, šia opere
te tie sekėjai nebus apvilti. 
“Bailus Daktaras” Chicagoje 
buvo vaidintas jau du kartu, 
1925 ir 1928 metais, 8th Street 
Theatre, ir visiems patiko, šj 
kartą dar daugiau patiks, nes 
svarbesnes roles išpildys P. Ja- 
kavičius, A. Salaveičik-Stepona- 
vičienė, A. Galdikaite, J. Sar- 
sevičiu‘3 
Ascilla 
jau gerai žinomi.

Pirmyn, po K. Steponavičiaus 
vadovyste per paskutiniuosius 
metus davė lietuviams, šiuos 
dainos ir juokų žemčiūgus: 
“Agurkai”, “Laima”, “Pepita”, 
“Abejotinas Asmuo”, ir kitus. 
“Bailus Daktaras” tai bus nau
ja plunksna choro kepurėje.

Jacųues Grandmesnil.

Galdikaitė, 
. Rakštelis 
visiems lietuviams

Pranešimas Vykstantiems į Lietuvą
“NAUJIENŲ” DIDELĖ EKSKURSIJA

TIESIOG Į KLAIPĖDA
Modemiškuoju baltu motorlaiviu

' “GRIPSHOLM” F '
Ilgio, 075 pėdų; pločio 74 pėdų: 18,000 re?, tonų tonažas; įtalpos 23,000 tonų,

GEGUŽĖS 25 D., 1935
ši ekskursija yra užgirta Lietuvių Laiv. Agentų Sąjungos Am.

Malonu yra vykti J Lietuvą be persčdimo, įsčdus į laivą New Yorko ir išlipus 
Klaipėdoj I “Naujienų" ekskursijos palydovas K. Aurust, Naujienų redakcijos na
rys, palydės keleivius iš Chicag’os iki Klaipėdos. Laive šokiai; muzikaliai kon
certai ir dėnio sportas. Bus rodomos švleso^arsinčs fllmos.

Laivas nepaprastai švarus, dideli kambariai, gera ventiliacija, moderniškai 
{rengtas. Švedų virtuvė plačiai išgarsėjusi valgių racionališkumu ir gausumu.

Visais kelionės reikalais malonėkite kreiptis žemiau paduotu adresu, arba į 
bet kuri vietini laivakorčių agentą. Informacijas ir bi'ošiurėlo apie ekskursiją 
teikia veltui.

LITHUANIAN NEWS PUBLISHIN 
“NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

1739 South Halsted Street,
Autorizuota Agentūra

Chicago* Illinois

SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS!
SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVON. 

MES PASIŲSIME GREITAI—ATSAKANČIAI IR SAUGIAI.

Pasimatykit su Mr. Lustig, musų Foreign Eschange Dept.

HALSTED EKCHAMGE NATIOH AL BANK
19th Place and Halsted Street

VELYKOS JAU ARTINASI
gra- 
kad

Laikas nusipirkt! j gerus, 
<8^ žius, naujus čeverykus, 

1^ ' _ zJIęA Velykoms atėjus, būti
n*a* pasipuošusiu. Mes 

*/ me didžiausį pasirinkimą če- 
verykų vyrams, moterims ir 
vaikams.

Kainos čeverykų dabar nebrangios.'
PIRKIT LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3337 SO, HALSTED STREET

turi

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

swimming pool. *
Rusiška Ir turkiška pirtis *

Moterims seredomis iki 7 v. t. " ■ ii

Tokios mintys mano galvoje 
pradėjo maišytis pirmą sykį pa
mačius Juzę. Nespėjus mums 
dar gerai išsikalbėti, kaip įėjęs 
tarnas pareiškė, jog pietus jau 
padėti ant stalo valgomame 
kambaryje. Aš jau buvau pu
sėtinai išalkęs. Pietus buvo pri
rengti kuo geriausi. Aš val
giau, net ausys linko. “Ar tas 
žmogus butų pasisavinęs kito 
žmogaus pinigus? Negalimas 
dalykas!

niškas klyksmas. Aš iš sykio 
nenorėjau tikėli savo ausims. 
Maniau, kad tas klyksmas atei
na iš kur nors kitur. Vienok 
greit įsitikinau, kad tai mano 
globėjas vaitoja, nes Juzė tarė:

—Biednas papa, kaip jis ken-

CLASSIFIEDADS

atsrikė jos moti

pinigus ' 
— maniau

pietųPastebėjau, jogei laike 
mano globėjas nekažinkaip jau
tėsi. Jis tik valgė biskį duonos 
ir gėrė pieno. Tai ir viskas. 
Baigiant pietus, įėjo aukštas ir 
liesas žmogus. Visa šeima, pa
stebėjau, labai švelniai atsine
šė link to svečio. Jis buvo šios 
šeimynos lygintojas-taisytojas. 
Mano globėjas su tuo svečiu 
nuėjo į kitą kambarį. Valandė
lei prabėgus, pasigirdo iš to 
kambario vaitojimas ir nežmo-

—Taip
na, — bet aš manau, kad jam 
jau daugiau negręsia joks pa
vojus.

Jos pradėjo man aiškinti, 
kaip viskas atsitiko. Taipgi aiš
kino, kaip pasekmingai jų šei
mynos lygintojas lygina. Man 
tas viskas buvo nauja, nesu
prantama. Aš tik klausiaus au- 
sis ištempęs, o nuo savęs pri
dėti ar patarti negalėjau. Man 
darėsi žingeidu: kas čia toliau 
bus? Kaip mano globėjas išsi
suks?

ALTASS Northsidčs Skyriaus At
stovų ir Veikėjų susirinkimas jvyks 
pirmadieni balandžio 8 d. Kriaučių 
Unijos svetainėj, C. Kairio kamba
ryj, 8 vai. vakare.

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

NAMAMS REIKMENYS
Gesiniai Pečiai

Gražus Parlor

9x12 Karpetai

Setai

»° *59.00 
po *29.00 
po *38.00

iki *95.00
I

Elektrikiniai Dulkių Valytojai po gE

32*00
Ir daugelis kitų namams dalykų: KLIJANKIŲ, MATRA

CŲ, SPRINGSŲ, STALELIŲ—už numažintas kainas.

MAGLIAI suprosija drapanas greitai be 
jokio sunkumo po

“ 94.50

Skalbiamos Mašinos su pilna 5 metų 
garantija po

39.50 69.50 iki 99.50
Parsiduoda po 75c į savaitę
Lietuviai esate kviečiami pamatyti

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

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

Business Service
_______ Biznio Patarnavimas_______

MOVING
Prieš pęrsikraustant pašaukite 

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

OKSAS
_____ 2649 W. 43 St. ________  

Visokios lazdos. Žemos kainos. 
Darome apskaitliavimus.

STAR WINDOW SHADE CO.
1. H. HRUBY. Prop.

2111 So. Crawford Avė.
Tel. LAWndale 6139. Chicago. III 
Langams Uždangalus (Shades) pa
darome ant užsakymo. Taipgi va

lome ir pataisome uždangalus.

su mano 
reru patarnavimu, 
XPRESS

VALOME VISOKIOS RŪŠIES 
UŽDANGALUS

Nauji Langams Uždangalai Musų 
Specialybė.

Pristatome visur. Apskaitliavi 
mus duodame dykai, 

įsteigta 1920
NEW CITY SHADE WORKS 

3408 Archer Av. Tel. Lafayette 8743

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

PAVASARINIAI BARGENAI 
Barų fikčeriai 

—- Showkėsai •— < 
Lunch Kaunteriai 
d y tu vai 
Pečiai - ___
lai — Indai — 1 
už bargenų kainas, 
vartotus 
staką. 
miausios.

— Soda Fountains 
Cash Registeriai — 

i — Kėdės • Šal-
— Barbeųue Roasteriai — 

— štymo Stalai — Bar Stik- 
Indai — Nauji arba vartoti 

Mes perkame 
krautuvių fikčerius ir 

Musų salvgos prieina- 
Pabandykite GREEK 

AMERICAN planą ir taupykite. 
Aprupinam ir toliaus už miesto gy
venančius biznius.
THE GREEK AMERICAN STORE 

FIXTURE CO..
14 N. Franklin Street 

Tel. CENtral 4561 
_________ Chicago. III._________ 
BILLIGHEIM 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

PARDAVIMUI grosemės fikčeriai 
— Slice mašina — Svarstyklės — 
Counteriai ir daug kitu dalykų — 
Pigiai. 2501 W. 46 St. 2ros lubos iš 
fronto.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai ............................... $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai .... $30.00 

Atdara vakarais ir nedalioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PAIEŠKAU barberio. Turi būt 
unijistas ir gerai angliškai kalbėti. 
Darbas nuolatinis — mokestis gera.

330 E. 75 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA virš 18 arba moteris 
prie abelno namu darbo. Gyventi 
vietoje. Geri namai. Gera alga. 
Bush, 4257 N. Spaulding. 2 lubos.

For Rent
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 antrų labų, pečium šil
domas, mūrinis namas, kampinis, 
$24.00 i mėnesi.

4359 So. Maplewood Avė.

Business Chances
- _ -, _, ParJąriroųi Ęlizniąi _

LUNCH ROOM ir Tavem parda
vimui. Dirbtuvių apielink&j. 6 pa
gyvenimui kambariai užpakaly. 
5642 W. 65 St. Tel. Hemlock 5803.

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

3749 So. Halsted St.

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

BARGENAS. Pardavimui delica 
tessen ir mokykloms reikmenų krau 
tuvS .Vieta išdirbta, turiu du biz 
niu. 4436 S. Fairfield Avė.

PARDUOSIU saliuną 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 Įrengi
mas.

10758 So. Edbrooke Avė.

GROSERNĖ Bučernė pardavi
mui su ar be namo. Labai pigiai— 
Geromis sąlygomis. 2958 W. 59 St. 
Pašaukite Republic 8981.

Real Estate For Sale 
Namąi-Žemg Pąrdavimui

PARDAVIMUI 2 flatų namas po 
7 kambarius adresu 8836 S. Wash- 
tenaw_ avė. Kaina $2500. 
kitę Tel. Columbua 5344.

Atsišau




