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Lenkai kaltina lietuvius 
dėl nevykimo derybų

Lenkų delegacijos vadas sako, kad atkak
lus lietuvių nusistatymas Vilniaus klau
simu neleidžiąs prieiti prie susitarimo 
nė grynai ekonominiais klausimais.

VARšAVA, geg. 28. [PAT].
Pasikalbėjime su Lenkų Te

legrafo Agentūros atstovu, 
Szumlakovskis, lenkų delegaci
jos pirmininkas lenkų lietuvių vengianti įsteigti 
konferencijoje, pareiškė, kad 
derybos su lietuviais buvusios, 
kaip paprastai, lai)ai sunkios, 
o tai vis dėl lietuvių nusista
tymo Vilniaus klausimu.

Nors konferencija lietus vien 
ekonominius klausimus, vis dėl 
to nepavykę prieiti prie teigia
mų rezultatų, numatytų Kara-i sprendime 
liaučiaus konferencijoje, nes 

, lietuviai atkakliai 'kišę politi
nius argumentus. Lietuviai at
sisakę diskusuoti lenkų pasiū
lyto Karaliaučiuje tiesioginio

susisiekimo reikalus ir propo
liu vę netiesiogini susisiekimą 
per Prusus arba Latvius, pa- 
reikšdami, kad Kauno valdžia 

precedensą,
liečiantį Vilnių, ir kad laikan
tis Tautų Sąjungos padaryto 
gruodžio 10 dieną sprendimo.

lankai tokią pažvalgą atme
tę,, pažymėdami, kad nė ma
žiausia Lenkijos teritorijos da
lelė negalinti būt kon testuoja
ma. Sakytame Tautų Sąjungos 

Vilniaus klausimas
buvęs paminėtas vien kaip Vol
demaro pazvalgos citavimas.

Kitas lietuvių lenkų komisi
jų susirinkimas tapęs nustaty
tas birželio 28.

Ekspertai jau kalba-Apie dirižabli Italia 
• n__>_ _i___ l vis dar niekoapie Dawes’o plano 

“peržiūrėjimą”
negirdėt
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Santarvininkai imą suprasti, 
kad grandiniuose laikyti Vo
kietija ilgiau nebegalima

būt 
tie-

me- 
val-

“BERLYNAS, geg. J28. — Eu
ropos ir Amerikos ekspertai, 
kurie žiurėjo vadinamo Duw- 
es’o plano vykdymo, dabar sa
ko, kad tasai planas turįs 
iš naujo |>eržiurėlas arba, 
šiai sakant, panaikintas.

Manoma, kad per apie 
tus laiko visos santarvės
stybės pamatys ir pripažins, 
kad ilgiau laikyti Vokietija 
grandiniuose nebegalima, kad 
Europa turi iš naujo tartis su 
Amerika dėl savo karo skolų 
mokėjimo, visai atpalaiduoto 
nuo Vokietijos reparacijų su
mokėjimų.

Ekspertai, tiek Berlyne, tiek 
kitose santarvininkų sostinėse, 
šiandie žiuri į dalyką taip, kad 
kadangi dabar Vokietija tapus

Apie išskridusį į .žiemių 
galį gen. Nobile dirižablį 
lia vis žinių nėra, l>ent iki 
kar vakaro nieko api jį nebu
vo girdėt.

Nuo laiko, kai dirižablis iš- 
skrido iš Špicbergeno, praslin
ko jau ištisa savaitė

Bazės laivas < 
užvakar buvo išplaukęs i 
Kings Įlankos į šiaurius ieško
ti, bet dėl tirštų ledų buvo pri
verstas grįžti atgal.

Norvegijos vyriausybė siun
čia aeroplanus į Špicbergeną, 
iš kur bus daromos ieškojimo 
ekspedicijos.

Apie prapuolusį 
skleidžiama visokių girdų, 
ie betgi visada pasirodo iš

narys, lygus su visais kitais 
nariais, lai kontrolės komisija, 
įsteigta einant Davves’o planu, 
nebesuderinama su Vokietijos 
garbe. Ji, kontrolės komisija, 
todėl turi būt panaikinta, o kar
tu su ja turės būt panaikintu 
ir reparacijų pervedimo komi
sija.

Du lenkų aviatoriai 
užsimušė

VARSA VA, geg. 28. — Vakar 
netoli nuo Pulavų užsimušė du 
lenkų kariuomenės aviatoriai. 
Bandant jiems nusileisti že
mėn, jų aeroplanas atsimušė j 
medį ir sudužo.

MOTERIšKE, SUSIBARUS, 
NUŠOVĖ SAVO VYRĄ

KALAMAZOO, Mich., 
28. — Ed. HartweU, 62 
amžiaus farmerys, buvo 
žmonos 
susrbarus.

geg. 
metų 
savo 

nušautas, jiemdviem
Moteriškė suimta.

K y to j
Kapinių Papuošimo Dienoj 

(Decoration Day)
NAUJIENOS NEIŠEIS 
ir Naujienų raštinė bus 
daryta visą dieną.

už-

Chicago, HI^Antradi^ys, Gcgužčs-May 29 d., 1928

švedų priverstinas Japonai siunčia ka- 
TarS'LT' rininka derėtis su

STOKHOLMAS, Švedija, geg. 
28. — Nežiūrint aštrios komu
nistų ir darbo partijų opozici
jos ir demonstracijų prieš pro- 

, jdktuojamą naują tribunolą 
ginčams tarp darbo ir kapita- 

; lo spręsti, vyriausybė priėmė 
i įstatymą, kuriuo įvedamas pri
verstinas tokių ginčų arbitra- 
vimas.

Lietuvaitė - India 
nos gražiausioji

P-lė Betty Dumblis gražuolių 
konteste pripažinta kaip “Miss 
Indiana’*

Indianos valstijos gražiųjų
Giminės ir draugai uždarytųjų Mather. Pa., angliakasių, sielvartingai laukiantys kokios nors merginų konteste, kuriame da- 

žinios apie nelaimingųjų likimą. Toje kasykloje laike gaso eksplozijos žuvo apie 200 angliaka-(lyvavo daugiau kaip trijų dė
siu. šimčių miestų gražiausios mer-

................ ....... - - — . į ................     ginus, angliškos spaudos pra
nešimais gražiausia buvo pri- 

Betty 
Ind. 
pripa- 
titulas 
nacio-

Britų aeroplanai bom- Vokiečiu knmiinktai Pat nu^ina žinias aPie pažinti lietuvaite bardavo frako par- VOKlClią KOHlUnibldl Pnsudskio s
tizanus

BASRA, Irakas, geg. 28. — 
Britų karo aeroplanai bombar
davo būrį Irako partizanų, ne
paklaususių vyriausybės įspėji- 

|mo išsisklaidyti. Keletas parti- 
.. zanų buvo užmušti. Ita- j ... . .las būrys, vadovaujamas 

vieno Gnndbano •Chajuno, jau 
■ ilgesnis laikas veikė . on trali
niame

švenčia savo laimėji 

mus rinkimuose

“Raudonojo fronto kovotojai” 
prisiekia neužmiršti “sociali
stų išdavystės proletariatui”

r____  _______ , p-lė
Pilsudskio suparali- Dumhrytė iš Anderson, 

P-lei Dumbrytei buvo 
žintas “Miss Indiana”

28. [PAT]., ir privilegija dalyvauti 
gražiausių merginų 

dėl “Miss America”

žiavimą

laikas 
Irake.

Citta di Milano “U. S. Lines” busią 
“I valdžios parduotos

I NEW YORKAS, geg. 28. — 
New York Herald Tribūne ž\- 

, niomis, federalinė, laivų komi
sija (Shipping Board) netru
kus paskelbsiantį pardavimui 
valdžios kontroliuojamas Unit
ed States Lines ir American 
Merchant IJne.

Parduoti busią United States 
linijos pasažierinis milžinas 
Leviatlian ir garlaiviai George 

Jomoc drP- Washington, America, Repub- DinarKUS žemes are lic> 1>rcsid<mt K(>nseveit, Presi- 
bėjimas Azoruose dent Harding, Monticello ir 

----------- Mcunt Vernon.

dirižablį 
ku
oro

LISABONAS, Portugalija, 
geg. 28. — Iš Horta, Azoruo
se, gauta pranešimas, kad šeš
tadienį ten įvykęs smarkus že
mės drebėjimas. Daug namų 
sugriuvę ir nemaža žmonių nu-

Kanada nori oro pašto 
sutarties su Jungti
nėms Valstybėms

Kinų nacionalistais

sANCIiA.lt S, Kinai, geg. 
28. — Vietos kinų spaudos pra
nešimu, Japonijos ministeris 
pirtnininkas Tanaka pranešęs 
generolui Čian Kaišekui, vy
riausiam Kinų nacionalistų ka
ro vadui, kad Japonijos karo 
ministerija siunčianti į Kinus 
maj. Matsui tikslu pradėti de
rybas Tsinano incidentui išly
ginti.

Tanaka reikalaująs, kad de
rybos butų vedamos japonų ka
riuomenės štal>e Tsinane ir kad 
Kinų įgaliotinis delegatas dery
boms butų generolo Čian Kai- 
šeko paskirtas.

Gavus šitą pranešimą, nacio
nalistų taryba tuojau pasiuntė 
j SuČaufu tris tarybos narius 
konferuoti su gen. čian 
seku.

Girdėt, kad nacionalistų 
džia nenori, kad derybos
laikomos Tsinane, bet reika
lauja, kad jos įvyktų Šancha
juje arba kuriame kitame nei- 
traliame mb ste, ir kad dery
boms vesti Japonija atsiųstu 
reguliariai paskirtus diplomati
nius atstovus, o ne karinin
kus.

Kai-

butų

New Yorko cenzoriai 
sulaikė sovietų filmą

Teatrininkas Hammerstein pa
siuntė protestą Washingtonui

NEW YORKAS, geg. 28.
New Yorko cenzorių komisija 
neleido rodyti rusų filmas, pa
vardytos “Sankt-Peterburgo ga
las,” kurią, kartu su dviem ki
tom filmom, Arthuras Ham
merstein parsigabeno iš sovie- 
tijos. Toje filmoj, sako, vaiz
duojama didžiojo karo prasidė
jimas, Kerenskio revoliucija, 
bolševikų perversmas ir Petro
grado puolimas.

Hammerstein pasiuntė val
stybės departamentui Washing- 
tone protestą, pranešdamas: 
“Aš pradėsiu tą filmą rodyti 
teatre pirmadienio vakarą, o 
jus darykite sau ką tinkami.”

0TTAWA, Ont., Kanada, 
geg. 28. Kanada rengiasi 
kalbinti Jungtines Valstybes 
daryti oro pašto sutartį, kuria 
Kanados oro pašto tarnyba 
jungtųsi su Jungtinių Valsty
bių tarnyba.

Kanada visų pirmiausiai no
rėtų įsteigti savo oro linijų ga
lo stotis Bu f falo, New Yorke 
ir S'chen'cctadv.

BERLYNAS, geg. 28. - Va
kar Į Berlyną buvo suplaukę 
apie 80 tūkstančių uniformuo
tų komunistų, “Raudonojo fron
to kovotojų,’’ paradais švęsti 
savo laimėjimus rinkimuose į 
reichstagą.

Skersai buvusio kaizerio rū
mus buvo ištempta milžiniška 
raudona juosta su antrašte: 
“Mes prisiekiame ginti Sovietų 
Sąjungą per amžių amžius.’’

Ton komunistų šventėn buvo 
atvykę panašių į * Raudonojo 
fronto kovotojų” organizacijų 
kuopos iš Francijos, Šveicari
jos ir Austrijos. Austrams ko
munistai ypač plojo dėl to, kad 
jie nepabojo savo vyriausybes 
užgynimo keliauti į Berlyną ir 
grūmojimo uždaryti kalėjime 
astuoniems mėnesiams kiekvie
ną dalyvių, kai j it grįš namo. .

Lyderiams baigus prakalbas, 
demonstrantai, pakėlę kumščius 
aukštyn, atkartojo savo prie
saiką niekados neužmiršti “so

tų išdavystės proletaria- 
ir kovoti “iki paskutinio 

lašo” už sovietų Rusi-
tui 
kraujo

Per 
laikyta

visas apeigas buvo 
gražiausia tvarka.

iš-

MERGINA TRIS KARTUS 
BANDĖ PASIKARTI

Trys asmens užmušti 
aeroplanui įlėkus j 

minią
ORLY, Francija, geg. 28-. — 

Vienas aeroplanas, dalyvavęs 
aviacijos karnavale labdarybės 
tikslams, leisdamasis žemėn 
įlėkė į žiūrėtojų minios pirmas 
eiles. Trys asmens buvo užmu
šti, kiti trys pavojingai su-* 
žeisti.

MILWAU:KEE, Wis., geg. 
28. — Gladys Danforth, 26 me
tų amžiaus mergina, tris kar
tus bandė pasikarti, bet kiek
vieną kartą buvo išgelbėta. Ji 
tapo nugabenta į ligoninę dėl 
observacijos.

ORH

BUENOS AIRES, Argentina, 
geg. 28. — Bombos sprogimo 
čia tapo suardyti karšto ita
lų fašisto, Cezaro Aseltros, na
mai. Žmonių niekas nenuken
tėjo. Kaltininkai nesusekti.

GARY, Ind., geg. 28. 
pa irusios sveikatos nusinuodi
jo Rose Polanchak, 20 metų 
amžiaus mergina.

ATĖNAI, Graikija, geg. 28. 
— Pakviestas premjeru gen. 
Metaxas sudarė naują ministe- 
rių kabinetą.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Debesiuota ir nenusistojęs 
oras; mažumą šilčiau; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
taią) 49° ir 53° F.

šiandie saulė teika 5:19, lei
džiasi 8:15. Mėnuo leidžiasi 
3:12 ryto.

VARŠAVA, geg
— Lenkų Telegrafo Agentūra ' naliame 
yra autorizuota griežtai nu- konteste 
neigti Amerikos i spaudoje pa- titulo, 
sirodžiusius pranešimus, buk 
maršalas Pilsudskis tapęs su- 
paraližuotas. Jis jaučiasi geriau 
ir kasdien dirba savo biure,, da
gi atidėjęs propon uotas vaka- 1 
cijas. , Maištininkų banda puolė Man*

----------- — i zanillos miestą; kautynėse 84 
banditai krito, 75 sužeisti

Kova
• —-y

su maištinin 
kais Meksikoje

Kratos ir suėmimai1
komunistų Italijoje i MEKS’!a.!s M1ES'rAS>

* * 28. — Colima valstijos
BOMA, geg. 28. - Per pa

staras dvi savaites policija da
rė. medžiokles komunistų. Pa
sak pranešimų, policija susekus 
komunistų centro biurą propa
gandai Romoje ir apielinkėj. 
Buvę suimta daug dokumentų, 
taipjau stambi suma pinigų.

Kitoje vietoj Romoje, būtent 
Trastessi kvartale, policija už
klupus slaptą komunistų mi
tingą ir visus jo dalyvius areš
tavus.

Colima valstijos karo 
gubernatorius oficialiai prane
ša, kad Manzanilloje įvyko 
smarkus susikirtimas tarp fe
deralinės kariuomenės dalies ii 
maištininkų. Kautynėse, sako, 
82 maištininkai buvo užmušt 
ir 75 sužeisti, o federalų 29 
kareiviai krito negyvi ir 28 bu
vo sužeisti.

Maištininkai pagaliau buve 
sumušti. Kai kurie jų vadai bu
vo suimti ir sušaudyti.

Gorky grjžo Rusijon
Fašistų priešai suardė 

italų karo veteranų 
paradą

BOSTON, Mass., geg. 28. — 
Fašistų priešai vakar puolė čia ' 
didžiojo karo italų veteranų 
paradą ir jį išardė. i

Kautynėse tarp fašistų prie
šų ir veteranų buvo vartoja
mi plytgaliai, pagaliai ir pei
liai. Keliolika asmenų buvo su- 
žeisti, keturi jų teko dagi ga
benti į ligoninę.

Riaušės buvo policijos pa- ( 
tremptos ir septyni jų dalyviai 
areštuoti.

Garsus
Minske 
mis

rašytojas pasitiktas 
su didelėmis ovacijo-

MINSKAS, Sovietų Rusija, 
geg. 28. — Maksim Gorky, gar
sus rusų rašytojas, grįždamas 
iš užsienio, kur jis gyveno per 
pastaruosius keletą metų, šian
die atvyko į Minską. Stoty jį 

I pasitiko minios žmonių — val
stiečių, darbininkų ir specia
lius rašytojų ir laikraštininkų 
delegacija iš Maskvos.

Išvydęs vėl savo kraštą ir 
savo žmones, Gorky buvo taip 
susigraudinęs, kad negalėjo at

isakyti ir ovacijas ir sveikini- 
GAISRAS DVARELIŠKIŲ mus ir tik po gerokos valan-

KA1ME dėlės pasakė:
-- -------- “Brangus draugai, man truk- 

KAUNAS. — Balandžio iš 29 sta jėgų. Jaučiu naujojo jūsų 
į 30 d. A. Panemunės valsč.1 gyvenimo patosą ir tas pato- 
Senų Dvareliškių k. nakties sas duoda man naujų jėgų. Ti- 
metu užsidegė ūkininko Jurgio kiuos, kad galėsiu būt šiak 
Mikniuno tvartas, kuris buvo tiek naudingas. Dirbkime kar
po vienu šiaudiniu stogu su tu. Griaukime, kas turi būt su
gyvenama troba.--------------------- j

Tvarte sudegė viena karvė, ta.
telyčia, 2 kiaulės, 6 vištos. Nuo- j ( 
stolių esą padaryta 3822 litų 60 metų amžiaus. Maskvoj ren- 
vertes.

griauta, ir derinkime viską ki-

Gorky yra jau daugiau kaip

BEDARBES NUSIŽUDĖ

ROGK1FORD, III., geg. 28.
Susikrimtęs, kad niekur negali 
gaut darbo, gazu nusitroškino

giamos didelės iškilmės minė
ti trisdešimt junkerių metų 

sukaktuvėms nuo pirmo jo li
teratūros veikalo pasirodymo.

Komunistai nomina
vo savo kandidatus 

i prezidentus
NEW YORKAS, geg. 28. — 

Darbininkų [komunistų] Par
tija pirmutinėj savo naciona- 
’jnėj konvencijoj kandidatu į 
Jungtinių Valstybių preziden
tus ateinantiems rinkimams no- 
-ninaVb žinomą savo lyderį, 
VVilliamą Z. Fosterį. Vicepre
zidentu nominuotas Benjamin 
Gitlovv, buvęs Ne\v Yorko val
stijos legislatūros narys.

Konvencijoje, kuri prasidėjo 
šeštadienį Central Opera salėj, 
dalyvavo 267 delegatai. Man
datų komisija savo raporte pa- 

i rodė, kad 60 nuoš. delegatų yra 
bent vieną kartą sėdėję kalė
jime dėl savo pasišventimo ko
munizmo reikalui.

Užsibaigė garsioji Ro
kiškėnų byla

KAUNAS. — 1925 m. gruo
džio 7 d. ant Kamajų vieške- 
’io, Aukštakalniu -Makutėnai 
nušovė P. Dailydę iš Didėsios 
k. Apygardos Teisme Maku- 
tėnai išėjo teisus. M. pateisi
nimu žmonės didžiai stebėjo
si, nes D. nebuvo koks nors 
plėšikas, bet vienos kultūros, 
kaip ir M. mėgdavo išsigerti 
ir pasipešti, ypač dar su Ma- 
kutėnais.

D. buvo biednų tėvų sūnūs, 
o M. yra turtingos giminės. Tu
ri giminių amerikiečių ir šiaip 
palivarkinių ir rodos, dar kuni
gą P. L. Tas turėjo savo reikš
mės. *

Balandžio 21 d. Tribunolas 
šią bylą nagrinėjo ir Makutė- 
nus .rado kaltus. Todėl pritei- 
iė dvejus metus sunkaus darbo 
kalėjimo ir nušautojo tėvo nau
dai iki gyvos galvos po 300 li
tų i metus.

CHICAGIETIS PAŠAUTAS 
JACKSONVILLEJ

JACKSONVILLEr Fla., geg.
28. — Mirtinai buvo pašauta*

VVAUKiEGAN, III., geg. 28. KArthur Dean, iš Chicagos. Jis 
. _ . Iškritęs j valtelės, žvejoda- buvo ką tik apleidęs Fąirfield

bedarbis Emmett Graliam, 40 mas, prigėrė ežere chicagietis Atlantic banką, y 
metų amžiaus. I Jos. Jackson, 38 metų amžiaus, volto 2,500 dolerių.

banką, pasiėmęs iš

----------------------------------------------- i________ .... . . ___________ - ......., ........



Antradienis, geg. 29, 1928

KRIKŠČIONYBE IR MITOLOGIJA
(šis tas iš lyginamosios religijos mokslų).

(Tęsinis)

Bažnyčios sakramentai ir ap
eigos yra kilę iš pagoniškų pa
pročių. Krikštymas, šventu 
vandeniu šlakstymas yra pla
čiai žinomas ir didesnėms pa
goniškoms tikyboms. Indai, iri
sai, egiptiečiai, meksikiečiai ir 
kiti plačiai vartojo krikštymo 
aįK'igas, panašias į krikščionių 
tikybos. Išpažintis irgi nėra 
ypatinga katalikų tikybos apei
gų dalis. Senovės Meksikos 
ir Peru šaly vienas iš svarbiau
sių kunigų uždavinių buvo iš
pažinties klausyti ir nuodėmės 
atleisti panašiai, kaip tat daro 
katalikų kunigai. Kai kurios 
Azijos ir Polinezijos tautos tu
rėjo panašių papročių. Komuni
ja buvo plačiai išsiplatinusi ap
eiga. Jos atsiradimą galima 
šekšti nuo žemiausių iki aukš
tesnių religijų. Yra žinoma, 
kad žmogėdrų laukinės pader
mės valgo žmogaus mėsą ne iš 
bado, bet tikėdami, kad tuo bū
du įgauna žmogaus jėgų. Seno
vės meksikiečiai, paėmę suimti- 
nį, pramindavo jį vardu to sta
bo, kuriam jis turėjo buti pa
aukotas, ir prieš užmušdami iš
puošdavo jį kaip stabą, sakyda
mi, kad jis atvaizduojąs patį! 
dievą. 1 
tą ir išpuoštą, kaip dievą, jiems 
reiškė gauti dieviškų ypatybių. 
Pirmas žingsnis aukščiau pakil
ti, buvo tat aukoti gyvulį žmo
gaus vietoje. Biblijoj skaitome,! 
kad Abraomui buvo Dievo įsa
kyta paaukoti savo sūnų Izao
ką, bet paskutiniu momentu 
jam buvo leista sūnaus vietoje 
užmušti avinėlį.
Gyvulių aukojimas buvo ne 
toks baisus kelias santykiauti 
su dievu. Dar vėliau užuot val
gęs žmogaus ar gyvulio kūną 
ir gėręs jų kraują,"žmogus ėmė! 
vartoti duoną ir vyną, laikyda
mas juos dievo kunu ir krauju. 
Senovės Meksikoj actekuose šis 
sakramentas buvo nepaprastai 
panašus į katalikų apeigas: pa
švęsta tešlą nešdavo į ligonių 
namus, kad sujungtų juos su 
dievu. Graikai, asiriečiai, ba
biloniečiai, dievo Mithros gar
bintojai ir kiti turėjo savo duo
nos ir vyno sakramentą. Nėra 
abejojimo, kad mithrininkų ce
remonija padėjo šiam krikščio
nių sakramentui atsirasti.

Kunigų celebatas yra žino
mas daugely kitų senovės tautų 

kunigai 
baltomis 

rūbais, ir 
degančias

kuriuos duoda mums lyginamo
sios religijos mokslas, krikš
čionybės kilmė yra aiški. Yra 
patirta, kad Evangelijos para
šytos nežinomų autorių vėlesniu 
laiku, maždaug apie 100 metų 
po Kristaus mirties. Kaip ma
tėm, visos Evangelijos legen
dos ir pasakojimai viešpatavo 
kitose religijose daug ankščiau, 
kaip pačios Evangelijos atsira
do. Pasirodo, kad ir Evangeli
jos stebuklai neturi originalu
mo. Borus, Egipto dievas, kel
davo numirėlius, Bakchus, ro
mėnų dievaitis, vertė vandenį 
vynu, Poseidonas, Graikų die
vas, vaikščiojo juros paviršium. 
Taip ir Evangelijos yra išau
gusios iš tokių padavimų ir le
gendų Kristaus gyvenimui nu
piešti; jų autoriai tik surinko 
senovės legendas ir pasisavino 
svarbiausias pagonių tikybos 
mintis. Šitas faktas kartu pa
aiškina mums, kodėl krikščio
nybė taip veikiai praplito visoj 
Romėnų Imperijoj: lengva bu
vo plėtotis tai religijai, kuriai 
savo legendomis paruošė dirvą 
ankstybesnės religijos.

l'ačiau tikslesnis krikščiony
bės kilmės aiškinimas yra dar 
varomas religijos mokslo. Ne

Valgyti žmogų, apvilk- maža mokslo autoritetų neigia
visokį istorinį Evangelijos pa
grindą Kristui. Istorija nežino 
Kristaus ir nė vienas senovės 
dokumentas neliudija 

'buvimą. Flavijus 
Tiberiadas Justas, 
Aleksandrijos — 
amžiaus istorikai 
Kristaus vardo ir 
ba apie jį.

apie jo 
Juozapas, 

Filonas iš 
visi pirmojo 
visai nemini 
nieko nekal-

Ypač istoriko Filo- 
no tylėjimas turi sprendžiamos 
reikšmės. Filonas gyveno tais 
laikais, kada Kristus turėjo 
gimti ir mirti, ir kiek vėliau 
parašė nemaža istorinių veika
lų. Jis mini visus žymesnius 
tų laikų asmenis ir įvykius, ne
pamiršta net Piloto; tiksliai ap
rašo žydų tautos gyvenimą ir 
tikybą, tačiau nė žodžio netaria 
apie Kristų ir krikščionis. Gar
singas senovės istorikas Plutar- 
chas II-ame amžiuje taip pat 
nieko berašo apie Kristų. Isto
rikas Tacitas, teisybė, mini ke
liais žodžiais Kristų, rašydamas 
aipe krikščionių persekiojimus 
Nerono 
ta yra 
jo* ji 
vertės,
ko ją viena iš tų falsifikacijų, 
kurių nėmaža yra Bažnyčios is
torijoj. Bet daugumas rašyto
jų vis dėlto žiuri į Jėzų, kaip 
į istorinį asmenį, kuriam legen
dos buvo prikergtos po jo mii- 
ties. Pati krikščionybės kilmė 
tampa mums daugiau supran
tama pamanius, kad Kristus 
iš tikrųjų buvo įstabus pamoks
lininkas ir reformatorius Judė
jai. Galimas daiktas, kad jis 
atėjo iš žydų sektos aseniečių 
vienuolyno iš rytų kalnų atvers 
ti žydų. Svarbiausia jo moks
lo dalis asketizmas ir žemės 
gyvenimo išsižadėjimas — turi

laikais. Tačiau ta vie- 
taip trumpa ir neaiški, 
negali turėti istorinės 

ir kiti mokslininkai lai

skusdavosi, vilkėdavo 
komzomis ir puikiais 
plačiai vartodavo 
žvakes, šventą vandenį ir kry
žių. Kryžius buvo vienas iš la
biausiai išsiplatinusių pasaulio 
religijų simbolių. Ankstybais 
žmonijos gyvenimo laikais kry
žius reiškė dvi lazdeles ugniai 
gauti; tokias lazdeles a riečia i 
Indijoj dar laikė šventu daiktu, 
kai tam jos liko 
gos. Šventoj 
knygoj Vedas 
Agni yra
dieviškas kūdikis,

aseniečių sektos požymių; pažy- saulės dievas, ir vėliau Oziris 
mėtina, kad nors Jėzus peikda- ir Isis tnip pat buvo prilygina- 
vo visas kitas žydų sektas, bet 
niekados nekritikuodavo ase
niečių. Tačiau Kristaus gyveni
mo smulkmenas galima apytik
riai spėti. Pačios Evangelijos

mi saulei ir mėnuliui. Persų 
Mithra yra saule, ir tas pat yra 
graikų dievai Hercules ir Apol- 
lo. Todėl svarbiausios datos re
ligijos kalendoriuje yra aiškiai

žodžiai, kaip matėm, negali tu-1 jungiamos su metų laikais ir 
► nei istorinės saulės eiga. Tad-suprantama, 

Jo atminimas buvo pa- kodėl Išganytojo gimimą šven
čiame žiemos metu, kada die
nos pradeda eiti ilgyn (saulė 
gimsta), prisikėlimą pavasarį, 
kada dienos ir naktys 
(saulė keliasi).

Tačiau ši religijos kilmės te-‘ 
ori j a nėra vienintėlė ir turi kai 
kurių trukumų. Herbert’o 
Spencer’o teori j a,kad dievai tai 
dievinamieji numirėliai, kurie 
kai gyveno, buvo galingi žmo
nės, pakeičia minėtą teoriją. 
Nesenai Frazer ir kiti moksli
ninkai iškėlė teoriją, kad meti
nis augalų nykimas ir augimas 
sukėlė mitus apie dievus ir iš
gelbėtojus. Frazer spėja, kad 
ankstybesniais laikais žmogus 
tikėjo burtais, bet neturėjo re
ligijos. Norėdamas paveikti 
sėklų augimą ir derlių, žmogus 
su kure vaizduotėj galingų dva
sių, prie kurių jis galėtų kreip
tis ieškodamas pagalbos.

Tačiau klaidinga ieškoti vie
nos kilmes visoms religijoms. 
Metų laikai, apylinka, žmonių 
reikalai labai skiriasi įvairiose 
šalyse, ir gamtos reiškiniai gali 
paveikti žmogų nevienodai, 
šiaurė kraštuose (senovės in- 
diečiai nesiekė Indijos slėnio jų 
religijai besikuriant) saulės 
reiškiniai, šaltis ir tamsa daro 
nepaprastos įtakos žmogaus 

lačiau galima žvelgti. gyvenimui ir todėl žmogus bu- 
ivo linkęs dievinti saulę. Toliau 

T / į pietus, kur viešpatauja karš-
j saulę galima buvo žiu-

reti pasitikėjimo 
vertės.
puoštas legendomis greičiausia 
todėl, kad jis buvo nekaltai pa
smerktas nugalabyti ir paliko 
karštų pasekėjų būrelį. Nelikus 
jokių rašytų žinių apie jį, žmo
gaus protas Kristui nupiešti 
surinko tik senas legendas, ku
rios viešpatavo tais laikais pa
gonių ir žydų šalyse. 70-tais 
metais po Kristaus gimimo žy
dai buvo išblaškyti ir krikščio
nybės plėtojimasis persikėlė į 
Aleksandriją, Siriją ir Romą. 
Čionai lengendų pilnoj atmos
feroj krikščionybė sparčiai to
liau kūrėsi. Kristaus mokslas, 
atkreiptas prieš turtinguosius, 
sužavėjo Romos Imperijos var
guolius ir darbininkus, kurie 
jau tada turėjo internacionalių 
organizacijų, turėjo savo dievų 
patronų ir laikydavo religines 
apeigas susirinkimo 
Tuo keliu 
Kristaus 
apytikriai 
manyti, kad svarbiausios legen
dos apie gimimą, gyvenimą, 
mirtį ir prisikėlimą atsirado su
ėjus maždaug 120 metų po 
Kristaus gimimo.

Ar gali religijos mokslas mus 
tolinus nuvesti ir išaiškinti pa
čios religijos kilmę? šiuo at
žvilgiu yra nemaža įvairių nuo-1 
monių.
i keletą rimtesnių teorijų, ku-1 
rios vertos panagrinėti. Ištyręs I 
senovės I
Mueler tvirtina, kad kiekviena 
religija prasidėjo nuo gamtos 
garbinimo, o ypač dangaus, 
saulės,, mėnulio ir tt. Laukinio 
žmogaus protui šviesus dangus 
buvo aukščiausias ir galingiau
sias gamtos daiktas, šviesos ir 
džiaugsmo versmė. Saulė jam 
buvo apsireiškimas galybės 
turinčios vaduoti žemę iš tam
sybės, šalčio ir vargo. Nuo 
saulės spindulių vaisinga tapusi 
žemė pavirsdavo jo vaizduotėj 
didžiąja motina deive. Nėra jo
kio abejojimo, kad ankstybes- 
nis indų, kiniečių, meksikiečių

rūmuose.
pasakojimai apie 

gyvenimą susikūrė 
per 50 metų. Reikia

Indijos religijas Maks ♦
• J • 1 1 1 • 1 • J

lę iš gamtos garbinimo. Beveik 
visų tautų šventosios knygos 
rodo aiškų dangaus, saulės, mė
nulio ir žemės dievinimą. Didy
sis egiptiečių dievas Ra buvo

Prašalina niežėjimą

NiežėjimaH ir derinimas odon 
yra netik nemalonua dalykas, bet 
gali atgabenti daug pavojingesnių 
odos ligij. Kad to iAvengus. tai ge
riausiu dalykas yra vartoti Sove- 
ra’s Esko. Šios Saldančios, džiovi
nančios gyduolės prašalina niežė
jimų ir deginimų tuojau ir pada
ro sveikų ir Svarių odų.

lė pirmo iritavimo odos varto
ki! Severa’s Esko tuojau. Gaukite 
jas savo vaistynėj. Sustabdyk odos 
trubelius iA pradžių.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, Iowa.

lygios

rėti kaip į piktybės priežastį; 
gero derliaus didžiai laukdavo 
ir todėl žmogus buvo linkęs 
dievinti gamtą. Buvusių galin
gais mirusių žmonių garbini
mas galėjo kitur atsirasti; jis 
buvo išsiplatinęs daugiausia is
toriniais laikais. Mes galime pa
imti pavyzdį iš astronomijos. 
Daug ginčijosi ar planetos atsi
rado iš tirštų dujų, esančių žie
do spyruoklės ar beformiškos 
masės pavidalu. Yra pakanka
mai-pagrindo manyti, kad visos 
šitos teorijos yra teisingos ir 
taikomos įvairioms saulės siste
moms. Galima manyti, kad pa
našiai dedasi ir religijos srity.

Mes žinome tiktai, kad dvie
jų trečdalių viso žmonijos gy
venimo laikotarpy, vadinamojo 
paleolithinio periodo metu, ku
ris apytikriai truko 150—200 
tūkstančių metų, žmonija ma
tyti, visai, neturėjo religijos iy 
kulto. Tiktai tolesniame neo- 
litinio periodo amžiuje mes ran
dame mirusių laidojimą ir reli
ginio jausmo pėdsakų. Šitas 
rūpinimasis mirusiais yra anks- 
tybiausias religijos reiškinys ir 
tat lyg patvirtina Spencer’o 
teoriją. Vėliau nugalėtų tautų 
dievai virsdavo “netikrais die
vais” arba piktomis dvasiomis; 
tuo budu atsirado monoteiz
mas, t. y., vieno vyriausio die
vo tikėjimas. Tokią religijos 
plėtotę galima įžiūrėti senovės 
Egipto, istorijoj. Tik ilgainiui 
prie etinių pradų monoteizmo 
religijose prisidėjo ir dogmos.

Aišku, kad ir krikščionybė iš-, 
ėjo tij pat plėtojimosi kelią ir j 
atsirado ne stebuklų keliais.

Pasaulis nebuvo paskendęs 
“tamsybėj” prieš Kristų ir ne 
krikščionybei teko tą pasaulį 
apšviesti. Krikščionybė nėra į 
aukštesnė už kitas religijas ir,' 
būdamas 
atgarsiu, 
bartinio 
proto.

E L ECl R |'C

Nauji Okch-Odeon lietu- 
_ 2 x , viški rekordai — 10 colių senovės tautų legendų ant abi(?jy pusjy kaina 75c 

negali patenkinti da- perkant Sykiu 6 mes apmo- 
u turingo žmogaus kame prisiuntimo lėšas.

ĮDAINAVO X BABRAVIČIUS

'26058
Gyd. J. K-tis. 

(Galas)

Rugštumai Viduriuose 26059

“Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

I26057

— Tenoras
Graži čia Giruže ir Atsigė
riau Arielkytės
Žydelis iš Vilkaviškio Mie
stelio ir 
Mergelės

ŠOKIŲ
Vilniaus,

Pas Darželį Trys

uebt reikalin- 
senovės indų 
ugnies dievas 

vaizduojamas kaip 
fimęs iš dvie

jų “aranis”: atvaizduoti tokiam 
dievui, gimusiam iš dviejų su
kryžiuotų lazdelių trynimo, ir 
reikėjo paties dievo pavidalas 
nupiešti kryžiaus vidury. Kry
žius todėl nuo senovės yra iš
ganymo ženklas žmonijai, ir tą 
ženklą randant* ant daugybės 
senovės daiktų. Jo nestinga ant 

paminklų, 
rubų, pa-

SVVER4Š 
ESKO

bažnyčios

senovės religijų 
šventų indų, šventų 
veikslų ir t.t.

Panašią į katalikų 
organizaciją aptinkame ir kito
se religijose. Buddistai iš Tar- 
tary turi vienulynų, skustų ku
nigų, bažnytinių rubų, varpe
lių, taurių, rožančių, švento 
vandens, giesmių, litanijų, kri
kštą, išpažintį, komuniją, pas
kutinį patepimą, gedulingų pa
maldų, relikvijų, vienu žodžiu, 
visas katalikų tikybos reikme- 
nes.

Akivaizdoj visų šitų laktų,

MUZIKA 
Valcas ir Kur tu 

Eini ? Polka
I Sesutė, Valcas ir Visiems 

Tinka, Polka
i Vestuvių Polka ir Jaunaved

žių Polka
ANTANAS VANAGAITIS

1 Sharkis, Trys Vyrukai Susi
tarė ir Sena Jaunystė 
Barbora ir Kad Nėr Alaus
KARIŠKAS BENAS

Graži, Polka ir Geltonplau
kė, Polka
Pirmo Pėstininkų Pulko, Mar
šas ir Senas Draugas, Mar
šas

ARMONIKA IR GITARA 
26050

26056

26055

26053Vietoje sodos nuo dabar .pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 26051 
rugštumų, acid, gasų viduriose 26052 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiai! 
acid iŠ skilvio kaipo saturated, 
solution of bicarbonate of soda 
ii palieka skilvį liuesą nuo viso
kių jęasų. Jis neutralizuoja g-ai- 

|žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles II.
Phillips nuo 1875. * 26029

26054

26019

26046

26027

Pirkit nuo mūrų oliolio kai
nomis. Copper coli radnla 411- 
dytuvai TtrtuvSa boilerini, 
$ft.86 Klauskite Pono Muki.

t
Peoples Plumbing & 

Heating Supply So.
<90 Milwaukee Avė., 

461 N. Halsted 8t.
Haymarket 0076—0070

Palangos, Valcas ir Vestu
vių, Polka
KOMIŠKI DIALOGAI
Geležunas ir P. Bukšnaitis 

Sveikas Ligonis ir Naujas 
Žiuponas
Laime ir Nelaime ir Bevai
kis
Scrantų Melagis ir ŠV. Ro
kus
Bevaikis pas Daktarą ir šmi- 
kis Dainininkas

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BĖS OPEROS ARTISTAS,

K. PETRAUSKAS
Dul Dul Dūdele ir Bernužč- 
li-Nesvoliok
Stasys ir Plaukia sau Lai
velis (Fortepionas, smuiką ir 
colio)
Arija iš operos “Rigoletto” 
ir Neverk Brangi — Aš So
deika

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BĖS OPEROS ARTISTAS, 

CH. SULGINAS
Visur Tyla ir Oi Berneli, 
Vientury (duetas — V. Gri
gaitienė ir Sodeika) 
Margarita, iš Operos “Fau
stas” ir Arija iš Operos 
“Samson’as ir Dalila”

Katalogą prisiunčiam Dykai

JOS F. BUDRIK, Ine.
MUZIKOS KRAUTUVĖ

3417 S. Halsted St.
Chicago, III.
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26028

26035

26040

26044

Day after day^-its performance 
is so entirely šatisfying

THE longer you owu the 
Six-91, the grealer your 

enthusiasm grows.
This Pecrlcss is jusi thal kimi 
of a car ; * • cvcr dependable,

powcr, smoothness, relaxing 
riding casc.
Day after day you find in ii a 
stirring, stimiilating aliveness

your keenest pleasures in life.
Riding continues to be travel 
de luxe. You find yourself 
free irom s irai n, carefrce,

f 

downright eontented with 
your car.
The Six-91 was ’designcd and 
built to give you a car that 
you can trust and enjoy to the 
fuliest, for thousands upon 
thousands of miles. And it 
rims Inte to forui.
If you appreciutc downright 
goodness in a car — i f you 
love things that are truly fine 
- - • fifteen minutes at the 
wheel of the Six-91 will con- 
vince you that this Peerlcss 
is your car from now on.

PEERLESS MOTOR CAR CORPORATION . Cleveland, Ohio 
Muiiufiictitrert nf Ihe famoui 900 i'-trpf Eight-ftO (92245 to 92645) « the Six-91 
(81U95 und 91995) . thv Sh-80 (91295 to 91395) • the SU-60 (91195 to 91295) 

(All prieit f. o. b. factory)

Bridgeport Auto Sales
3222 So. Halsted Street,
J. J. Janelunas

Chicago
Pfrone Victory 4929

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu aeema- 
rurny ii priešasties danty 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip iis aaagaa Kadikiy 
Laxative.

Mrs. Wikslow’s 
Syrup

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

PEERLESS*

25*

p i i u i i

edar
wPo!ish
at all

Dealers

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit 
negalėjo Jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. JOHN E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

JUNCTION HARDWARE C0„ Ine.
Vidurmieštyj Hardvvare Krautuvė. Maytag Atmi
ninės Skalbimui Mašinos. Universal Gasiniai Pečiai

1335 VVashington Avenue 
Ratine, Wis. 

Tel. Jackson 3284

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier 
Furniture

Ūse
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LAIDOJIMO PAPROČIAI IR JŲ KILIMAS "" l'i*
___________ _ Vienoje kurioje tautoje degi*

[“!<”] Senesnis lavonu slėpi
mo būdas yra, be abejo, laido
jimas. Antroje akmens am
žiaus pusėje žmonija laidoja la
vonus olose arba jx) kalneliais. 
Akmens amžiaus epochoje nė
ra žinoma nė vieno atsitikimo, 
kad lavonas butu sudegintas ar 
kitokiu budu sunaikintas. Ir 
tiktai bronzai ir kitiems meta
lams atsiradus prasidėjo tre
čias periodas — lavono degini
mo studija.

Didelis laidojimo išsiplStoji- 
mas visoje žemėje yra svarbus 
jo gana senos kilmės įrodymas. 
Visose pasaulio dalyse žmonės 
laidoja dabar savo numirėlius 
taip pat, kaip ir ankščiau. Tik 
tai retkarčiais atsitinka degi
nimas, skandinimas ir k.; vis 
tai — nukrypimai, ir jų kilmė 
vėlybesnė, pav., ind tisuose. Jie 
atsitinka tik labiau išsiplėto
jus religijai. Tauta, kuri da
bar laidoja lavonus žemėje, da
rė taip ir ansčiau. Priešistori
nėje Graikijoje, Etrurijoje ir 
senovės Laciume laidojimas ėjo 
pirm deginimo. Indijoje iki 
X*l11—XIV šimtm. (prieš mu
sų erą) laidodavo numirėlius, 
paskiau laidojimas buvo pakei
stas lavono deginimu ir pelenų 
laidojimu. Tas paprotys laikė
si maždaug iki Kristaus gimi
mo, kada pelenus jau pildavo Į 
kurią nors šventą upę. Vadi
nas, laidojimas yra seniausia, 
paprasčiausia visų laukinių tau
tų elgimosi su numirėliais for
ma, atsiradusi tada, kai žmo
nija pripažino mirtį normalia, 
paskutine buities būkle.

Kaip gi atsirado šitas bar
bariškas paprotys, taip šlykš
tus žmogaus jausmui? Jo ki
limas išaiškinamas baime, ku
rią gyvieji jaučia prieš numi
rėlio! dvasią (pradžioje prieš 
patį lavoną), ir bijojimu, kad 
ji gali grįžti, atkeršyti prie
šams ar kitaip pakenkti savo 
tautiečiams. Kai kurios tautos 
rūpinosi numirėliais ne tiek dėl 
pagarbos jiems, kiek dėl bai
mės. Dvasios ir lavonai klai
džioją po visą žeme; nesulaiky
ti tam tikrose ribose galį pri
daryti daug nemalonumų gy
viesiems. žmogaus mintis iš
rado įvairių burių apsisaugoti 
nuo to. Paprasčiausias būdas 
— numirėlio laidojimas žemė
je. Velionį nuleisdavo į gilią 
duobe ir užkasdavo. Tokiu ka- C C

pų tikslas buvo paslėpti dvasią 
(arba kūną) ir apsunkinti jai 
išėjimą laukan. Vadinas, žmo
nės laidoja savo velionis tam, 
kad atsikratytų jais ir neleistų 
jiems grįžti į pasaulį, nes tai 
galėtų sutrukdyti ramią gyve
nimo eigą. Tais pačiais sume
timais labai dažnai ant kapų 
pririoglindavo akmenų; Arabi
joje ir kitose šalyse lig šiol 
kiekvienas praeivis turi mesti 
ant kapo akmenį. Kai kada ant 
jo dedamas vienas didelis ak
muo, kurio sunkumas tartum 
prislegia velionį. Ta forma ga
lutinai išsiplėtojusi gavo kapų 
paminklo pavidalą šių laikų Eu
ropos tautose.

Kitos tautos eina dar toliau 
besirūpindamos atitolinti nuo 
savęs dvasią (arba lavoną). Vie
ni laidodami užsiuva lavoną į 
seną asilo kailį; kiti tvirtai su
riša numirėlį. Kai kada kapai 
aptveriami aukšta tvora, kad 
velionis negalėtų jos peršokti 
net įsibėgėjęs. Krikščioniškoje 
Auglijoje nusižudėlio kūną per- 
verdavo kartimi per karsto 
dangtį. Austrai iečiai paprastai 
mipiauna užmuštiems priešams 
abu nykščių, kad jie nebegalė
tų įtempti lanko; graikai nu
kirsdavo priešininkams rankas, 
kad jie nebegalėtų dalyvauti 
tolesniuose mūšiuose.

Vadinas, laidojimas yra prie
monė apsiginti gyviesiems nuo 
dvasios amžino klajojimo. Di
džioji žmonijos dalis visais lai
kais jautė beprasmišką baimę 
sutikti numirėlio siela. Todėl 
didžiausias žmonių noras buvo 
išvengti šitų lankytojų; dėl to 
jie pradžioje lavonus laidoda
vo, o vėliau,degindavo.

šių dienų žmonių sąmonei

dvasia yra kažkas nemateria
lus, lyg šešėlis, panašus į žmo
gų; dvasia galinti būti mato
ma, bet neapčiuopama. Ta
čiau šitos idėjos pradžioje vi
sai nebuvo žmonių sąmonėje, 
ir ji yra veikiau deginimo ne
kaip laidojimo stadijos filoso
fijos vaisius. Priešinga pirmi
nio žmogaus baimė prieš "dva
sią” ne tiek buvo sukeliama 
šmėklos — "dvasios”, kiek pa
tiem lavono. traukinis, matyti, 
laiko lavoną galinčiu grįžti į 

pasaulį, nes slepia jį žemėje, 
prislegia akmenim, nukerta ran
kas, kojas ir tt. Todėl lauki
nis negalėjo griežtai atskirti 
dvasios nuo lavono. Senovės 
tautos manė, kad nemirtingas 
yra patsai lavonas. Visais 
aukščiau minėtais atsitikimais 
žmonija tiki, kad velionis tebe
gyvena karste taip pat, kaip ir 
žemėje; todėl jam deda ginklų, 
indų, maisto, gėrimo, — vis
ko, kas jam reikalinga nauja
me bute. Mintis* apie tolesnį 
kūno gyvenimą po mirties iš
aiškina mums visas anksteny- 
besnes sielos filosofijas stadi
jas.

Greta šito vaikiško t'kėjimo, 
jog kūnas gyvena po mirties, 
atsiranda ir plėtojasi naujas ti
kėjimas, visiškai priešingas 
pirmajam, tikėjimas jog atei
tyje kūnas prisikels. Logiškai 
galvojant, ųereikalingas toks 
prisikėlimas, jei kūnas gyvena 
ir po mirties. Bet religinis gal
vojimas, kaip žinoma, nelabai 
paiso logingo nuosakumo dės
nių. Krikščionių moksle norė
jo sutaikinti dvi visai skirtin
gas idėjas: tikėjimą busimo kū
no prisikėlimu ir tikėjimą am
žinų sielos gyvenimu; pripaži
no, kad žmogui mirštant siela 
atsiskirianti nuo kūno; iki pri
sikėlimo ji esanti kažkokioj ne
žinomoj vietoj — tamsiame 
Baide ar kitur.

šitoje antroje stadijoje — 
laidojimo stadijoje — paplinta 
tikėjimas, kad kada nors įvyk
sią visuotinis prisikėlimas. Toks 
tikėjimas, be abejo, jšaugo be
laukiant atskiro, individualaus 
prisikėlimo. Manė, kad kiek
vienas atskiras lavonas kada 
nors prisikelsiąs; arba (tikėjo 
ir tuo), kad kuria diena visi 
kūnai iš karsto prisikelsią. Kol 
tebėra laidojimas, kartu tebe
gyvuoja ir tikėjimas prisikėli
mu; jis sudaro svarbiausią ele
mentą pomirtinio gyvenimo 
vaizdavime tose tautose, ku
rios laidoja savo numirėlius že
mėje.

Perėjimas nuo antros — lai
dojimo stadijos prie trečios — 
deginimo stadijos su jos tikė
jimu. jog siela nemirtinga, aiš
kinamas šitaip, žmogus mėgi
na laikyti dvasią (ar lavoną) 
po žeme ne tik jėga; jis prade
da prašyti jį pasilikti tenai. 
Kai kada tie prašymai yra la
bai švelnus ir graudus; pav., 
labai mandagiai prašoma velio
nį ramiai gulėti žemėje ir ne
daryti jokių nemalonumų. Bet 
kai kada žmogus nebūna taip 
ramus; jis mėto lazdomis, ak
menimis ir k., mokėdamas jam 
parodyti, kad jo atsilankymai 
visai negeistini. Ir senovinis 
deginimas pradžioje irgi buvo 
griežta priemonė prieš tokius 
lavonus, iš kurių galima lauk
ti ypatingų nemalonumų. Jo tik
slas buvo pradžioje neleisti la-

n imas virto papročiu, ir jis pra
dėjo plisti visur, kur išorinės 
aplinkybės tam nekliudė. La
vono sudeginimas yra ir geres
nis, ir sveikesnis, nekaip laido
jimas; todėl jis buvo mėgia
ma priemonė kartą priėmusius 
jį tautos.

Tie prietarai, kurie pagimdė 
mintį apie pomirtinį gyvenimą, 
aišku, neišnyko, prasidėjus la
vonų deginimu. Versdami sa
vo artimųjų kimus pelenais, 
pirmieji lavonų degintojai, tur 
būt, tikėjosi, kad tuo budu ga
lutinai uždarys numirėliui įėji
mą į gyvųjų pasaulį; bet jie ne
galėjo galutinai panaikinti sva
jonių apie sielos grįžimą, kaip 
ne jų jėgai buvo uždrausti vė
jui pusti ties kapais, šikšnos
parniams lakioti ties jais, ar 
shkliudyti mistiniams siaubams 
ir baimėms plisti masėse. Išsi
laikė tie faktoriai, kurie iš 
anksčiau sudarydavo keleivio- 
dvašios, klajojančios šmėklos 
idėją. Į tos idėjos sudarymo 
procesą lavono deginimas įtrau
kė tik mažą pakeitimą. Dvasia 
pasidarė panašesnė į šešėlį, ne
materialesnė, lengva ir dvasin
ga; kitais žodžiais ji pasi
darė artimesnė dvasia ta pras
me, kurią mes dabar duodam 
tam žodžiui; tokiu budu dvasia 
nustojo buvusi klajojančiu nu
mirėliu. Dvasią supranta kaip 
šešėlį kaip tik deginančios la
vonus tautos. Graikų ir romė
nų (tautos, deginančios lavo
nus) klasinė literatūra geriau
siai supažindino mus su pana
šios į šešėlį, neapčiuopiamos 
dvasios idėja, žemesniuose iš
silavinimo laipsniuose klajojan
ti šmėkla laikoma kūniška ir 
apčiuopiama. Taip antai, kai 
apaštalas Petras atvyko į Je- 
ruzolimą, pabėgęs iš kalėjimo, 
tai jo mokiniai manė, kad ma
to jo "angelą”.

Tokiu budu, mums aišku, kad 
tautos, deginusios lavonus, ne
beturi jau supratimo apie kū
no prisikėlimą. Ir, gal būt, 
žmonija kaip tik tam ir ėmė 
deginti lavonus, kad sukliudy
tų jam prisikelti nepatogiu lai
ku. Tautos, tikinčios įvairių 
stebuklų galimumu, tiesa, ne
betiki, kad ne tik jura gali grą
žinti savo numirėlius, bet ir su
deginti, suplėšyti, supuvę že
mėje kūnai gali boti surinkti 
iš visur ir vėl atgyti, vėl grįžti 
į pirmutinę būklę. Tačiau, pa
našios pažvalgos visai neata- 
tinka pirminio žmogaus vaikiš
ko tikėjimo. Jam sudegintas 
kūnas žūdavo amžinai. Del to 
aišku, kad deginančiose lavo
nus tautose tikėjimas kūno pri
sikėlimu išnyksta ir jo vietoje 
atsiranda tikėjimas sielos ne
mirtingumu. Nors 'kūnas ir su
deginamas, bet' dvasia tebegy
vena, ir tas gyvenimas duoda 
akstiną naujam sielų ir klajo
jančių šmėklų mokslui. Pama
žu dvasia pradedama dievinti; 
kūnas — tai išorinis apvalka
las, o dvasia, kūno belaisvė, ga
li būti išvaduota tik ugnimi. 
Tuo keliu prieinama, kad ug
nis veikianti numirusių kūną 
ne iš griežčiausių kovos su nu
mirėliu priemonių, virsta šven-

ta pareiga. Lygiai taip pat ir 
laidojimas, diktuojamas savi
saugos instinkto, tapo garbin
ga religine pareiga. Atsirado 
tikėjimas, kad nepalaidotos sie
los klaidžiojančios ir maldau
jančios žemės sauja nutraukti 
neramų klajojimą (Archytas; 
Horatius, 1-oji ir 2-oji oda), 
žmonija ėmė manyti, kad su
deginimas yra tikra priemonė 
sielai iš kūno pančių išvaduoti; 
jis įgavo jos akyse ypatingo iš
kilmingumo ir nustojo apsau
gos nuo numirėlio pobūdžio.

Toliau, žmonijoje atsiranda 
neaiški fantastinė mintis apie 
šešėlių pasaulį, visiškai skirtin
ga nuo dviejų pirmųjų stadijų 
aiškių vaizdavimų.

Mumija, kaip visi tikėjo, gy
vena karste; todėl jį puošė ir 
į jį dėjo višką, kas būtina egip
tiečio išstaigai. Dabar dvasios 
reikalavimai visiškai kitokį; 
ginklai ir k. jai nebereikalingi. 
Daiktai, rasti kapuose, patvir
tina šį skirtumą. Akmens am
žiaus žmonių kapai yra požemi
nė būstinė,, rūpestingai' pritai
kinta lavono gyvenimui. Velio
nės žmonas ir vergus užmušda
vo ir laidodavo kartu su juo, 
kad sudarytų jam draugiją; 
kartu su savininku dėdavo jo 
papuošalus, indus, rakandus, 
taures, ginklus ir k. Gyveni
mas kape atrodė jiems toks pat 
realus, kaip ir gyvenimas ant 
žemės. Visai kitą vaizdą mes 
matome žalvario amžiaus žmo
nėse, kurie degindavo lavonus. 
Kurhanas jų supilamas ant ur
nos; urnoje esti pelenai; guli 
greta rakandai ir ginklai su
laužyti ir sugadinti ugnies Juk 
dvasiai, kuri laikoma bekūne, 
sunkus ginklas visiškai nerei
kalingas. Tiktai rakando ar 
ginklo šešėlis gali praversti sa
vininkui šešėlių šalyje. Todėl 
visi reikalingieji daiktai sulau
žomi ir sudeginami, norint iš
vaduoti jų šešėlį nuo medžiagi
nės formos; juk dabar tiki, kad 
kiekvienas materialis objektas 
turi savo dvasią, kuri gali bū
ti atatinkamu budu naudojama 
dvasių šalyje.

Greta šitos evoliucijos 
amžinai gyvenančio kūno 
jos prie nemirtingos sielos
jos, kyla ir kita: gyvenimo siau
rame, ankštame kape vaizdavi
mą keičia mintis apie laisvą bu
vimą ' požeminėj 
siu viešpatijoj, 
savarankiškesnė
somesnė. Ji gauna didelę lais
vę kilnotis ir tampa bendruo
menės, kurioje kartais viešpa
tauja tam tikras mirusiųjų 
viešpats, pįliete. Tos idėjos, 
kurias turėjo beveik visi mu-
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ką šių laikų europiečių vaizda
vimams sielos ir baisiojo teis
mo. Daugumas tų, kurie mu
sų dienomis tiki “mirusiųjų 
prisikėlimą”, iš tikrųjų tik sie
los nemirtingumą.

Keikia dar pasakyti, kad tarp 
lavono laikymo bute ir jo laido
jimo, matyt, buvo dar tarpinė 
stadija. Dabar retai galima su
tikti. tauta, kuri butų toje sta
dijoje, bet ankščiau, kiek gali
ma spręsti iš užsilikusių pėdsa
kų, joje yra buvęs labai dide
lis tautų skaičius. Toje stadi
joje visą kūną ar tik jo dalį, 
suvalgydavo, ir tas aktas bu
vo laikomas labai šventu tiaik- 
tu.

Tos trys žmogaus minties 
evoliucijos stadijos, kurias mes

išnagrinėjame, gali būti trum
pai formuluotos šitaip: lavdno 
kulto stadija, dvasios kulto sta
dija, šešėlių kulto stadija. 4

nuo 
idė- 
idė-

šešėlių ir dva- 
1)vašia darosi 
ir nepriklau-

Čia Yra Tvirtumas!

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

NanJnuMu budu ir vuintaiH. Duodame gn- 
rlausius trontnientus galvai. Išgydomo 
pleiskanas, sulaikomo plaukų kritimų ir 
atgaiviname plaukus. Geriausios pasek
mės. Ateikite Manelio. Vai. O-l). Ned. 10 2.

INDIA LABORATORY
1407 Milwaidce Avė., Chicago

r

Ten ir iš 
LIETUVOS 

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arha kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St., 
Chicago, III.

north german

LLOYD A

MURINIS arba MEDINIS

d n in,ok6t* — kit* 1*- 
M* I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt paąiatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir i priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardų, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ......................-..........................
Adresas .................................................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

Paliuosavo Nuo Visų 
Jos Gėlimų ir 

Trubeliu
“Ieškokite ir 

Mrs. A. Repos, 
N. J. Vas. 8: 
aš užsisakiau 
Karčiojo Vyno 
jinoo, tęcf’U »r „_____ , __________aš Kaliu rekomenduoti Trinerio Kar
tųjį Vyną kiekvienam, tai yra ge
riausias vaistas, jis paliuosavo ma
ne nuo visų trubeliu ir skausmų.” 
Jus taipgi busite liuosi nuo skausmų, 
tik bandykit ji! Rašykit Jos. Tn- 
ner Co., 1333 So. Ashland Avė., Chi-j 
cago, 111. ir gaukite nemokamą sem- j 
pel j,indėk 10c pašto lėšoms pudeng-1 
ti.
NEMOKAMO SEMPELIO KUPONAS! 
Vardas.........................................
Gatvė....................... ....................
Miestas.........................................

rasite” — taip elgėsi 
kuri rašo iš Roebling, 
“Prieš tris mėnesius 
6 butelius Trinerio 
frydytiH nuo sukiete- į ii k n n trubelio. Dtiljtir

Archer Motor Sales
- GRABAM PAIGE

Sixes and Eights
610 West 35th Street, Chicago, III

Phone Yards 0699

Nauji Gragam-Paige karai dabar yra rodomi 'musų parodų 
kambariuose. Ir mes dabar esame pasirengę suteikti jtint geriau- 
sj patarnavima. Mes manome, kad jums patiks siu karu puiku
mas, moderniškas išgražinimas, stipri konstrukcij t ir puikus veiki
mas šios naujos rūšies Grahaift-Paige karų. Mes kviečiame jus at
silankyti ir apžiūrėti ju demonstravimą.

Labai prieinama kaina visu musų karų nuo $1000 iki $2500.

Iškilmingas Atidarymas 
Birželio 2 dieną • >

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti pirkti arba mainyt auto
mobilius. Kreipkitės prie savininku.

Joseph Bagdonas ir Carl Wainoris

Ge^f^'s

VELTUI Dabar
Gausite High-ball 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklę šiandie.

THE OH7EM8RAU CO.. CHICAGO
Specialia pasiūlymas vertelgoms.

Pbone Haymarket 8335 
XXLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ar Politiški Bosai Turi

SKIRTI
Ar Žmonės Turi

RINKTI
JUSU TEISĖJUS?

Bepartyvė rekomendacija 
CHICAGO BAR ASSOCIATION 

kuri susideda iš 4500 nariy
|x) Howard W. Hayes
Įx] Daniel P. Trude
S Charles Center Case
E Walter P. Steffen
3 Martin M. Gridley
[xj Joseph Sabath

For Vacancy
S James J. Barbour
Išrinkite nepriklausomus, ne bailius, atsakan

čius bepartyvdškus teisėjus

Panedėlyj, birželio 4 dieną
The Chicago Bar Association

Carl L. Latham, Presidcnt.

OUR
Murinę Co., Dpt. H. S., 9B. Ohio St., Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

r™--------------------------->

LONE + INN.
Pranešimas Draugams

fiiuonr pranešamo savo (Irau* 
gams, kad M. ‘Matulauskas už
laiko Gazolino Stotį ant Archer. 
Koad, tarpe Lemont ir Lockport, 
Illinois. P-n a r M. Malinau
skas yra žinomas ir geras pažį
stamas Bridgeporto žmonėms ge
rai: patarnavo savo tautiečiams 
būdamas krautuvėj, taipgi su
teiks malonų patarnavimų šioj 
naujoj vietoj. Keliaujanti pro ša
lį, sustokit pasilsėti, nes čia mes 
užlaikysime minkštų gėrimų, už
kandžių, cigarų ir cigaretų.

Decoration Day (Puošimo die- 
no.i ) <’i:< yra kitu vieta dėl par- 
Kiniino automobilių ir poilsio ant tyro oro.

Matuiauskai užlaiko ir DRY 
GOODS STORA, 3356 S. Halsted 
St. Visada yra pasirengę su
teikti malonų patarnavimą savo 
tautiečiams.

Visus maloniai kviečiame at
silankyti kaip j naują vietą, taip 
ir seną krautuvę.

Labai dėkingi esame visiems 
savo draugams, kurie mus parė
mė musų biznyje praeityje ir ti
kimės .lusų paramos ateityje mu
sų naujame biznyje.

LONE ★ INN.
Savininkas M. J. Matulauskas
3 hiylios nuo Ix?monto ir viena 
mylia nuo lAickport važiuojant j 
Chicago.

/ 

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin. ,

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tat jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacat Co., Saint 
Loijis, U. S. A.

Šame 
Price 

for over 5$ years 
25 ounces for 25« 

ŪSE LESS 
than of high 
priced branda 

MILLION3 OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

ood
A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

♦

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY
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komitetas (kurį kontroliuoja bolševikų partija) ir ko
misarus skirtų, ir įstatymus leistų, ir spręstų apie tei
sėjų paskyrimus bei atstatymus. Bolševikų pėdomis pa
sekė Italijos fašistai, o paskui juos ir kiti despotizmo 
šalininkai — jų tarpe ir Lietuvos smetonininkai.

Štai, vakar “Naujienose” buvo paduota keletas 
svarbesniųjų Lietuvos “konstitucijos pataisymų”, ku
riuos gegužės 25 dieną paskelbė vadinamas “preziden
tas” Smetona. Vienas tų “pataisymų”, kaip žinome, nu
stato, kad valstybės prezidentas, seimo nesant arba se-Į 
sijų tarpe, gali “leisti įstatymus, tvirtinti biudžetą, jo 
išpildymą ir tarptautines sutartis.” Čia yra aiškiai su
laužytas tas principas, kuris reikalauja, kad legislatyvė 
galia butų atskirta nuo administratyvės galios.

M

KITŲ BALSAI APIE SMETONOS “KONSTITUCIJĄ”

Pirmieji Amerikos lietuvių spaudos balsai apie Sme
tonos paskelbtąją “naują konstituciją” yra griežtai ne
palankus tam Lietuvos fašizmo kūriniui. Musų skaity
tojai jau vakar susipažino su “Naujienų” išreikštąja 
nuomone. Kitas Chicagos laikraštis, “Draugas” kriti
kuoja ypatingai tą, kad Kauno valdovai ryžosi keisti 
krašto konstituciją dekreto keliu. Jisai be ko kita sako:

“....Del žinomų priežasčių, p. Voldemaras įvedė
diktatūrą, prasilenkė su konstitucijos dėsniais, ruoš
damas konstitucijos pataisoms projektą nė su kuo 
nesiskaitė. Žadėjo pataisas leisti referendumo keliu, 
bet ir to nepadarė. Kai tauta pradėjo nerimti, tuo
met jau dekretu naujos reformos tapo paskelbtos. 
Dekretas tai nėra tautos valia ir noras, bet vieno, 
nei kenę neįgalioto žmogaus įsakymas, kuris jokiu 
budu neatitaiso tų visų jau padalytų neteisėtumų.”
Vietinis krikščionių demokratų organas, be to, pa

brėžia tą faktą, kad ir pats Smetona, kuris paskelbė 
“naująją konstituciją”, nėra teisėtu keliu patekęs į sa-

[Pači Ii c and Atlantic Photo] 

Garsus New Yorko operos
! dainininkas-baritonas Lucien 

Jeigu prezidentas gali leisti įstatymus, kuomet sei- Muratore.
mas nėra susirinkęs, tai kokią vertę turi seimo leidžia- 
mieji įstatymai? Juk, uždaręs seimo sesiją, prezidentas “ 
gali visus seimo išleistus įstatymus panaikinti ir jų vie- rukšties 
_ton parašyti kitus!

Jeigu prezidentas gali ne tik leisti įstatymus, bet ir 
tvirtinti biudžetą ir jo išpildymą, kuomet nėra seimo

nemėgsta žmogaus 
žarnų bacilos. (Kiekvienas pu- 

i bacilų darbas). 
Tokiu būdu rugusis pienas, kai- 

. , . ,v . . ; po priemonė prieš žarnų baci-
tai kam seimas is viso yia reikalingas? Ir ką galėtų da- ]as> ga|j pailginti žmogaus gy- 
ryti seimas, jeigu, sakysim, prezidentas, ištarnavęs sep- venimą. Tačiau nuolat valgyti 
tynerius metus, atsisakytų trauktis iš savo vietos? Juk, žmogui rugusį pieną ne visuo- 
turėdamas savo rankose kontrolę ant valstybės įplaukų met ir kiekvienas žmo- 
ir išlaidų, valdydamas armiją ir, per savo paskirtus mi- 
nisterius, visą krašto administraciją ir galėdamas be 
seimo leisti įstatymus, — jisai gali nieko nepaisyt!

igus nepanorės vien tik rugusiu 
į pienu1 maitintis. O iš kitos pu
sės patirta, kad ir tie, kurie 
valgo rugusį pieną, nors yra 

Nenuostabu, kad Smetona su savo sėbrais kitąsyk gal sveikesi už kitus, bet vis 
kvietė j Lietuvos sostą kunigaikštį Urachą: monarchiš- tik sensta ir miršta kaip ir vi- 
kas despotizmas jiems visuomet kvepėjo.

Bet Lietuvos žmonės, reikia tikėtis, to smetoniško 
absurdo nepriims.

; Apie Įvairius Dalykus |
II ** M a a o aa a o m i m m a m o M a j

Senatvė ir mirtis

AAAAA

Pasaulio erdvėse

juda 
Kar- 
jyjų 
• per 
tar- 
vėjo

“Lietuvos valstybės prezidentas, su virš metus 
nešiojęs tą garbę neteisėtai....”
Tai yra visai teisingas pastebėjimas. Smetona buvo 

“išrinktas” prezidentu 38 Seimo atstovų balsais, kuomet 
Seimo posėdyje iš 85 atstovų dalyvavo tik 42, t. y. ma
žiau kaip pusė. Tuo gi tarpu valstybės prezidentui iš
rinkti reikia, kad balsavime dalyvautų Seimo atstovų 
dauguma.

Tie 38 atstovai, kurie tam neteisėtam posėdyje bal
savo už Smetoną, susidėjo daugumoje iš krikščionių 
bloko narių, šiandie, už šešiolikos mėnesių po pervers
mo, jau ir klerikalų laikraščiai, vadinasi, viešai pripa
žįsta, kad tas krikščionių balsavimas Seime buvo netei
sėtas.

Taigi aišku, kad Smetona neturi nė teisėtos galios 
kokius nors dekretus leisti. Jo paskelbtoji “konstituci
ja”, teisėtumo atžvilgiu, neturi jokios vertės.

Ieškojimas jaunystės cieksiro. 
—Mirties priežastys. — Meč
nikovo teorija. — žarnos. — 
Rugusis pienas. — Senatvės 
nuodai. — Serumas nuo se
natvės. — Busqet’o eksperi
mentai su gaidžiais. — At
jauninimas ir mirtis.

Senovėje žiniai ir magai, 
viduramžiais alchemikai be pa
liovos ieškojo jaunystės elek- 
si ro.

žmogus jokiu budu negalėjo 
sugyventi su tąja mintimi, kad 
jis turi pasenti ir sunykti. Nie
ko tad nėra nuostabaus, kad 
ieškojimui jaunystės eleksiro 
sugaišta labai daug laiko. Jau
nystės eleksiras žmones domino žmogaus senėjimo priežastimi, 
gal dar labiau, negu “filosofių-t šitų bacilų atmatos esančios 
kas akmuo”. O kaip žinia, “fi-1 nuodingos, 
losofiško akmens” savininkui'

o

iki šiol jokio vaisto nėra sura
dęs.

“Garsus Paryžiaus profeso
rius ir mokslininkas Mečniko- 
vas manė, kad žmogaus senėji
mo ir mirties priežastimi yra 
bacilos; mažytės, akia nemato
mos, tik per stiprius žiūronus 
įžiūrimos kirmėlaitės. Bacilų 
vra labai daug žomgaus žarno
se, ypač storose, žmogaus žar
nų ilgumas siekia 7 metrus. 
Storoji žarna turi apie pusant
ro metro. Mečnikovo apskai
čiavimu, žmogaus žarnose gyve
na apie šimtas tūkstančių mi- 
liardų bacilų! žmogaus žarnų 
išmatų visą trečdalį sudaro ba
cilos. šitie miliardai bacilų 
minta pereinančiu per žmogaus 
žarnas maistu. Mačnikovo įsi
tikinimu, šitos bacilos ir yra

si”.
Visai nauju keliu eina fran

euzų mokslininkas II. Busqet. 
Savo darbo pagrindan jis deda 
paskilbusio biologo A. Carrel’o 
idėją, sulig- kurios senų gyvu
lių kraujas turi takių medžiagų, 
kurių nerandame jaunų indivi
dų kraujuj. Tos medžiagos

i tai “senatvės nuodai”. Ir jei
gu tie “senatvės nuodai’’ eg
zistuoja, tai kodėl nebūtų gali
ma pagaminti vaistą prieš tuos 
nuodus, sakysime, vakcinos pa
vidale,. kaip tai daro bakterio
logai tikslu apsaugoti žmones 
nuo limpamų ligų.

Tai iš tiesų drąsi ir origina
liška mintis. Kaip žinia, moks
lininkai surado ypatingą būdą 
apsisaugojimui nuo raupų ir 
kai kurių kitų ligų. Tas būdas 
—tai įvairių serumų gamini
mas.

{STATYMŲ LEIDIMAS IR ADMINISTRACIJA

Šių dienų valstybės mokslas skiria vieną nuo kitos 
tris valdžios šakas: legislatyvę arba įstatymų leidimo 
galią, administratyvę arba vykdomąją galią ir teisminę 
galią. Ilgų metų žmonijos patyrimas įrodė, kad valsty
bė gali gerai tvarkytis tiktai tuomet, kai joje šitos trys 
galios yra aiškiai atskirtos ir nepriklauso viena nuo ki
tos. , '

{statymai privalo nustatyti ne tik atskirų piliečių 
teises ir pareigas, bet ir vyriausybės. Jeigu vyriausybė 
pati leidžia įstatymus, tai ji daro juos tokius, kokie jai 
naudingi: piliečiai tampa suvaržyti ir visokiomis sunke
nybėmis apkrauti, o valdžia pasiliuosuoja nuo visko, 
kas stovi skersai kelio jos užgaidoms. Tokia tvarka yra 
despotiška.

Despotizmas lengvai gali isivystyti ir tenai, kur vy
riausybė, kad ir neturėdama teisės leisti įstatymus, 
kontroliuoja teismus. Nes įstatymai juk tik tiek galio
ja, kiek juos pripažįsta teismai. Jeigu teisėjai priklau
sys nuo vyriausybės, tai nepatogių jai įstatymų jie savo 
sprendimuose nesilaikys arba’ “aiškins” juos taip, kad 
jų prasmė bus iškreipta. ,

Pilniausias despotizmas yra tenai, kur vyriausybė 
ir įstatymus leidžia ir teisėjus skiria bei atstato. Šitokia 
tvarka kitąsyk buvo neribotose tnonarchijose. Karalių 
rankose buvo susikoncentravusios visos valstybinės ga
lios; karalius buvo ir valdovas, ir įstatymų leidėjas ir 
teisėjas. Tik dėl to, kad jisai nesugebėdavo vienas viską 
aprėpti, tai jisai pasiskirdavo sau padėjėjus ir pavesda
vo didesnę ar mažesnę dalį savo pareigų jiems; bet ka
raliaus ministeriai, įstatymų rašytojai ir teisėjai veikė 
ne savo, o karaliaus vardu.

Šiandie, kur despotizmas paima viršų ant demokra
tijos, valdžios mėgina tą senovės monarchijose gyvavu
sią tvarką vėl atgaivinti. Pirmutiniai šitaip pasielgė 
Rusijos bolševikai, nutardami, kad centralinis sovietų

----------  „--- ~..j ’ savininkui “Taigi Mečnikovo nuomone, 
visos svieto gerybės buvo pri- žmogaus amžių galima butų pa-
einamos.

Kai aštuonialiktame ir devy
nioliktame šimtmetyj pradėjo 
vystytis gamtos mokslai, tai 
atrodė, jog jaunystės eleksirui 
ir kitoms chimeroms buvo už
duotas galutinis smūgis.

ilginti, jei pašalinti arba bent 
sumažinti bacilų skaičių! žarno
se.. Bet kaip?
žarnų ilgumą, jų dali išplovus?
Tyrimai parodo, kad 
tokios ilgos žarnos nėra reika- 

rfa- lingos, o jų ilgumas duoda tik 
čiau pastaruoju laiku atjaunėji- kenksmingoms 
mo klausimas vėl pradėjo kreip- glaudą, 
ti žmonių dėmesį ir dėl jo ke
liama įvairiausių ginčų. Tiesa, 
tas klausimas dabar yra kritin- 
giau pastatytas, bet jo esmė pa
silieka ta pąti.

Visa eilė mokslininkų, prade
dant paskilbusiu fiziologu 
Brown-Sequard ir baigiant 
Steinachu bei Voronovu, ieško
jo būdų organizmui atjauninti. 
O kuomet žmogaus organizmas 
atjaunintas, tai, suprantama, 
jis ilgiau ir gyvena.

Apie tai, dėl ko žmonės sens
ta ir miršta, prof. Lipšinca, pa
sak J. P., rašo sekamai:

“Žmonės miršta dėl dviejų 
priežasčių: vieni dėl įvairių li
gų, kiti iš senumo. Su ligomis 
žmonės gana sėkmingai kovoja, 
Ligos, kurios senatvėj daugiau- noi’vjo surasti vaistą, kurio pa- 
sia žmonių paklodavo, —maras, galba butų galima išvaryti ba-! 
cholera, raupai, — šiandien jau cilas iš žarnų. Kokiais nors 
pasidarė nebepavojingos, nes , nu°dals J U negalima išnuodyti, 
mokslas surado ])riemonus, ku- nes nuodijant bacilas galima 
riomis nuo tų ligų galima apsi- pakenkti ir žmogui. Mečnikp-

■ vas sumanė šiam tikslui pavar-
Yra vilties, kad ir nuo kitų toti rugusį pieną. Kiekvieną ) u-

Sutrumpinti

žmogui

sekundą. Taip atstronomai pa
sinaudodami šituo mastu Išro
do, kad artimiausios nuo musų 
saulės (žvaigždės “Alfos” Cen
tauro žvaigždyne) atstumas 
nuo žemės 414 šviesos metų, 
šiaurinės žvaigždės — 46 švie
sos metai. Palukso — 58, Re- 
gulo — 142, — o atstumas dar 
tolesnių, bet dar matomų Žvaig
ždžių — tūkstančiai šviesos me
tų.

Prof. Mejeris išskaičiavo, kad 
tolimesniųjų žvaigždžių atstu
mas nuo musų siekiąs apie 20,- 
000 trilionų kilometrų.

Didysis astronomas Vilius 
Geršelis tyrinėjo žvaigždes, tiek 
tolimas, jog šviesa gali ateiti 
tik per milionus metų. Taip 
jis, su savo gigantišku telesko
pu, stovėdamas savo observa
torijoje ir žiūrėdamas į žvaigž
dėtą dangų surado, jog atstu
mas nuo musų paukščių kelio, 
sudaro 5,000 šviesos metų.

Tokio atstumo mes negalim 
įsivaizduoti; čia mes galime tik 
lakias savo mintis į tolius akių 
neįžvelgiamus, protu neapima
mus, svajonėmis tik auginamus 
plotus siųsti.

Juk mes žinome, kad kuo la
biau 
sus, 
tuo 
me,

vienoda visoje visatoje ir, 
fizinės ir chemijos įpaty- 

ant tolimesniųjų žvaigždžių 
tokios pat kaip ir ant mu- 

Tuo pačiu moksla-

tepramušdavo 
Alės žinome, kad 
negalais išsiplėto-

Sklydo pirmieji • pavasario 
saulės spinduliai po plačiausius 
laukus, žaliąsias, tūkstančiais 
žiedų išsipuošusias lankas bei 
tyliai šlamančius miškus. Kiek
vieną gyvį budina jie savo ma
lonia šviesa, žaliosios lankos 
blizgėjo apsiklojusios sidabri
niais šaltos rasos lašeliais; gė
lės sklaidė šimtaspalvius savo 
pumpurus. Visa gamta, pava
sario rubu apsidengusi, šven
čia pavasario iškilmę.

Sėdžiu vakarą, tarp žaliumy- 
nų, apsupančių augmenimis, 
žiuriu su neapsakomu malonu
mu į atsidariusią priešais ma
ne, tamsiai melsvą dangaus 
skliauto bedugnę. Milionai de
gančių žvaigždžių žiuri iš be
galybės, žaizdamos įvairiomis 
savo šviesos atmainomis: 
ir virpa, slopsta ir gęsta, 
tais virpančioji, neaišjki 
ištylėta perbėga vilnimis, 
dangaus skliauto beribę, 
tum paputimas pasaulinio
išsyk sujudino visas tas nesu
skaitomas, mirksinčias ugne
les... žiuriu! gėriuosi, klausiu 
pats savęs: Kas yra tasai di
dysis pasaulio okeanas? Kaip 
gimsta ir gęsta jame tosios 
žvaigždės? Ar turi tasai pa
saulis galą? Kas tenai už pa
starosios iš matomų mums 
žvaigždžių ?

Kitados žmogaus protas vel
tui norėjo ištirti tuos klausi
mus, jis tik skraidė po plačias 
padanges, raiže galingais spar
nais jftiodus debesis, žvelgė sau
lei stačiai į pat veidą, gėrėjo
si tuo gražumu, bet pasakyti 
kas ten yra nieko negalėjo. Ir 
tik dabarties mokslas apšarvuo
tas gigantiškais prietaisais ir 
geniališkais tyrimo budais, at
sakė į kai kuriuos iš jų.

Seniau žmogus, kaip žinome, 
susipažindavo su gamta tik pa
galba savo jausmų. Jis matė 
virš savęs dangaus skliautą, 
kuriame skrajojo žibantieji kū
nai, matė žemę, ant kurios sa
vo kojomis vaikščioja. Bet žmo
gaus akis apribota: ji gali re
gėti tik iigi paskirta laipsnio.

žmogus spręsdavo apie pa
saulį iš to, ką jis pats matė, o 
tie mokslo išvedžiojimai, kurie 
prieštaraudavo žmogaus supra
timui, sunkiai 
sau kelią, 
vargais -
jo tarp žmonių nuomonė, kad 
žemė sukas aplink saulę, o ne 
priešingai.

Dabar astronomai turėdami 
teleskopą parodo mums kiek 
yra apribotas musų regėjimo 
plotas ir kokį neteisingą supra
timą turime apie visatos didu
mą. Nors ir astronomai teles
kopų pagalba tikėjosi surasią 
pasaulio galą ir išmatuosią jį. 
Bet deja,, viskas veltui... Kur 
tiktai jie kreipė teleskopą, vi
sur pastebėdavo naujus ir nau
jus pasaulius. Ta mokslovyrų 
viltis ėjo vis silpnyn ir silpnyn. 
Tematė tada jie, kad teleskopo 
pagalba visgi negalima, rasti 
pasaulio galo ir išmotuoti jo. 
Tada buvo pastebėta, kad esan
ti stipresnė už teleskopą foto
grafijos plotelė, nes ji sugeba 
pagauti šviesos įspūdžius.

Bet ir fotografijos plotelė su
pažindino mus tik su didesnė
mis gamtos paslaptimis, ati
dengė daugybę naujų žvaigž
džių, naujų pasaulių, o nepasie
kė pasaulio galo, nerado visiš
kos tuštybės.

Dabar, jeigu norėtumėm su
žinoti atstumo, skiriančio nuo 
tų pasaulių, tai pamatysime, 
kad jokiu budu tikrai skaitme
nimis jo išreikšti negalime. Sau
lės atstumas nuo žemės maž
daug lygus 148 milionams ki
lometrų. O mes žinome, kad 
artimiausios mums žvaigždės, 
yra daug toliau nuo musų už 
saulę.

Tai dabar kyla klausimas: 
kaip surasti kitų pasaulių at
stumą ir išreikšti skaitmeni
mis. Čia jau teko pavartoti 
dar didesnį mąstą, būtent švie
sos metus, t! y. tolumą, kurį 
nueina šviesa -per metus, eida
ma po 30(1,000 kilometrų per

pasilie- 
medžia-' 
kitokia 

ir ener-

tobulinsim musų prietai- 
kuo toliau jais pasieksime, 
daugiau pasaulių atrasi- 
tuo labiau negalėsime su

prast jų atstumo. Bet ir ta 
begalybė nebus dyka: ji bus 
pripildyta materija (kūnais). 
Tuštybės nėra. šitas įrody
mas yra grynai moksliškas.

Paskalis kalbėdamas apie vi
satą sako: '‘Visatos centras y- 
ra visur, o apskritimas niekur.” 
Reiškia nėra ribų, nėra galo! 
žvaigždės už žvaigždžių eina 
be galo į visas puses. Ir žemė 
yra begalybės gilumoj taip, kaip 
ir tolimiausios žvaigždės.

XIX šimtmetyj buvo parody
ta žmonijai nauji takai astro
nomijoje. Išradimas fotografi
jos, o daugiausiai spektralinio 
analizo, įkinkė į darbą su as
tronomija, fiziką ir chemiją. 
Nustatė, kad materija (medžia
ga) 
kad 
bes 
yra
sų žemės.
vyrai ir praplatino musų su
pratimą apie kosmogoniją (pa
saulio pradžios mokslą). Taip 
pat buvo atidengta dar viena 
svarbi paslaptis, kad visoje ne
ribotoje visatoje viešpatauja 
tie patys mechaninio tobulini
mosi įstatai, kaip ir musų že
mėje. Visur, dangaus ruime, 
be paliovos seka tokia pat ga
linga visa ^patinanti kosmos 
metamorfoza (permaina), kaip 
ir musų žemės geologijos isto
rijoje.

Musų žemės sferoje mes ma
tome, kad prie visų medžiagos 
ir energijos permainų 
ka tas pats daugumas 
gos ir energijos, tik 
forma. Nors medžiaga
gija mainosi, bet jos daugis pa
silieka tas pats. Tatai patvir
tina gyvieji organizmai: jie 

gimsta, auga, ima medžiagą iš 
paviršutinio pasaulio, bet mir
dami grąžina gamtai visus ele
mentus iš kurių buvo sudėtas 
jų kunas. 0 visados veikian
tieji įstatai kuria ir kuria ki
tus organizmus iš tų pačių ele
mentų. Taigi mes ir kiekvieną 
žvaigždę. galime sulyginti su 
organiniu gyvunu, dargi dėl jos 
vidujinės šilumos. Kunas gy
vena kol veikia jo organų ener
gija. Po mirties gi, visa me
džiaga, iš kurios susideda ku
nas, tarnauja kitų organizmų 
tvėrimui.

Taip pat yra ir kosmoso sis
temoje—pasaulio erdvėse.

Laisvas Vergas.
[“Viln. šviesa”]

Kad gauti serumą, bakterio
logai įšvirkščia gyvūnams ma
žas dožas rhikrobų arba jų pa
gamintus toksinus. Gyvūnų 
kraujuj tąsyk atsiranda anti
kūnai, kurie apsaugoja nuo spe
cifinės ligos mikrobų. Busqet, 
takiu jau budu pasiryžo gauti 
serumą nuo senatvės. Jis pa
ėmė seno jaučio kraują ir į- 
švirkštė jį jaunam jaučiui po 
oda. Rezultate buvo gautas se
rumas nuo senatvės.

Tą serumą Busqet išbandė 
ant senų gaidžių. Senus gai
džius jis pasirinko todėl, kad 
pas juos labai ryškiai pasireiš
kia senatvės pažymiai. Seni 
gaidžiai nustoja gyvumo, jų

baciloms prie- kiauturiai sumažėja ir nuvysta; 
Buvo bandyta šuniui giedoti jie visai paliauja.

išpiauti vieną trečdalį žarnų, ir! 
šuo po tos operacijos jautėsi la
bai gerai ir pradėjo tukti. Dar 
ir pusę žarnų išpjovus šuo pau-1 
tesi gerai. Tik pašalinus du! 
trečdaliu žarnų šuo pradėjo 
liesėti, nes negalėjo su tokio-' 
mis trumpomis žarnomis gerai 
suvirškinti ir išnaudoti maisto. 
Tačiau su žmonėmis šitų ban
dymų padaryti nebuvo galima, logiškai draugijai Busqet pami
nės niekas nenorėjo sutikti, nėjo tik eksperimentus su se- 
kad jam butų daroma žarnų nais gaidžiais. Apie žmones jis 
operacija bandymui. ‘ neužsiminė. Tačiau yra žinoma, 

“Taigi šitas Mečnikovo išra- kad'jis daro eksperimentus ir 
dimas nebuvo galima pritaikint, su senų žmonių, “atjauninimu”, 
nes niekas nenorėjo rizikuoti Taipgi, ko gero, bus atrastas 
sunkia operacija, kokia yra žar- naujas “jaunystės eleksiras” 
nų dalięs išpiovimas, kad pail- serumo pavidale.

gyvenimo. MečnikovaS| Bet jajgu serum^ 
i bus atrastas, tat dar nereiškia, 

’ jog žmones bus išgelbėti nuo 
mirties. Mokslas gali prailgin
ti žmogaus amžių, gali apsau
goti j j nuo ligų,—tai ir visa. 
Bet nuo mirties išsigelbėjimo 
nėra.

Tokiems gaidžiams Busqet 
išvirkštė ‘“serumą nuo senat- 

I vės”. Įvyko nepaprasta permai
na. Gaidžiai tiesiog atjaunėjo, 
jie pasidarė budrus, jų skiau- 

i tūriai pradėjo didėti; • žodžiu, 
jie ne tik atrodė, bet ir elgėsi 
taip, kaip jauni gaidžiai.

Savo pranešime franeuzų bio-

ATĖJO “Kultūros” No. 4.
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

vas sumanė šiam tikslui pavar-saugoti.
tr

ligų, kaip džiova, šiltinė, gripas
ir kitos, bus surastos priemo
nės apsiginti. Tik nuo vienos bas. Jų rugusiame piene yra
ligos, nuo senatvės, mokslas]irgi iniliaradai. Rūgusio pieno

gimą daro irgi bacilos. Pieno 
suragintas yra tokių' bacilų dar- GARSINKITeS 

NAUJIENOSE

Tol- Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnau ju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO. 
4601 So. Paulina St., Chicaj.o, III.
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Advokatų Asociaci
jos Sąrašas

Pirmadienyje, birželio 4 die
ną, įvyks rinkimas septynių 
Supreme Teismo teisėjų Cook 
pavietui.

Demokratų krivūlė bus bal
ta (tušti). Republikonų sura
šąs bus užpildyta keturiais re- 
publikonais ir trimis demokra
tais, kuriuos pasirinko •repu- 
Utikonų ir demokratų bosai, šie 
bUsai taip sutvarkė sarašą, kad 
nepaliko balsuotojams galimy
bės pasirinkti už ką balsuoti. 
Jie nutarė paskirti teisėjus, o 
ne duoti visuomenei išsirinkti 
juos.

Jus,w be abejo žinote, kad kai 
kurie politiniai bosai, kartu su 
bosais organizuotos piktadary
bės, sudaro nematomą galybę, 
kuri laiko Chicagą ir visą Cook 
pavietą piktoje gniūžtėje.

Mes atsišaukiame j visus ge
ros valios piliečius kviesdami 
juos susivienyti dabartinėse 
pastangose, idant numetus ša
lin ir sunaikinus tą galybę.

Kad davus galimybės pasi
rinkti tiems, kurie nenori, idant 
jų teisėjai butų skiriami bosų, 
susidėjusių su organizuota pik
tadarybe, Chicagos Advokatų 
Asoeiacija nusitarė patiekti 
balsuotojams bepartyvį tikietą 
(sąrašą). Surinkusi daugiau 
kaip 17,(MM) parašų, Asociacija 
patieks tikėtą, kuris pasirodys 
balotuose jio antrašte “Chica
go Bar Association Non-Par- 
tisan”. Kandidatai yra:

Howard W. Ilays
Daniel P. Trude

’ vusių prezidentų. Kiekvienam 
kandidatui duodama galimybės 
stoti prieš komitetą. Rekomen
dacija šio komiteto patiekiama 
Asociacijos nariams spausdin
tu raportu. Tada jau Asociaci
ja padaro slaptą balsavimą, ku
riame 4,000 narių — didelė di
džiuma švarių praktikuojančių 
Cook paviete advokatų — turi 
teisės balsuoti. Kandidatai to
kiu budu išrinkti — ne bosų 
arba kokio nors’komiteto — y- 
ra tada rekomenduojami balsuo
tojams kaip Advokatų Asocia
cijos kandidatai.

Klausimas balsuotojams da
bar statoma toks: ar visuome
nės interesams geriau bus pa
tarnauta balsuojant tikėtą, ku
rį patieks partijos bosai, ar 
balsuojant tikėtą, kurį išrinko 
advokatai, gerai žinantys kan
didatus, kokius jie indorsuoja, 
ir žinantys, kad indorsuojami 
yra sąžiningi žmonės ir kompe- 
tingi kalbamoms Vietoms?

Geri piliečiai, kuriems svar
bu palaikyti švarus jų miesto 
vardas, privalo susivienyti bir
želio 4 dieną, kaip kad jie pa
darė . pastaruosiuose primary 
balsavimuose, ir nuversti nema
tomą galią, kuri deda pastan
gas dominuoti teismus ir nuga
lėti vykinimą teisybės. Mes 
kviečiame jūsų laikraštį ir jū
sų skaitytojus prisidėti prie šio 
judėjimo, taikomo tam, kad pa
naikinus galybę bosų ir sutei
kus pirmenybę įstatymų galiai.

Chicagos Advokatų Asocia
cija.

(Pasirašo) Carl R. Latham, 
prezidentas; Herbert M. Laut- 
man, sekretorius.

Baldosano, 19 metų vaikėzą, 
2336 Clifton Avė., kuomet jis ir* 
du jo draugu mėgino pabūgti, 
kuomet du motorciklių polici
ninku mėgino juos sulaikyti. 
Nušautojo draugai areštuoti. 
Jie prisipažino visoje eilėje va
gysčių.

kovoti, idant Iloover 
nominuotas republikonų 
jos kandidatu į prezidentus.

nebūtų• Pranešama, buk Al. Capone, 
parti- paskilbęs butlcgerių vadas, ta-

Su merginoms štukų 
nėra

Miss Viola Moss išėjo iš Mid- 
way gardelis. Penki vaikinai, 
sėdėjusieji aute prisisiulė par
vežti ją namo. Jį įsėdo autam 
Vaikinai tečiaus leidosi važiuoti 
priešingon, negu jos namai, pu
sėn. Kai ji užprotestavo, tai 
vaikinai liepė jai išlipti ir eiti 
pėsčiai.

Viola Moss atlankė Midway 
Gardens kitą vakarą. Ji užtiko 
čia tuos pačius vaikinus, ką 
pereitą vakarą išvarė ją iš auto. 
Mergina pašaukė policiją. Pas
taroji areštavo vaikinus ir kal
tina betvarkės kėlimu.

36 valandos į Los 
Angeles

Scenic Airvvay, Ine. kompani
ja paskelbė, kad liepos mėne
syje pradėsianti greito susisie
kimo transportaciją tarp Chica-1 
gos ir Los Angeles, kuri im- 
sianti tik 36 valandas. Dalį ke
lionės keliauninkai lėks aeropla
nais, o naktimis keliaus gelžke- 
liais.

pęs pakviestas tapti partneriu 
vieno žymaus biznieriaus, kuris 
verčiasi rūbų valymo ir dažy
mo bizniu. Nužiūrima, kad šis 
Capone pakvietimas į biznį esąs 
priemone kovai su konkuren
tais ir darbininkais unijistais.

Phone Virtiniu 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
N a m u S tat v m o
KONTRAKTORUJS

14558 S. Wa»htenaw Avė. Chicago, III

Nušovė vaikėzą
Policininkai nušovė Paris

Illinois farmeriai prieš 
Hooverj

Illinois valstijos farmeriai, 
susirinkusieji iš 14 pavietų, lai
kė Springfielde masinį susirin
kimą kaip protestą prieš tai, 
kad prezidentas Coolidge veta
vo McNavy-Naugen bilį, kurį 
buvo priėmęs kongresas ir ku
ris taikė suteikti šiokių tokių 
pagerinimų farmeriams. Far
meriai išnešė rezoliuciją kvies
dami atmesti Coolidge-Hooverio 
vadovavimą. Kitaip sakant, jie 
kvietė farmerius ir visuomenę

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir* prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 

Phone Can^ 2544—2545
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APVA1KŠCI0JIMAS

Lietuvių Tautiškų 
Kapinių

Seredoj, 30 dieną Gegužes (May) 
Decoration Day, 1928
Prasidės 10:30 vai. iš ryto

Visi kviečiami dalyvauti. Taipgi ir piknikas kapi
nių naudai, kuris įvyks tą pačią dieną C. P. Surom- 
skio ir A. Lermotovičio darže, Justice Park, III. 
Visus kviečiame dalyvaut ir paremti kapines, nes 
visas pelnas eina kapinių naudai. Piknikas prasi
dės 12 vai. dieną.

Visus kviečia KOMITETAS

Charles Center Case; ir už
pildyti pasiliuosavusią vakar si- 
ją: James J. Barbour.

Trys kiti kandidatai, kurie 
dabar eina teisėjų pareigas 
(kaip Superior Teismo teisė
jai) ir kurių terminas baigiasi, 
buvo užgirti Advokatų Asocia
cijos balsavimu per-rinkimui. 
Tie kandidatai yra: Malte r P. 
Steffen, Martin M. Gridley ir 
Joseph Sabath. Jų vardai pasi
rodys balotuose republikonų są
raše.

Advokatų Asociacijos vienin- 
tėlis interesas padėjimui jos są
rašo yra toks, kad ji nori gau
ti Chicagai tinkamą teisybės 
administraciją. Ji todėl dė-j 
jo pastangas paskatinti vadus 
abiejų politinių partijų, idant 
jie nominuotų tinkamus asme
nis teisėjų vietoms.

Kuone kiekvienuose teisėjų 
rinkimuose, per daugelį metų, 
vienas ar daugiau kandidatų 
pasirodydavo Advokatų Asocia
cijai netinkami, kuriuos nomi
nuodavo partijų bosai, o antra 
vertus — tai daugiau sąžinin
gų teisėjų, kurie Advokatų Aso
ciacijai išrodė verti naujo iš
rinkimo, negavo nominavimo, 
ir todėl iš balsuotojų buvo at
imta teisė per-rinkti juos nau
jam terminui.

šiems rinkimams Advokatų 
Asociacija mėgino ir jai nepa
vyko paskatinti politinius va
dus nominuoti tokius kandida
tus, kuriuos ji rekomendavo. 
Ji dabar nusitarė, pirmu kar
tu, patiekti balsuotojams savo 
pačios sąrašą balote.

Kaip politiniai bosai išrenka 
ar atmeta kandidatus, nėra ži
noma viešai. Advokatų Asocia
cija išrenka kandidatus atviru 
balsavimu savo 4,000 narių. Ad
vokatų Asociacijos kandidatai 
pirmiausia yra išekzaminuoja- 
mi tam tikro komiteto, kuris 
susidaro iš 15 Asociacijos bu-

Nebus Skaudamos 
Kojos!

Minkšti Komai arba Sutinimai

Perdidehs ar
ba Skaudamas 
Šlapinimas se
nyvų žmonių 
Pelengvlnama 

su
SANTAL 

MIDY
Cap&ules 

Parduodama 
visose 

vaistynšse

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrččiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dbl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M.
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukSto, Vyrų 
priėmimo kambarys 506,—Moterų 508. Oil- 
bo valamloH kasdien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. l’amdėlyj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankovvski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatve

Pasinaudokite Proga
Parduodame visokios rūšies Parlor Setus žemiausiomis kainomis 
tiesiog iš dirbtuves. Ateikite ir persitikrinkite mųsų teisingu pa
siūlymu. \

Brisk Parlor Mfg. Co.
3016 Archer Avė.

Biznio Tel. Lafayette 5053

Nedėlioj, Birželio 24

i •

NAUJIENOS

CHERNAUSKO DARŽE
79 ir Archer Avė., Justice Park
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Į ■“ '

TEBŪNIE VISIEMS ŽINOMA 
KAD

PRAŠOME VISŲ
Naujienų skaitytojų ir draugų pasakyti 

apie tai savo draugams, pažįstamiems ir kai
mynams, kad atvyktų i tų didelį Naujienų 
Pikniką.

, , ''
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Naujienų Piknikas
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kapinėse
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Golfas ir golfininkai. Parkers,

Antradienis, geg. 29, 1928

Teatruose Atsakymas Paša 
liniam

28 diena gegužės eis paveiks
las. pavadintas “Uis Tiger 
Lady”, kuriame svarbiausiąją 
rolę vaidina Adolph Menjou; 
kitokį scenos numeriai.

Boosevelt teatre — pradedant 
27 d. gegužės eina paveikslas 
“The Drag Net”; kitokie sce-

Tūlas Pašalinis aprašė “Nau
jienose”, N.
M. Gavėno, 
doj, gegužės
M. Gavėnas

126-me laidotuves 
kurios Įvyko sere- 
23 d. Parašė, kad 
prigulėjo Vakari

us pašalo, kliubui

Aš tėvelio ir motušės 
Kapus atlankysiu;
Žemę kasiu, gėles sėsiu — 
Aš juos padabinsiu.

Gaila, gaila senos motinėlės;
Ji mane augino.
O tėvelis, sunkiai dirbdama, 
Mus visus maitino.

Rieda, rieda ašarėlės, 
Suspausta krūtinė, 
Guli, guli motinėlė 
Toli nuo gimtinės.

Čia gegutė nekukuoja,
Nė lakštutės negirdėt, 
lik medeliai vien linguoj 

Lapai šlama, vos girdėt.

nos numeriai.
Oriental teatre — Mark Fi- 

sher ir jo džiazo orkestras duo
da programą, pavadintą “Džia
zo petališkė”; kitokie scenos 
numeriai.

I ptotvn teatre — pradedant 
I diena birželio bus rodomas 
Ilarold Lloydo paveikslas “The į 
Speedy”; scenos numeriai.

Norshore teatre pradedant 
birželio 3-čia Ale K vale ir jo 
džiazo orkestras duos progra
mą “llere (’omes the Bride”; 
kitokie scenos numeriai.

Tivoli teatre 
birželio 4 diena, bus rodomas 
paveikslas “Roman Nights”; 
kitokie scenos numeriai.

Senate ir Hardin teatruose— 
pradedant birželio 3 diena bus 
rodomas paveikslas “Legion oi 
the Condemned”; kitokie 
nos numeriai.

pradedant

sce-

Pašovė du, pats 
nusišovė

<‘ 
O
0

aib
2

r 
oUžpereitą šeštadienį, gegužės 

18 d., Liet. Golfo Klubas, kurio 
manageriu yra p. Menas, su
rengė atidarymui golfo sezono 
banketą. Banketas įvyko Mil
dos svetainėj, Bridgeporte. Su
sirinko gan skaitlingas būrelis 
lietuvių golfininkų ir golfinin- 
kių bei svečių, kurie linksmino
si šokdami ir dainuodami iki 
gaidžių. Dainavime geriausiai 
pasižymėjo G. Klubo preziden
tas.

Ant rytojaus kai kurie golfi
ninkai nuvyko į p. Grigo, real- 
estetininko, farmą apžiūrėti 
“busimos lietuvių golfo aikš
tes”. Šioj farmoj randasi gra
žus ežerėlis. čia golfininkai 
“šaudė” boles per viršų ežero. 
Tik nelaimei kai ktirių kurių 
golfininkų bolės skrido ne vir
šum vandens, bet vis tiesiai į 
vandenį ir teko žuvims. Sako
ma p., Grigo farmoj butų gali
ma padaryti gražią golfo aikš
tę. - .

Pereitą sekmadienį, geg. 27 
d., G. Kliubo nariai, būtent 
“pro”, sekretorius, p. Janus ir 
korespondentas . susitarę nuvy- 

332\ ko į Cog-Hill golfo aikštę prak- 
■ . tikuotis. žaidimas gei^ii vyko 

kol lietus neužėjo. Lietui už
ėjus ir vos šešias skyles sužai
dus, korespondentas pirmiausia 
dūmė į pastogę, o paskui jį ir 
kiti, tad užbaigti kitas dvyliką 
skylių ir neteko. Gaila!

Prie progos reikia priminti, 
kad golfininkas p. Laucius grei
tai ir gerai “nušainina” golfi
ninkų lazdas iš senų padaro 
naujas. Lazdas “šaininimui” 
galima palikti G. Kliube.

—G. K. Kor.

a,

Cicer.J ir kokiam tai kliubui, Pažiurėjus, spaudžia širdį: 
Chicagoj, 
grabnešių.
M. Gavėnas prigulėjo ne “ko
kiam tai Chicagos Klubui”, bet 
didžiajai ('hieagos Lietuvių 
Draugija1 Savitarpės Pašalpos. 
Grabnešiai nebuvo suteikti del-

• to, kad nebuvo reikalauta. Ka
da buvo man pranešta apie mir- So. Emerald avė., tapo supiau- 
tį M. Gavėno, tai aš, būdamas stytas peiliu koridoriuje namų 
raštininkas Chicagos Lietuvių 3211 So. Union avenue. Nuga- 
Draugijos S. P., nuvažiavau bentas ligoninėn.
panedėly, gegužės 21 d., pas1-----------------
nabašninką sužinoti, kada bus Mirė pakelių j ligoninę 
laidotuvės ir kas jomis rūpina
si. Įėjęs į namus, radau ver
kiančią moterį prie nabašninko 
ir dukterį kalbant per telefoną; 
paskiau atėjo ir sūnūs. Tada

kuris nesuteikė nė Jų prišaukti negaliu, 
Turiu pasakyt, kad Žemėj ilsis, nebe girdi, — 

Verlpti, einant takeliu.
Pustapėdis.

cagos Lietuvių Draugijos S. 
P. ir norėčiau sužinoti, kada į- 
vyks laidotuvės, taipgi kas bus 
grabnešiai. Gavau pareiškimą, 
kad laidotuvės atsibus seredoj, 
geg. 23 d., kaip 1:30 v. po pie
tų, o grabnešiai busią Makutė- 

su
Taigi man ir nebu
si ulyti Draugijos 
Bet jeigu butų bu- 

Draugija butų

Mikė Novak, 31 metų, buvęs nag (nepamenu pavardės)
patarnautojas (veiteris) Morris 
viešbutyj, Gary, Ind., peršovė 
pilvą John Morris, viešbučio sa
vininko, peršovė sprandą L. 
Stankevičiui, vyrėjui, o paskui 
nusišovė pats. Novak buvo pa- 
liuosuotas iš darbo už girtuok
liavimą.

Ne pati, bet tarnautoja, 
namuose

Teisėjas Sabath užgire šito
kią tvarką pp. Speysrių namuo
se, 5115 North Lotus St 
pasiliks namuose, prižiūrės
juos, prižiūrės keturis kūdikius, Į 
bet nebebus Speysrio žmona, jei Į 
nebereiks jį mylėti ir jo kinu-1

Supiaustytas
\Villiam Tormey, gyv. 3720

Jonas Trapikas, gyv.' i 
i. Morgan street, mirė pake- 
i j ligoninę.

Nušautas
Sirbinskis, Juozas, 38 metų, 

gyv. 2903 So. Wallace street, 
26 dieną gegužė kaip 6:35 
vai. ryte, tapo pašautas į deši
niąją ausį. Mirė. Rep.

Swig muzikalės mo 
kyklos pramoga

draugais, 
vo reikalo 
grabnešių. 
vę reikalauta,
suteikus grabnešius, kaip ji su
teikia kiekvienam savo miru
siam nariui.

vėse. 
pati

Paskiau pareiškiau, kad va
kare atveš kvietką nuo Drau
gijos ir kam nabašninkas yra 
užrašęs pomirtinę, ir, sulyg 
prašymo nabašninko moters, 
prisižadėjau dalyvauti laidotu- 

Ant nelaimės tą dieną
pats prastai jaučiausi ir visą 
dieną gulėjau lovoj. Taigi da
bar, aš manau, Pašaliniam bus 
aišku, kodėl Draugija nesuteikė 
grabnešių.

X. Saikus, Chicagos Lietuvių

Muzikalės S w i g mokyklos 
mokytojai ir mokiniai stropiai 
ruošiasi prirengimui programo, 
kuris bus duotas toje mokyklo
je ketvirtadienyje, birželio 7 d., 
1:15 vai. po pietų. Programas 
apims visas fazes viešųjų mo
kyklų muzikos programo nuo 
Kg. iki 8 laipsnio. Tėvai ir 
draugai yra kviečiami atsilan
kyti.

Marquette Park

Užsidarė motery pa- 
saulio paroda 

šeštadienyje užsidarė Moterų 

Pasaulio Paroda, laikyta Coli- 
seum trobesyje. Nužiūrima, kad 
liks pelno. Dalis pelno eis 
Passavant Memorial ligoninei.

Rasta negyvas.
\Valter Gronski, gyv.

West 34th place, rasta negy
vas lovoj naktį iš sekmadienio 
Į pirmadienį. Bado p-nia Ona 
Shultz. Gronski buvo 39 metų 
amžiaus. Sirguliavo kurį laiką.
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Nuo Atlantiko
Roseland

Masunis, 
Slupps, 11 
Davvsin, ; 
Ivuns, 2b
Kandis, c f
Anionis, 3b
Miokey, 1b 
Bruno, c 
Bell, p

rf

ss

0 
o

2 
0

o 
o

o 
o

2 O

Totai 29 6 12

MaroonsMarųuette
Parkers, A. C...................... , .

I„almėjimų užrašytojas:
Bill Rusgis

Dviejų bazių kirčiai: Simo
nas (3), Dawsin, Mickcy.

Pavogtos bazės: Simonas, 
Boyce, Jurgil, Godlewski.

Išmušė (fitruok-out) Jur
gil (7), Bell (S).

įsprendė darbininkų 
naudai

Kuris laikas atgal arbitraci- 
jos taryba išnešė nuosprendį, 
sulyg kurio tam tikram skai
čiui gelžkelių darbininkų turėjo 
būti pakeltos algos; nuospren
dis lietė 1-mos klasės gelžeklių 
fairmonus. Gelžkeliai tuomet 
kreipėsi Į teismą. United States 
Circuit Court o( Appeals pripa
žino arbitracijos tarybos di
džiumos nuosprendį. Anot gelž
kelių kompanijų atstovų pareiš
kimų, kalbamas nuosprendis 
pridėsiąs minėtos rųšies darbi
ninkams daugiau kaip $3,600,- 
000 metuose.

Susikūlė traukinys 
su troku

JONAS STASIONAIT1S

am- 
Ra- 
pa-

31 dieną.
iš Lietuvos, kaimo Pa- 
Vačgirio vai., Rasei- 

Lietuvoj paliko 2 bro-

KAPINIŲ DIENOJ
Per didelį automobilių susi

grūdimą pasitaiko daug nelai
mių su automobiliais.

Sudaužus arba sugedus ma
šinai, neužmirškit patelefonuo
ti:

Boulevard 9421
MORGAN ST. AUTO

REPAIR SHOP
3407 S. Morgan St.

Plačiai žinoma chicagiečiams 
Petraitienė, kuri išvyko Lie

tuvon su chicagiečių ekskurei- 
ja pabaigoj balandžio mėnesio, 
rašo vienam naujieniečiui se
kamai : Kelionę labai smagią 
turim, tik nuo pradžios tris die
nas sirgau. Bet dabar baliavo- 
jam kaip durni.

Laiškas rašytas gegužės* 10 
d. Antspauda yra Danijoje. Da
bar jau, be abejo, p. Petraitie
nė linksminasi pavasario gra
žumu Palangoj ar kur 
gražioj Lietuvos vietelėj.

Albertas Kuliešius bus palaido
jamas rytoj

P- Pereitą šeštadienį n laimėj 1 
su automobiliu žuvęs jaunas 
lietuvis Albertas Kuliešius, sū
nūs vienų iš pirmųjų Boselan- 
do pažangiųjų veikėjų, Tamo
šiaus ir Anastazijos Kuliešių, 
bus laidojamas rytoj, Decora- 
tion Day, Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Kūnas bus išlydėtas 
iš namų 19146 Calumet Avė., 
kaip 9 - vai. ryte. *

Kadangi tai bus šventė, tai
kitur tikimasi labai skaitlingo daly

vavimo jaunojo Alberto laido- 
Rep. ' V. tuvėse. — R.

Sekmadienyje, gegužės 27 die
ną, Marquette Maroons nuga
lėjo Parkers, A. C. beisbolinin- 
kų jauktą. 7-niais prieš 6 — še
šių pasimainymų (6 innings) 
lūšyje. Jau pradėta loštis sep
tintasis pasimainymas, bet lo
šėjai turėjo užleisti vietą ki
liems, taigi lūšis susidarė iš še
šių pilnų pasimainymų.

šis lošis lošta Gage parke. 
Pažiūrėti jo buvo susirinkusi 
skaitlinga Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje jaukto rėmėjų 
minia.

Al. Simonas, buvęs Bo:wen 
High School lošėjas, pasižymė
jo trimis dvi-e.jų luoiiij kirliais. 
Visas jauktas lošė gerų, lošj, 

vadovaujant Jurgil’ui, ir pri- 
gelbčdama.s jam išsisuk Ii iš sun
kių vietų.

Lošio smulkmenas tokios:

Inžinieriaus pagelbininkas 
Monon pasažierinio traukinio 
iš Indianapolis j Chicagą už
mušti. Kelyje, prie St. Johns, 
Ind., ant bėgių sustojo pieno 
trokas. Lokomotyvas rėžė pie
no trokan, nušoko nuo bėgių į 
griovį. Penki vagonai taippat 
nušoko.

Marquette Maroons

Getchas, A. cf
Pronchkeitis, c
Simonas, If
Campbellas, ss

Busgis, 3b

Getchas, 2b
Godlewski, r.f

ab
4
O

3

2

r

0

o
o

o 
3
2 
O 
0 
O
1

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Totai 27 7 9 1

ALBERT KULEŠIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 26 dieną, 10:45 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 
apie 26 metus amžiaus, gimęs 
Lawrence, Mass. Paliko dide- 
Hame nulludirne tėvelius, 'l'n- 
mošių ir Anastaziją Kulešius, 
brolį Tamošių ir brolienę Cici- 
liją, 2 seseris, Julia ir Pelra 
Sadulius ir Valeriia ir Petrą 
Petrauskius, 2 dėdes, Antaną 
Kulešių ir Mikolą Valacką ir 
Magdaleną Markunienę ir vi
sus gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 10146 S. Calumet 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ge- 
• gūžio 30 dieną, 9 vai. ryte iš 

namų į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Alberto Kulišiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Brolis, Seserys, 
Dėdės ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

METINĖS SUKAKTUVĖS
JULIJONO DRUKTENIO

kuris mirė gegužio 29 d., 1927 
m., gyveno po numeriu 6621 S. 
Rhodes Avė. Palaidotas tapo 
šv. Kazimiero kapinėse birželio 
2 d., 1927 m.

Buvo sulaukęs 63 metų 
žiaus. Gimęs Lietuvoje, 
šeinių apskričio, Eržvilko 
rupijos, LinktuČių kaimo.

Paliko nubudime moterį An
taniną Drutenienę, 2 brolius; 
Franciškų ir Tamošių.

Atmintinė, mišios už velionio 
sielą įvyks birželio 2 d., 1928 
m., Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčioj, 3 mišios, 7:30 vai. 
ryte, o birželio 4 d., 1928 m. 
įvyks vienos mišios šv. Juoza
po parapijoj, South Chicago, 7 
valandą.

Visi Julijono 
minės, draugai 
esate kviečiami 
klausyti šventų 
melsti už velionio sielą, kuris 
ilsis amžinai nutilęs.

Antanina Druktenienė.

(Stanaitis)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 28 dieną, 1927 m. ir 
palaidotas Tautiškose kapinėse 
gegužio

Paėjo 
vidau jų, 
nių ap.
Ii ai: Juozapas ir Mateušas, mo
teris ir sūnūs. Apgailestau
dami musų vyro ir tėvelio ne
gailestingos mirties išplėšusios 
iš musų tarpo.

Druktenio gi- 
ir pažįstami 
atsilankyti iš
našių ir pasi-

VOLTERIS GORONSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 27 dieną, 12 valandą 
naktį, 1928 m., sulaukęs 30 
metų amžiaus, gimęs Chicagoj, 
3427 So, Auburn Avė. Paliko 
dideliame nuliūdime brolį Bo
leslovą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 848 W. 34 PI.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj 
June 1 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
koplyčios j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Volterio Gorons- 
kio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis. «

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

Sueinant metinėms sukaktu
vėms meldžiame visų giminių 
ir pažįstamų ištarti: tegul bus 
lengva žemelė musų neužmirš
tamam vyrui.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Suifus.

MARIJONOS 
ANDRIJAl SKIENĖS

Paminėjimas 8 mėnesių 
mirties

Mano mylima moteris, kuri 
atsiskyrė nuo manęs pačioje 
pradžioje musų vedusių gyve
nime. Paliko niekuomet neuž
gydomą žaizdą širdyse, vyro, 
motinos, seserų, brolių, švoge- 
rių. Ištikau už garbę praneš
ti giminėms, draugams, drau
gėms ir pažystamiems, jog 
paminklo statymo darbas tapo 
užbaigta^ TautiSkose kapinėse 
pereitą savaitę. Kviečiu visus 
aplankyti jos amžiną vietą.

L. Andrijauskas.

Juozapas Serbinskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužio 26 dieną, 6;30 va

landą vakare, 1928 m., sulaukęs 38 metų amžiaus, gimęs 
Degučių kaime, palakų vai., Ežerėnų ap. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Teklę po tėvais Mockaitė, 2 sūnų: Edvar
dą ir Vladislovą, dukterį Selvestrą, brolį Antaną, seserį Ma
rijoną Juodvalkienę, švogerj Joną, brolienę Rozaliją, 2 pus
brolius: Petr^ ir Franciškų šileikius, o Lietuvoj brolį Justiną, 
2 seseris: Uršulę ir Aneliją, brolienę Apoloniją ir švogerj Jo
ną Skaudį, Juozapą Serbinską, gyveno 2903 S. Wallace St. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3709 So. Halsted St. Telefonas 
Boulevard 2967.

Laidotuvės įvyks ketverge, gegužio 31 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Serbinko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, SUNAI, DUKTĖ IR GIMINĖS. 

4 
Laidotuvėse patarnauja graborius Mažeika, Telefonas 

Yards 1138.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

Visas darbas užsakytas kckužIo mfne- 
bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste- 

DiUsą apielinkių Dental Ofisų. 
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S'. Halsted St. 
Dantų Setas už 14

........ $12.50
............. $7.50

$5

1 VEIDAS 
J PRIPIIz- 
f D0MA&-

JIETURI 
TIKTI

Geriausia auksinis darbas už % 
Geriausios Auksinės Crowns __ $2.50
Geriausi Auksiniai Fillings __ $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai__$2.50
Alloy Fillinrs ................ ..... ..........— $1
Sidabriniu Fllings ..........   50c

Uvalymas dantų ...............   50c
91 ų kainų negausite musų didžiamjam 

ofiso. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 

326 South State 8t. 
rhone Hnrrison 0751

THE JINGLE BELLES Ma Has Her Mind all Made Op.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Sekmadienyje, gegužės 27 d., 
prasidėjo komunistų savaitė, 
skirta aukoms kolektuoti neva 
“mainieriams šelpti”.

Biznieriai ir šiaip piliečiai tu
rite iš anksto parūpinti tam 

‘tikslui savo duoklę. Ir kai įeis 
jūsų biznio vieton ar stubon, ar 
susitiks jus gatvėje, tai galėsi
te rinkėjas ir rinkėjus lengvai 
pažinti, nes jie ir jos turi tam 
tikrų, jiems ir joms karakterin- 
gų ypatybių. Kokios tos ypaty
bės yra?

Kai įeis krautuvė!) tokia po
ra. visų-pirma nusikosės — 
hmn, hmn! Paskui prasijuoks
— kiki, kiki! Toliau paklaus — 
kuris iš tamstų esate šeiminin
kas? — jei ras krautuvėje ar 
namie daugiau kaip vieną as
menį.

Po to, nedrąsiai: — Hmn, 
mes čia renkame aukas mainie
riams, žinote, jie streikuoja, 
vargsta, nuskurę, nebeturi ko 
pavalgyti, ką dėvėti, jų padėtis 
tiesiog baisi, reikia pagalbos, 
reikia visuomenės paramos, 
ir tt. ir tt. Ir mes patys (arba
— mes pačios), argi vaikštinS- 
tumėm, lįstumėm žmonėms į 
akis, jei ne taip opus, ne taip 
skaudus reikalas?

Kai kurie geraširdžių žmo
nių, išgirdę tokias liūdnas pa
sakas, susigraudins ir įkišę ki- 
šeniun ranką, ištrauks kas pu
sę dolerio, kas visą, o kai kas 
ir daugiau. Kiti gi, šikštesnieji, 
teisingiau pasakius, sveikesnio 
proto žmonės atsilieps daug 
maž taip:

—Taip tai taip, mainieriai 
vargsta, mes apie tai girdėjo
me ir skaitėme. Bet kas mus 
užtikrins, kad musų aukos teks 
tikrai tiems, kuriems jos yra 
reikalingos?

Kolektorkos arba kolektoriai 
tuomet karštai sušuks:

—Užtikriname, kad tamstų 
aukos, iki vienam centui, pa
sieks mainierius! Vaje, nesenai 
mes turėjome konferenciją. Jo
je dalyvavo didžiumos Chicagos 
lietuvių organizacijų atstovai. 
Ši konferencija sutvėrė tarybą 
iš draugijų atstovų, kurie kiek
vieną įplaukusį centą surašo, 
užrekorduoja ir pasiunčia (ar
ba pasiųs) mainieriams.

Bet jei užklausi te, ar kolek
torkos (ir kolektoriai) yra mai- 
-nierių unijos įgalioti rinkti au
kas mainieriams, tai susilauk
site tokio atsakymo:

—Aha, tamsta prisiskaitei 
“Naujienų” šmeižtų! Tamsta 
klausai tų niekšų, buržujų; mes 
žinome, kad iš Tamstos tikėtis 
nieko negalima. — Ir gerai bus, 
jei dar išeidamos kolektorkos 
pasakys: “Likite sveiki”.

Kai kūne kolektorių arba ko- 
lektorkų, rasi, dar pradės įrodi
nėti jums, buk Lewis, mainie- 
rių unijos prezidentas, esąs 
parsidavęs samdytojams, nepai
sąs darbininkų interesų, tarnau
jąs kompanijoms.

Aš tečiaus nemanau, kad ko
lektoriai ir kolektorkos smerks 
kiek smarkiau mainierių unijos 
viršininkus. Dalykas toks, kad, 
jiems ir joms pradėjus plūsti 
mainierių unijos viršininkus, 
bile vieną gali pagauti abejonė: 
jeigu jau pačių mainierių iš
rinktieji unijos viršininkai yra 
tokie niekšai, tai kas gali užtik
rinti, jogei kimštos kolekto
riai ir kolektorkos — esate ge
resni? Taigi greičiausia gali bū
ti taip, kad negavę aukų, iš ku
rios nors biznio vietos ar kurio 
namo išeis neatsisveikinę.

Chicagos lietuviai, į kuriuos 
komunistiniai aukų žvejotojai 
kreipsis, turi atminti keletą nu
rodytų žemiau faktų:

Buvo laikas, kai \komunistai

I rinko aukas Rusijos baduo- 
, liams. Surinko jų apsčiai. Bet 
! didžiąją dalį tų aukų, jei ne vi- 
i sas, jie patys ir sudorojo. Ba

ri uoliai gi turėjo pasitenkinti 
vien žinojimu, kad jiems rinkta 
aukos.

Buvo rinktos aukos italams 
Sacco ir Vanzetti. Pačių ko
munistų pasigirimu, buvę su
rinkta apie pusę miliono dole
rių. Sacco ir Vanzetti komite
tas tegavo vos $6,000. Ręstą 
sudorojo patys komunistai.

Buvo renkamos aukos Lietu
vos politiniams kaliniams. Jei 
ką iš tų aukų gavo kaliniai, tai 
tik komunistai kaliniai tegavo; 
kitokių srovių kaliniai tų aukų 
matė tiek, kiek kurmis šviesos. 
O tuo tarpu aukas šiam tikslui 
davė visokių pažiūrų žmonės.

Dabar jau kurį laiką komu
nistai renka aukas neva mainie
riams. Bet angliakasių unija 
jau ne kartą perspėjo visuo
menę, kad iš komunistų surink
tų aukų ji nieko negaunanti; 
kad komunistai mainierių var
du surinktas aukas patys sudo- 
roja arba panaudoja siurutei 
kelti angliakasių unijoje tokiu 
laiku, kuomet angliakasiams ar
tesnės savitarpės vienybės rei
kia. Tokį pat perspėjimą vi
suomenei išleido Amerikos Dar
bo Federacija.

Bet komunistai, neprašyti, 
lyg paršiukai bulvių daržan, 
lenda aukų mainieriams rinkti. 
Ir jeigu kas neturi kur dėti sa
vo pinigus; jeigu nori talkinin
kauti komunistams mainierių . € 
unijoj argelius kelti,—tai tegul 
aukauja. Kiti gi visi parodys 
komunistų kolektoriams ir ko- 
lektorkoms duris.

— Reporteris.

Iškeliauja Europon
Adv. Bradchulis su žmona vyk

sta Europon; gegužės 29 d. 
apleidžia Brooklyną

Adv. Fr. P. Bradchulis yra 
vienas seniausių Chicagos gy
ventojų. čia jis atvyko 16 me
tų būdamas 1885 metuose. Tuo 
laiku, pasak jo, Chicagoje gy
venę tik 18 lietuvių.

Jaunas Bradchulis mėgo mok
slą. Jis ėmė mokintis. 1896 me
tuose jis jau tiek pasivaręs mo
ksle, kad įstojo į Lake Forest 
universitetą. Baigęs pasekmin
gai universitetą, jis tampa ad
vokatu, — pirmuoju Ii tuviu 
advokatu ne tik Chicagoje ir 
Illinois valstijoje, bet ir viso
je Amerikoje.

P-nas Bradchulis įstoja SLA. 
1887 metuose; pasidarbavo ne 
mažai SLA. reformų įvedimui; 
jis buvo vienas tvėrėjų “Auš
ros” draugijos ir tvėrėjas Lie
tuvių Jautiškų Kapinių Chica- 
goje, o taipgi yra vienas narių 
ir Įkūrėjų Chicagos lietuvių in
teligentų kliubo.

Didžiajam karui pasibaigus, 
1919 metais jis vyksta Lie
tuvon ir tenai praktikuoja kaip 
prisiekęs advokatas. 1920 me
tuose laivo paskirtas Vilniaus 
Apygardos Teismo teisėju. Kai 
Želigovskis užėmė Vilnių, jis 
sugrįžo Chicagon. 1921 metais 
vėl vyksta Lietuvon, gi 1922 
m. sugrįžta Chicagon. 1926 me
tuose jis išvyko vėl Lietuvon. 
Klaipėdbs krašte nusipirko 
stambų ūkį.

Klaipėdos krašte begyvenda
mas jis susipažino su p-le Elz
bieta B. Lacitis. Jai atvykus 
šių metų pradžioje Chicagon, 
p. Bradchulis su ja apsivedė.

Dabar iškeliauja jiedu Eu
ropon vasaros vakacijoms. Ma
no aplankyti Vokietiją, Fran- 
ciją, Italiją ir Angliją. P-nai 
Bradchuliai apleidžia Brookly
ną gegužės 29 dieną kaltu su 
“Naujienų” ekskursija. Rude
nyje ketina vėl grįžti Chica
gon.

P-nų Bradchulių draugai ir 
pažįstami linki jiems laimin
gos kelionės Į Lietuvą ir sma
giai praleisti vasaros vakaci- 
jas. Draugas,

Aleksandras Levano 
vich nukentėjo

Aleksas Levanovich, gyv. ad
resu 1133 Wiest 45th Street, ge
gužės 27 dieną “susifaitavo” 
su Mielinei Januškevič. Alek
sui tapo sumušta nosis ir skau
džiai užgautas kairėsės rankos 
pirštas. Nugabentas ligoninėn.

Užgavo vežimas
Waskilc, Vilimas, 17 metų, 

5137 So. Marshfield avė., ėjo 
per Ashland avė. prie 12-ros. 
Užgavo autas.

N etyčiomis persišovė 
ranką

Bruno Yuknis, 19 metų, gyv. 
6931 So. !Mapleiwood avė., 26 
dieną gegužės apžiūrinėjo kie
me namų 4511 So. Hermitage 
avė. revolverį, kuris priklausė 
Stasiui Katkui. Netyčiomis re
volveris iššauta. Yuknio deši
nės rankos alkūnė sužeista.

PRANEŠIMAI
West Side. Nepaprastas išvažia

vimas, rengia Dr. Vinco Kudirkos 
draugija basket pikniką Chernausko 
darže, No. 1 Lyns, III., nedėlioj, 17 
dieną birželio, 1928. Geistina, kad 
merginos ir moterys pagamintų val
gius. Rus visokie žaismai ir gros 
lietuviški muzikantai.

Rengimo Komisija.

Susivienijimas Lietuvių Drapgijų 
ir Kliubų Bridgeporte laikys mėne
sinį susirinkimą Antradieny gegužio 
29 dieną šių mtų, 8 vai. vak. Chica
gos Lietuvių Auditorijos svet., 3188 
S. Halsted St. Draugijų valdybos ir 
atstovai būtinai privalote atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų svarstymui.

P. K. nut. rašt.

Tautiškų Kapinių Apvaiksčiojimas 
jvyks 
ant 
10:30 
vaut.

seredoj, 30 gegužio, 1928 m. 
kapinių, programas prasidės 
vai. ryto. Kviečia visus daly-

Komitetas.

PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu visiems Simono 
Daukanto Skol. ir Bud. draugijos 
nariams, kad rytoj spulkos susirin
kimo nebus, nes yra kapinių švente. 
Tai mokesčių ir valdybos susirinki
mas yra perkeltas į kelvergo vaka- 
•’a-

Su pagarba,
Ben. J. Kazanauskas, rast.

2242 W. 23 Place

Graboriai

Lietuvės Akušerės

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHII.LAS 

A K U š E R K
3252 South Halsted

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

AT

Street

UniversalViršui
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo

Įl iki 8 vakaro.

H tu laiku pagal 
tarti.

Akių gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

su
12

Ki-
su-

Liotuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

 Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 782U

Ros., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Jei abejoji apie savo ūkis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2,516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiąpie 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to 
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
•t<8.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

( -1

Simpatiškas — 
Mandagus -* 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
FAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742

Avenue 
0727

3201

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield

Tel. Lafayette 
. SKYRIUS

1410 So. 49 Ct.,
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
Auburn Avė. Tel. Blvd.

Cicero

3201

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenvvood 
Praktikuoja 20 metų

6487
Avenue 

Street 
1752

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 South Wallace Street

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 1U.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O D

Office Boulevard 7G42
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 20S
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

Telephone Kemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Westem Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:0C
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M 

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZ
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30
4608 South Ashland Aveni
Netoli 46th St. Chicago,-

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

5107
11 vai. ryte
8 vai. vakari

Tel. Kenwood 
Valandos

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

DR. A. J. KARALIŲ
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Strc 
Tel. BnUlevard 2160

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

i A. K. Rutkauskas. M.
• 4442 South VVestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. i 
nuo 6 iki 9 vai. i

Ofiso Tel. Victorv 7188
Rez. Tel. Ilemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Dr. J. J. Kowarskai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 233
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedalioj pagal sutartį

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo-» 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Pastebekit mano .iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 
karo. Nekėliomis nėra skirtų 

landų. Room. 8. 
Phone Canal 0523

va- 
va-

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicai 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vaka 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 diei

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 
m. kaipo patyręs gydytojas, chir 
gas ir akušeris.

Gydo staigiai ir chroniškas li| 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauj; 
sius metodus X-Ray ir kitokius ei 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija;
1025 W. 18th St., netoli Morgan
V a 1 a n d o s: Nuo 10—12 pietų 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naklj So. Shore 2238, Blvd. 6/

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. 

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai j
Telephone Yards 0994 |

Dr. Maurice Kahn 1
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų,
7 iki 9 vak. Ned. nuo 10 iki 12 dieną g-

Res. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN f

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J
1724 So. Loomis Street n

Kampas 18th St. 2
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare - 

Telefonas Canal 1912
Residence Tel. Fairfax C358 P

ii
š

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS t

Dykai egzaminacija. Be skausmo r 
ištraukimas R

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9 1
4930 W. 13 St., CICERO į

Tel. Cicero 49
, . , l

$ 1

DR. CHARLES SEGAL ,
Praktikuoja 20 metai (

Ofisas <
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

Chicago, Illinois , (
Specialistas džiovos <

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po’pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedčl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
L % Gyvenimo vieta

3323 South HalHtcd St.
. Tel. Boulevard 1310
> Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergą 
Nedėliomis nuo y iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
; Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 
e Vakarais
o 3241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

k Pėtnyčios

t JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunan Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

- 105 West Adams St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

• Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600
o

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

t 3335 So. Halsted St.
} Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

3 JOSEPH W. GRIGAL
Praneša, kad perkėlė savo advoka
tūros ofisą nuo

2243 West North Avenue
prie

0 1579 Milwaukee Ave^
Room 301

Tclephono Ilumboldt 5586

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta.
n Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395
u .......  ■

4 John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
6 2221 W. 22nd St.

Arti leavitt St.
Telefonas Canal 2552

s Valandos 9 ryto iki 8 vakare
i- Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6
:• Nedėlioj nuo 11 rvt i’i 1 v. p. p

‘ CLASSIRE9 AffiS.
(,______ ___ -_________

8
Educational

Mokyklos _________

M

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas Įįgas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta] 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki ^0 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikoj, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystes, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių jgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. Olekas, Mokytojas
8106 So. Halsted St., Chicago, III.
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IMPERFECT IN ORIGINAL

CLftSSlFIED APS, j
Miscellaneous

{vairus
MES turime pilną pasirinkimą sto

ti dengimo ir namu statymo mate- 
olą pigiausiomis kainomis Chica- 
[yj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
įleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
: svarui, % arklio spėkos motoras, 
7. Langų stiklai, “sashes”, visokių 
lierų, 50c kiekviena. W. M. MILLER 
553 W. Madison Street.
GEROS, riebios juodžemės galite 

irkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
• t. t. $7 už lodą taipgi “filings”. 
aukit Ncvvcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAM'Š
Ar jus manote apie tsatymą arba 

Risymą namo? Jei taip, tai susiži- 
okit su mumis, mes atliekame vi- 
okius pataisymus, įskaitant plum- 
ingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
mokėti, kitus į du metus išmokėji- 
tiais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
52P1 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

LIETUVIŲ ATYDA1.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
sarth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
£5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
DTTO WITTBOLD NURSERY 
6755 Lolita Avu. Palisade 5220-2172 
GREAT NORTHERN-RAILWa¥
Patarnauja agrikultunniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1K1ETA1. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dcpt. 459, Great Northern Railway. 
St. Paul. Minu,

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgepor*. Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS. Sav
BREWER’S MATTRESS ' 

ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom j 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

KARPENTER1S — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

MALEVOJlKlAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Frederickson, Wellington 7821

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER,
625 West 48th PI. Yards 1034

AR jūsų malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 MiKvaukee Av., 
Brunsvvick 7397.

KAM MOKĖTI CASH?
Įsiveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be imokėji- 
mo, ir 24 mėnesius išmoKėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 3688.

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko neįmokėįus. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalow, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas modemiška ir naujos mados 
ir moderniški parankumai. šaukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockwell St., Edgevvater 1930.

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

ACORN Boiler Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rūšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes ntsiŠau- 
kiam bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.

641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

DIRBAM gutter skylight ir slieel 
metai specialistai. 1751 W. Lake St. 
Scęlcy 0956.

MES pastatysim ant jūsų loto bile 
kokį bungalow arba flatinj namą tik 
biskj įmokėjus, kitus kaip rendą. At- 
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

ERNEST FORS,
2146 N. Avers Avė., Spaulding 8920

ATPIGINIMAS, 
už garažus, $10 įmokėti, 2 metam 
išmokėjimui, porčiai sun 
Cementinis darbas visokios 
Pakeliam namus, dedam 
šaly takius.

I'. IAYLOR, 
Spaulding 6432.

pai lovai, 
rųšies. 

pamato.',
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Personai Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkia) Pardavimui

Financial 
Finanaai-Paskolos

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted 9t, 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki U 

vakaras

HELBERG Uro«. turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% fcomišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8,1 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

vrrighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manąs 
pilnu užsitikijimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attorney, 

2860 W. Chicago Ava.
Dept. 7 

Chicago, I1L

Copy- 
Patentų 

au 
kl

Musical Instruments
- M ujikpa. In st r u men t ai______

TURIU paaukoti savo grojiklį pi
aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

DELIKATESEN, saldainių, ice 
cream krautuvė pardavimui, puikus 
stakas ir fikčeriai, tas pats savinin
kas per 5 metus. Del ligos 
duosiu pigiai,

6255 E. Eberhart Avė, 
2 blokai į rytus nuo 

VVhite City

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

SPECIALIS BARGENAS
Kam mokėti rendą, jei galit nu

sipirkti šį modernišką 5 kambarių
par-

Help Wanted—Malė
Darbininkų ReikiaPASKOLINSIM nuo $56 iki $300 

už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino. i ..<1 O'sGOOD • 1 Selesinanų, kurio turi noro issiino-

’ kinti pardavinėjimo sulyg modemiš-
2231 West Divislon St. ^‘upstairs” komis metodomis. Nėra reikalo tu

rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio., Čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimąl 
CHEVROLET DEALERS ASS. 

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St.

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO 
Mums reikia lietuviškai kalbančių

BANKRUTO STAKAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

Pigios kainos. Mohair parloro šė
las, $60, Frieze setas, $60, Walnut 
miegruimio setas, $60. Pianas, pus
ryčiams setas, kaurai, stalai, coxwell 
krėslai, pastatomos liampos ir t. t.

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenwood Av. Dorchester 1800

PARDAVIMUI pigiai karčiumn 
arba priimsiu pusininką ar pusinin- 
kę, katras supranta biznį. 901 W. 
37 St.

MODERNIŠKA 210 AKRŲ P1E-
NININKYSTF.S FARMA

Puikus budinkai ir padargai, būngalow nuo savininko už $(!,ooo. 
moderniška 10 kambarių stuba, kioj apielinkėj, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- nabiąi 
fikuotos karves, bargenas už nuošimčiais. 
$75,000.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette

Phone 364

Randasi prie cementinės gatvės, pui- 
* „, netoli transportaci- 

i dekoruotas. įmokėti 
$250, o kitus po $50 j mėnesį, su

7168 West Grand Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žeinė Pardavimui

1943 W. Garlicld Boulevard, 2 fia
lų mūrinis, moderniškas namas, ga
ru šildomas, 2 kąra garažas, įplau
kų, $1800. Tiktai biskj įmokėti. 
Barron.

Tel. Armitage 1193

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eightecnth Bond X- Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. I)ankowski, pres.
C. T Dankowski, ižd.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

PARDAVIMUI saliunas su namu, 
labai geroj vietoj ir tikrai bargenas, 
muro namas ir 3 pagyvenimai, 2 
karų garadžas, cash $14,000. Kas 
norite matyti tą namą, kreipkitės 
pus

UŽ .$795 nusipirksite mano 3 kam
barių cottage, su varia. Vanoj yra 
enameliola varia, lavatory, sedykla, 
suros ir vandens sistema, virtuvėj 
sinku, su sieteliais porčiai, durys ir 
langui, apielinkėj yra 6 ežerai, 95 
mylios nuo Chicagos, prie Michigan 
Central geležinkelio. Biskj įmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, Box

EXTRA, 6 kambarių aukštos rų- 
šies bungalow, netoli 55 ir Califor- 
nia Avė., Mainysiu j buėernę arba 
grosernę. šaukit savininką Lafayet
te 1083.

WM. GRITENAS
3241 So. Halsted St. 

Telephone Victory 5065

PARDAVIMUI grosernO, delicatc- 
ssen, ice cream, saldainių, 
geras; pardavimo priežastį 
ant vietos. 4442 S. Tai man

Biznis 
patirsit 
avė.

TURIU 80 akrų farmą, 60 akrų 
dirbamos, kita ganykla, prie didelio 
ežero, 4 mylios nuo Birchvvood, Wis., 
County Washburn, 360 mylių nuo ----- - ...------j--—d-------
Chicagos. Nauja stuba, 10 kamba- 1072, arba šaukit Stale 0732. 
rių, cementinis skiepas, barnė 34x60, — 
80 tonų šienui daržinė, ledaunyeia, 
mašinoms pastogė, geras šulinis, 12 i ni 
melžiamų karvių, 6 telyčios, 2 ark
liai, kiaulės, vištos, žąsys, kalakutai, 
traktorius, kuliama mašina, visi pa
dargai, farimi išmokėta, mainysiu į 
narna vertą $9,000. J. BROWN, 3030 
S. Union Avė., Chicago, 111.

PARDAVIMUI 8 kambarių medi
nis narnas, karštu vandeniu šildomas, 
lotas 40x125, Union Avė., netoli 46 
St., kaina $5500, išmokėtas, išmokė
jimais,

F. W. GRAPPERHAUS, * 
140 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 6693

Paskolos suteikiama 
i vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai

Iš SANDELIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už puse kainos, 4 
kambariams net už $80. «usų kredi
tas ^eras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom ’bile kur. 

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St.

Exchange—Mainai

TEISMAS parduoda namą labai 
pigiai; namas vertas $9,500, o par
duos už $6,500 arba pigiau. Na
mas yra mūrinis, 2-4 kambarių fla
tai, randasi Brighton Parke, 
šaukit pas

F. G. LUCAS AND CO. 
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

Atsi-

Mes perkame real estate 
kontraktus

REIKALINGI agentai pardavinėti 
■ namus ir lotus lietuviškoj instaigoj, 
į turime daug darbo, bet rųažai pa- 
gelbininkų. Kas norite pasidaryti 
pinigų, kreipkitės pas.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė.

Lafayette 6036

ONTERNATIIONAL 
ONVESTMENT 
CORPORAT8ON 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

MES parduosim už užlaikymą 
sandėlyj keleto kambarių rakandus 
už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gomo ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
riausis bargenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

PARDAVIMUI groseris ir smulk
menų, taipgi laikome visokių gėrimų 
ir ice cream; gera vieta, pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos. 
Edbrook Avė., Roseland, III.

10632

UŽSIDIRBK PINIGŲ

Tas visai nekenks dabarti
niam jūsų užsiėmimui. Šis dar
bas tinka tik Chicagos gyven
tojams, turintiems 28 iki 45

mo
vai-

se-1 
Ge- 
kai-

DID2IAUS1S bnrgennz tnlezte. Mcr par- 
1 duodam plgiaiiHlomla kainomis. Viskas par- 
I duodama už užlaikymu. Seklyčių, miegrul- 
I mių. valgomų kambarių setai, liampos, 
i kaurai. UALD STORAGE CO.. 1142 W. 
I Madison St.

PIBMA PROGA į 10 metų. .Par
duosiu grosernę, delikatesen, ice 
cream, saldainių, puikus stakas ir 
fikčeriai, biznis geras. Aš važiuoju, 
ant savo ūkės. Parduosiu pigiai. 
4631 So. Paulina St.

•IS 8ANDELIO HARGENAI 
$30,000 vertas naujų rakandų ir kaurų 

turi būt ižparduota labai pigiai.
4 kambarių, verti $1000 _______
4 kambarh), verti $2000 __
$2OO Mobair Frieze HeklyiMoa actas

! $4fiO Frieze seklyčios aetna .........
lai 1 lt a a r. 1

PARDAVIMUI gasolino stotis, 
kampas Archer i 
randasi ir grosernė. Parduosiu sy
kiu. 7044 Archer Avė. Rrospect 
2559.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morglčių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, pinigu ir laivakorčių niuntimu —

VISADC3 yra patartina kriep-
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St, Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS. DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

PARDAVIMUI automobilius ir 
muro namas, 8 pagyvenimų po 4 
kamb. geram stovyje ir geroj vietoj. 
2344 B. Leavitt St.

MAINAI
1 — 2 flatų muro namas po 4 

kambarius Marųuette Park.
2 — Public garadžius su gasolino 

stočia ir dideliu sales roomiu.
3 — 7 flatų medinis namas ant, 

Town of Lake geram padėjime.
‘ 4 • 
te Park.

5 — r...................... - ‘ ‘
ant biznio loto.

Ir daug kitokių namų, farmų, biz
nių turime mainyti. Kas ką turite 
kreipkitės pas mus, o busite užga
nėdinti.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė. Lafayette 6036 

Bizniavas namas Ciceroj, Storas ir
6 kamb. flatas viršuj. Mainysime ką

STANKO & CO.
5076 Archer Avė. lafayette 6036

n of Lake geram padėjime. , SPECIALIS BARGENAS
— 4 flatų muro namas Marųuel- 30x125, 6245 S. Mason Avė.
hirk • 9__ L____9___ • •____

iv • • .♦ 01 iiciiKiniai ji Murnunuvii x UIVRi
~ Reikalinga bucerne mainyti nuo gjj st. karų linijos, netoli mok

BARGENAS, lotas 
----------------------* _., yra vi

si įrengimai ir apmokėti, 1 blokas 
nuo 63 st. karų linijos, netoli moky
klos ir bažnyčios, kaina $1800, $500 
cash, kitus lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St., Central 3654

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalj įmokėjimo. 
Kaina $27,000. cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

ir Nordica. Taipgi Į turite.
_ •> f » I •

BUNGALOWS BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

Mes dar turime labai gerai pasta
tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenview, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais porčiai, presuotų plytų 
garažas, labai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu- 
jirkti už $14,000. Tiktai biskį įmo- 
cėti, kitus kaip rendą. 
cit savininkui Glenview 224 dėl 
arties tarpe 9 ir 5 valandos po 
ų arba rašykit

$295 
$475 

$88 
$146 
$65 

____ $88 
visokios rųiiOH.

$10

metu amžiaus ir Datreidauiama ■ riešutinė valgomo kamb. #ctas . u -maujamo , *1Mft Amotų walnnt miegrutmio Mtaa
vedusiems.

i dar nėra užtenkama užsidirbti
savo liuosu laiku. Jus galit tiek

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokių kai

nų. Lotus, formas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums

2-RUS MORGICIUS
Padarome j porą dienų

PETRZILEK BROS: & CO.! ir dar daugiau uždirbti. Atsi- 
164" W. 47th St. jiaul<it tuojau ir pasimatykit su

___________________________; mumis.
Be Komiso ir Išlaidų 

Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame tegalį nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1??6 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermi ta-re Ava

Av i vnifp i Coxwell krėslai, kauraii Į biiv<llię|6 Šmotų pusryčiams setas _________
Klauskit Mr. Varmei 

COLLIN8 STORAGE 
5114 Madison Street 

Atdara vakarais iki 9, nedalioj iki

F. II. ELMORE

Room 318
29 S. La Šalie St.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtsaukimo morgi- REIKALINGAS — 
čių arba kitokio užtikrinimo paskolai n__ .
pataisymams, apmokėjimui taksų, j ardavejas (Salesman) 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei- Grand Paige automobilių, turi 

būti patyręs šiame biznyje, 
j Mokame algą ir comission.

ARCHER MOTOPv SALES 
610 \\est 35th St. 

Tel. Yards 0699 
| Kreipkitės ar šaukite 12 
' landą dieną, Joe. Bagdonas.

apmokėjimui taksų, 
Kitokių skolų. Grei

ta pagelba. Prieinamos sąlygos. 
CENTRAL FINANCE CO.

Room 514, 
City State Bank Building 

128-130 N. Wells St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8S36 So- Halsted St.

va-

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti resorane, 3510 W. 63rd St.

5

PARDAVIMUI furničiui. Veliju 
ateiti jaunavedžiams, turėtų gražią 
pradžią; ruimai labai patogus. Ma
tyti galite vakare ant šešių, 2810 S. 
Union avė. Pirmas floras iš užpa
kalio, dur ys per porčių.

APLEIDŽIU miestų, turiu par
duoti savo gražius rakandus: 3 šmo
tų parlbro setą, 3 šmotų miegruimio 
setą, 8 šmotų valgomo kambario se- 

limis.
Parduosiu viską sykiu arba da- 

Nepraleisklt šio bargeno.
2805 N. Kedzie Avė. 

netoli Diversey

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1,000 MAŠINŲ

Stnger, White ir visokių išdirbis** 
čių elektrinių ir kojomis* sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios yra išmainytos j žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuves sky
riai; 4463 Broadway, 6521 S. Halsted 
St., 4714 IrvJng Park Blvd. ir 554 
VVashington St., Gary, Indiana.

PERKAME
Automobiles

Lietuvos Paskolos Bonas
Mokame

Augščiausiaa kainai
Del informacijų kreipkitės

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

RKIKIA moteries arba merginos 
prie namų darbo. Duosime visas 
privilegijas. Gera mokestis. Atsi
šaukit po G vakare arba rašykit, J. 
L. Real Estate, 2450 Smith Avė., 
Delroit, Mcih.

M & K Motor Sales
cnirarn. wnaiu«l <r nt vartotu

Karų pardavinėtojai. 1GO garantuotą vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame tneehaniAkamr 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2009. turime kart, kuris tinka rišo 
kietus reikalams. Casb. Itruokdjimais. mal 
nal*.

0811-13 9o, Halsted St.

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
Help Wanted—Male-Female

Darbininkų Reikia

1739 So. Halsted St

Chicago, UI.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTJN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos rųšies real estate pro

pozicijos Chicagoj. Didelis uždar
bis tinkamiems žmonėms. Geras 
komisas. Kreipkitės telefonu 
Mohavvk 3395 arba atsišaukit nuo 10 
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.

H. F. RITTER & CO., 
757 W. North Avė. Cor. Halsted St.

2nd Floor

For Rent
RENDAI PLIKUS GARADŽIUS

PARDAVIMUI saliunas. Priežas
tis pardavimo — turiu du bizniu, j 
31.>2 So. Mallacv. i atsibodo, ’ mes parduosime arba

NEGIRDĖTA PROGA. Turiu lunch 
room parduoti ar parendavoti, labai 
ligi renda, arba mainysiu namą su 
>izniu į bile kokį namą ar lotą, šau- 
cite Prospect 8476.

mainysime.
A. GRIGAS 

3114 So. Halsted Street 
Tel. Victory 4898

iš-

cėti, kitus kaip rendą. Telefonuo- 
su- 

pie-

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

arba rašykit

H. F. RITTER
KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS!

2 morgičių paskolos bile kokioje 
sumoje — jusų sąlygomis, 6%, 25 
metai biznyje ir nei vieno foreclo- 
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
105 N. Clark; State 5674.

60x70, labai bizniavo] vietoj. Ga- 
raddžius turi būti išrendavotas į 
trumpą laiką. Renda pigi, 
norit randavoti šaukit.

Lafayette 5107

Kas

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant ___ ___________ ........ ....

South Iniproved Real Estate. 8500 nom. 2222 S. Spaulding Avė
iki $5000. Lengvais išmokėjimais. 

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

RENDON kambarys, pigiai, vie
nam arba dviem vyram arba mergi-

‘ ‘ i., 2 fl.

MES sukolektuojamc visokias sko
las ir i erkaine notas už prieinamą 
kainą. Tvlefonuok Vincenncs 2508.

MES DAROME pirmų morgfihų paakolaa 
nuo $1000 ir daugiau, už gerus Real Estate 
greitas patarnavimna, Bldg. A I.oan Aaaoc. 
Tavor 2, laiko suairlnkinius kiekvienų 
redi) Siame ofise.

KONRAD ftlCKER, 
3458 S. St. Louis Avė., 
N, W. comer 25th St.

•c-

Musical Instrumente
MuzikosL Inatrumefttaj

DEL kraustymos į mažesnį flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGEB grojiklį pianą už $100. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir cabinet. Paimsiu kiek cash ir ki
tus po $1.50 į savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

MES UZMOKftSIME JŪSŲ TAKSUS 
Aseamentua Ir kitas btlaa perm<><leUoj_ime, 
iki 24 mėnesių dėl limokfijltno atgal. Taip
gi 2 ir 8 morgii’lai.

DAVS PLAN LOANS, 
Boom 171 S. ISO N. L* Salia St. 

Kandolph 3802

GROJIKUS pianas, bargenas grei
tam pirkėjui, tik $70, išrodo ir gro- 
ia kaip naujas. Išmokėjimais 
:antiems žmonėms.

MBS SCHRIER, 
6240 S. Halsted St. 

3rd floor

atsa-

KELETAS FARMŲ
1.—35 akrai žetpės vaisiais apso

dintos, šalę golfo lauko, strytka- 
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena barnė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių, 
(mokėjimas 4,000 dol.

Bizniavas kampinis muro na
mas, II. W. H. 2 Storai ir 3 fin
tai. Geroj South Saidės apielin
kėj.

Rendos $1884 į metus.
Kaina tik $15,250.
jnešt $2000 ar daugiau, o ba

lansas lengvais
1 per tryliką metų. 

2--71 akra?, vaisių (fraktų) apie- bargenas šių metų, ikpio taip diriPlm rprnrfn ’linkėję šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkans su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo jvestas, moderniš
kai viskas Įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gra
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

3.-—6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės barnės, didelis vištininkas 
18x80 pčdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir moderniškai 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
ledaune ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelj pelną.

su

išmokėjimais
Geriausia 

Atsišaukit
depozitu tuojaus.

726 W. 18th
Canal 1603

st.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalovv; moderniškas, beveik 
naujas, garažas. 4052 Brighton PI.

PARDAVIMU) 2 lotai, vienas ran
dasi tarpe 68 ir 69 S. Talinu n Avė., 
o kitas 122 ir Lafavette Avė. Atsi
šaukit, A. Gedvilas, 731 W. 18 St.

Box A,
Glenview, III

GASOLINO STOTIS

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde- 
dain cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiam stogus, įvedam 
phrmbingą, malevojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
Western avė. Tel. Hemlock 2636.

Pardavimui arba mainymui, kam
pas Archer Avė. ir Keane Avė., 
Justice Park, Ilinois. kur pravažiuo
ja tūkstančiai automobiliu kasdie. 
kas nor gero biznio, atsišaukite 
pas

C. P. Suromskis and Co.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
vienas kampinis antras šalę kampo, 
randasi ant greit augančio biznio 
ftreeto. Parduosiu pigiai arba 
nysiu i bile ka.

WALTER J. PAUL 
6601 S. Westem 
P.236 W. 55th St.

Republic 
Hemlock

mai-

4170
238?

PERSKAITYK ŠITĄ
beis- 
pigi,

bėis- 
pigi.

PORTAGE Park, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalovv, gatvė ce
mentuota, octagon sun parlor, 2 
blokai iki Irving Park karų, kaina 
$7950, cash $750.

5 kambarių mūrinis namas, karš
iu vandeniu šildomas, .gatvė cemen
tuota ir apmokėta, 2*4 bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federal Real Estate, 5814 
Irving Park Blvd. Kildare 6670.

NAUJI STUDF,BAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atveŠtas prie du
rų — kaina tiktai $1,845. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
I rengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
airie norite pirkti naujį karą arba 

mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j 

MILDA AUTO SALES
806 W. 81 st St., Tel. Victory 169? 

D. KURAITIS ir A. KASIULiS 
Savininkai

GEGUŽIO MRN. BARGENAI
60 karų pasirinkimui, visi garantuoti. 

Cadillae’ai. Buiek’al, Nash’ai. Hudson’al, 
Essox’ai, Chovrolet'at ir daugella kitų, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai 
ti, Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
7130 So. Halsted 8t„ Triangle 0330

PARDAVIMUI Juwet automobi
lius 5 sėdynių, mažai važinėtas, iš
rodo kaip naujas. Phone Lafayette 
1329.

PARDAVIMUI Star sedan karas. 
Mažai vartotas. Išrodo kaip naujas. 
Extra padaryta body. Niekas nėra 
tokio karo matęs. Mainysiu ant lo
to. Atsišaukit po pietų.

3826 Emcrald Avė.

BlSKI VARTOTI
$03.60
$87.60
$65.50

munn $88.60
$550 Puikus wainut valgomo kambario

$44.60
$58.50
$22.50
$34.50

$8.60

$3fi0 puikus mohair Heklyčioa sotaa :
$400 Fricze seklydios Ketau
$260 Gražus walnut miegruimio setas :
$600 4 Arnotų walnut miegruimio

setM -------- >-............      I
setas . . :

$160 Gražus valinis valgomo kiunba-
baiuu setas ..................   I

$75, 0x1'5 VVilton kaurai ...........   I
$125, 0x12 stori Wllton kaurai I
$26. 6 Arnotų pusryčiams setas

Available Fircproof Storage' ' 7728-32 'Stony Island Avė
Atdara kasdie iki 10 vai. vakare,

.Nedėlioj iki 0.

Frieze Mklydioa aeiftu

4. —400 akrų javų farma, 1 mailė 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį farmos, 80 akrų miško. 3 ak-

t — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

5. —Rezortas (vakari jų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su Į 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valgomasis kambarys talpina 
180 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu 
voms, pečiais, indais, golfl 
reikalingais įrankiais. Arti

rai grėpsų, visa kita — 
ūkė. Namas 10 kambarį

olfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

Del platesnių informacijų šių far
mų reikale, kreipkitės į Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

PARDAVfMUI gera ūkė, Michi
gan valstijoj, vieria mylia nuo mies
to; j mainus gali priimti namą arba 
lotą. Dabar laikas yra pažiūrėt 
kaip viskas auga. Rašyk tuojaus.

Naujienos, 
Box 1071, 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

72 AKRAI, 8% mylios nuo Ply- 
mouth, Ind., Va mylios “frontage” 
U. S. cementinio kelio No. 31. Yra 
geri įtaisymai.F. H. MAYNE FARM AGENCY 749 Broadwav, GARY, INDIANA

Reikaling-a Farma
ARBA VASARNAMIS REZORTAS 

malnyt ant namo 2 aukštų, 3 pagy
venimų, Storai ir* garadžius. Atsi
šaukit arba» rašykit prisiųsdami in- 
forma^ijų savo nuosavybių. Maty- I 
kitę savininką arba telefonuokit nuo j 
10-11 iš ryto arba nuo 7-8 vakare.

6-6 kamb. medinis namas su 
mentu, 2 karų garadžius, kaina 
j mokėt tik $1000.

5-5 kamb. medinis namas su 
mentų, lotas 36%xl25, kaina 
įmokėt tik $1000.

5-5 naujas muro namas, Storas 
beismante, vandeniu šildomas, kaina 
pigi, įmokėt $3,500.

Šie viršminėti namai randasi ge
roj vietoj, Brighton Parke.

Taipgi turiu 2 akru žemės arti 
79th ir Archer Avė., Justice Park, 
UI. Kaina labai pigi, tinkanti dėl 
vištų farmos. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant miesto prapertės.

J. Namon
2418 W. Marouette Rd 

Phone Prospect 8678 
Chicago, II.

GERIAUSI BUDAVOTOJAI.
Mes pastatysime bile kokį jums 

namą ant jūsų loto, be jokio įmokė
jimo, kol tik užbaigsim. Paskiau 
mokėsit mėnesiniais išmokėjimais, 
kaip rendą. Del dykai informacijų 
šaukit arba rašykit.

NORTHWEST SIDE LUMBER 
COMPANY,

4440 W. North Avė., 
Spaulding 9500.

NEGIRDĖTAS MAINAS.
Išsimaino dviejų flatų mūrinis na

mas 2 po 5 kambarius ir 2 karų ga
radžius. Parduosiu .pigiai arba mai
nysiu j didesnį namą, farmą arba 
kas turit kitam mieste namus, tai 
ęriimsiu kaipo pirmą įmokėjimą. 

aipgi priimsiu į mainus bučernę, 
restaurantą, lotus, automobilių, rui- 
ming house arba kas ką turit.

Namas turi būti išmainytas 
trumpą laiką.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė. 

' Tel. Lafayette 5107

i

PARDAVIMUI mūrinis namas, ne- 
t vandens, yra barbernė, 

IMI L. Parduosiu
viską sykiu arba dalimis, cash

toli gilaus 
restaurantas ir hotelis.’ 
viską s 
išmokėjimais. Savininkas 
iš biznio.

DON LUKAS 
512-514 Moen Avė., Telephone 

Rockdale, P. O. Joliet, 111.

arba 
'lauk2864

Savininkas
JUOZAS VILIMAS 

4558 S. Washtenaw A v.
Phone Virginia 2054

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu j nebrangų dviejų fla
tų namą arba bungalovv savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės ir So. Harlem Avė., taipgi visai 
arti Archer Avė. Visi jrengimai, 
kaip tai šaligatviai ir gatvės ištai
sytos, elektra, vanduo ir tt. Tinkama 
vieta tuoj budavojimui gražios rezi
dencijos. Kiti 2 lotai yra prie 69 PI. 
larp Marųuetto Parko ir Cravvford 
Avė., vienas blokas nuo Marquette 
Parko ir 2 blokai nuo Cravvford Avė. 
Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų. Kreipkitės: 
“Naujienos”, klauskite J. Mickevi
čius.

V/2 aukšto medinis namas, cemen
tiniu pamatu, netoli 60 St. ir Marsh- 
field Avė., 6 kambarių, furnas šil
domas, aržuolo trimas, visas mo
derniškas ir puikiame stovyje, kaina 
$6850, dalį cash.

1% aukšto mūrinis, netoli 62 St. 
ir Winchester Avė., lotas 31x125, 2 
flatai, 5 kamb. apačioj ir 4 kamba
riai viršuj, karštu vandeniu šildo
mas, visas moderniškas, kaina $8850, 
dalį cash.

JOHN A. FUNK & CO.
1022 W. 51st St.

Yards 0134

3846-50 W. GRAND AVĖ.
Z nauj! po 6 flntna namai, 3-5, 2-4 kam

barių, 2 karų garažas, uždaromos lovos, 
gnru dildomas, viskas ižronduota, kaina 
$32,000 kiekvienas, cash $6.000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Naujas namas, ki) tik užbaigtas. 10-4 ir 

3-3 kambarius, 2 krautuvas, 4 karu mūri
nis garažas, kalba $75,000, cash $15,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatai. už
daromomis lovomis, viskas iirenduuta, kai
na $37,000, cash $6,000.J. MONTENEGRO BLDR.

Spaulding 1013

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius 
mus, garažus, porčius, pakeliam 
mus, pertaisom, remontuojant, 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedąm plumbingą, visas dar
bas garantuoats.

AJAX CONSTR. CO.
2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

n^- 
nd- 
įde-

PARDAVIMUI Southvvest kampas 
Crawford Avė. ir 57 PI. lotas 25x125, 
įcaina $7500, 1/3 įmokėti, kitus iš
mokėjimais j 3 metus,

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879

PERKAME, parduodame ir mai
nome, taipgi budavojame visokius 
namus po visas Chicagos apielin- 
kes. Apsaugojanie namus ir nami
nius rakandus nuo ugnies ir kitų 
nelaimių geriausiose apsaugos kom
panijose. Atliekame visokius popie
rių legališkus darbus pigiai ir grei
tai. FRANK STASULIS, 4405 So. 
Fairfield Avė., Phone Lafayette 5948 
(Per 15 metų Brighton Park pa
sekmingai biznyje).

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 3 flatu namas, po 6 kamba
rius flatai, 3 karų garažas, netoli 76 
ir May St., kiana $26,500, cash 
$5500, arba mainysiu! j bungalovv, 2 
flatų arba medinį, išmokėtą.

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St. 

Triangle 1606

MODERNIŠKAS 3 flatų namas, 
elektra, refrigeratorius, įmūrytas 
plumbingas, lietaus lašų vana, ug- 
navietčs, knygynai, garu šildoma, 
stikliniai miegojimui porčiai, randa
si Beverly Hllls. Brokerių nereikia. 
Greitam pardavimui $26,000. Savi
ninkas, 9349 Justine St., Beverly 8091


