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Lietuvos Operos 
Namai Sudegė

Am. vengrų komunistų 
laikraštis kraustosi 

Iš New Yorko

Nuostoliai Siekia Milijoną Litų
KAUNAS, Lietuva, geg. 15. (Chicago Tribūne Press 

Service). — Praeitą naktj gaisras sunaikino čia Lietu
vos Valstybes Operos namus.

Liepsnose žlugo visi brangus kostiumai, visos sce- 
nerijos. i

Apskaičiuojami nuostoliai siekia milijoną litų (100 
tūkstančių dolerių).

NEVY YORKAS, geg. 15. — 
Vengri) komunistų dienraštis 
Elora kraustosi iš New Yorko 
į Clevelandą. New Yorko veng
ruose tas'laikraštis,.prarado vi
sokią įtaką. ,'

[Ne tik vengrų. Visi, neišski
riant nė1 lietuvių komunistų 
laikraščius, yra jau praradę vi
sokią įtaką žmonėse, kadangi 
be keiksmų, koliojimų ir piktų 
tarpusavio ^rietenų jie nieko 
daugiau skaitytojams’ ‘neduo
da.] •

Kas Dedasi Lietuvoje
šiomis dienomis Neries upė

je pakilo vanduo. Turžėnų v. 
BalUpių vienk. yra vandens ap
semta pintis, o Kresvinų kaimo 
iki upės vandens nuotolis 2 
metrai. Tarp kaimų Giildėnai 
ir Sahipiai vanduo verčia kran
tus su valdišku mišku. Prie 
Jonavos miesto,. Vaivoriškių k., 
Pralenkiu k., Zapyškio vienk. 
vanduo taip pat smarkiai ardo 
krantus.

Keturi kaimai po 
vandeniu

Didelis potvynis provincijoj

Kaip praėjo Gegužės 1 Kaune ir Lietuvoje ••;;•• Ms

Kauno “Lietuvos žinios” apie 
praeitos Gegužės Pirmosios 
šventimą Lietuvoje praneša:

Nors “Lietuvos Aidas” [val
džios Jaikraštis] balandžio 30 
dieną paskelbė, kad Gegužės 

' Pirmoji— darbo diena, tačiau 
“Lietuvos Aidas” pirmas tą 
dieną šventė. Pirmąją gegužės 
veik, visos Kauno spaustuvės 
nedirbo. Išėjo tik “Idiše Šti- 
me” ir “Dziennik Kowienski”.

Darbo įmonėse ir fabrikuo
se gegužės 1 d. taip pat kai kur 
dirbta, kai kur švęsta. Antai, 
“Nemuno” geležies fabrike bu
vo šventė, Tilmanso fabrike ir 
daug darbininkų nedirbo. Ne
dirbo ir 350—400 miesto savi
valdybės kanalizacijos ir van
dentiekio darbininkų.

Universiteto didžiojoj salėj 
studentai “žaizdryfrnkai” fr žy
dai socialistai- padarė susirin
kimą, į kurį suėjo labai daug 
studentų.

Susirinkime kalbėjo inž. St. 
Kairys, prof. Purėnas ir kt.

Apibudinta Gegužes Pirmo
sios reikšmė, kaip tautų solida
rumo, antimilitarizmo, taikos ir 
viso pasaulio darbo žmonių 
šventė. St. Kairys palietė Lie
tuvos gyvenimą.

Baigiant susirinkimą sugie
dota internacionalas.

Kauno sunkiųjų darbų kalė
jime gegužės 1 iš ryto visi po
litiniai kaliniai, pasipuošė ir 
prisisegė raudonus ženklelius; 

„ėjo vaikščioti.
10 vai. visos politinių kalinių 

kameros pradėjo dainuoti: dai 
navo internacionalą ir revoliu
cines dainas.

Kaune ir visoj Lietuvoj, — 
kriminalinės policijos žiniomis, 
—Gegužės Pirmoji praėjo visai 

buvo iškelta

kunigui profesoriui Izidoriui 
Tomašaičiui (Didžiuliui) dva
siškoji vyresnybė paskyrus spe
cialias rekolekcijas vienuolyne. 
Dabar tos žinios pasitvirtino. 
Kunigų laikraštis “Rytas” rašo:

“Dvasinė vyriausybė pasmer 
kė du prof. Iz. Tamošaičio raš
tu: ‘Lietuvių mokytojų tauti
ninkų dr. Basanavičiaus vardo 
sąjungos teologijos pagrindai’ 
(1930—Vyt. Didž. metai) ir 
knygoje ‘Kelias į laimę’ prof. 
Iz. Tamošaičio straipsnį ‘Skau
tų Brolija—tautiškasai jauni
mas’.

“šie raštai užginta skaityti 
ir platinti be atitinkamo dvasiš
kos vyriausybės leidimo.

“Už apsileidimus ir prasilen
kimus savo luomo pareigose 
prof. Iz. Tamošaičiui įsakyta 
atlikti aštuonių dienų rekolek
cijas. Kol įsakytos Rekolekcijos 
nebus atliktos, jis laikomas su- 
spenddotas. Be to, uždrausta 
jam be ordinariato leidimo sa
kyti prakalbas ar daryti paskai
tas susirinkimuose, o taip pat 
dalyvauti spaudoj.”

Pašalintas Madrido 
policijos viršininkas

♦ \

Vidaus reikalų ministeris pra
neša, kad neramumai respub
likoje visai aprimę

‘ [Acme-P. « A. Photo]

Inžinierius William II. Grady ir jo žmona, kurie neseniai buvo 
išvaryti iš sovietų Rusijos dėl to, kad Mrs. G rady paraše vie
nam Amerikos žurnale istoriją apie tai, kcįip vienas žydelis 
išgelbėjo Staliną nuo prigėrimo ir po to meldė diktatorių nie
kam nesakyti, kad jis jį išgelbėjęs. ' ■«

Papa Pijus XI kalba 
socialiu klausimu

----------- t.............................................. j.—   

Kruvinas darbininkų
streikas Švedijoje

Lieja “graudžias ašaras” dėl 
“nieko neturinčio proletaria
to” ir smerkia socializmą

Kariuomenė šovė į 6 tūkstančių 
streikininkų ritintą; 6 asme
nys užmušti, daug sužeistų

STOKHOLMAS, Švedija, geg. 
15. — Sąndvikenev popieriaus 
pramonės centre, vakar tarp 
streikuojančių ' darbininkų ir 
kareivių jvy^o kruvinų susi
kirtimų, < peir kuriuos buvo* nuū
kauti keturi vyrai ir dvi mo-; 
terys. Keletas' kitų buvo su
žeisti. '

Pasak pranešimų, keletas tū
kstančių streikuojančių darbi
ninkų' vakar puolė streiklaužių

VATIKANO MIESTAS, geg. 
15, —Kalbėdamas tūkstančiams 
maldininkų, susirinkusių švęsti 
keturių dešimčių metų papos 
Leono XIII enuUdiko^ darbi
ninkų klaUšimų-‘'(B'eriunt nova- 
rum) sukaktuves, papa! Pijus 
XI šiandie paskelbė savos tuo 
pačiu “socialiu klausimu” en
ciklikos santrauką. Enciklika 
bus išleista vėliau.

Papos kalba buvo iš Vatika
no radio stoties transliuota į būstinę, suėmė keturis nelais 
Ameriką ir kitus kraštus.

Savo naujoj enciklikoj, pa- gilinti per miestą, demonstran- 
vardytoj “Quadragesimo anuo” tų miiųai dainuojant Interna- 
(pef keturiasdešimt metų) pa-- cionalą.

Papa reikalausiąs iš 
Ispanų respublikos 
nuostolių atlyginimo

r......

VATIKANO MIESTAS, geg. 
15. — Praneša, kad Vatikanas 
instruktavęs Fredriką Tedeski- 
ni, papos nuncijų Madride, i- 
teikti Ispanijos respublikos vy
riausybei formalų protestą dėl 
Ispanijos klioštoriij ir bažny
čios nuosavybių deginimo ir dėl 
vyriausybės nesuteikimo jomsi 
reikiamos apsaugos. . ;

Nors oficialiai protesto tu-, 
vinys nepaduodamas, sakofna 
betgi, kad Vatikanas reikalau
siąs padarytų, didelių bažnyčios 
nuosavybėms nuostolių atlygini
mo. ’

KAUNAS. — Iš Ukmergės 
apskrities praneša, kad balan
džio 24 d. pradėjo kilti vanduo 
Neries upėje ir 26 d. užliejo 
Ardiškių, Valiuniškių, MiktiŠ- 
kių ir S'emeniškių kaimus. Na
mai apsemti iki stogų, o žemes
nėse vietose ir visai apsemti.

Gelbėjimui buvo sušaukti ar
timesnių kaimų gyventojai, 
žmonės ir gyvuliai pavyko iš
kraustyti. 27 d. vanduo vėl pra
dėjo kilti.

Iš okupuotos Lietuvos dalies, 
atplaukė upe du gyvenamieji 
namai’ ir užsilaikė ties Ardiš
kių ir Miktiškių kaimais.

Balandžio mėn, 26 d. pakilęs 
Nemune vanduo pradėjo lieti 
Varviškės kaimą (Seinų apskr.) 
Vietos žmonės pasakoja, kad 
toks potvynis buvęs tik 1916 
metais. • •, , ta,..................  ■■■■■■■.         Į

Atmetė Vokietijos 
pasiūlymą

veh ir, surišę privertė juos žy<

iškeltos visai

ramiai. Iš viso 
apie 10 raudonų vėliavų; kai 
kurios vėliavos*
be obalsių; Kaune ir jo apylin
kėse buvo iškeltos 4 vėliavos.

Komunistų literatūros' pro
vincijoj visai nebuvę, tik Kau
ne Gegužės Pirmosios rytą iš
mėtyta apie 100 egzempliorių 
atsišaukimu, v

Dar apie kunigo Tamo
šaičio suspendavimą
KAUNAS, geg. 2. — Prieš 

keletą dienų buvo pranešta, kad

bažnyČii) .ir

paskirtas Ri

vidaus reika

ORFIh
Chicagai ir apielinkel federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesį uotdmas ir 
šilta; gali būt lietaus ir vėsiau 
apie vakarą; stiproki pietų va
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 58° ir 79° F.

šiandie saulė teka 5:29, lei
džiasi 8:03. Mėnuo 
ryto. . .

teka

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
15.— Carlos Borrero, Madrido 
policijos viršininkas, šiandie ta
po pašalintas iš vietos. Vyriau
sybė kaltina jį nesistengimu 
malšinti riaušių, per kurias pir
momis šios savaites /dienomis 
sostinėje buvo minių sudeginti 
dešimt klioštorių, 
jėzuitų įstaigų.

Įtorrerp vieton 
cardo Herraiz.

Miguel Maura,
lų ministeris, kuriam buvo duo
ta pilna galia tvarkai atsteigti, 
šiandie pranešė, kad padėtis 
visame krašte yra visai apri
mus. -

Suėmė 14 komunistų
Praeitą naktį policija užklu

po Madride slaptą komunistų 
mitingą ir areštavo keturioliką 
asmenų. Buvo suimta taipjau 
daug ginklų, amunicijos ir do- 
įcumentų, parodančių plačią ko
munistų darbuotę. Areštuoja: 
mi bandė priešintis/ bet buvo 
priversti pasiduoti be pavarto- 
jimo ginklo.
Buvusio karaliaus San Sebas- 

tian rūmai suimti
Vakar vakarą respublikos vy

riausybė formaliai suėiriė buvu
sio karaliaus Alfonso vasarinius 
San Sebastiano rumus, . kurių 
vertė apskaičiuojama $750,000. 
Tie rūmai buvo San Sebastiano 
žmonių padovanoti nabašninkęi 
karalienei Mafijai Kristinai.

pa pasakoja, kad gyvenamos 
reikmenos baisiai esą nelygiai 
ir neteisingai paskirstytos, kad 
mažo skaičiaus žmonių ranko
se susikuopę milžiniški tuntai, 
tuo tarpu kai proletariatas nie
ko neturįs, išskiriant savo ran
kas ir prakaitą! Dėlto esą bu 
tinai reikia pertaisyti visa eko-, 
nomine sistema,. reikia atsteig, 
ti socialinis teisingumas taip, 
kad butų patikrintas lygesnis 
bendrų kapitalo ' ir darbo vai
šių paskirstymas. - ■

Papa įspėja tačiau, kad “žmo
nių giminės skirtumai sociali
nėse sąlygose, kuriuos Sutver- 
tojas išmintingai įsteigė, neturi 
būt ir niekados negali būt pa
naikinti.’’

Socializmas dabar suskilęs į 
dvi dali, sako papa. Viena da
lis, kuri dabar pasivadinus ko
munizmu, nieku budu nėsUtai< 
koma su bažnyčios ;doktrino
mis. Antroji, kuri ir toliau va
dinasi socializmu,'nors, girdi, 
savo programą žymiai sušvelni
nus, vis dėlto skiriasi su eyan- 
gelija, o todėl ’visai nepriimti
na. Girdi, negalima būti kar
tu ir geru kataliku ir tikru so
cialistu.

Vakare atvyko kariuomenė ir 
kai šeši tūkstančiai streikinin
kų atnaujino ofėnsivą prieš 
streiklaužįlis, kareiviai šovė į 
minią.,

Del to darbininkai paskelbė 
visuotinį streiką, paliečiantį vi
sus to rajono fabrikus. Į Sand- 
vikeną siunčiama daugiau ka
riuomenes ir specialus Stok
holmo raitosios* policijos sky
riai.

Kartu vyriausybė įsakė”' vi
siems savanoriams darbinio 
kams [streiklaužiams] iš strei
ko rajono tuojau pasišalinti.

Belgija išleis 150 milijo
nų, doleriu naujiems 

keliams
s .. ■ . v

y BRIUSELIS, Belgija; geg. 15. 
—-Belgija, kuri savo krašte tu
ri daugiau mylių ■ kelių, negu 
bet kuris kitas pasaulio kraš
tas, savo kelių tinklui dar-pa- 
didinti ir pagerinti nutarė per 
ateinačius 1 ketvertus metus iš
leisti 150 milijonų " dolerių. <

'<■>
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Papos pasiuntinio 
Vizitas Zamorai

Manoma, kad Tedeskini įteikė 
Ispanijos prezidentui Vatika
no protestą

r ;•

♦ MADRIDAS, Ispaniją, geg. 
15.^-Papos nuncijus Tedeskini 
šiandie padarė vizitą respubli
kos prezidentui Zamorai, su 
kuriuo jis konferavo per dau
giau kaip balandą laiko. \ >

; Apie ką ėjėb pasikalbėjimas, 
žinių nėra, manoma tačiau, kad 
nuncijus perdavė prezidentui 
Vatikano protestą dėl pastarų
jų šntiklerikaiinių ekscesų Is
panijoje. Nup.cijtts nešėsi .su 
savim stambų rititiį popierių.

, ................................. ..

Stiprus žemės ^drebėjimai va
kar įvyko Italijos Viterbo apie- 
linkėję ir persijos Zangazuro 
krašte, kur, kaip praneša; bu
vo sugriauta keletas namų.
.... ■■■ ' 

i'.?- 7 1 ‘

j

. •

‘ '' /'-.'f . < ..

Diktatūros žiauru
mai Venezueloje

-.1 t' ‘ .. • v. M .
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Iš apie 3 milijonų krašto gyven
tojų, 5,000 politinių kalinių; 
100,600 ištremtų

Tarptautinis Politiniams Ka
liniams Ginti Komitetas prane
ša, kad Venezuelos respublikoj 
Viešpatauja žiauriausia, dikta
tūra. Rinkimų tamė krašte ne
buvo nuo 1908 metų. Neribotas 
Venezuelos valdovas yra ame
rikiečių naftos pramonininkų 
statytinis Juhn Gomez, kuris 
prieš politinius savo oponentus 
Vaitoja žiauriausių represijų.

Toje palyginti nedidelėj res
publikoj, turinčioj viso apie 3 
milijonus gyventojų, kalėjimuo
se yra daugiau kaip .5,000 po
litinių nusikaltėlių, apie 100 
tūkstančių yra ištremtų ir apie 
15 tūkstančių buvo nužudyti.

Kalėjimuose politiniai muša
mi ir kitaip kankinami.

žinomas žurnalistas Rafael 
Arevallo Čonzales laikomus ka
lėjime jau nuo 1914 metų. Vie
nintelis jo nusikaltimas buvo 
tas; kad jis reikalavo naujų 
prezidento rinkimų.

------------ --  m‘i ............... i,

30 Burmos sukilėlių 
krito kautynėse su 

kareiviais
,_________________ '

RANGUNAS, Burma, geg. 15. 
—Praneša, kad netoli nuo Ta- 
ungnyo, Inseino distrikte, įvy
ko aštrus susikirtimas tarp 
burmiečių sukilėlių ir jungtįnių 
pundžąbiu ir karo pol 7 -
gų/ publnfių sukilėliu* stovyklų,.

Trisd&šrfrit ^šukiĮSių fr ' diV 
pundžabiai krito kautynėse. Su
imta daug sukilėlių šautuvų, 
amunicijos, taip pat jų maisto 
ir kitokių reikmenų sandėliai.

KA1JNAS.— Del ištremtų iŠ 
Klaipėdos kelių Vokietijos pi
liečių, savo laiku Vokiečių vy
riausybe Kaune padarė demar- 
šą ir pasiūlė tų klausimą, ei
nant Lietu vos-Vokiečių preky
bos ‘ sutartimi, perduoti trečių
jų teismui. Tačiau Lietuvos 
Vyriausybė šį Vokietijos pasiū
lymą atmetė, motyvuodama’ 
tuo, kad Lietuvai svetimšalio 
lojalumo klausimą spręsti yra 
kompetentinga viena Lietuvos 
vyriausybė.

Vokietija smarkiai pa
kėlusi muitus kiaulėms

KAUNAS. — Praneša, kad 
paskutinėmis dienomis Vokicti- 
pa pakėlusi įvežamoms gyvoms 
kiaulėms muitus ligi 25 markių

z , JeMikral taipyra, 4ai vargu 
jau bebūtų Klimas kiaulių įve
žimas7 iš Lietuvos. Tas labai 
pasunkintų žemės ukio būklę.

r karo policijos lt J už centnerį-

Toscanini sumuštas 
dėl fašistų himno 

negriežimo
f ■ f ’ , * *

BOLONIJA, Italija, geg. 15. 
-—Vietos teatre vakar vakarą 
fašistai puolė ir sumušė Artw 
rą Toscanini, New Yorko, PImI- 
harmonic Symphony orkestro 
dirigentą, dėlto kad prieš pra- 
dėsiaąt koncertą jis atsisakė 
griežti fašistų himną “Biovi- 
nezza” ir karališką maršą.
; Pagaliau ištrukęs iš fašistų 
mušeikų kumščių, garsus diri 
gentas paliko teatrą ir anulia
vo visus tris savo koncertus,, 
kurie dar turėjo tame teatre į- 
Vykti.. , •

Belgai nori paimti Ne 
muno jėgą?

KAUNAS.— Iš gerai infor
muotų šaltinių pranešama, kad 
belgai siūlą Lietuvai atiduoti 
jiems Remtino vandens jėgos 
koncesiją pastatyti milžiniškai 
hidroelektros stočiai, kuri butų 
elektros energijos šaltiniu visai 
Lietuvai.

Toks pąsiulymas esą kaiku- 
riuose sluoksniuose randąs pri
tarimo.

Tačiau, kiek girdėti, iš kitos 
pusės yra didelis susirūpini
mas, kad šis milžiniškas jėgos 
šaltinis, kuris ateity neabejoti
nai turės neįkainuojamos reikš
mes ir vertės palikti valstybės 
rankdse, kad jis niekam nebūtų 
parduodamas.

-..... .. ' i —-
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Lietuvon
Amerikos Legionas 

nori ekonominės ' 
konferencijos

INDIANAPOLIS; Ind„ geg. 
15.—Amerikos Legiono vadai 
nutarė prašyti prezidentą Hoo- 
vėrį,- kad jis sušauktų darbo, 
pramonės, finansų, žemėę ukio 
“ir. kitų tautos gyvenimo ele
mentų” atstovų konferenciją 
dabartines ękbhominės depresi
jos priežastims išspręsti.

‘Amerikos Legiono vadai sako, 
kad dešimties tūkstančių Legio
no postų pranešimai parodą, 
kad dabar krašte esą daugiau 
kaip 6 milijonai darbininkų be 
darbo, o tų bedarbių tarpe esą 
750 tūkstančių buvusių' karęi- 
vlįį. '

M
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Siunčiame Pinigus Paštu ir
Telegrama. Patarnaujame
Greitai, Pigiai ir Saugiai.

A

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie ntiO ‘7 iki 8 valandai, 

Šventadieniais hųo 9 iki 1 valandai.
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2 BIZNIO, EKONOMUOS ir FINANSŲ SKYRIUS 2
Į J ' r ’ * Eina Mtkyieft) savaitę txa4rM>rbiaujant
,    - K. AUGUSTUI, J. VARKALĮ ir V. RUŠINSKUI —------------—-------— «

__________ _________________________ _ ____________________________________ ._______________________________,...

•—r

------------------------ 1------------ - ■——<----------------------- n r

APŽVALGA

Paprastai krikščionys su pa
nieka kalba apie žydų biznio' 
.etiką. Visur ir visuomet ban
doma žydams primesti viso
kias suktybes. Paprastai sako
ma, kad su žydais daryti biz
nį yra sunku, kad jais pasiti
kėti negalima. Olselio krautu
vės nusiskundžia, kad žydai 
visokiais budais stengiasi iš
sisukti nuo mokėjimo skolų, 
dažnai bankrutuoja ir nuneša 
žmonių pinigus. Dėliai to yra 
susidariusi nuomonė, kad su 
krikščioniu turėti biznio reika
lus yra daug saugiau, negu su 
žydu.

Nėra abejones, kad tarp žy
dų biznierių pasitaiko daug to
kių, kurie prie kiekvienos pro
gos bando apsukti pirkėją. To 
fakto nei patys žydai neužgin
čija. Bet kaip yra su krikščio
nimis? Imkime, pavyzdžiui, pa
tentuotus vaistus, kuriuos dau
gumoj gamina krikščionys. 
Šiandien kiekvienas apsišvietęs 
žmogus žino, jog didelė daugu
ma tų vaistų nėra verti nei iš
ėsto kiaušinio. O vienok jų 
kas metą parduodama už mi- 
lionus dolerių. Tai tiesiog suži
nos prigaudinėjimas, — ir tai 
gana šlykštus prigaudinčjimas, 
kadangi biznis daroma iš žmo
nių nelaimės.

Ne geriau esti su maisto 
produktais, kurių gaminimas 
randasi irgi krikščionių ranko
se. Dar visai nesenai maisto 
gamintojai tiesiog nuodijo žmo
nes. Kad maistas greit nesu
gestų, jie dėjo chemikalus, ku
rie kenkia sveikatai. Dr. Har- 
vey W. Wiley per kelioliką me
tų vedė atkaklią kovą su be- 
sąžiningais maisto gamintojais. 
Jam pasisekė pravesti taip va
dinamą “tyro maisto ir vaistų” 
įstatymą. Tačiau tas įstatymas 
dar ir šiandien tebėra apeina
mas.

Ar reikia faktų? Skaitantie
ji laikraščius gal atsimena, kaip 
prieš trylika ar keturioliką me
tų kilo skandalas su vienu gar
bingu piliečiu, kuris turėjo gy
vuliui skerdyklas. Jis supirki
nėjo džiova sergančias kalves 
ir jų mėsą pardavinėjo žmo
nėms. Tuo budu jis sukrovė 
milionus dolerių. Ant galo, jis 
pateko kalėjiman. Bet neilgam. 
Prezidentas Wilson susimylėjo 
ant jo ir dovanojo bausmę.

Iš to viso galima padaryti 
išvadą, jog suktumu pasižymi 
ne vien tik žydai, — dolerio 
pagavimai krikščionys taip pat 
naudoja gana nešvarius budus.

n »
Radio imtuvų 

paskutinius tris 
miai padidėjo, 
laikotarpį radio 
eksportuota už 
šiemet \iž $2,927,113.

« » P
Leonard P. Ayres sako, jog 

depresija pasiekė dugno. Ga
myba jokiu budu nebegali že
miau pulti. Praeitais metais 
gruodžio mėnesį ji buvo 18 
nuošimčių žemesnė, negu 1923 
m. Dabar pasireiškia gerėji
mas. Visas blogumas dabar 
yra su gelžkeliais, kurie atsi
dūrė keblioj padėtyj ir kliudo 
abelnam biznio atsigriebimui.

o 
eksportas per
mėnesius žy-

Pornai per tą 
imtuvų buvo 
$1,936,846, o

šiomis dienomis laikraščiai 
pranešė, kad iš Franci jos atve
žama į Ameriką $16,000,000 
vertės aukso. Ta žinia finan- 
sistams padare labai * nemalo
naus įspūdžio. Faktas yra tas, 
kad Amerika daugiau nebeno
ri aukso. Prieš keletą savaičių 
auksas buvo pradėjęs smarkiai 
plaukti į Franciją, — plaukė 
jis iš Anglijos, Afrikos ir kitų 
pasaulio dalių. Dabartinių laiku 
pati Francija pradeda netekti 
aukso. Įdomu ir tai, kad New 
Yorko federalit bankas tuoj 
stvėrėsi priemonių, kad sulai
kyti tolimesnį aukso plaukimą 
į Ameriką. Vadinasi, “geltonas 
metalas” nebėra pageidauja
mas.

Kas atsitiko? Dalykas įas, 
kad per paskutinius kelis me
tus į Ameriką suplaukė labai 
daug aukso. Amerikos aukso 
rezęrvas siekia $4,700,000,000/ 
o Francijos — $2,200,000,000. 
Tos dvi valstybės kontroliuo
ja daugiau nei pusę pasaulio 
aukso. 'Toks aukso koncentra
vimas! turi didelės ekonominės 
reikšmės.

Francijos pinigų vienetas 
yra frankas. Jo vertė ameriko
niškais pinigais lyginasi 3,92 
cento. Vadinasi, už franką ga
lima gauti truputį mažiau nei 
keturis centus. Jeigu franeuzas 
nuneša banknotus į savo ban
ką ir išmaino juos į auksą, tai 
už kiekvieną auksinį franką 
Amerikoj jis gali gauti 3.92 
centų. Už popierinius pinigus

a 8 aLg įįjĮ GOSI
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SKANDINA VŲ-AMERIKOS LINIJA

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių yra palaikomas 

nuolatinis susisiekimas New York — Kopenhaga—— Klaipėda.
AMERIKOJE LinksmiauitaL. R." K SUSlV.

Pirmoji Ekskursija Geg.-May 29 d.
Laivu “i'HEDERICK VIII”

V y i i ų Ekskuriija 
TIESIOG į KLAIPĖDĄ 
Laivu “HELL1G OLAV” 
- Biržclio-June 6 d.

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas
R « n g i i

Amerikos Lietuvių' Ekonominis Centras
Liepos-July 3 d. Ulvu “FREDERIK VIII”
Liepos-July 25 d. Laivu “UNITED STATES”

_______ Lietuvių Laivakorčių Agentams Kooperuojant

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintiną ir pilną įvairumų ir 
malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje. 
Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIĄN-AMERICAN LINE 
Lietuvos Pastų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

27 Whitehall Strit.Neu) York City
248 Waihington St., Botton, Mase. 130 La Šalie St., Chicayo, UI 

969 St. Antoina St.t Motinai,. Qui> Cafiadą. ' t,t
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ri ir “menedžerj” sąv# “šou” 
pareklamuoti/Vhicnis to- 
rontie#ams žięomaš palikti 
garsus “Orą|įpri^ą” K> Pa
kol klebonas “sufikąta” apara- —
t^, tai jo pasako pa-^iau, Icąd’užmuš. Vėliau išme-

■

........ '"i------------ ----------  

gtačtao nežinau už ką su “špi- 
tolninky” /Jvogeriu, — “čem
pionu” pij<rfcu. Tai kaip &rie- 

Mp žv«ris> IW»ti U'sa
lės tą “nusikaltėli”, tai ma-

šeštadienis, geg. 16, 1931

jis negali gauti pilną vertę.
Kodėl taip yra? Reikia žino

ti, kad tik auksiniai pinigai 
tarptautinėj rinkoj tėra pri
imtini. Bet tai sudarytų dide
lių keblumų, jeigu kiekvieną 
kartą reikėtų mękėti auksu. 
Tam tikslui yra įsteigtas taip 
vadinamas “clearing house”. 
Vietoj to, kad visi amerikie
čiai, kurie yra skolingi Fran
ciai, ir franeuzai, kurie turi 
atmokėti skolas Amerikai, siun
tinėtų auksą pirmyn ir atgal, 
jie daro biznį per bankus. Sa
kysime, amerikiečiai i Franci jai 
yra skolingi $100,000,000, o 
franeuzai Amerikai $120J)00,- 
000. Skirtumas lyginasi $20,- 
000,000. Tas skirtumas ir tėra 
reikalinga padengti auksu.

Bet šiame atvėjyj net tie 
$20,000,000 nebus siunčiami 
Amerikon auksu. O tai todėl, 
kad persiuntimas aukso sudaro 
išlaidų: reikia mokėti už per
siuntimą,* apdraudą, netekti 
nuošimčių ir t. t. štai kodėl 
paprastai einama į vieną ban
kų, kuris turi ryšių su kuriuo 
nors Ncw Yorko banku. Tarp 
tų dviejų bankų yra vedama 
sąskaita. Franeuzas gali savo 
banke, išpirkti draftą ant New 
Yorko banko, žinoma, už tą 
draftą reikia mokėti, bet tai 
atsieina pigiau, negu siuntimas 
aukso.

Bet bankininkui vesti tokį 
biznį yra išrokavimas tik ta- 
dą, kuomet jis iš to tin\ pelno. 
Už savo patarnavimą jis turi 
gauti kokį nors atlyginimą. Bet 
kartais susidaro tokios apysto- 
vos, kuomet aukso persiunti
mas kainuoja pigiau, negu iš
pirkimas drafto. Tokiame at- 
vėjyj pradedama siųsti auksas. 
Taip atsitiko ir dabar. z 

» Bet kodėl Amerika ' nebenori- 
daugiau aukso? Dalykas yra 
tas, kad šaliai, kur susikon
centruoja daug aukso, yra sun
ku eksportuoti savo gaminius. 
O tai reiškia, kad prekyba la
bai nupuola. Tatai kaip tik ir 
atsitiko su Amerika. Per pa
skutinius porą melų jos eks
portas neįmanomai nupuolė. 
Kad eksportas dar labiau ne
nupultų, ji ir bando sulaikyti 
aukso plaukimą į šią šalį.

Nežiūrint į depresiją, j Ame
rikos elektros įmonę šiandien 
yra investuota apie $28,000,- 
000,000. Tai tikrai milžiniška 
pinigų suma. —K.

mokslą. Na, ta girta susirietęs 
savo' gerą kleboną' ir liepia) 
skverną pabučiuoti, kad už dy
ką parodo tojeftis ‘/stebuklus”. 
Vėliau gyrėsi, kad ten koks 
švyturio jaunimas gerai “gy
vuoja”. Pirmą kartą aš iŠglr-! 
dau, kad kažkoks švyturis iš
dygo tarpe dąvatkų.

Paskui tas ^Oratorius” sako: 
katrie rengia šokius tą šešta
dienį, kada katalikai, turi šo
kius, tai brutaljškas darbas 
(aš tikras kad J. K. nežinai, 
ką reiškia žodis brutaljškas). 
Tiesa, lietuvių dyeji šokiai nė
ra gerai, o ypatingai katali
kams, kurie dėl parapijos nę- 
priubagauja centų. Na, “garsu
sis Oratoriau”,, pasakok, kaip 
išvengti to “brutališko” darbo, 
jei katalikai rengia kožną šeš
tadienį šokius? “Jaunimo Są
junga” surengia šokius ne tam, 
kad kam pakenkti, bet dėl link
smo laiko praleidimo. Kuomet 
“Jaunimo Sąjunga” turi šokius 
ir katalikai rengia tą šeštadie
nį, tai niekas nesako, kad ka
talikai brutališką darbą dirba, 
ar padarė, nes aš mdnau svei-. 
ku protu žmogus negali taip 
sakyti.

Vėliau tas “pamokslininkas” 
gyrėsi, kad katalikai ne tik 
■“stiprus”, ale ir “bagoti”, kad 
/turi salę ir sulūžusią bažny
čią. Nors .skolose paskendę ką-

tę, gyrėsi (Jruti. Bravo!“ Kata
likai, visada taip elgkitės, tai 
poliemono susilauksite palei 
“peleno” durij ir Kanados val
džia žinos koki jus “džentelmo- 
nai”, * ‘
r—

talikai, "alef giriasi buk “stip
rus” viskuo. . ",

Kodėl nepasakei,, kad jus nuo-’ 
Rimčių neišgalite išmokėti. Aš 
tikras, kad vieną gražią dieną 
ta jūsų “tvirta” parapija, iš
nyks, kaip Grigą bites.

Man to “Oratoriaus” plepa- 
t i

lų beklausant, pasigirdo triuk
šmas. Atsigrįžtu, — nagi pa
matau ne “šou”, ale “teatrą” 
musų drutuoliaį katalikai vai
dino. Vienas jų! draugas, kaip 
Jie "sako“ ’brolis^litataliKas/ ’ sušį-

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie ndo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v; p. pf 
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GARŠINKITfiS 
NAUJIENOSE
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ir “blaivininkai”. Aš . ne-

sakau, kad visi katalikai trum- 
papročiai. Visai ne. Yra Žmo* 
nių, kurie dalykus svarsto šal
tai ir netrokšta garbes.

J. K. rėkia ir pats nežino ką. 
Na, dar kokia bobute rankom 
paploja, tai J. K. galvą krai
pydamas lipa ant sienos, — 
mano, kad jisai viską sako O. 
K. Bet iŠ šalies klausant atro
do visai kvailai. Tąip, poną? 
“Oratoriau”, sekantį kartą dau-

giau pagalvok, o mažiau kal
bėk. Kaip priežodis sako: pir
miau sukramtyk, o paskiau 
ryk. Jeigu tamsta nori dar 
“garbingesnis” tarp katalikų 
palikti, tai paprašyk savo gero 
klebono,' kada jisai gerai “fili- 
na”, tai jisai duos tau gerą 
lekciją, tuomet ne tik bobutės 
paplos rankom, ale ir vaikai 
kojom pabalądos.

*
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Didžiausia Lietuvių Laikraščių

Ekskursija į Lietuvą

BIRŽELIO
Hollandų
Amerikos■ • • 1 • '» »

Linijos
laivu

ROTTERDAM

Iš New Yorko 
j Klaipėdą (per • 

Rotterdamą)

Tai pirmutinė 
Amerikos lietuviu 

istorijoj tokia 
Ekskursija

HR»

Keturi įętkmingiausi Amerikos lietuvių laikraščiai — “Naujienos”, “Dirva”, 
“Vienybė” ir “Amerikos Lietuvis”, —- susitarę su Lietuvių agentų sąjunga rengia 
didžiausią Ekskursiją Lietuvon kokia kada yra buvus. Patyrę laikraštininkų palydo
vai prašalys visus jūsų rtipesčius kelionėje, kaip su dokumentais, taip ir bagažais. 
Klaipėdoje pasitiks Speciališkf Komitetai ir be jokio vargo ir bagažų kratos praleis 
ir sutvarkys kelionę • Lietuyos geležinkeliu ar busąis į jūsų kaimus ir miestelius.

Be atidėliojimo kreipkitės prie Naujienų arba savo artimiausio agento dd 
informacijų. — Užsisakykite kambarius iškalno. Lietuvos piliečiai, kurie nežinote 
laivo vardo ir dienos atvažiavimo, privalo tuojaus atsikreipti prie Naujienų, kad/ 
butų užtektinai laiko sujėškoti rekordai įvažiavimo. Be to negalėsite gauti per- 
hiito sūgęyžimui, — Naujienų ofisas atdaras kasdieną nuo 8 ryto iki 8 vakaro.

Kreipkitės ypatiškai arba laišku

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III. f
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Kenosha, Wis.
Ukrainiečių baletinis koncertas

Russian American
Ukrai-

Rytoj, gegužės 17 d., čia i- 
vyks pirmas ukrainiečių koncer
tas po vadovyste p. T. čuniko. 
Vieta 
Home, 4304—17 Avė.
niečių baletinės trupės artistai 
pašoks 20 skirtingų nacionalių 
šokių,— solo ir grupėmis. Dai
liuos taip pat ukrainiečių dai
nininke Marija Djak ir grės uk
rainiečių muzikantai. Koncer
tas bus pakartotas du kartų: 
pirmas nuo 4 ikį 6 vai. po 
tų, o antras nuo 7 iki 9 
vakaro.—N.

Toronto, Ont
Katalikai “milžinai”

pl6 
vai

De Luxe 8
PIRKIAS PARODYMAS ŠIANDIEN, GEGUŽES 16,

ų Naujas Chrysler De Luxe 8, antras modelis nuo 
Chrysler Imperial. Negirdėtos progos žmonėms, kurie 

, ieško ir nori pirkti automobili šiandie.
Kaina žema, išlygos lengvos, automobiliai gražiausi, 
stipriausi, yra puikiausi iš visų automobilių išdirbystės.
Kviečiam visus pamatyti, ir pasivažinėti sii tais pui
kiais Chrysler automobiliais, tada žinosite delko visi 
žmonės perka Chrysler automobilius.

CHRYSLER
De Luxe 8

$1565.00
R '■ — *- -L   V. i.'Z. t

v, .
•? ’l

1931

. X.

> \ B,- .
♦- 'Vi • ‘ ■

CHRYSLER
New 6 —__

S895.00 $2745.00 $535.00
Z ' n n ‘ L C n ' ’ r. «

CHRYSLER 
. Imperial

PLYMOUTU
■ ■’ ♦ . >. . .i. . i

>

F. B. F. O. B F. O. B

Gegužės 10 d. katalikų 
atsidarė naujas biznis, Vietinis 
klebonas turi ten aparatą ir ro
do krutamus paveikslus. Nuvy
kau ir aš pažiūrėti, kaip atro
dys tas “šou”. Kas link to 
“Šou” nieko negaliu sakyti, — 
koks aparatas, toks ir paveik
slas. 'Klebonas ne tik turi kru-

• • • ’ , }' 

tarnų paveikslų aparatą, bet*tu-

M. J. KIRAS
'■ \ aV ..i • i . -. . / ■ • .. a . •

MOTOR SALES, Ine.
3207-09 So. Halsted St. Tel. Calumet 4589

> ■ :<■
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“Savas Pas Savą”
— sako biznieriai

KAIP VYSTĖSI 
TIKYBOS Sra

BAGDONAS BROS.
FURNITURB 8 PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St 
Tel. Yards 5069

BAVARSKO MALT 
EXTRACT CO.

A. F. SHILL1M. Sav.
Šauni Lietuvių Užeiga

3202 S. Halsted S t
Phone Victory 1039

Goodeonai Broliai
Pornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St
TeL Boulevard 9336

Telef. Republic 6396 • ___

D; GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me

džio nuo mažiausio, iki didžiausio. Kai
nos prieinatniausios.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Willow Springs 46

JOHN GRIBAS
THE KEAN INN 

Pasirenduoja daržas Piknikams 
Kean Avenue and 83rd St 

Priešais Tautiškas Kapines

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

beduoda m mainom ir renduojam 
namus 

3335 S. Halsted St 
Tel Yards 6894

S. P. Kazwell and Co
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St.
TeL Republic 8899

i

B. J. Kazanauskas
* Apdrauda automobilių, namų 
gį , ir rakandų

2242 W. 23rd’PIace
Tel. Roosevelt 8887

AIex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

Kean Avė. ir 82nd St
JUSTICE PARK. ILL.

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Propr. 

Siutus darom ant užsakymo 
Vilom, dažom, taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct.,
CICERO. ILL. * * J

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam ____
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobilius
808 W. 31 St. Victory 1«9«

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas 

4148 Archer Avenue 
Phone Lafayette 3847

BERNARD PETKA-S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

k *. vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Beveik viso pasaulio tiky
bos, kaip pagrindiniu dalyku, 
remiasi esamomis ar įsivaiz
duotomis antgamtinėmis jėgo
mis; arba viena didele, amžina 
galybe, kurį visą pasaulį valdo, 
tvarko, nuo kurios pareina vi
sa tai, ką tiktai mes turime ir 
pasiekiame. šiandien, tarp 
esančių tikybų, jų dievybes su
pratimo, o ypatingai tarp da
romų tikybinių apeigų yra di
delio skirtumo.
. Pirmykštės tikybos, pirmykš
tės jų formos dauginu aY ma
žiau buvo stabmeldiškos. Be
veik visų nekultūringųjų tautų 
tikybose mes randame įvairiau
sių gamtos jėgų garbinimą. 
Taip pat beveik kiekvienoj pir
mykštėj tikyboj, pirmykštėj 
jos formoj randame žmogaus 
ranku, padirbtų dievų, stabų 
garbinimą. Visose stabmeldiš
kose tikybose paprastai yra 
garbinama ne, vienas, bet dau
gelis dievų. Mat įvairios nesu
prantamos gamtos jėgos buvo 
išreiškiamos atskiru dievu. Pir
mykščiam žmogui nebuvo su
prantama perkūnija, saules 
šviesa, mėnulio sukimasis ir 
t.t. Jis ėmė manyti, kad tai yra 
antgamtinių jėgų reiškimasis ir 
pradėjo jas garbinti. Vėliau at
sirado karo, žemės dirbimo ir 
daugybe, kitų visokių dievų.

Afrikos negrų laukinės gi
minės daugiausia gerbia karo 
dievus. Negrui- beveik ilgesdę 
savo amžiaus dalį tenka pra
leisti kariaujant. Tenai viena 
giminė su kita beveik nuolat 
yra karo stovy, nuolat kariau
ja. Dažnai nuo karo laimėjimo 
ar pralaimėjimo priklauso gi
minės likimas. Taigi supranta
ma, kaip negrai visomis išgalė
mis stengiasi įtikti savo karo 
dievui, kad tik jis padėtų jiems 
karuose, kad sunaikintų jų 
priešus. O karo dievai dažnai 
yra rųstųs ir žiaurus. Kad per
maldautų jų rūstybę, .aukoja
mos Įvairios aukos, o daugiau
sia paaukojama per karą paim
tuosius nelaisvius, priešų ka
rius.

Taip pirmykštėse tikybų for
mose pradėjo reikštis žmogaus 
kraujo aukavimas. Ir daugiau
siai su žiauriomis, pasibaisėti
nomis apeigomis. Negrų girnių 
nes (taįtėnai, bušmėnai clago- 
mėjai ir k.), valdovui įsakius, 
išskersdavo net tūkstančiais su
imtųjų vergų ir vergių. Dažnai 
išlupdavo jų širdis ir per iškil
mingą puotą suvalgydavo.’ O 
kraujas kartais būdavo sumai
šomas su smėliu ir moliu, ir 
iš to lipdomos dievų statulos.

Jei mes pažiūrėsim į kitų 
laukinių tautų tikybas, mes be
veik tą patį pastebėsime. Žmo
gaus kraujo aukavimas ? per
maldauti žiauriems dievams 
beveik visur bus sutinkamas; 
O su ypatingu žiaurumu jis bu
vo atliekamas pas Amerikos in
dėnus. štai pasakojama, kad 
1446 metais vienam actekų gi
mines karo dievui buvę paau
kota net 70 tukst. žmonių, dau
giausia suimtųjų.

Prie didelės, baisiausios, iš-

komi dalykai, ir jie. pakeičianti 
Įvairių brangių daiktų, dovanų 
aukavimu. Juk pasakojama, 
kad ir trys -karaliai,' atėję prie 
gimusio kudy kelio j Betliejų; 
paaukavo jam brangių dovanų, 
ir, svarbiausia, mirė kodylų, 
kas ir turi reikšti ugnie® atna- 
fnvimą.

v ..
‘ ’ v ' 
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praeita' didelis
stymoši kėlias. Tikybų formos, 
kurios nebesutiko su prasilavi
nusiu žmogaus protu, buvo pa
keičiamos, pritaikomos, sušvėl- 
ninamos. Net galima butų pa
lyginti su kultūros, mokslo vy-

keitimosi ir kuo tikėjo’ 
begalėjo tikėti 
Žmogus. Tą p 
kyti ir apie

[Actae-P. 0 A. Photo]

Nauji papos Pijaus XI pinigai. —Paveiklėly parodytos abidvi 
auksines 100 lirų monetos/pusės: vienoj — papos Pijaus XI 
atvaizdas; antroj — Kristus. Iš tikro, butų lyg ne vieta tup
dyti Kristų ant Mamonos. /..;/■;

- . •-----------.... ■  ------------ .  ............................................................r—r*

kad jie 
viene

to pri-

apeigas 
senovės,

vaizdos karo dievo stovylos at
vesdavo paskirtąjį, paaukoti. 
Čia dvasininkas tam tikru pei
liu perdurdavo krūtinį ir išlup
davo ' širdį. Lavonas . būdavo, 
sudeginamas stabo viduriuose, 
kuriuose degdavo ugnis.. O 
kaukolėj būdavo sumaunamos 
ant stulpų prie dievo stovylos. 
Apskaičiuojama, kad prie acte
kų karo dievo Viclipucli statu
los buvo bent 136 tūkstančiai 
kaukolių.

Bellokas tvirtina, kad Mek
sikoj' kasmet būdavo paaukoja
ma bent po" 50 /tūkstančių žmo
nių.

Taigi matome, kad taip pas 
laukinius negrus, pas Įvairias 
jų gimines, taip pas Amerikos 
indėnus dievų supratimas ir jų 
garbinimas yra visiškai vieno-, 
di; O juk negrai nuo indėnų yra 
atskirti. Atlanto vandenyno, kur 
ris iki Kolumbo nebuvo perva
žiuojamas. Čia aišku, 
vienodais galvojirhais 
dais supratimais" prie 
ėjo.

Panašias '■tiKyoinęs 
mes randame ir pas
jau šiek tiek kultūros pasieku
sias tautas. Senovės egiptie
čiai, dėdami pirmąjį naujos 
maldyklos akmenį, paaukodavo 
ir žmogų. Pažiniausiai ten pat 
duobėj užkasdavo. /Toks žmo
gaus aukavimas užtinkamas ir 
slavių taUtdše.1 •41/5 z ‘’

Finikiečiai turėjo baisų die
vą Molochą. Jo statula būdavo 
padaryta nepaprastai didele, 
baisi, velniškos išvaizdos. Ji 
būdavo taip padaroma, kad Įjos 
rankos, kojos, galva, akys, lu
pos ir k. galėjo judėti. Kur nors 
kąmbary pasįšlcpę kunigai’ ju
dindavo *tas statulas, ir žmonės 
manydavo, kad dievai yra gy
vi... O tų milžiniškų statulų 
viduriuose degdavo* ugnis, kur 
ir mesdavo gyvus žmones, su
imtuosius, vyrus, moteris ir 
vaikus. « Ta pati fenikiečių ti
kyba buvo ir pas punus, Kar
taginos gyventojus. Kartaginie
čiai 3-me amžiuje prieš Kr. gi
mimą kariaVo su romėnais. Ir 
kad karai pasisektų, Molochui 
ir dievui Kronui buvo aukoja
ma' šimtais -žmonių. Net būda
vo daugybės atsitikimų, kad 
tikybinio įkarščio apimti tėvai 
mesdavo į Molocho vidurius 
savo vaikus, o esant baisiau
siam triukšmui, būgnų gar
sams, visai ir negirdėdavo vai7 
tojančiųjų klyksmo..., / '

Taiitoms pradėjus jaugiau 
apsišviesti, kulturėti, šlykštus

Pbone Prospect 8816

A. PAVILIONIS
- Hardware, Malevoj, Vamiliai, 

Stiklas, šepečiai
6825 S. VVestern Avenue
Patenkiname visus. Mes pristatome

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepoi 
re—teisingas ir greitas patarnavimai 

819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamas Mažinąs. Pečius, Registerius, 

Svarstykles ir 11. ' 
Perkraostome—Moving, kur kas nori

* — už prieinam) kainą 
WILUAM SADAUSKAS

808 W. 33rd Pi. Tel. Yards 1797

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CH1CAGOJ

6725 So. Rockwell St.
Pbone Republic 3713*3691
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Mes PERKAME
Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN- 
GIAUSIA, negu visos ki-» 
tos įstaigos Amerikoje — 
$80.00 už $100 vertės Bo
ną ir $40.00 už $50 vertės.

Atsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskite regįs- 
t motame laiške, tuoj gau
site bankoš čekį.

Prirengiame dokumentus ke- 
liaapinkam, parduodame laivakbr- , 
tęs ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų -

' S4jungą. • H
Siunčiame pinigus Lietuvon '

John J. Zolp I
4559 So. Paulina Street I 

CHICAGO, ILL.
. ..............................................y........—F
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Taftoms pradėjus daugiau 
apsišviesti, kulturėti, šlykštus 
ir beprasmiai prasidarė žmonių 
kraujo aukojimai. Jau Egipte 
vėlesniais laikais žmogaus au
ka vimai išnyko, pasikeisdami 
gyvulių aukomis. ~ Giliausioj 
Graikijos senovėj; dar užtinka
ma žmonių aukavimai, bet ap
sišvietęs graikas,z suprantama 
to negalėjo bepakęsti. Ir tiky
bos formos ir apeigos pasikei
tė, prisitaikė daugiau apšvies
tam žmogui, sušvelnėjo. Taip 
pat buVo ir Romoje. Gilioj se
novėj prie Ėakcho aukuro bū
davo užplakamos ipergaitės ir 
'paaukojamos, žymus priešinin
kų kariai, kurie per karus bū
davo paimami, buvo paaukoja
mi ant dievo Jupiterio aukuro. 
TJet žymus Romos karo vadai, 
Pompejus, Marijus ir k., palai? 
kydavo žmonių kraujo, aukavi- 
mus. Rašytojas Porfirijus mi
ni, .kad Romoj kasdien maž-

daug buvo paaukojama po žmo
gų. O Rašytojai Tibulas, Apu
lijos ir k., aprašydami tuolai
kinį romėnų gyvenimą, pasako
ja, kad kunigai net savo krau
ju aplaistydavo dievų stattilas 
ir jų aukurus.

Ir romėnams, kaip ir grai
kams, labiau apsišvietus, pasi
darius kulturingesniais, žmo
nių, suimtųjų, vergų, vergių ir 
vaikų aukavimai. pradeda nyk
ti. Vieton žmonių imama, auko
ti jaučiai, avinėliai ir kiti gy
vuliai. Be to, ir ..pats dievų 'su
pratimas pas apšviestesnius, 
kulturingesnius grajkus ir ro
mėnus žymiai pasikeitė.

Laukinis žmogus, —r koks 
nor§ Afrikos negras, Amerikos 
indėnas, Australijos- papuasas, 
arba ir dabartinių, Europos tau
tų tuolaikinis gyventojas 
vo rankomis nulietą, padirbtą 
didelę, balsią-ir išgąstingą die
vo statulą, stabą, laikė tikru, 
gyvu dievu. O ypatingai, kad 
tas stabas, ta didžiulė, milži
niška statula judindavo kojas, 
rankas, linguodavo galva, krai
pydavo akis ir t.t. (visa tai 
slaptai tam tikrai prisitaisę at
likdavo dvasininkai). Jau ąp- 
šviestesnis, kultųringesnis grai
kas ir romėnas pradėjo supra
sti, kad žmogaus rankų pada
ras negali, būti dievas. Ir grai
kai ir .romėhaĮ, nors tebedirbo 
tlievų statulas,^ skabus/ bet jau 
tuos stabus ėmė laikyti tik die
vų atvaizdais, o pačius dievtis 
mane gyvenant kur ant aukštų, 
nepasiekiamų kalnų, Olimpo ir 
k. (tai turėjo mįJžjųišk.os įtakos 
vėlybesnėms' tikyboms.). ,

Taigi , matome, kad tikybos 
supratimas, jų apeigų atlįki- 
'mas, ^žmogui# tobulėjant, keitė
si, prisitaikant daugiau apšyie- 
stesnio žmogaus protui* v .

Jeigu čia paimtumem seno
vės žydų istoriją^ tai pama^y- 
tumėm daug ko panašaus. Juk 
Senajaipe Testamente yra mi
nima, kad Dievas per savo an
gelą .liepė Abraomui paaukoti 
savo Vienintelį sūnų Izaoką. O 
A'chažąs net tikrai paaukavęs. 
Reiškia, ir senobės . žydų tiky*- 
bojs užtinkami žmonių kraujo 
aukavimo pėdsakai. Vėliau, kaip 
ir kitose tautose, jie pasikeitė 
gyvulių, ypač avinėlių ir jau
čių, aukavimu, Mozė įsakė vi
siems žydams Egipte ištepti 
duris avinėlių krauju. Iš krau
jo angelas paimsiąs savuosius. 
Jau Palestinoj, pradėjus staty
ti Jeruzalės šventyklą, buvo 
paaukota tūkstančiai jaučių ir 
,t. t. Vėliau ir gyvulių kraujo 
aukavimai pasirodė žiaurus,, su 
dievybės sąvoka nelabai .šutai-.. I .

■■■■I -*,W* ij, Į'.-Oi nn> ........

Senovės tikybų kraujo ir ug
nies aukas, jų šiokius tekius 
pėdsakus, užtinkame ir musų 
laikų tikybose. Degančios žva
kes, j vai rus smilkiniman duona 
ir vynas, išreiškianti Kristaus 
huną ir kraują.

Taigi, nuo pirmykštės tiky
bom .supratimo, nuo pirmykštės 
jos formos, iki musų laikų yra

pa- 
uitu ros, mokslo vy- 

ir augimu. Juk seno- 
graikas tikėjo, kad prie 

IleCesponto, dabartinio Gibral
taro, yra musų žemės, salos pa
baiga. Jo protas, žinojimas to
liau nesiekė, ir jis tuo pasi
tenkino, tuo tikėjo. Bet. jau 
tuo nebetikėjo baigiantis Vi
duriniams amžiams.. Juk ispa* 

r '! •

nas Kolumbas atrado Ameriką, 
taigi dar yra žemės. Reiškia, 
žmogaus žinojimas prasiplėtė,

graikas, tuo ne- 
Vidurinių nmžių 

galima pasa- 
ir apie žemės sukimąsi, 

saulę ir t.t.
Maždaug tą patį galima pa

sakyti ir apie tikybas, jų for
mas ir nukavimus.

“L. U.”

I’O. TRIJŲ METU BALSAIS RF.\rftJ3IO 
DAlBAR jre YRA sveikas;

M. Emnimlnon. 1441 Kiklaro / xe.„ 
“AR balMnl kentSjftM 1x<r trin mėtau. «j m 
imu dnurell daktarų ir bandiku vilk) Imi 
pasekmių. Pagalio* mano <1 rali fra* patarti 
nan nuriti pna Dr. P. D. Aynianakl, IRdti 
N. Darnen Avp., Chieago. ir afi tapau išgy
dytai* | trumpą laiką.

Br. P. D. Aymanffki* gnli išgydyti kilo 
kokia* liga*. AR nepaisau kaip ilgai ir M 
Ju* vartojote. Kad tai Įrodyti, aš duonnT' 
jnm* $1.00 bonką mano na*tebf-tinų Bolių 
Gyduolių dykai; Kaino* rra šerno*# ne kaip 
pas .brangiu* vtdnrmloaMo daktaru*, kurie 
moka augStan renda*. ete. AR net nab.tr- 
ruoein jiWnn. jei reikia. Ateikite šiandie, 
arba rašykite, pridedami 25c apmokėjimui 
perninntimo. Namai fl-M-S Herb-Nn-Tonie.

Vyrai! Penki Šimtai ir Keturios Dešimt

SIUTŲ GERIAUSIO Kuppenheimer 
ir Fashion Park Pasiuvimo ir Styliaus

$29=
JIE YRA GERIAUSI PRODUKTAI 

Amerikos Geriausių Išdirbėjų
pidesnė dalis šių siutų buvo po $60 ir nė vieno jų nebuvo pigesnio už $50... siutai, 
kurie yra visoje šalyje pagarsėję savo originališkumu, savo pasiuvimu rankomis, 
savo audeklų brangumu — tai yra siutai, kurių nė vienas vyras negali praleisti už 
šią nepalyginamai žemą kainą. Visų dydžių ir modelių.

' i i' ■ .i" ■ ■ ■■. ■r , * ' .i

Sankrova atdara: Subatoj iki 10 v. vakaro. Nedėlioj iki 1 valandai po pietų

TIIDNETDI UliNCn OilUd
“CHICĄGO’S LARGEST ĖXCtUSfVE CLOTHING STORE”

ROOSEVELT ROAD '& HALSTED STREET

GYVENTI

TAI TIKRAS MALONUMAS
- f ■ ■ 1

Spring Forest, III. Archer Avė.
prie Spring Street

Užpereit'ą nedčldienį atvažiaVo didelžSpinia lietuvių 
ir išpirko 40 lotų* iš Lietuvių Rojaus. Jei kas sako, 
kad laikai dabar blogi, tas biskį klysta. Pas lietu
vius dar jiėra blogų laikų. Lietuviai turi pinigų ir 
mėgsta gražiose vietose gyventi.

Lietuvių Rojus tikrai yra puiki vieta moderni
niam gyvenimui. ' * '/ * ,

Mes dar turįme puikių lotų Lietuvių Rojuje. Kas 
dar norite gauti geroje vietoje lotą,' atvažiuokite

SOI
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/. .. . ......................    , II
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Garsiiikitės “N-nose”
• Č 7 ' r ' '■ '

S, P: KAZWELL 
( Kazlauskas) 

Savininkas Lietuvių f

į"-

šiandie arba rytoj ■

Subatoj ir Nedėlioj, Gegužės-May 
16 ir 17,1931

A • višsirinkite sau tinkamą lotą, kol jų yra.
Mes turime dvyliką salesiųanų, kurie jums malo

niai patarnaus ir parodys juiiis Lietuvių Rojų. Va
žiuodami pasiimkite su savim šęiinyn^ ir draugus, 

.visi praleisite laiką tikrai smagiai gamtos grožybė-
Rojaus , se. ’ ’

Co
(Kazlauskas, tai Įa pati ypata)

REAL ESTATE BROKERŠ and SUBDIVIDERS
' ' '■ . * ■ *

2839 West 63r<l Street Chicago, Illinois
/ • ' ' Telefonas REPUBLIC 8899

‘ •* " v.. , . ■' • > •.
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NAUJIENOS
The LHhuanian Daily N«wa 

PubHshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pufe. Co„ Ine.

1799 South, Halsted Street 
Tdephone Kooseveit 8500

tJEriukymo kalnai
Chicagoje —' vaitu:

Metams •••m......wm.m.m««w.m.«..

Pusei metų-------------- .....
Trims mėnesiams______

Editor P. cmiGAITIS
Chlcagoj per ilneHatojus:

Viena kopija — 
Savaitei
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Šitokios*dvasioj pasireiškimas Ispanijos darbinim-] 
kuose leidžia tikutis, kad Ispanijos revoliucija pajėgs 
nugalėtiK savo priešus ir sukurs laisvo ir kulturingO 
gyvenimo sąlygas visiems žmonoms. \\

....... — IM

Subseription Kates: 
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chlca«*o
8c peiycopv . yy

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

Naujienos rina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St,^ Chicago, 
tU. Telefonas Roosevelt 8600.

i

,. $8.00 
4.00!

- 2.00 r 
.... 1.50' 
_ .76

I 
_ ,8c 
.... 18c 
~ 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
, paltu: w

Metams .....—$7.00 
Pusei metų 8450 j
Trims mėnesiams — 1.76; 
Dviem mėnesiams 1.251
Vienam mėnesiui .761

Lietuvon lir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ----- --------------------- $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.501
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

‘ S tri oš n as Sodas’S L A. Centre
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JAPONIŠKAS STREIKAS

Esama paprastų streikų ir esama nepaprastų. Apie 
tai, koks yra paprastas streikas, čia nėra reikalo aiš
kinti, nes tai viši žino. Bet prieš kelioliką metų Itali
joje buvo sugalvotas ypatingas būdas streikuoti.

Italijos geležinkelių darbininkai, norėdami gauti? 
geresnį atlyginimą už savo darbą, kartą nutarė, užuot 
metę darbą ir laukę, kol geležinkelių administracija 
juos pašauks ir pasiūlys didesnes algas, — dirbti, bet 
kartu griežtai laikytis visų patvarkymų, kokie kada 
nors buvo išleisti geležinkeliams. Pasirodė, kad tų pa
tvarkymų esama be galo daug ir jie dažnai kits kitam 
prieštarauja, taip kad juos išpildyti nieku budu nega
lima. Taigi, kada geležinkeliečiai ėmė elgtis taip, kaip 
valdžios išleisti patvarkymai apie jų darbą reikalauja, 
tai visas geležinkelių judėjimas sustojo — ir streikas 
buvo laimėtas. Darbininkai ne tik iškovojo didesnes 
algas, bptr ir davė gerą pamoką valdžiai, * kad ji butų 
išmintingesnė, leisdama įstatymus ir patvarkymus.

Ta Italijos geležinkelių darbininkų kova pagarsė
jo, kaip “itališkas streikas”.

Dabar atsirado da ir “japoniškas streikas”.
Tokio mieste (Japonijos sostinėje) prieš dvejetą 

savaičių sustreikavo dažų fabriko darbininkai. Jie ne
išėjo namo, kaip paprastai daro streikininkai, bet už
sidarė fabrike, pareikšdami, kad jie neis lauk, nors 
jiems tektų badu numirti. O vienas streikininkas įlipo 
net į fabriko kamino viršūnę ir ten sėdėjo, ik> darbda
viai nesutiko išpildyti streikininkų reikalavimus.

Užvakar, kai tas streikas buvo laimėtas, tai dau
gelis streikininkų, o ypatingai tas, kuris tupėjo ant ka
mino, buvo vos gyvi nuo bado ir nuovargio. Juos rei
kėjo gabenti j ligoninę. . y

Vargas, mat, išmokina žmones visokių “štukų”.

RIAUŠĖS IR PLĖŠIMAI TAI NE REVOLIUCIJĄ

t

Mūsiškiai ir kitų tautų komunistai apsiputoję kei
kia Ispanijos revoliucijos vadus, kam jie kovojo prieš 
“generalį streiką”, kurį bandė iššaukti įvairus gaivalai 
Ispanijos miestuose, kuomet prasidėjo minių užpuldi-1 
nėjimai ant bažnyčių ir klioštorių. Bet to streiko tiks
las buvo suparaližiuoti valdžios veikimą, idant ji nega
lėtų numalšinti riaušes ir sustabdyti bažnyčių degini
mus bei piešimus.

Riaušės ir piešimai tai — ne revoliucija, šitą da
lyką turi ypatingai gerai suprasti darbįninkai ir tie, 
kurie nori jų reikalams tarnauti.

Protaująs darbo žmogus iš viso negali pritteti 
griovimui ir naikinimui trobų ar ko kito, kas yra žfcttO- 
gaus darbu sukurta. Griuvėsiai ir degėsiai gali džiu
ginti širdį tiktai barbaro. Naikinime gali rasti pasi
tenkinimo tiktai nuožmybė, kuri negerbia žmonijos 
kultūros, arba desperacija ir kerštas. . ;

Apsišvietę darbininkai tečiaug žiuri į dalyką da ir 
iš kitos pusės. Jie mano, kad didieji turtai ateityje pri
klausys ne privatiškiems žmonėms, ne biznio kęrpdfa- 
cijoms arba bažnytiniems “zokonams”, bet — visuo
menei. Sąmoningi darbininkai už tokią,, ateities -san
tvarką-kovoja, ir kur tad butų jų protas leisti, kad, 
šiandie tie turtai butų sunaikinti, arba net patiėmsj 
prie to vandalizmo dėtis! l l

Tegu sau musų bimbininkai lojoja Ispanijos socia
listus “begėdžiais” ir “kapitalo gončais” už tai, kad jie 
padėjo respublikos vyriausybei atsteigti tvarką šalyje.1, 
Mes esame įsitikinę, kad tą socialistų nusistatymą re
mia visi morališkai sveiki Ispanijos darbininkai, štai, 
ką praneša Amerikos korespondentai iš Madrido:

“Vargingiausioj Madrido daly beturčiai būvp 
iS degančių ^oštorii; graib* 

stytų valgomus daiktus...
“Laikraščiai yra pilni japrašyihų, kaijp

gi taksi vežėjai ir laikraščiu pardavėjai ĮatoešdWp> 
j policiją po $20,000 /gyvais pinigais, kuriuos jie 
išgelbėjo iš degančių trobesių, kartais rizikuodami 
savo gyvastim. - < :
O apie kitą Ispanijos didmiestį, Barcelųną, .prane-
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prisieina tenkintis tais faktais/ 
kurie jau yra žinomi.

Apie Europos senovės civili
zacijas galima spręsti iš tų 
Iškasenų, kurios-randama ur
vuose. Urvuose liekanos išgu
lėjo nepaliestos per tukstan-' 
čius metų. Amerikoj iki šiol 
tokių liekanų dar nesurasta.

Tiesa, prieš kiek laiko Oklar 
homa, Texas ir New Mexico 
valstijose tapo surasti jau iš
nykusių bizonų kaulai. O kar
tu su tais kaulais surasta ir 
tuolaikinių žmonių įrankiai. Tie

tenai. pribūtų ir prirodytų 
priežastį ar priežastis dulko 
ji neturėtų būti'praialinta 
iš SLA. Sekretoriaus Vietos 
ir SLA. Sekretoriaus Meta 
paskelbta tuščia. j

"Su gilia <pa«arba,
■ “B. dECtažIlS,'1’ 

. v“StA. Prezidentas. 
Yorlc City, 1:991 me-' 

H, Kovč ib dieną?
Kadangi, kaip •fcirdet, ISLA.j 

Pild&nėsios Tarybos suvažia> 
vimas įvyks Šio mėnesio 19 <1.,( 
tai tas skundas prieš p-lę Jur- 
geliutę veikiausia ir bus da
bar svarstomas.

> •' • . .

Jisai kilo iš tos “garsiosios”* 
Ažunario-Devenio paskolos, dcl 
kurios Susivienijimui pasidarei 
daugiau, kaip $30,000 nuosto
lių. Specialė seimo paskirta ko
misija, kuri ištyrė paskolos, 
reikalą, ir taip pat Kontrolės; 
kopisija, Skundų ir Apeliacijų! 
komisija ir kitos pastoviosios? 
komisijos pernai metais bend-! 
ram suvažiavime, pripažino kalJ 
tais dėl pasidariusio Susivieni
jimui nuostolio visą senąją 
Pildomą Tarybą, kurios keturi" 
nariai — Gegužis, Jurgeliute/ 
Raginskas ir Klimas —tebėra1 
nariai ir dabartinėje Pildomoje" 
Taryboje. Komisijų suvažihvi-1 
mas nutarė nereikalaut kalti-J 
ninku rezignacijos iš Pildomos’ 
Tarybos, bet reikalaut, kad jie! 
padengtų organizacijos nuosto-- 
M- •- ‘ '

Dabar vienas iš apkaltintų-: 
jų, p. St. Gegužis, nori, k»df 
butų nubausta p-lė Jurgeliutė,/ 
tur-but manydamas, kad, ją iš
metus ii Pild. Tarybos, atro
dys, jogei jisai ir kiti yra ne
kalti. •

iįdomu, kuo tas “striošnas? 
sūdąs” pasibaigs.

Nekaltas Ėemelis.
.. ...—1 ■■ ..........  ' 1

if’/'iV.i'j ,■ * j*11 , ''.j**1 y * 1. ' 1 \

praeiti pusėtinai laiko, kol in
dėnai apsigyveno įvairiose abie
jų Ameriką dalyse. Kolumbo ' 
laikais jie jau buvo seni “nau
jojo pasaulio” gyventojai.

Panašumas fizišku atžvilgiu 
tarp indėnų ir mongoloidų ra
sės yra gana aiškus. Tiek vie
ni, tiek kiti turi storus juodus 
plaukus; jų odos spalva yra 
geltoną, ruda arba rausva; jų 
galvos plačios ir žandikauliai 
pusėtinai ftsikiše; jų akys ru
dos ir siauros.

Toj tfetoj, kur dabar randa- 
radiniai šukele didelį sąjūdį I »i Guatemala, maja indėnai su-. 
tar.p mokslininkų: ant galo, jų kure aukštą civilizaciją. Gali- 
rankosę atsidūrė f liktai, iš jk,,.. mA Wiai sakyti, kad maja 
rių jie galėjo spręsti apie tat#! civilizacija kai kuriais atžvil- 
kaip senai Amerikoj apsigy-Uiais stovėjo daug aukščiau nen 
veno žmonės. . į senojo pasaulių civilizacijos;

Pasiremdami tais radiniais, Pakan^a paminėti tai, kad 
mokslininkai sprendžia, kad in- Simtme&ų pnes Kristaus 
denai ■ apsigyveno Amerikoj buvo 'Vystytas maja
maždaug prieš 26,000 mettj. kalend°n°S’ , k,uris paly8mt’ 
žitiomą, tai tėra' tilt spėjimas: bu''°
tikro skaičiaus metų niekas ne-į Statyboj maja indfimi taip 
gali pasakyti, kadangi tais iai-i Jabai p®r Pa
kais istorijos nebuvo rašomos, skutimus kelis metus men- 

Dabai- pata savaime kyla ^bh"*a‘ Jukatane ir 
■klausimas, - iš kur tadėmfi k,tos* 4al5T surado senovės 
atvyko <• Ameriką? Tuo klau- m1®8^ is kūnų
Simu daug įvairių knygų prira- maVt*’ kad indėnai mokėjo 
Syta ir daug karštų ginčų bu-]fast®itytl

T* X • ♦ vvo Vėdtaa. Sdknrta dadg fan- ^entoves. Jie turėjo išvystę r 
tastiškų teoriją Pavyzdžiui, 81stc“ą' .PT ‘°

’ 1 į dar tenka pridurti; kad indė
nai pirmieji pradėjo naudoti 

^skaičiuotėj nulį.
J, Trumpai sakant, Amerikos 
| indėnai šukutė savistovią civi
lizaciją, kuri nei kiek nebuvo 
žemesnė už senojo pasaulio ci
vilizacijas. Todėl klysta tie, ku
rie mano, jog prieš Kolumbo 
laikus indėnai buvo laukiniai 
žmonės. —K. A.

Sekretoriaus p-lės iP. Jurge,*; 
liūtės elgęsis stato SLA. rei
kalus pavojuj, nes šitos nau
jos kaucijos neturi provizi- 
joskurį užtikrintų, kad po 
kaucija pastatyti SLA. vir
šininkai ištikimai atliks sa
vo pareigas,

“Kadangi, SLA. metikiai 
valstijom raportai nebuvo’ 
prirengti į laiką ir kadangi 
tūlų valstijų Apdraudos Ko-’ 

’misionieriat tų raportų rei
kalavo ir grąsino Organiza- 
ei j a pabauda už tai kad mi
nėti raportai į laiką nebu
vo .priduoti, kad prirengi- 
mas raportų yra 
tiesioginių SLA. 
riaus 
ątlikta,

“Kadangi, SLA. Pildomo-( 
sios Tarybos yra tiesioginė
mis pareigomis saugoti Or
ganizacijos turtą, ginti Jos 
vardą ir žodžiu visus SLA. 
reikalus, pridaboti kad par 
skirti - Pildomosios Tarybos 
nariai pildytų savo pareigas, 
kad Susivienijimui nepada
rius žalos ir tt. I '■ V

“Todęl, lai būna nutarta,, 
kad butų sušauktas Pildo
mosios Tarybos suvažiavi
mas, nustatytu laiku ir nU- 

. statytoj vietoj, apie kurį tai 
suvažiavimą turi būti p-lei 
Jurgeliutei pranešta, kad ji

Susivienijimo 
p-lei Petronėlei 
rengiama “sūdąs”.

Prezidentas St. 
rašė prieš ją- šitokio 
skundą:

“Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Pildomąją! Tary
bai. . ' ' 
“Gerbiamiėjie:

/ “Kadangi, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje panešė 
apie $24,000.00 nuostolių, ne 
įskaitant nuošimčių, 'tgksų 
ir kitų su šituom reikalu su
rištų išlaidų, iš priežasties 
paskolos kurį buvo duota 
Jokūbui Ažunariui, ant nuo
savybes kurį randasi po No. 
9 Cooke St., Waterbuty, 
Conn., kad šitą nuostolį Su
sivienijimas 'Lietuvių Ameri
koje panešė iš priežasties 
SLA. Sekretoriaus p-lės P.1 
Jurgeliutės, sužinaus ir ty
čiomis neatliktų paskolą duo
dant reikalingų dalykų, kad 
ji paliepė SLA. Iždininkui 
išmokėti pinigus, ^r gal pa
ti įteikė čekį neturėdama 
reikalingų paskolos apsaugo
jimo dokumentų, neatsižvelg-’ 
dama net į SLA. Legalio Pas
tarojo adv. J. S. Lopat to in
strukcijas, , kad minėta pa
skola buvo duota 4 ar 5 d. 
Gegužės, 1927 metų, kad 
tuom laiku morgičiaus do
kumentai dar nebuvo gata
vi, ir kad morgičiaus doku
mentai tuom laiku nebuvo 
žinioje Susivienijimo Lietu
vių Aiperikoje, bet radosi 
pas Petrą Devenį, kad mor
gičiaus dokumentai' nebuvo 
rekorduoti, kad* nebuvo per-' 
žiūrėta minėtos nuosavybės 
“Ti|le”, kad prieš tai SLA. 
Legalis Patarėjas adv. J. S.

: Lopatto, davė SLA. Sekre
toriui p-lei P. Jurgeliutei in
strukcijas, kad tie $25^000 
butų padėti į vietinį banką’ 
ar Trust Co., idant Susivie
nijimo reikalai butų apsąu-; 
goti ir kad pirmesnės pasko
los ar morgičiai ant minė
tos nuosavybes butų atmo
kėta ir kad SUA. gautij pir
mą morgičių, tačiaus SLA/ 
Sekretorius p-lė P. Jurge-‘ 
hiate šitų SLA. Begalio Pa-; 
tarėjo ihtoikcijų Visiškai' 
neMaufie. . _ ■< ■ L ' < !

“Kad tuom l^iku fcąda mi-( 
nota SLA. paskola buvo 
duota, jau ant šitos nuo bu-‘ 
W ihnd ^irihiiati iUŽtraukta! 
paskola sumoje $1'2,000.00, 
ikad tdkiiu budu fedšilvieniji-’ 
imė Lietiiivių Amerikoje pa* 
įkelia pasiliko lanfernoju mor- 
tgiičium dir iš tofe Įpriėžasties’ 
M«os M/A. padkblintos su-j 
toos /apsaugoti negalėjo.

^Kadangi, yra ^įduotas* 
rdikaflaMlmas paš American1 
;Surėty kad'

?Afegintų su' 
’ MfršmMta iphdkėita paneštus’ 

nuo^tdlius, nes American, 
fenrety fedvo- užstačius! 
už SLA. Sekretorių p-lę P.

t Jurgeliutę kauciją.
“Kadangi, atsisakius Ame

rican Snrety Co. ant^toiiau’ 
palaikyti SLA. Sekretoriaus 
ir Iždininko kaucijas, Pildo
mosios Tarybos supratimu 
buvo, kad SLA. Sekretorius 
ir. Iždininkas /pasirupintų 
kaucijas iš National Sufety 
•Co., tačiaųs Sekretprius p-lė 
P. Jurgeliutė, parūpino kau
cijas sau ’ ir Iždininkui iš

s ''The Eidęltty ,& Casualty Co., 
bD jokio pasitarimo su SLA. 
Prdisidcntti ir kadangi šitos 
naujos kaucijos neatskkd 
SDĄ. reikalams, nes tų rei
kalu pilnai neapsaugęja,*

“KadAhgi, šitdkis ŠLA. Kuomet žmonių

sekretoriui, 
Jurgeliutei,

Gegužis pa
turimo

viena iš 
Sekreto-' 

pareigų, o ji nebuvo

An
i *. ,OI • A - •; ~~ • r~~

Pirmieji Amerikonai,
• ■ •' /

x ■' I

Kada Amerikoj atsirado pir-
Išnykusių

Pirmieji
—r Iškase-

į AH
25,0007 -4

mieji žmohčs? — 
gyvūnų kauliai. - 
Europos r >Oio'nės. 
uos. — Indėnai atvyko j 
meriką iš Azijos, prieš 25s 
metų. — Indėnai' ir mongd 
lai. — Maja indėnų civiliaa 
ei ja.

Nuo pat to laiko, kai Kolub-. 
bas atrado Ameriką ir jos gy
ventojus pavadino indėnais, t 
mokslininkai ir :šiaip žmonės, 
statė sau klausimą: kada Anie-, 
rikoj apsigyveno pirmieji žmo-, 
nes? Tapo sukurta daug įvai-« 
rių teori jų, kad atsakyti j tą į 
klausimą. Laikas nuo laikų, 
laikraščiuose skelbiapia nauji: 
atradimai, kurie buk, parodo/ 
kad Amerikoj - žmonės gyveno j 
per daugelį it tūkstančių nietų.t 
Vienok daugumoj atvejų paši-, 
rodė, kad tie neva atradimai, 
yra Višiškai beverčiai. Kitas, 
blogumas yra tas, kad kai ku
rie, turi palinkimą ir norą įro-j 

?dyti, jog naujajame pasaulyj) 
Žmones gyveno per tukstan-. 
-čius metų. JTokie tyrinėtojai,j 
kaip yra sakoma, iš adatos 
bando vežimą priskaldyti. Jų; 
išvadomis sunku pasitikėti. į

Kokiu' būdų galima patirtie 
kad Amerikųs kontinentas bu’-, 
vb apgyventas ? Grikių įrody-į 
mų reikia ieškoti, kad išspręs
im tą problėhlą.? / \

iFiriniątĮSla reikia į>risilaiky-. 
ti bcštflišįcumo. jeigu 4š tiesų į 
žmones Amerikoj gyveno per 
tūkstančius metų, tai turėtų, 
būti surasti jų kaulai kartu su 
kaulais jau pranykusių gyvu-

Jasįėi, gaU pa-, 
ar; kiti gyvu-

ihai įteanyko buo žemes ųaVir-. 
šiauš; Saky^pfe, moksUnirika^ 
tikrai žino, kad Amerikoj ka
daise gyveno mastodonai,;)ka-. 
dangi jų kaulai ir šiandien yra. 
atohndami. 1

’Sl

kaului yra

Pavyzdžiui,; 
mdrmdnai yra įsitikinę, kah 
dar Ibibliškais laikais “Izraelio; 
vaikai” atsikraustė į Ameriką, 
kur jie išvirto indėnais.

Bet tai, žinoma, yra tik fan
tastiškas aiškinimas, kuris ine- 
'ko bendro su tikrenybe neturį. 
Tačiau ir tarp mokslininkų 
nuoinones žymiai skiriasi/ Ypač 

 

jos sk/rėsi prieš kėlioliką me
tų. Vięni tvirtino, kad ihdenali 

graikų; kiti manė, 
kad j ie yra kiniečių arba j ar 

jie yra kilę iš arionų^ Atsirar Į įima gauti Naujienose, 
do ir tokių galvočių, kurie ėmė---------- -------- -------- -----

tvirtinti, jog prieš daug tuks- Atėjo Kultūra No. 4, 
tančių metų Ramiajame van- kaina 45 centai. Gau- 
ftenyne buvęs kontinentas m«- Lamas “Naujienose”. 
Is ten, girdi, indėnai laivukais Į 
ir, atsikraustęAineriką-/ t 
- Dabartiniu laiku dauguma 
ihokslininkų sutinka su ta nuo
mone, kad Amerikos indčpaS 
atvyko iš Azijos. Jie atplaukė; 
laivukais arba atęjo pėsti. Rei
kia žinoti, kad Beringo juros 
sąsmauga yra labai siaura ir 
žiemos, metu apsidengia ledu. 
Ateiti ledu iš Azijos į Alask* 
yra.* pilnai galima. Prieš kiek 
laiko tai padarė du rusai, ku-. 
rie pabėgo iš bolševikijos.

Savo rasinėmis savybėmis 
indėnai primena mongoloidus. 
Tai, zįloma, ęereiškia, kad jie.: 
yra Kinifeeiai. Tačiau reikia, 
manyti, kad senovėj Azijoj gy-l 
venO^proto-mongoloidai, iš kuj-' 
rių vėliau išsivystė mongolai 
ir Amerikos indėnai.

Imigracija Amerikon ėjo ga
na lėtu tempu. Todėl rurėjo

SAUGIAUSIA
paeina _____________  No. 7 KOVOS tik ką
ponų ainiai, o treti surado, kad atėjo. Kaina 10c. Ga-
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atrandami kartu įsu kaulais iš
nykusių gyvūnų, tai paprastai 
sprendžiama, jog tuo laiku , gy
veno ir žmonės. Bet tokiais ra
diniais ne visuomet ; tegalinu/ 
pasitikėti. ' Kariais gyvūnų ir 
žmonių kaulai randama vienoj5 
vietoj, kadangi jdos suneša, 
vanduo. • ;

Dėlial tos priežasties nėra 
galimybes tikrai pasakyti, ka-‘ 
da Amerikoj atsirado pirmieji; 
žmonės. Tačiau yra. labai įdo
mių įrodymų, kurie dalinai nu
šviečia tą klausimą. , 
' Europoj atsirado žmonės 
prieš 75,D00 ar' 100,000 metų. 
Per tą ilgą periodą išsivystė 
daug skirtingų civilizacijų, ku
rios pranyko, o jų vietoj išdy
go naujos. Archeologai gali at
skirti tuos skirtingus periodus. 
Kitaip sakant, jie gali pasaky
ti kada kokia civilizacija gy
vavo. Archeologai kartu su ge
ologais ir paleontologais gali’ 
apytikriai pasakyti, kada Eu- 
ropos žmonės pradėjo užsiimti 
žęmdįrbystc ir naudoti akme
ninius įnagius.

'Jeiįu tikrieji šiaurių Ameri
kos atradėjai butų žinoję apie 
naminius' gyvulius arklius, 
raguočius, avis, kiaules, — tai 
jie butų pasiėmę juos su sar 
vimi. Bet faktas yra tas, kad 
kuomet ispanai atvyko į šią 
šalį, te i- jie tų gyvulių čia ne
rado. Iki 1492 metųz indėnai 
neturėjo jokio supratimo apie 
ratą. Iš. to galima spręsti, kad 
pirmieji gyventojai atvyko į 
Ameriką, tuo laiku, kada apie 
naminius <gyvplįus ur 'ratą dat; 
nieko nebuvo žinoma.

\ Jeigu akmens amžiaus žmo
nės butų apsįgyvenę šiaurių; 
Amerikoj, .tai butų pasilikę jų 
liekanos. Tačiau iki šiol tokių 
liekanų dar niekur .nesurasta. 
Nesurasta dar nei kaulų seno
vės žmonių, 'kurįc, sakysime, 
jgyverio prieš 100,000 metų. Ga
ilimas daiktus, kad ateityj tos 
senov.es liekanos ir bus auras-; 
tos. Bet kol to nepadaryta-, 

r
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Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikiniai Treat- 
' mentai
Sverfiifea: Mankitintmat ir Elektri- 

kinu Masažas.

Treatmentai visokių ligų, renma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip tolians. su tlektrikiniais prietai
sais. Violetiniai Saulčs Spindulių 
treatmentai.

Mineralines, sulferinės vanos duo
da didžiausią kraujo cirkuliaciją, kuo
mi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai de1 pergalėjimo.

A. R CZESNA
1657 W. 45th St

Kampas Paulina St.

Nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. nakties. 
Nedėliotais nuo 8 iki 2ros vai.

po pietų.
Phont Bouleuacd 4552

apsauga, kokia jus galite rasti dėl 
savo pinigų yra depozituoti juos ban
ke, kuris yra žinomas savo stiprumu 
fa? patvarumu.
Šis bankas be paliovos ir vis smar
kiau . auga metai iš metų. Viršinin- 
kai ir darbininkai jura kompetentiški 
žmonės — daugelis jų kalba jūsų pri
gimta kąlba -r- visi jie pagelbės jums 
išrišti jūsų klausimus ir brangins 
atidarymą sąskaitos šiame stipria
me, draugiškame banke.

Central^T^Bank
A TRUST COMPANY

. UI0Ws»tM*St«et
AStMeBask ♦ • ACteari^g HatmBttk

TRlJST kompanija
Valtftijinis Bankas Clearing Honse Bankas
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senov.es


M*

ir skaniai paga

AMERIKONIŠKOS DŪMOS
Nėra blogo be gero

ŽEMIAUSIOS KAINOS

Brighton Park $60.00, dabar už

SJHHffiFASH10NW»LD

C. JOSEPH

Naujie

TOJ PAČIOJ VIETOJ.

tokio švari 
minto valga

Jis yra rekomen
duojamas per 

flr.B.MeHicholas

$7.95
,ir augščiau

Del žindamų moti
nų. Nei viehas ne 
gali būti be

Besikalbant, jis man 
Aš visus to

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti f tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a n ji etos e.

4177-83 Archer Avė
Kampas Richmond gatves 

Lafaycttc 3171

Hoovėr ar b a 
Eureka cl c k- 
trikiniai kau
rų valytojai, 
kaip nauji, 
verti $35.00, 

‘dabar po

Mrs. B. Wingel-Vmgfeliaus-, 
kienė, 2904 West 40 place, dar 
jauna moteris, bet jau sena 
Keistučio kliubo narė, kuri val
džios biivo^ paskirta pareitam 
dešimtmetiniam gyventojų su
rašinėjimui kaip Census Taker., 
Vėliau ji buvo paskirta bedar
biams surašinėti. Mrs. Wingel 
nusiskundė, kad turėjusi ne
lengvų darbą. Ir, sako, eida
ma per stubas užtikusi tokių 
žmonių, kurie elgėsi kaip lau
kiniai, iš kurių jokiu budu ne
buvę galima gauti atsakymų į 
klausimus, o kai kur reikėję 
net šauktis policijos pagelbos,, 
kad gauti atsakymus. Mažai 
mes šioje apielinkėje turime lie
tuvių moterų, kurios butų taip 
tinkamos bile politiniam darbui 
dirbti, kaip musų Mrs. Wingel. 
Jos vyras, Joseph Wingel, irgi 
daug darbuojasi politikoj. Ji
sai yra American Lithuanian 
Citizens kliubo narys ir politiš
ko komiteto pirmininkas. Be to 
jis priklauso prie kitų politi
nių organizacijiįtir ten aktyviai 
dalyvauja darbuotėje.

NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 
AGENTAS '

Tarp Ohrcagos 
Lietuvių Mrs. A. Norkus, 3983 So. 

Talman avenue, dar neseniai 
man nusiskundė, kad juos die
nos laiku apvogę, vyrui būnant 
darbe, o jai pačiai išėjus su rei
kalais iš namų; Nprs namų du
rys buvo užrakintos, bet vagys 
įsiveržė per langą į skiepą, o 
iš skiepo. įėjo j kambarius, čia 
jie viską išvartė, ir suradę pa
slėptus apie 300 dolerių pinigų 
išsinešė. Mat, p.p. Norai tuos 
pinigus turėjo taksams už namą 
užsimokėti. Vis tai neatsargu
mas. Kadangi šiuo nedarbo 
laiku pinigai yra labai bran
gus, tai juos reikėtų geriau ap
saugoti. Geriausia vieta pini
gams tai banku. Ir tokioms di
delėms biloms apmokėti^ kaip 
taksai, galima iš bankos pasi
imti čekį, kurį bankos iždinin
kas sulig pareikalavimu mielu 
noru padarys. Safety first— 
arba—saugumas pirm visko!

Mrs. K. Miller-tMilerienė, 4440 
So. Westcrn avenue, sunkiai 
susirgo, matomai, dėl tonsilų. 
Taip gerklė sutino, kad ji ne
galėjo nė kalbėti ir nė kvapo 
atgauti. Buvo pašauktas kai
mynas daktaras Rutkauskas, 
kuris pirmas suteikė pagelbos, 
ir jau ligonė jaučiasi geriau? 
Sakosi, kad kaip tik gerklės su
tinimas atslūgs, tai įtudjau pa. 
{įdubsianti operacijai, idant 
tonsilus išimtų. Draugams ir 
pažįstamiems vertėtų atlankyti 
Milerius nurodytu aukščiau ad
resu. Mileriai užlaiko moder 
nišką valgyklą ir pas juos ga
lima iki sočiai prisivalgyti lie
tuviškų gardžių kopūstų ir ki-

PUIKIOS LEDAU-'į 
NĖS parsiduoda pus- t 
dykiai. Platus pasirin- j 
kimas: Medinių, Me- i 
(alinių ir Elektros re- j 
frigeratorių

Kaina

NAUJOS MADOS, mažo 
formato radio pilnai įren
gtas su tūbom ir viskuo

Netikėtas pasitiki 
mas

Savo locnomis akimis dar 
neseniai mačiau, kaip viena 
skaisti p-lė, eidama pro musų 
Zenono Litwin-Litvino čcveri- 
kams taisyti dirbtuvės langą, 
4400 So. Campbell avenue, n?t 
viena savo koja kitą užsigavo. 
Matomai, norėjo pažiūrėti vi
dun, ir todėl kojos susipainiojo, 
žinoma, nieko tame blogo nėra. 
O jeigu teisybę pasakyti, tai 
yra į ką pažiūrėti, nes Zenonas 
rimto budo dar nesenas, auga
lotas vaikinas, ir kaip tik tinka 
šeimininiam gyvenimui. Bet 
tiek to. O štai kas svarbu: Ze
nonas yra tikras savo darbo 
meistras, tad ir darbo turi pa
kankamai. —A. J. S.

Dabar lankosi po lietuvių ko
lonijas Springfield, III., apielin 
kčse užrašinėdamas 
nas”.

Kur jis atsilankytų, mes pra
šome “Naujienų” skaitytojų 
pagelbėti jam, kad jo darbas 
galėtų būti sėkmingesnis. Per 
jį galima ir atnaujinti prenu
meratą. w-N-nų Administracija

Mrs. P. Ę. Tverijonienė, 4014 
So.. Westęrn avenue, automa
tišku šaukštu kąbina šaltą sme
toninę košę, ją parduoda ir bė
davojo, kąd biznis neprastai ei
nąs. Mat daugiau darbo įšau
kia didesnį nuovargį. Nors dar 
dabai- ir vėsus oras yra, bet 
kada ateina laikas šaltai košei 
valgyti, tai žmonės, o ypač jau
nimas, kad ir susiraukę, nuo1 
šalčio drebėdami, bet valgo, ir 
gana. Viršminėtu adresu p.p. 
Tvėrionai užlaiko krautuvę ne 
tik šaltos košės,, bet ir cigarų, 
saldainių ir įvairių minkštų gė
rimų. Pats p. S. Tvėrionas ma
žai kišasi j biznį, nes jis prie 
kriaučių gauna po"kokį pusdienį 
padirbėti, o be'to dar draugijų 
reikalais užimtas. Pp. Tvėrionai

labai nukenčia pačios, ‘ nes, 
kuomet senesnės jau turi su
sikūrę gilesnį dvasinės kultū
ros gyvenimą, tai naujai atėju
sioms, to nepajėgiančioms pa
stebėti, lieka tenkintis vien 
aukščiau kalbėtomis gatvės žr 
negyvos mašinos įtakomis.

Asimiliacijos procesas vis 
tik turi x įvykti, ir pas vėliau 
atvykusias tautybes skilimas 
darosi greičiau ir daugiau ryš
kiau: senesnieji, nepajėgdami 
prisitaikyti naujoms sąlygoms, 
juo greičiau grimsta gatvėje, 
paskęsta tame sielą džiovinan
čiame sumaterialėjime, ir, pa
matę kad nebėra kelio atgal, 
daugelis nuvysta pačiose pesi
mizmo gelmėse. Jų ataugos, 
jaunoji karta, instinktyviai 
jaučia reikalą vytis savo gady
nę, ir grobia visa, kas tik grei
čiausia, lengviausia prieina
ma. O kas yra šiuo laiku grei
čiausia ir lengviausia prieina
ma? Tik tai, ką gatvė ir “sa- 
lesmoniškoji kultūra” siūlo, 
štai kodėl taip daug tėvų su 
savo vaikais ne tik nębesusi- 
kalba, Bet stačiai vieni kitų 
nesupranta ir jaučiasi svetimi 
savo šeimynoje.

Bet ir iš tos mases kad ir pa
lengva, bet tikrai dygsta nau
jos, puikios ataugos, ir tos 
tautybes ataugų daugiau, ku
rios atsivežė daugiau sveiko, 
natūralaus budo ir senos, 
žmoniškos kultūros. Lietuviai 
to ir kito yra atsivežę nema
žą nuošimtį ir palyginant su 
kitomis tautybėmis, lengvai 
galėtų laikyti kompeticiją.

Tačiau tas optimizmas jokiu 
budu nereiškia, kad juomi tu
rėtume tenkintis. Gamtos įsta
tymai yra lenktynes ir negai
lestingos lenktynės. Evoliucija 
eina per netikusių išnaikini
mą ir tikusių laimėjimą. Aky-* 
vaizdo je numatomos naujos 
eros šioje šalyje, laikas ir 
mums kritiškai pasižiūrėti, 
kas esame ir kur stovime, ir 
kaip esame pasirengę į tas 
lenktynes stoti.’

Jaunoji karta greitais žink- 
sniais pareina reikalauti savo 
dalies. Ar daug esame jai su
krovę? Tie tik turi teisę pasi
girti savo geresnėmis pusė
mis, .kurie pirma nesibijo pa
žvelgti į savo neigiamąsias 
puses. Ar ,mes jau prinokę 
kad galėtume apie save paša 
kyti ir gera ir negera?

—J. Pronskus.

Krautuvės atviros, Antradienio, Ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais ir Nedėliomis pagal sutartį 

Lengvus Išmokėjimai Suteikiama Pageidaujantiems 
Prekės bus palaikomos ant vėlesnio pristatymo 

jei pageidaujama.

GRINDŲ UŽDANGALAI 
veik už pusę kainos.

9x12 Felt Base kaurai, dalių 
piešimų ir spal- ffJ 
vom po ....................

9x12 Felt Base kaurai be bor-

....... .....$3.98

Amerika šiandien, giliau pa
žvelgus, yra simbolis ne puvi
mo, bet naujų vilčių. Dabarti
nis išorinis vaizdas, tas dva
sinis nesubrendimas, yra pa
vyzdys, kaip baltosios rasės, 
atsikraustę į Amerikos kon
tinentą, palengva čia susivie
nodina, sutirpsta, ir iš senų 
šaknų jaunas ataugės leidžia. 
Tam reikalinga, kad visa rasė 
atjaunėtų, o norint, kad nau
ja jauna išaugtų, sena turi su
nykti. Taip yra ir su idėjomis: 
senosios grįžta į barbarizmą, 
ir jaunos pradeda pačios iš 
savęs kerelis.

Viena svarbi sąlyga rode^ 
kad Amerika išaugins ką tai 
nauja, yra ta, kad čia piaišosi 
labai daug tautybių, kurių at
augos, savo tarpe susikryžia
vę, išvystys visai naują pa
saulį. Amerikos istorija dabar 
tik praisdeda. Jokia rasė ne- 
prigija naujoj/ žemėj be tam 
tikro laiko, kuriam reikalinga 
daugiau kaip kelios generaci
jos. Pirmiau turi užeiti “tam
sieji amžiai,” iš kurių tik vė
liau su vargu pradeda šviesti 
nauja gadynė. Rasės instinktas 
diktuoja, kad pirmiausia rei
kia susikrauti pakankamai 
ekonomiško gerbūvio, paša
linti skurdą ir sulyginti kiek 
galima visiems progas gyventi, 
ir tik po to pradeda žmoniš
kumo ir dvasios kultūros tur
tais rūpintis. Amerika šiuo 
atveju yra nepalyginamai ar
čiau Evoliucijos įstatymams, 
kaip pati Europa. Galbūt A- 
merika dar turės ne vieną ir 
nelengvą ekonominę revoliu
ciją pergyventi, kol tikrai pa
sieks tą natūralinę bazę, ant 
kurios galima tikrą žmonišką 

^Jiulturą statyti, nebe klasėmis 
r ir kastomis, bet visų sveikų 

žmonių lygia teise ir progo
mis paremtą. Amerika yra 
viena iš tų nedaugelio šalių, 
kur žmogaus evoliucijai yra 
geriausios sąlygos siekti vir
šūnių. “Ko mums visų pir
miausia reikia, kad iš vaikiš
kumo galėtume eiti į subrendi
mą, yra drąsi kritika, kuri; 
paliuosuotų musų dvasią,“kaip 
psychoanalysis paliuosuoja in
dividualų nuo suvaikėjimo ir 
suparaližuoto išsivystymo,” 
sako vienas moderniškiausių 
naujosios Amerikos mąstytojų 
Will Durant.

Mums, lietuviams, kurie są
moningai ar nesąmoningai da
lyvaujame visame tame ką tik 
paanalizuotame gyvenime, la
bai svarbu sekli vienas daly
kas. Kiekviena rasė susideda 
iš atskirų žmonių, o ateities A- 
merikos rase susidarys iš aU 
skitų žmonių, , kilusių iš dau
gelio atskirų tautybių. Kad 
šiose žut-butinėse lenktynėse 
už pirmenybę busimoj Ameri
kos civilizacijoj dalyvauja vi
sos cit! imigravusios tautybės, 
tai visi žinome. Tos, kur se
niau atkeliavę, žinoma, spėjo! 
giliau šaknis įleisti šioje že
mėje. Vėliau atkeliavusios tu
ri gerą ir labai blogą pusę: 
viena, jos įneša naujų sveikų 
sulčių į tą tirpomąjį puodą ir 
paįvairina busimąją Amerikos 
kultūrą vis naujais savo tauti
nės kultūros įnešimais; iš ki
tos pusės, vėliau atėjusiosios

MALT TONIS - BTO PALE 
SPECIALIS ALUS

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei, tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau.
Rašykite tuojaųs į

v Pattecn Departamentą

NAUJIENOS .
1739 Šo. Halsted St, 

CHICAGO, ILL.

MALT TONO 
arba , 

Eitraf ale Alaus

Augšlos ryšies Moliai r Seklyčiai setas, Webbed kons- 
truksijos pasirinkimas visokių spalvų. Sofa ir bile kėdė, 
2 šmotui verti daugiairs kaip11 $100, • £ f" A
dabar tik už ...................... .... ............... 3*54.50

TURĖJO HEMORO1DUS PZR 3© MISTV 
DABAR TIKRAI IŠGYDYTAS

P. II. BertBold, 5100 Kolmąr Avė., ražo; 
"Aš turčiau henioroidua per virš tris dešimt 
metų. U jų bč<o kraujas ir darė man 
daug ncsniuarunio ir kentėjimų. Tada aš 
nuvykau pas Dr. P. D. dyinanakj. hemoroi- 
du specialistų. 1800 N. Damen Avė.. Chl- 
caao. Dabar aš esu sveikas ir jaučiuos 
kuoreriatisia*’. Pagalios jus galite būti 
išgydyti be peilio, ligonines ar operacijos. 
Dr. P. D. dymutiskio bcskatismč metodą yra 
pastebėtina. Nereikia išlikti iš darbo. Ma
žai kainuoja •— lengvi iAmokčiimai. Ateiki
te šiandie ar rąžykite dėl 5 dienų gydymo# 
namie dykai.

S-M-H Health Institute, Ilcctal Dept. Namai 
8-M-S Herb-Nu-Tonie.

Pasirinkimas Naujų šių Me* 
ų mados. COJ.UMBIA, KKN- 
\’EDY, KNIGHTS, PHILCO ir 
eitų luckurių kaina siekia ir 
yra verti iki $225.00, dabar kol 

/ 

teksime parduosime pirmuti
niam pirkėjui tik po

$80.00

{širdingai dėkoju visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
pasitiko mane, man sugrįžus 
iš ligoninės, o taipgi už gražią 
dovaną. Mes nė nemanėme, 
kad esame verti ką nors pana
šaus.

Kada parvažiavome iš ligo
ninės, po sunkios ligos, tai 
mus čia pasitiko apie 50 gerų 
draugų. Be to radome puikią 
vakarienę, kurią pagamino 
pp. Rakausk, Nawish ir Bittcn. 
Niekuomet nepamiršime šių 
visų draugų, nes ačiū geriems 
draugams, jų užuojautai, jų 
dovanoms ir gerai jų širdžiai 
mes užmiršome net sunkią sa
vo ligą ir jaučiamos kaip ir 
Visai sveiki.

Dar kairtą tariame visiems 
širdingai ačiū, ir tikimės, kad 
draugai ir draugės atleis 
mums, jeigu gegužės 11 dieną,: 
kai mums pasitiko, nesugebė
jome tinkamai padėką išreikš
ti. bekingi liekame.

S. ir - Ona Rakauskai.

VISOJ PEOPLES KRAUTUVIŲ ISTORIJOJ IR (SENIAU
SIŲ ŽMONIŲ ATMINTYJE ANT

RADIO, RAKANDŲ, KAURŲ, PEČIŲ 
IR VISŲ KITŲ NAMAM REIKMENŲ

Abejose Didžiausiose Lietuvių Krautuvėse CJiicagoje

PEOPLES FURNITURĖ 00,
Išpardavimas baigsis 20-tą dieną šio mėnesio, todėl bu
kite Pedples Krautuvėse šiandieną, Pirmadienyje, Ant

radienyje, arba Trečiadienyje!

Kampas Maplctcood gatvės 
Hcmlock 8400

CHICAGO, ILL.

Sergantys žmonės yra Kviečiami Pasitarti 
t>ykai su Dr. Ross apie Bile Kokią Ligą' 

ar Silpnumą.
Nervinės ligos, prastas kraujas, reumatizmas, inkstų, pūslės ir privatiški i 

pakrikimai yra išgydomi Dr. *Ro$s. ' '
Geriausias Amerikos ir Europos Gydymas

p'"y' ’/ Jo trijų dešimtų metų speciaįizavlmasis chroniškose, j
\ nervų' kraujo, užsikrėtimo ir privatiškdse ligose ^yra .už-'i 

tikrinimas tiems, kurie y tarei kalingi medikalfs pagel- 
jis suteiks jiems geriausius žinomus gydymus.

• prastą kraujo pakrikime ar "sifilį, atei- , 
Di, Ross ir išsigydykite pirm negu pąraližiūs ar ; 
, ‘ ' * “i. Nesirūpinkit, ateikit tuojaus. I

:onoreja ip užkrečiamos ligos išgydomos atsa- 
r užtikiiRu gydymu. Tukstąnėiai už savo getą

j Dr. Rdss gydymui. , į
r Ii ĮN-MO-RAY treatmentai sugražina vyrilku- 

mą silpnoms vy<am«-
l PRIEINAMA KIEKVIENAM —NE*! 
MOGUS* IŠGALI ir atitinka mokiti. į

Del Tų, Kurie 
_ /Yra Silpni
ŽmonČB, kurie yra gilpni, liguisti ar nu

sikamavę, ras Nnga-Tone pastebėtinais vais
tais atgavimui naujų spčkų ir jčffij. Jis ifi- 
valo kūnų nuo* litrų perų, atgaivina orga
nus ir suteikia naujų jčgų nervams ir rau
menims. Nuga-Tone milionams vyrų ir mo
terų sutelkė geresnę sveikatų ir didesni 
stiprumų. Jis pagelbės ir jums. Nuga-Tone 
yra pardavinčjatnas aptiekinlnkų. Jeigu ap- 
tiekininkas neturi, jo, paprašykite ji užsa
kyti dėl jus iš savo urmininko.

ŽINGEIDUS IR GRAŽUS

Peoples Lietuvių Radio Programas
K ĮVYKS Iš STOTIES

W. B.B. M.
Nedėlioja Nuo 2 iki 3 vai. Po Piety

NEPAMIRŠKITE

Kombinacijos Radio su Gęa
nafonu visokių Standard iš

A, • ,
Jirbysčių, parsiduoda už ma 
:iau kaip pusę kainos.

Prarykite savo grosenilnko arba aptiokoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite A <

FREDERICK BROS.
įBoulevard 2538 811 W. 37th St., Chicagę
Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana 
Indianą Harbor. Teląpbone Indiana Harbor 1627

Jeigu Jus turite prastą 1 
.Įfita fpas T “ 

pakrikimas jsisės.

kantiu. ir užtikiųiu gydy;
sveikatą dėkingi Dr.

Dg^BzMJROęS

Spėti ilistis
JO KĄ1NA YRA TEISING;
DIDESNE UŽ TĄ, KOKL

Dr. B, M. ROSS,~35 South Dearborn Street,;
Kampas Monroe Street, Crilly Bųilding. Imkite .elevatorių, iki pertkto ;

ąugšto, Chicago. . '
Priėmimo kambarys 506 deŲvycų; priėmimo kambarys 508 dėl moterų.

NAUJIENOS, Chicago, tt.
abu yra vietos Keistučio kliubo 
ir American Litli. Qitizens 
kliubo nariai. Be to, prima ja
me suminėtų kliubų S. Tverio- 
nas dirba kaip iždo globėjas, o 
taipgi komisijoj surengimui va
karo, kuris bus spalių mėnesio 
5 d. š. m. Kadangi jam pavesta 
spaudos darbais rūpintis, tai 
man įdomu buvo patirti, kuriai 
spaustuvei jis ketina tuos dar
bus duoti 
stačiai pareiškė 
vakaro spaudos darbus atiduo
siu ‘Naujienoms’ ”. Aš irgi tą 
patį sakau: “Naujienos su mu
mis, o mes bu ' “Naujienomis”! 
Minėtame kliube Tvėrionas yra 
pirmininkas ir ’taipjau dirba 
kai kuriose komisijose. Verta, 
kad draugai ir šiaip apielinkės 
lietuviai paremtų pp. Tverionus 
biznyje.

Mrs. A. Jaknbkienė, 2850 W. 
49 St., sunkiai serga ir dabar 
rahdasi šv. Kryžiaus ligoninėj, 
kur Dr. Biežis padarė jai ope
raciją. Nors ligonė labai nu
silpusi ir, žinma, jai teks kurį 
laiką pagulėti lovoje, bet dak
tarai sako, kad yra vitlies pa
sveikti. Mrs. Jakubkienė pri
klauso prie šių draugijų ir yra 
nemaža joms- pasidarbavusi: 
SLA. 134 moterų kuopos ir 
Moterų Draugijos “Apšvieta” 
Sakau, kaip greitai žmogaus 
gyvenime, atsitinka nemalonių 
įvykių. Dar visai neseniai ma
čiau Jakubkienę sveiką ir links
mą jos darže gėles sėjant, o da
bar ji jau ligoninėj guli. Ligo
nę dažnai atlanko jos vyras 
Jurgis Jakubka, dukraitė p-lė 
Onutė, abudu sūnus ir sena 
motinėlė, taipgi draugijų lan
kytoj^ ir kiti Draugai ir pa
žįstami, kurie turi laiko ir no
rėtų ligonę atlankyti, prašofru 
tai padaryti. 4 Ligonė randasi 
adresu 2700 West 69 St., kam
barys 311.



Marąuette Park
Užmuštas lietuvis aptiekorius

Budriko programas baronesos

GARSINKITES “NAUJIENOSE

North Side
Bijūnėlio Choro koncertas

Roll Rim Sinka

mr,

ena

audynes Įrengimas

JUBILIEJINIS
IŠPARDAVIMAS

Klozeto Seįynės

Tokiu budu

Brighton Park
Svarbus piliečių susirinkimas

PIRMUTINIS PAVASARINIS

marginimai

WSUS KV/EČZA MARGUT7S
MARGUČIO K>yiĘ$LYS

East Mon 
nuo Michi

Street
Mass.

10 State 
Boston,

Nėra 
kaip 

turitę

iš Dzimdzi 
kitokie na-

4556 So. Rockivell S t. 
CHICAGO, JLL.

norite 
visi

tyti savo radio paprastu laiku 
—tarpe 2, ir 3 valandos sekma- 
dienj'popiet.

Lietuvių Radio 
programas

Gaso Šijdy 
to jas

i-,*;..

Garo ar Karšto Vandens 
Apšildymo Sistemos

Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubo 

darbuote

SLA. 6to Apskričio 
konferencija

L-:.' /; i .

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO

Tarp Chicagos 
Liętuviii P’-lė Poškevičaitė 

dainuos Goodman 
teatre

Konferencija įvyks gegužio 
24 d., 1931. šiuomi kviečiame 
visų kuopų delegatus-tes atvyk
ti į Apskričio konferencijų, ku
ri įvyks gegužio 24 d. 1 v. po 
pietų, ponios Lukštienės sv?t., 
1500 So. 49 Avė., Cicero, III.

Prašom delegatų ir delegačių 
dalyvauti šioj konferencijoj, 
nes bus svarbių klausimų • ap
svarstymui.—Valdyba.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS ‘

Kombinacijos Sinkos 
Kranai

S W E D I S H AMERICAN 
181 N. Michigan Avenue, Chicago, 

21 State Street
Ncw York, N. Y. <

Su užtikrintu pelnu, 
saugesnio investmento 
REAL ESTATĖ. Tik 
būti, atsargus kur pirkti ir 
kur yra gera ateitis, taipgi ne
permokėti kainos. ‘ /

Meą parduodam LOTUS su 
užtikrintu pelnu. Jeigu nenori 
loto, užtikrinti pinigai su 6 
nuošimčįu. Gali atsiimti visus 
pinigus po 2 ar 3 metų laiko, 
sulig sutarto kontrakto. Už lo
tą nesumokėsi visų pinigų da
bar, tiktai pusę, tos sumos kas 
dabar, r y ra vęj’.tą, 
investini savo- pinigus kaip ant 
pirmo morgičiaus. Turi progų 
padvigubinti Savo pinigus. Jei
gu lotas pabrangsta per tą lai
ką antra tiek arba daugiau, 
turi teisę pasilaikyti tą lotą ir 
pasinaudoti^pelnu. (

Gali įmokėti kiek nori dabar, 
likusius gali mokėti kas mėne
sį pakol da mokosi pusę dabar
tinės kainos. Kur gali gauti 
saugesnį ir geresnį investmen-

Gegužės 15 d., ryte, 8 valan
dą tapo užmuštas Petras Vala- 
sinas prie 47th ir Washtenaw 
cAve. Jį pagavo automobilius, 
einant jau skersai gatvę.

P. Valasinas profesija yra 
aptiekorius ir dirbo ant 47th ir 
Rockwell Avė aptiekoje.

Gyveno jis 0153 S. Kominsky 
Avė. Užmuštojo kūnas atvežtas 
pas graborių J. Lulevičių, 3103 
S. Halsted St., tel. Victory ,1115 
, —Senas Petras.

šiandien Masonic Temple. 
1547 N. Leavitt St., Bijūnėlio 
Choras turės paskutinį šio se
zono koncertą. Bus suvaidinta 
veikaliukas “Jonuko Liga”. 
Tai labai juokingas dalykėlis. 
Dauguma choro narių dalyvaus 
vaidinime. Be to, bus daininin
kų,—solo, duetų, kvartetų ir t.t.

Po koncerto bus šokiai. Gros 
geras orkestras. Kurie, 
smagiai laiką praleisti 
kviečiami atvykti.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS 
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti

Naujos rūšies gaso 
.burneris su Double 
Čopper Coil kon
strukcijos * gaso 
yandeną šildytojas. 
30 galionų didu- 

\mo. Specialiai

$4.90

Štai kur saugi proga 
pinigams

Sekmadienį, gegužės 17-tą, 
iš galingos W. B. B. M. radio 
stoties (770 kilocycles) nuo 2 
iki 3 valandos po pietų bus gra
žus lietuvių programas per ra
dio, kurį duos lietuvių firma 
Peoples Furniture Co. Kad iš-, 
pildyti šį programą, dalyvaus 
pasižymėjusieji radio meninin
kai, kurie dainuos, gros, sakys 
juokus ir patieks kitokius .įvai
rumus

Užbaigimui sezono darbo, 
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu- 
bas rengia savo aštuntą moterų 
“dinner dance” šį sekmadienį, 
gegužės 17 d., šeštą valandą va
karo Shoreland Hotel, 5454 So. 
Shore Drive (vieton Steubcn 
Club, kaip buvo pirmiau skel
biama). Visuose šio kliubo 
parengimuose atsilankiusieji 
svečiai linksmai praleidžia ke
lias valandas, šį kartą rengi
mo komitetas irgi žada suteik
ti įdomų programą. Už tad vi
si, kurie turite bilietus i& an
ksto, meldžiame patemyti, kad 
šis vakaras įvyks Shoreland 
Hotel, vieton Steuben Club. N.

Rytoj, t. y. sekmadienį, ge
gužės 17 d., girdėsite gražų ra
dio programą iš stoties WCFL, 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, duo
damą J. F. Budriko krautuvės. 
Vėl išgirsite gražų ir skambų 
dainavimą ponios Elenos Ra
kauskienės, daktaro Rakausko 
žmonos. Ji sudainuos keletą 
gražių liaudies dainelių.’ Kle- 
ofas Kušleika, tenoras, prita
riant Budriko radio orkestrai, 
sudainuos ‘zAnt Nemuno ban
gų” ir “Saldi gyvenimo miste
rija”. Taipgi visų mėgiami ar
tistai A. Vanagaitis ir J. Ol
šauskas palinksmins visus savo 
dainomis ir šposais. Reikia pa
stebėti, kad pereitą sekmadienį 
Budrikas davė net dvi valandas 
gražaus ir gero programo, ir 
laiks nuo laiko ateityj žada 
duoti klausytojams ekstra vie
ną valandą,,kada pasitaikys lie
tingas oras ir žmonės negalės 
į piknikus ar į laukus išvažiuo
ti. Dar viena pastaba; palai
kymui lietuvių radio programų 
Budrikas rengia didelį pikniką 
gegužės 31 d., ant rytojaus po 
Decoration Day, Chernausko 
darže, Justice Parke. Pilnai pa
sitikima, kad radio klausytojai 
parems- Budriko sumanymą ir 
skaitlingai į pikniką atsialnkys.

Susideda iŠ vienos 5 pėdų 30 colių Roll Rim 
maudynės su kojomis ir fittingais. vienos 17x19 
colių Apron prausyklos su fittingais ir Cbina 
Klozeto tanko ir klozeto puodo su ąžuolo ar 
mahogany sėdynės dangčiu. $41.50 
Pilnai kaip aprašyta .........................

Pastebėtinas pirkinys. Pilnai su 
kranais, trap ir geležinė standa 

a........................ . sio.50

.• r »• »'S- • >„

Šeštadienis, geg. 16, 1931

P-lė Sofija Poškevičaitė, Chi
cagos lietuvių mylima daininin
kė, rytoj, gegužės 17 dieną, 
dainuos jaukiame Goodmon te
atre, kuris randasi 
roe gatvėje, į rytus 
gan Avė.'

Koncertą rengta' 
Turk O. Rohn muzikos mokyk
la. Programe’ dalyvaus daug 
gabių muzikalių jėgų,.- bet vie-- 
na žymiausių ' rolių jame teks 
p-lei Poškevičaitei. '

Tarpe% kita ko musų šaunioji 
dainininke dainuos ariją iš 
operos “Aida” ir kitokius kuri
nius.

Lietuviai jau yra keliais at
vejais girdėję p-lę Poškevičai- 
tę dainuojant parengimuose, jų 
tarpe in “Naujienų”. Ęet šį sek
madienį jai teks dainuoti vienoj 
geriausių vietų, kokias Chicago 
turi meno jėgoms pasirodyti— 
Goodman teatre. Taigi patarti
na atsilankyti j minėtą paren
gimą, kad išgirsti p-lės Poške- 
yičnitės dainavimą geriausiose 
apystovosc.—N.

NEW YORKO - KLAIPĖDOS

Specialės Ekskursijos į Lietuvą
Visos Išplaukia Motorlaiviu “GR1PŠHOLM”

GEGUŽĖS 29 d. 'Ekskursija, Am. Liet. Taut. Federacijos 
BIRŽELIO 27 d. Pirma “Jaunuolių Ekskursija“ rengia 

Amerikos Lietuvių Ekon. Centras.
LIEPOS 23 d. Specialu Lietuvių Ekskursija.
RŪGPIUČIO 19 d. Am, Liet. Ekon. Centro Ekskursija.

PlntCHnh) infcrmncijų ir iaivnkorAių kreinklU5* 1 navo InivakorAfų 
affcntą, nr bet kurią Švedų Amerikon Unijos raktine.

i
L I

American Lithuanian Citi- 
zens Club mėnesinis susirinki- 

Nepamirškite užsista- mas įvyks sekmadienį, gegužės

JOS. F. SUDRIK, 
INC.

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 8167-4705 

Chicago, Iii.
WCFL Lietuvių Programai Nedėlio- 

mis nuo 1 iki 2 vai. po piet.
WHFC Ketvergais nuo 7 iki 8 v. v.

. ■

DIDELIS SUTAUPIMAS
ANT PLUMBINGO IR APŠILDYMO REIKMENŲ

ROXEE GARAGE
NAUJI SAVININKAI■ ‘ I

TAISOM AUTOMOBILIUS VISOKIOS RŲŠIES; SUGEDUSIUS PAR- 
VEŽAM UŽ MAŽĄ ATLYGINIMĄ. TURIM TUŠČIOS VIETOS DEL 
TROKŲ IR AUTOMOBILIŲ UŽ PIGIĄ KAINĄ. TURIM GERIAUSI 

GASOLINĄ—PHILLIP 66. PLAUNAM IR GREASINAM " "
BILE KOKI AUTOMOBILIŲ.

JOHN VISCOUNT ir OTTO SCHONWALD
907 West 35th Street Tel. Yards 0405

MIDGET BABY 
Grand Radio už ....

NAUJAS Grojiklis 
$450 
už ...................................

Geri Player Pianai 
vartoti po ............. .

2 Šmotų Mohair Par
lor Setai po ......... .

3 Šmotų Patlor
Setai po .......................

0x12 KARPETAI

Goldei* ąžuolo ar mAhogany 
baigtas su nikeliu plekuotais 
zoviesais, kiek- 'd "7 E 
viena ....................I ■ f D 
Mėlinos, ružavos, žalios ar or- 
chid sėdynės, QfZ
kiekviena .............
Blizgančios, baltos sėdynės su 
dideliais zoviesais, 
kiekviena ........... ......

Naujos žemos kainos da- 
K- ro galimu kiekvienam jsi- 

taisyti patogų modernini 
.. ApHMymo plaktų. Pil

kite dabar ir pradėkite 
mokėti spalio, mėnesyje. 

3/1 Šaukite Calumet 5200 dėl 
nemokamo inžinieriaus 
patarnavimo maloniai tei- 
kūmo musų ekspertų in- 

Jr žinierių.

CALUMET 5200

$69.00 
$22.50 
Piknas vertės 

$98.00
$48.00 
$55.00 
$49.00 
$18.00

Rankinės Viktrolos, geros vežtis j 
Lietuvą ir pikniku vertės $25.00,, 
dabar parsiduoda $15.00

yegiizio-may Z4
G. &BNAUSKO DAR7F

prie 79th St. ir Archer Avė., Justice Park, III

Tokios Žemos Kainos 
Dar Niekad Nebuvo 

Istorijoj.

20x30 colių porceliano geležies 
meliuota vieno šmoto sinka.
fittingų QE
tiktai ;..............................A...U>D«OD
Ęilnai kaip paro- C 4 9 QC 
dyta ............. I

JUBILIEJINIS IŠVAŽIAVIMAS 
Rengia

Draugija Lietuvos Dukterų
Nedėlioj, Gegužės 17 d., 1931 m. 

Svilanio Darže
Prieš Tautiškas kapines,

Pradžia 10 vai, ryte. 'Įžanga liuosa.
širdingai visus kviečiariie atsilankyti ir paremti 

musų išvažiavimą, bus juiki muzika šokiams, užkan
džiai ir gėrimai, pusę pelno skiriama bedarbiams, taigi 
ne tik kad turėsite smagu laiką, bet karti įr prisidėsite 
prie labdaringo darbo. Visus kviečią

LIETUVOS DUKTERYS. ,

■I llfatlllilil I ....................... .....  »■«»■
-ik,.

tą? žeme niekuomet nešubank- 
hitys ir žemės daugiau nebe- 
priaugs. Del platesnių informa
cijų kreipkitės ypatiškai. Dau
gumas atsilankę ir ištirę tą 
gerą progą pristojo ant tokio 
INVESTMENTO. Taipogi ir 
patsai nėatidčliok, bet pasinau
dok proga.

M. Rozenski & Co.
REAL ESTATE

6812 S. Western Avė., Chicago 
Tel. Prospect 2102 /

SOUARE DEAL PLUMBING somv HOUS! 
. . 7 ** M. X ’ ‘ ■

1725 So. State St., j Calumet 5200 Chicago, III.

FAUJIENOS, 
■ j i, ify.Įn kbįHiri

I ■ Vi ‘ ’ *'! .-n    ■ •- f

17-tq, ir prasidės lygiai pirmą 
vai. po pietų K. Gramanto .sve
tainėj, 4584 So. Rock)yelĮ 'St. 
Nariai prašomi skaitlingai su
sirinkti, kad apkalbėti visus 
svarbius kliube esančius reika
lus. Mums visiems turi būti 
bendrai žinoma, kada ir kokius 
darbus turime atlikti, ida’nt 
kliubą pastatyti ant daug tvir
tesnio pamato, negu jis šiandie 
stovi. O tai galima padaryti, 
jeigp kiekvienas narys bus kliu- 
bui ištikimas, pagal savo išga
lę darbuosis, gražiu budu gar 
sins kliubo vardą ir savo drau
gams išaiškins kokia yra svar
ba ir koks reikalas prigulėti 
prie kliubo ir būti vienybėj ir 
draugiškume su savo brolias 
lietuviais. ' •

Išrodo,' kad mes šimtą metų 
negyvensim, taigi turim su
skubti, kol dar esam sveiki, 
burtis krūvon ir kovoti su vi
somis šiandieninėmis sunkiomis 
gyvenimo aplinkybėmis. > Gyve
nimas tai kova, ir žmogus ‘tame 
gyvenimo verpete be organiza
cijos yra bejėgis. Mums dau
giau- jreikalinga susiprasti taip 
pašalpos, kaip ir politikos klau
simais. Nariai,’ kurie pasilikę 
su savo mokesčiu į kliubą, pra
šomi užsimokėti. Eidami susi- 
rinkiman atsiklauskite , savo 
draugų: gal jie norės prisira
šyti .prie kliubo.

—Ant<>n J ūsas.

Išvalykite Savo Šiaudines ir 
JWlL Panama Skrybėles

Mes padarysime, kad jūsų senoji skrybėlė 
' išrbdys kaip nauja. * Tai yra geriausia/ir

žinomiausia vieta visoje apielinkčje.
Mes prosiname siutusi Kainos yra 

■ žemos. Darba^ gerąs.

LITTLE STAR CLEANERS & DYERS 
3328 SOUTH HALSTED STREET ĮŽANGOS TIKIETAS 50 CENTŲ

Kiekvienas atsilankęs į pikniką gali laimėti Margučio dovanas

PINIGAIS (CASH) $50.00, $25.00, $10.00 ir $5.00 
Tokio pikniko dar nėra buvę. Įsigykite išanksto tikietą ir tu
rėsite progą laimėti PENKIASDEŠIMTS DOLERIŲ “Cash” pi
nigais. Tas dovanas skiriu Margutis. Prie kiekvieno tikieto duo
dama atskirai “free” kupohąs. ,

Galite reikalauti tikietų per laiškus prisiųsdami pinigus. 
RAŠYKITE: MARGUTIS. 2437 W. 69th ST., CHICAGO, ILL.
Visus Chicagos ir apielinkės kolonijų lietuvius, Margutis kviečia 
atsilankyti. Apart dovanų bus gražus programas 
Drimdzi repertuaro. Puiki Orkestrą Šokiams ir

SPARTON Screen Grid Radio vertės

......... k> $59.00
DAY FAN General Motors, 9 tūbų

SI’O-OO $49.00
BRUNSWICK Radio ir Vikcrola 
krūvoje, vertės $200. $69.00
1931 PHILCO Radio C "70 A A 
ir Viktrola už .............. ■ D-UU
MAJESTIC Radio ir Viktrola ver-

5 52 5 00 $88.00
9 Tūbų Radio ir Viktrola vertės

“00"V.... . $59.00
9 Tūbų SONORA Radio ir Viktrola 
už

. •

t,w

* ’ i ' i1
7 . • • y '
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arba 2516

ma'

50 metų kalėti

Mrs. ANELIA K. JARŪSH

Ambrozaičio

John Kuchinskas

Lietuviai Gydytojai

iki 9

Tel. Prospect 3525

LOVEIKIS

Ateinantį trečiadienį 
atlankys 670 armijos

4, nuo 6 iki 8 
10 iki 12.

Patarnauja 
gimdymo, 
massage. 
rreatment 
netir

J. P. WAHCHES 
Lietuvis Advokatas

tęs policininko, 
tris negertų

kuomet kas nors jam tą gurks 
n į pasiūlija. »

iki $14,000,000 metams ir au
kščiau." Pasak mero, reikia su
rasi taip Chicagai, kaip Cook 
pavietui daugiau’ pajamų, kad 
jie nebęlistų giliau j skolas.

Ofiso valandos 10 
Residence Phone

Skaičius mirimų dėl automo
bilių nelaųnių Chicagoje laike 
pirmųjų trijų mėnesių šių me
tų padidėjo 17 nuošimčių, jei 
palyginti tą skaičių su skaičiu
mi tos rųšies nelaimių, įvyku
sių tais pačiais mėnesiais 1930 
metais.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

subatoj, ge- 
val. ryte iš 
į Tautiškas

Musų patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

1327 So. 49tb. Ct

Telefonas 

Cicero 3724

Sąžiningai ir pi
giai patarnauju 
dieną ir naktį 
visose miesto 
lyse. Moteris pa- 
gelbihinke. ij-

2205 LaJtaSt.
Tel. Melrose 

Park 797

NORKAIT1ENĖ 

šiuo pasauliu ge- 
4:35 valandą po 
sulaukus 68 me- 

Jurbarko mie-

164*6 W. 46th St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

‘ Vidikas- 
Lulevičiene 

AKUŠERKA

3103 S. Halsted St.
„ Telefonas 

Victory 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Pbone 
Hemlock 9252

A. PRABISH 
Lietuvis (Jraborius

Phone Canal * 2118 
Valandos: 6—8 vakare

Automobilių nelaimių 
skaičius • padidėjo

Mrs. Mary Grant teisėjo Fein- 
bergio kameroje z besi byli nėda- 
ma su savo vyru, policininku, 
prašė teismą duoti jai atskirą 
užlaikymą. Ji kaltino vyrą tuo, 
kad jis mėgiąs dažnai išsigerti. 
Policininkas pareiškė, kad jis 
savo gyvenime nėra ragavęs al
koholinio gėrimo. Į tai teisėjas 
Feinberg atsakė, kad jis dar 
nesutikęs tokio policininko, ku
ris atsisakytų nuo gurkšnio,

Nuliūdę .

Broliai Jonai Antenas, Sesuo Marijona Kapot tunai, Geč tunai 

Anūkai Marijona ir Pranciikus ir Giminės.

IR CHIRURGAS '

Halsted St.. Chicago

CHICAGOS 
ŽINIOS

$137,791 neregiais ir 
■ kurčiais rūpintis

BIKULČIUS

šiuo pasauliu ge- 
7:40 valandą va- 

sulaukęs 39 metų 
gimęs Ežerė n ų (Zarasų)

ir vaikų pagal nauiauiiui 
Ray it kitokius elektros

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St 

Arti Leavitt St.
, Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pltnyčioj nuo 9 iki 6

Prašo daugiau pinigų 
Chicagai

Chicagą 
aeroplą* 

nų, kurie dar padarys ir 
nevrus, ežero pakrašty.

3307 Auburn
CHICAGO, JLL

Nuliūdę liekame, 

Vaikai, Brolis ir 
Giminės.

' , ' ‘ '■ • ■
• Laidotuvėse patarnauja grabo

rius J. Radžius, Tel. Canal 6174,

Illinois valstija paskyrė $137,- 
791 rūpintis neregiais ir kur
čiais, o taipgi nusikaltėliais jau, 
nuoliais.

x Ofisas- ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10- 

Nedėliomis nuo

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. Mo-

■ \ derniška koplyčia 
veltui. *

3103 S. Halsted St.
| Chicago, III.

Tel. Victory 1115

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

2400 IV. Madison si

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. WVt 2860

Namų telefonas Bruną wick 0597

ADVOKATAS
29 S. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Chicago mėras Cermak ir 
miesto advokatas feusch lankė
si Springfielde ir prašė valsti
jos senatą parūpinti Clucagai, 
kaip miestui, ir Cook pavietui 
daugiau pajamų, ne kad iki šiol 
tų pajamų buvo. įMėras ir mies
to advokatas, tarpe kita ko, nu
rodė Illinois valstijos įstatymų 
leidėjams, kad šiuo laiku Chi
cagai tenka mokėti tik vien 
nuošimčių ant skolų daugiau, 
kaip $9,000,000 per metus. O 
jeigu, girdi, ir 'toliau teks pini
gai skolinti miesto ir pavieto 
bizniui varyti, tai sbma vien 
nuošimčių už skolas pakilsianti

prie 
duodu 
eleetrie 

ir mag- 
blankets it 
Moterims ir 

merginom patari
mai dovanai.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR • CHIRURGAS 

3421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

SUPU I. GRISU 
jetuvis Advokatas 

4631 So» Ashland Au* 
Tel. Boulevard 2800 

Re* 6515 So. Rock&eU St.
Tel. Republic 9723

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

* kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

Moteriškų

Nuo 10 iki'12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
yal. po piety n »«o 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki U * “

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Stleet

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vai. vakare. \ 
Rez. Tel. Kenwood 5107

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

4729 South Ashland Avė., 2 labos 
CHJCAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
, ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:

Teismas * paskyrė Fredui 
Smith bausmės 50 metų kalėti 
už tai, kad jis vejamas piliečių 
po padaryto holdapo nušovė 
Marshal Fieldo klerką. Smith 
tapo pagautas Marshal Field 
krautuvėje.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
12 . yal, po 
KREIVAS 
PĄ LAIKĄ“ S

Paul M. Adomaitis 
- * Advokatas 

Ofisas vidurmie*tyje 
> Rųom 2414

■"■- : ■■,... - ■

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlioto nuo 10 

iki 42- dieną. .■
Tejephouai dieną ir naktį Vitginia 0036

a’kis^Atitaiso Į TRUM- 
1 W NAUJU IŠRADIMU. 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 
akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

JONAS VALANTINAS^

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 14 dieną, 10 valandą ryto 
1931 m>, sulaukęs 52 metų am
žiaus, gįmęs Panevėžio apskr., 
Uliūnų parap., Dudonių kaime. 
Amerikoj išgyveno -25 metus.

Paliko dideliame nubudime 
Lietuvoj mot/tį Anastaziją, .3 sū
nūs — <’ 
ną, vien^ dukterį Marijoną 
rį Marcijoną. Amerikoj pusbro
lį Juozapą Valantiną.

Kūnas pašarvotas, randasi S. D. 
Lachavich koplyčioj, 2314 W. 23 
Place. ., .

Laidotuvės įvyks pivmądieny, 
gegužės 18 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš koplyčios .į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos « pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. /

Visi a. a. 
minės, ' drauga 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdęs lieka
Pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. D. Lachavich, Telefonas 
Roosevelt 2515. , .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
190,0 So. Halstajl St. 

Rezidencija: 
4193 Acefrt Avė. • 

Valandos: 2—4 po piet ' 
Phone Lafayette QQ93 .

J vairus Gydytojai___
Office Phone Canal *1912

DR. JVL J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Bitu Island Avė. 

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
8 7 to 8:30 P. M.

Res. Pbone Fairfaz 6353

Ofiso TeL 
Rez. Tel.

DR. A.

KVIETKININKAS
/NUSKINTOS KVIETKOS 

Pristatome j Visas Miesto Dalis . 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

. ? Vainikai ' •,
3316 S. Halpted St, Tel. Boulevard 7314

Jono yaląntino gi- 
i ir pažįstami esat 

dalyvauti

Lietuvės Akušerės

BUTKUS 
Undeitaking Co._

Wm. A.' Pakorny
Koplyčia ■. dykai

710 West l8th Street
T«l. Canal 3161

Jurgį, Kazimierą ir Anta
i, sese

Phone Canal 6212

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Vai.:'1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Mapletvood Avė.

Telefonas Republic 7868

Namų Td. Ravensvood 1664

Dr. J. P. Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltvaukee Avė.
(kampas Nortb ir Damen Avės) 

Td. Brun^ich 8281; 
Utarn., Kęttf. it Sukatomis 

Ofiso valąndos: 1^*3 ir 7-8 p. m» 
Nekėliomis pagal susitarimą

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 Sp. Halsted Street 

Tel. Čalumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

A. A. OUS
R. A. VASALUS

’ ADVOKATAI - 
11 South La Šalie Street 

Room 1934*^ Tel. Randolpfo 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vaL vak.

■■■

Olis—Utarn.. 
Vasalle—Pan.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano' 
darbu btfsite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 251

2814 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49. Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927 . '

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas

4712 South Ashland A ve. 
Tel. Boulevard 7589 ’ 

to iki 8 vakaro, 
iemlock 7691

JOHN B. BORDEN
‘ (John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

„ Tclepbone Randolph 6727 
Vakarais 2151 TV. 22nd St. nuo 6-9

Telepbone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

/ įvairų^ Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS — 
* 4

Gerai lietuviams žinomas per 25 mf- 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų i 
metodus 
prietaisus. .

Ofisas' ir Laboratorija: 
1025 W. \3th St., netoli Morgaf St. 
,Valandos: nuo 10—12 pietų «r 

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

' Rezidencijos telefonai ■ 
Ryde Pafk 675S\ ar Randolpb 6800

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas '

Perkėlė abu savo ofisii j naują vietą po nr,

4645 So. Ashland Avė.
Valandos 2 iki 4 ir 6xiki 8 vakare. 

Nedėlioj pagal sutartį * 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
, Tel. Prospect 1930

Tel. ‘Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 vai. ryto 

vakare. Nedaliomis pagal sutartį 
4847 West 14 Street

CICERO, ILL.'
A. L. Davidonis,”M.D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107
VALANDOJ

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Iki 3 vai. kortuose r- ouo 3 iki 9 
Subatomls nuo 9 iki 9

52 East 107th St 
kampas Michigan Avė.

:1. Pullman 5950—•namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn St -
; Ketvergais ofisai jaždaryti.

PETRONĖLĖ
Persiskyrė su 

gūžės 14 dieną 
pietų 19 31 m., 
tų amžiaus, gimus 
ste. Raseinių apskr 
deliame nuliudime 2 *sunu$ — 
Juozapą ir Kazimierą. 4 dukteris 
— Magdaleną. Antaniną, Petro
nėlę ir Marcelę. 2 žentus — Pran
ciškų Pošką ir Petrą Vabalą, 1 
brolį Kazimierą Urbutį ir gimi
nus, o Lietuvoj brolį Simoną Ur
butį ir seserį Oną Gudaitienę. Kū
nas pašarvotas, randasi 2007 Ca- 
nalport Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
gegužės 18 dieną. 8:30 vai. iš ry
to iš namų į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vi
lionės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Norkaitie- 
nės giminės, draugai, ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. 
/ Nuliūdę liekame.

Sunei. Dukterys, Žentai, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Radzius. Tel. Canal 
6174. • j

Rezidencija Tel. Midway 5512 ir 
Wilmette 195

Ralph C. Cupler,M.D.
CHIRURGAS

Oakley ir 24 St. Tel. Canal 1712-024) 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergais 
3 iki 8 va), vak., Utarninkab ir

Pėtnyčiomb 1 iki 4 v. v.

MYKOLAS 

. ( Persiskyrė su 
gūžės 13 dieną, 
kare 1931 m„ 
amžiaus 
apskr., Salako parap., Plavčjų' kai
me. Amerikoj išgyveno 21 me
tus. - Paliko dideliame /nubudime 
moterį Oną, po tėvais Dobrovol- 

• įkaitę, 4 pusbrolius — Pe(rą, My
kolą, Pranciškų,, Ignacą Visokavi
čius ir pusbrolį Mykolą Ąlkimavi- 
čių ir gimines, o Lietuvoj motiną 
Grasildą, 2 brolius ir 2 seseris. 
Kūnas pašarvotas, randasi 7132 S, 
Talman Avė. \ 

laidotuvės - įvyks panedėlyje, 
gegužės 18 .dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Gimimo Panelės Šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Bikulčfeus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai" kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Pusbroliai ir , 
Giminės. . . ,

•1 t.,
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Eudeikis, Tel. Yards 1741?

A, K« Rutkauskas, M. D. 
4442 South Western Avenue

• . - j T4* Lrf«yettt 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki .9 valandai vakaęo

Oratoriai

PADĖKAVONĖ
A. a. Juozapas Paunksnis

Didžiai gerbiamiems duugams, pažystamiems ir visiems geraširdžiams, 
lydėjusiems, ar bent kuo ptisidėjusiems prie a. a. Juozapo laidotuvių ge
gužės 9 d., 1931 m., negalėdami visiems asmeniškai atsidėkavotl, šiuomi 
tariame jums visiems viešą širdingiausį ačių — ačiū labai jutos vi
siems, ačiū. v '' * „

Tiek yra smagu, kad draugai, pažystami ir kiti geri žmoųės neuž; 
miršo a. a. Juozapo ir suteikė jam gražų paskutinį patarnavimą, palydi
mi į tą šaltą, bet teisingą žemelę, kuri nė vieno nelenkia. Taipgi šir
dingai ačiū graboriui S. D. Lachavich už suteiktą veltui koplyčią ir sim
patingą patarnavimą. * .

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room (113 
. Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto tki 4 po pietų
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 
vąkarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

JURGIS AMBROZAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 13 dieną, 7 valandą vaka
re 1931 m., sulaukęs 43 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Jurbarko parap., Mantvilių jsai- 
me. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime se
serį Oną, švogerį Jokūbą Metri
kus, dvi anūkes — Oną ir Mari
joną ir gimines, o Lietuvoj brolį 
Vincentą, dvi pusseseres — Kot
ryną ir Marcelę.

Kūnas pašarvotas, randasi 5617 
W.‘ 63rd Place, Clearing, Tel. 
Prpspect 6012.

Laidotuvės įvyks 
gūžės 16 dieną, 9 
namų bus nulydėtas 
kapines.

Visi a. a. Jurgio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse įr suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ' *

Sesuo, Švogeris, Anūkės 
' ' ir Giminės. * * «

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tel. Yards 1741. S. M. SKUDAS

Lietuvis i . ■
GRABORIUS |R BALSAMUOTOJAS 

■Didele ię graži koplyčia dykai

718W.18St.
Tel. RottfcVelt 7532 ■

Gyvenąs po numeriu 6153 
So. Kominsky avė., šį rytą 
tapo autonwbiliaus užmuš
tas. Gimines prašomi greit 
atsišaukti, nes kitaip jo Jau
nas bus atiduotas j miesto 
globą.

John Janus,
6153 So. Kominsky avė.

Tel. Prospect 7393

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12; 1 iki 3 * ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

Pbone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvauket Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
.» Room 1502' 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 IV. Washington St. 

Cor. Wasbington and Clark St*. 
Ofiso T<1. Central 2978 - 

Namų Tel. Hyde Park 3395

GYDYTOJAS

Ofisas: 3102 So. 
arti 3lst Street

Valandos: 1-—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomis it šventad. 10—12 diena

Šimtai aeroplanų atlėks 
Chicagon

AMĘ.ULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTJ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramą 
patarnavipaą. kuomet jįs yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & 00.
/ / JUŠŲ- GRABORIAI

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
c Visi Telefonai YARDS ,1741Jc 1742 ’’ ' " '•

Telefonas Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
NuO 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3202

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
/> arti 47tb Street «

JURGIS ŠIAULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 13 dieną, 6:00 valandą Va-, 
kare 1931 m., sulaukęs,136 metų 
amžiaus, gimęs Erubiškių kaime, 
Eržvilko valse.. Tauragės ap.

Paliko dideliame ‘nuliudime 
dukterį Oną, sūnų Jurgį, brolj 
Antaną, dvi, pusseserės — Leoka
diją ir Barborą ir gimine*. Lietu
voj motiną, du broliu ir dvi se
seris.

Kūnas pašarvotas, randasi J. 
Radžiaus koplyčioj 668 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks subatoj, gegu
žės 16 dieną, iš koplyčios į Die
vo Apveizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jurgio Šiaulių gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir «at$i$v*ikini-

Victory 0561 
9 vakare

Ketv. ir Subatos vak 
Ser. ir Pėtnyčio* vak.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir •

> Balęąmuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. • Kaina prieinama

3319 Auburh; Avenue
CHICAGO, ILL.

Lietiiviaf Gydytojai
Re*. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALĄTORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

(irabortat x 

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

• ■ i ,



., • • v

Tarp Chicagos 
Lietuvių

s • i F **.»/• ’ U • • * v'.

D. L. K. Vytauto Draugija, laikys 
mėnesinį susirinkimų sėkmadienyj, 
gegužio 1? dienų, i2xval. dienų, Gnl- 
cbgos Lietuvių Auditorium svet. '

Nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turima svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi >kurie esate pasilikę su mo- 
kestimis, tai būtinai apsimokėkite, 
hes liksite išbraukti. P. K. nut. rašt.-

munšriisi^si

. $

ii
šeštadienis, geg. 16, 1981

... i r, ...i ji, .. _ _

Pranešimas Piknikų 
Rengėjams

Kas tiktai rengiate šią 
vasarą piknikus, nepamirš
kite vartoti iš Lietuvos BI
RUTĖS skanias saldaines. 
Birutės saldainės labai tin
ka lošti lygiai-nelygiai ir 
duoda DRAUGIJOMS labai 
gražų pelną.

Todėl Gerbiamieji, rem
kime savo pramonę, ir vai>- 
tukime Birutės saldaines. 
Meskime paprotį vartoti žy
diškas saldaines, kurios nei 
»avo skoniu nei gerumu ne
gali prilygti Lietuvos Biru
tės saldainėms.

Taipgi pas V. M. STUL
PINĄ galite gauti ir viso
kių valgomų prekių iš Lie
tuvos. Visados kreipkitės 
pas:

V. M. Stulpinas
3255 So. Halsted Street 

Tel. Victory 6122 
CHICAGO, ILL.

PASTEBĖKITE 
ŠIAS KAINAS 

Pigesnių nebegali butil

1926 JORDAN QQa
De Lux Sedanas VWV 

Klauskite pardavėjo

Modelio 314 CADILLAC 
Custom De Luxe

1930 CHEVROLET 
COUPE

5,000 mylių

1928 CUSTOM
HUPMOBILE

1929 TOWN SEDAN FORD Bargenas
Klauskite apie jį.

Kiekvienas karas yra pirmos klesos 
. stovyje

Cash ar išmokėjimais.

ARCHER BUICK 
COMPANY 

KAMPAS ARCHER IR 
KEDZIE AVĖS.

Tel. Virginia 2400 ,

$775
$450

$475

PRANEŠIMAI
Margučio Piknikas 24 gegužio 

černausko darže. Dovanų duoda
ma “cash” pinigais: $50.00, $25.00, 
$10.00 ir $5.00. Įžanga 50 centų. 
Galite įsigyti tikietus išanksto Mar
gučio ofise.

Lietuvos Dukterų Draugijos mė
nesinis susirinkimas jvyks šeštadie
ni, gegužės 16 d, 7 vai.' vakare pa
prastoj svetainėj. Narės malonėkite 
visos būtinai dalyvauti, nes randa
si naujų reikalų apsvarstymui ir 
turėsim išrinkti darbininkes dėl 
išvnžin^.jmo kuris atsibus 17 d. ge
gužės (sekmadieni), Svilainio darže 
nrieš Tauitškas kapines. Visos tu
rim dalyvauti šiame išvažiavime, nes 
bus gera muzika ir šiaip visękioš 
žaismės. Taipgi keliolika dovanų lai
mėjimui. Reinas skiriamas bedar
biams. Visi ir visos išvien prie 
labdaringo darbo Kviečia visus šir
dingai.—Draugija L. Dukt.

Chicagos Lietuvių Choro Pirmyn 
dainų pamokos atsibus panedėly, gegu
žės 18 d., Meldažio svetainėj. 7;30 v. 
vakare. Visi choro nariai būtinai susi
rinkit! laiku, nes turime prisirengti prie 
papuošimo Kapų Dienos, kuri bus ge
gužės 30 d. Choro * Valdyba.

North Side. Jaunuolių draugijėlė Bi
jūnėlis rengia puikų įvairumų vakarą su 
perstatymu linksmos komedijos “Jonuko 
Liga” ir daug įvairių pamarginimų: dai
nų. baleto,, monologų, muzikos ir tt) Po 
progtatho šokiai. Atsibus šeštadieny. 
7:30 vai. vak.,’ Gegužės 16 dieną, Ma
sonu Temple svetainėje, 1547 N. Lea- 
yitt St, „hetoli North > Avė.

• —Kviečia Komitetas.

Pbone Humboldt 85? 9
_ ' A

Biblijos Studentų ; 
PROGRAMAS

Iš Radio
WCHI Stoties 
1490 idlocycleb

Nedėiioj, gegužio 17 
nuo 3:30 iki 4:30* po pietą 

Chicagos laiku
Khlbėš '

. F. ZAVIST . >
Temoje: » 

“GYVOJO VANDENS 
VfeBSMfiŠ” z

Ir dar bus į klausimus 
atsakymai.

... i.^^uUmi^u.iil.. .-M!, .„.i, ./■_. " u,......... ... h-r>^. ■ , , ,,

C LA S SI r IE D A DVERTISEMENTS Į
»!!'! 1".'.' IF!'!!!//1!' ■^■'^Ąįll/Ų 'j' l'l,*'*į‘l'l1 ■■"■*■,.■1 i i Hfi-ęįrįihį^i i-, n .ii.iiiri ii . į,/ i ii» ii*, ui į ,, )

Automobiles . For Rent Business Chance» I Real Estai* For Snl»
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS v
Pirm pirkimo niiujO batų, širdingai 

prašau atsilankyti ir Pamatyti naujus 
1931 NASH ėtitortiobilius sii vėliau
sios mados ititomatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekihiais it /kidis ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokiail ^riėlųkmai kuinas, , 

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė. .

Lafayėtte;2082

PASIRĖNDUOJA 6 kambarių švie
sus flatas,.... karštu vandeniu šildomas.
Pigi tend|. 4522 So. Turnėr Avė., arti 
Archer’ Avė.

■. J..............................  .. ...
.........................  .*............■ i. i ..................................................................... ............................................

VISTŲ farrna Chicagoj, moderniški 
budinkai, daržai užsėti, arti strytkarių, 
renda pigi. 3514 So. Francisco. .. 

. ... ,

. Business Chancet
Pardavimui Bintai

'PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė su visomis mašinomis. 4 kam
bariai gyvent, priešais mokyklą. Nemo
kantį išmokinsiu. 4523 WaUace St., 
Tel, Canal 6394.

1608

cz-^^htailor
Room 704-705 

MlLWAUKEE AVĖ.. CHICAGO

Pilnas patarnavimas jūsų karui
Washing ar grtesing $1.00. Simonizinų. 
Geriausias gasas ir aliejus — patenkini

mas kostumeriams
AUBURN GAS & GREASING 

STATION 
35th & Auburn Avė. , 

M bloko į vakarus

........ Į h' 1 --------- -
BUICK VĖLTAUSip MODELIO , 

MASTER 6 SEDANAŠ '(
Mano išvažiuotas tiktai 8000 mylių 

ir' yra kaip didžią išėjęs iŠ dirbtuvės. 
Jus negalėsite Suprasti kaip gražus šis 
karas yra; jei /neateisite ir patys jo ne
pamatysite, 'Šeši originali,ii balloon
tairai kaip nauji. Aš rūpestingai karą
prižiūrėjau ir jis ,kiekvienu žvilgsniu yra 
visiškai naujas. Kainavo man virš
$1850 tfurnpą laiką" digžl.' Aš (tiriu 
tuojaus sukelti/pinigų it paaukosiu jį 
tiktai už $32>. Turi būti cafsh. 2238 
North Saivyer Avė,,' Apt. I.

T

* RENDON 4 kambarių flaas. 
patogumai, $10.00,, 

228 W 47 St.
?’• . ...... o-   ,—

Visiv

PARDAVIMUI groserio biznis, iš
dirbtas 11 metų, tirštai* apgyventa ^vie
ta. Priežastį patirsit ant vietos, 
ma pirkti su namu ar be namo, 
liepkite pas įgaliotinį sekančiai: 

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
3647 Archer Avė.,. 
Tel. Virginia 0757

Gali-
Atsi-

' Specialistas gydymo chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti neral&lo Jumis išgydyti, aūilan 
kykit pas mane. • Mano pilnas išegzaminavi- 
man atidengs Jūsų tikrų ligų ir Jei aš atsi
imsiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryB. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda.' bet pats pasakys 

> yra.ix> galutino ISceraminavimo—kaa jums

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson netoli State

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. ^Nede- 

lioj nuo 10 rvrn iki 1 po pietų.

St.

po

Lietuvių Drabužių 
Krautuve A

DIDELIS PASIRINKI-
MAS PAVASARINIŲ ir JMfll \) 

VASARINIŲ , 
DRABUŽIŲ. ‘ i'

už

VYRAM, MOTERIMS 11
Mergaitėms ir h

• VAIKAMS. ;

Geriausių išdirbėjų tavo ra: 
žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS 
2945 W. 63rd St. 

arti Rjchmond St.
, Tel. Grovehill 0989

Nedaliomis atidaryta nuo 9 iki linai 
t . vai. po pietų. ; ?
.........................."■■■■■ ■■HIIIII . .................................

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ
Dutch zBoy WBite
Lead 100 svarų f zfsee^r':'a’*«A

$10.98 ĮREAEN
Pure Boiled Linse 
ed Oil. gal. ,

$1.00
JĮIXgD
Mint,

4 colių-į ruberį įsodintas f* A 
šepetys ......     WWV

10 cSiekų popiera
rolė A'

M’* n-isratome bil» Kur

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard. 3998

SMUIKO LEKCIJOS
K lesa iš keturių, 75c kiekvienas 

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose /„ 

JOHN DIETRICH 
1124 W. 19 Place

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

<514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO.ILL.

Daktaras
Kapitonės

Specialistas iš;,,
GYDO VISAS LIGAS VYRU 1R 1 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOl 
Speciališkai gydo ligas pUvo^ plaučių, Inkstų Ir pūslės, uŽnuodijlmą krau- . 
jo. odos, ligas, žaizdas. , reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimąxir paslaptingas ligas. / Jėigu kiti tįė* 
galėjo iua išgydyti, ateikite čia jr persitikrinkite ką jis jums gali p a darni ' ’ 
Praktikuos per daugelį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. 1 Patarimas ;< 
dykai OFISO VALANDOS > Kasdie ouo 10 valandos * ryto iki I * 
valandai ir nuo 5-8 valandai rakate. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai / 

»4Ž0Q West 26 Su kmnpas Keeler Avė., Tek Cravrford '

WISSIG,
Pasauliniame Kate

Seno Krajaus
R MOTERŲ PER 26 METUS.

>3 ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

• fct'

CLASSIFIED ADS.]
- J^Uin on -1TTT. 1 . *—"* ^TTITn— -r*—   —

Educational V

MOKYKIS? BARBĖRYST6S 
AMATO el

I •

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
- šauk arba rašyk: &

INTERNATIONAL BARBER 
. COLLEGE,
672 West Madison Street

'.-z i

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų moksld 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 
mokslą į - devynis mėnesius; augštesnį 
mokslą į vienus metus. Amerikos Lie
tuvių M°kykloj* j*u tūkstančiai lietu
vių- įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir ..jums padėsime įsigyti abelną 
mokslą. . Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busit abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę. , '

Amerikos Lietuvių.
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas „

3106 So. Halsted St.
' CHICAGO, ILL.

■m i,,.r.T,?,,r.,rr,,;..4 ............. ..

CADILLAC NAUJAUSIO MODELIO,
• ’ .'.SEDANAS, . ; J t :
Aš >'esti priveistas paaukoti say.o ka

tą, kurį1 pirkau tik kėli mėnesiai atgal 
ir kiltį' iišVažinejąų tik.' kelis šimtus my- 
lių? t'Pilftai Jrehgfss. Geras origirialis 
užbaigimas? ' Tairal kaip Visiškai nau- 
ji. Karą reikia pamatyti, kad ji įver
tinus, nes jis 'yra tikrai Visiškai nau
jas karas.'”.''Aš esu ipriyėrstas parduoti, 
kad ''sukelti' pinigų, > Pirmas $375' pa
imk jį, Namie< visą dieną nedėtioj. 
2231 Notth Kedzie A Ve. Apt. L ' '

--------- ............... i.., ■> -------------------------

Financial

Skoliname Pinigus ant pirmo mor- 
gičiaus ant 3 metų U 6 'mėnesių. Ant 
6 metų ir 3 mžn. ir ant, 12 metų, už 
6%. •

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Hahted St.

PERKAME Lietuvos Laisvas 
paskolos BonUs. Kas norite 
parduoti, kreipkitės j Naujie
nas, Box No im.

PINIGAI
‘ ‘ S •' ‘ A -s.

Mc» skoltham 1 ano■ $50, iki $300
’ Neimam komiso

Nuošimti* mokamas, adt neišmokėto*
/ sumos . ■: ■'

Finance Corporation 
of Illinois

- Po valstijos priežiūra
3804 So. Kedzie Avė.

Business Service
' Biznio Patarnavimą*

Himleris io .iki Įo^ * diskonto 
WaH board 3c,. stogams $1. durys $1. 
garažo dury; $2- Naujai ir senas lųrn 
beris. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ųe- 
dėliotnis 9 iki 1. Abbott Lumber Co., 
5 201 W. Grand Avė,; Berkshire B 21

Lošt and Found

PRAŽUVO luo apie Norėk Jųdson 
PI. apie Novembėr 40, 1930. juodas su 
pilkai maišytas, . didelis, -medžiojimui šuo. 
su rudu snukiu, baltąs plėtraas aut kak
tos. $5.00 atlyginimo uz teisingą nu
rodymą ikųr randasi.'■ /'

JOSĘPH BALANDA, 
174.8 Grind St., '

C /.' ■ ' ■' ' Garįr, Ind.; •' ' - ,

Furniture & Fixtures •
- Rakandai. įtaisai. .

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir giras rakandus, kautus, 
dektrikinį -radio, lempžs' ir tt. su dide
liu sau nuostoliu iš priežasties perskirų. 
Rakandus vartojau 4 -mėnesius. , Vei
kite greitai. 6334 Sb. Cajifornia Avė.

• ' ■ ' BXTRAVM : ■' ' V

•ICE BOXBS PO $5.00
Pardavimui 49 Ice. B<>xes ■ geriausiame 

stovyjė, po 100 .svarų ledo įdedamas iš 
lauko ir iš vidaus.

Atsišaukite pas/džtnitorių
57)2 Rače Aye; 

kampas Wallėr 
Mansfield'283 i

t >>

. VASARNAMIS
95 mylios nuo Chicagos —- pasiren- 

duoja 28 kambarių kotelis. Elegan
tiškas įrengimas. Savininkas Chičagoje. 
Užtinteresudtus prašome kreiptis tiktai 
subątoj ir nedėiioj,

1632 W. Division St., 
arba rašykite ' z

Dotvagiac,/ Mich., Cyc,

, PASIRĖNDUOJA basement 
Štoras, kampinis, Už vieno iki 
dviejų blokų nuo, keturių mo
kyklų. Pigi Vendą. Tinka bile 
kokiam bizniui. Gera proga lie
tuviui. 6902 S. Talman Avė. -

BRIČHTOk PARKE tendon 5 kam
barių moderniškas, šviesus flatas, naujas 
namas, antros lubos. ■ z

44 24 S. Francisco Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir gro
sernė su namu arba atskirai. 821 W. 
34 St. Phone Boulevard 3379.

...—---------------- --------------- ,■ -r ■.-ii,.'

PARDAVIMUI pįgiai grosernė ir 
kendŽių štoriukas. Randasi arti dide
lio featro. Parduosiu už teisingą pa
siutimą. 35,40 So. Halsted St,.

' . . ——O-—-■ -

PARDAVIMUI greitai ‘ir pigiai bu- 
černė ir grosernė iš priežasties 'ligos, 
Nėra knygučių. 3423 S. Morgan Si.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU Lietuvoje ūkę, 29 hek
tarus, prie Šeduvos miesto, už teisingą 
5įsiūlymą. Be jokio maino, už cash.

urgii Jarašiūnas, 1116 Market St. 
De&lb, III.

RENDAI 4 ruimai. lat>ai puikioj vie
toj. Geistina lietuvis rendauninkas. Tik
tai $17.0Q. 3341 So. Irviųg Avė.

• PARDAVIMUI pigiai delicatessen 
ir mokyklos reikmenų sankrova. 
Mažas įmokėjimas. Atsišaukite: 908 
W. 50 Place. Yards 55310.

\ . N'ASLfe. .PAAUKOS
Packard' J vč1iąŲsiot Modelio Sedanas. 

Jis buvo stbradžiuj pef 10 tnėnesių ir 
yra bėveik nevartotas-. AŠ neturiu kis 
važiuotų mano; karu, todėl aš turiu jį 
parduoti. Kąrąs lyra pilnai* įrengtas su 
4 ratų brėkiais, bąllodn ' tairais kaip 
nauji ir daug ėxtraš. Rainavo man 
beveik $3,100, paaukosiu ji už tiktai 
$350; * >2538 UNbrth čalirornia AVe* 
4st flodr. j >'!•' .

■■''.į, įfc.-įį!lĮ'į,*.lĘ«įi 1^lįIi'ijiiiljt^iĮi ' lĮ>’j'*y<" ^'Įį*—įwii!'i“^ii«nilii,

HUPMOBĮLE -STRAIGHT 8 SEDAN
Vėiausio modeio, ,. Fiųarišinės aplin

kybės priverkia mine paaukoti savo ka
rą) Rų/lš*** f fil ' i>11hai' įrengtas su^ndaug 
extras. Kaps /manų išvažiuotas tiktai 
,9,000 mylių ląbąi . atsargiai turėjo ge
riausią jpriežįųrą. Man. labai reikia 
pinigų ir turiu tuojau^ parduoti karą 
Priimsiu $275;/n 1945 South Central 
Park Avėfi netoli Ogden Avė.,' Ist fl.

Furnished Roonis
RENDAI kakbaryš pavieniam ar

ba vedusiai porai, 2 lubos. 7259 S. 
Talman Avė.

FARMA ant upės kranto, moderniš
ki . budinkai, sodnas ir miškas, parduo
siu arba mainysiu. “Aušra”, box 105, 
3^53 So. Halsted St.

RENDON' kambarys prie mažos šei 
mynos su visais patogumais pigiai.

’ 61 1 1 So. Albany Avė. ,
- ' . ' '■'. L"».V .1 . .

PARDAVIMUI, CADILLAC SPORT 
MODEL/VEttyUSIOSMADOŠ 

5 pasažierių, irisai mažai vartotas, pri- 
ginališkas .pemas.j.-j Norint įvertint reik 
pamatyt, nes'tai di&liš Vargetas.' . t', 

n 't!-. ųiUb,
Savįninką?rpatiko ^pasisekimas, tur 

būtį, tuoj ^parduotą^ |..y/-;’* .

WESTERN AUTO SERVICE 
' 4313-20 ŠoZWėstem Avė. 

' Tel. Ciriąf 7119
—. .,‘"7—"**■■■■»: »SS*. ■

' PARDAVIMUI karas, Chrysler 80; 
parduosiu pigiai arba mainysiu į pras
tesnį kitų,v arba mažą troką. Galima 
matyti kiekvieną / diėną, riedėtioj ligi 1’.

•'3^0;-SoKL<rive:;'Ąve.v

■ .................■ ■ • i- -
:■/ t •; Personai-■

...................-
į PAIEŠKAU vaikino, našlio ar gyv- 
našlio apsivedimui apie 35:i-Ml5 m,, tų- 
tų tųtiti,gerą1 darbą,EsugyjrhaMė.38 
m. iU bįedna. Stf jrifrtidb laišku atsiųs- 
kit fųtografiją i( parašykit apie saV(. 
, ........ Box 1295; X:;-.
E:: Naujienos: ■.■■ / '' /
■’ ?173^':S6.:vHalsted • St(^ ’ /,

RENDAI kambarys dėl vaikino arba 
vedusio! poros. ’ Galės ir virtuvę varto
ti. 2 lubos. 5846? So. La Šalie St. ‘

■ ' '•'Jf ■. ■ f ■ 'p • * . '■ 11.1’ ■ . ■ . i .

PASIRĖNDUOJA kambarys dėl mer
ginų at vaikinų, 6827- So. Maplevvood 
Avė., 1 lubos..

b f ’ • -i '-..ifru / -tW » I • ,
_____________ ____ __________________ ................. ..............................  ..

KAMBARYS iht rendos dėl vaikino 

su visais patogumais.
x 6831 S. Talman Av«.
A ,,

PA SIR E NDUO J A kambarys, du šei
mynoje. Kam reikąlirigas, prašau atsi
šaukti.. 7042 S. Campbell Avė. .

Aš, LOUIS. RAUDIS, likau apvog
tas naktį, balandžiu (At>ril) 6 -1 7 «• 
Tą niktį išlaužė šarttL ir išvogė kar- 
penterio tulšitf ir, tulšjų baksą. Tulbak- 
sis yrą'labui; znaįmut;; , Užpakaly ąųt 
zoviesų" yra dvi ausukės viršui ^prilaiky
ti; ant > Viršaus bakso stbra skurinė rari- 
įeną iyta ; fekturyj .daryta, ji buvo pa
trukusi ir mirto pertaisyta; iŠ galų yra . 
geležinės ’* rahkSehos/ ’ / Virštiš yra/ kaip 
kuparašE-yta vi«6s 3 .piuklams/;sudėti, 
įšpiąutąt medukas ir sklanstiš, kad pių- 
klai ^iteiškrištų;' Viduje bakso yra pa-
darytą mažoms tųlšimš sudėti 3 skyriai, 
per viHurL yra ilgesnis ir prie galų, ma
žesni, Baksas ne pentuotas, bet tamsiu 
yafriišių Mthišiuotąsi ant kampųC tdti 
btesipes .blekutes. Kas ttisiftgai. nuro
dys kur tastulbaksis yra, gaus $5, o 
j«į bus riėkalas, tajr ir daUgiau.# Likau 
biašUi'nuskriaustą^ A ' J 
f * LOUIS RAUDIS. ;

1708 $. Jėfferson-M,. tel. Canal 7016

Help VVanted—Mah

’ - REIKALINGA OMi jUtuvių vi
rėjas, 4403, S-, .Mozari St 11. lubos.

RENDAI * kambarys Vaikinui arba 
merginai bm mažos .šeimynos, karštu 
vandenili apšildomas. 1
; ( ■ 3437 So. Emeiald Avė.

■ " - - - ;

PASIRĖNDUOJA kambarys dėl dvie
jų ar vienai ypatai; šviesus ir moder- 
hiŠkąs» 4234 S. Mapleivood Aye<, 2 fl.
- -.......- - -------------------- -------- • .................. . ........ *■ ■

PASIRĖNDUOJA " kambarys* .vaiki; 
nui prie mažos Šeimynos. < (2ros lubos}, 
740 W. 31 St. . .. . .
c ' '■ . T *-'*'> l-T .1 "’:r t c1-/ -•/' / * ■

Miscellaneous
•^v-»">*<,‘*A*****,<**yij2iS*2»*********'**'*'*'***'*

/ ARDOME
Visą bloiįą augštos rūšies aptartmen- 

tinių namų prie 61 St. <ir EUis Ąve’ *r 
jfrie f45<20 , ‘N’ Claremoiit Avė, ; Par
davimui UŽ bargeho kainas storų lan
gai, grihdys, plytos, ’bhimbingas. apšil
dymo įrengimai. Visokio didumo lum- 
beėiš, "Pardavėjai .yirarant vietos, arba 
Šaukite Victory 0600. < v v <

.1 ..■/■' -/j- ’

Mušicallrtstjuinents
/ f Muzikos Instrumentai.. ~ ,*****'"' ' ' ' '

. EXTRAr turiu dvi. geras smuikas. 
Parduosiu pigiai, ųes esu bedarbis. Atsi
šaukite ntdęliomis arba vakarais. V. Ku- 
kanaųskas, 3225 Sp. Lowe Av|., 2 lubos

i i ' » . • > * V X • ’, • /
■' A.-.. * -Į........ - - - I...................................• .: .' .........  ....

ULsine&N Chamt
t l'ardavimui Bizniui

PARDĄVJMUI iučęrhė :arba jce 
črehm padorius, viena nogime parduoti, 
nebrangiai; geras biznis, sunku, abu biz
niu prižiūrėti. 2542 45th PI. /

. . i,..' . ...........’ , į'.'Lu,,,;;. i ĮfeJ
y PARDAVIMUI soft drinks parlor, 
arba mainysiu į, automobilių. Biznis 
išdirbtas per 20 ,-mefų/. , ‘

< 3415 Wallace St
N • ■ : , • ■ ..-.i •.........>■-■■■>»■■ ..... ■■.—I *1 ■■■■ s ■ ■ ■ i i
PARSIDUODA grbseris, -pigiai, geras 

biznis, .priežastis, vienai persųhku. turiu 
du bizniu. 3417 So. Union Avė,

^kRliA'YiMUI bučernė ir grosernė. 
Geras cash biznis, r Nebrangiai. 
/ . 2714 W. 47 Sė.’.,

KRIAUČIUS rtikiliuK - senyvo
žmogaii#1 **-'■ ■11
Valgis, guolis *•

PAAUKOJIMAS. \ 1029 Chevrolet 
Six. šedanaš. ėšitiitis piririos kje- 
sos' stovyje, kaip liaujas, $130 cash, 
likusius per’12 mėnesių. Telefonuo- 
kH Hemlock. 8710. " , ; .

. PARDAVIMUI vieno tono trokas, 
Chevrolet,-2 mėtų 'sehumb. PigliįL

1 2553 W.\69ib St.

žmogaus prie siuvimo ir prosinimo. 
Valgis, guolis — get'os išlygos. < 
z / 4613 Wentw6rth'-Ali.

\>w*<s*M%^**e*
PASIRENDAVOJA i naujausios 

mados kambariai, - karstu Vandenių 
apšildonri/ .shovver < bath,. slėcping 
porch, front pbrcB, Sti tl&tu gara- 
džitis dykai, 4Spduldinij Av.

PASIRĖNDUOJA 4 ir 5 kambarių 
flątai, Visi parankUinaį ^-ęlektrd, 
vanos. Pigini. 4213 ^ Canipbell Avė.

-i.:'. n,' ■'j? i i,-,„

PASIRĖNDUOJA už $ 15 j mėnesį 3 
šviesus; h Įvarus ’ kambariai, 
drobė ant virtuvės sienų. 913 1 

•• ĮA, ..U; I.tn. ;jilV T b l
,į 4 RUIMAI, yra. vaneįtio, 

Parsiduoda veidrodis dėl barbi 
atba ,4 krėšląnis. jr dJvi- širiki 
žilu kaip pus^ I^iri01sg į*

i Naujausios 
arstu Vandenų 

slėcpiii

aliejinė 
j W. 20 St.

ėndos $15. 
lėrnes, 2-5 

'/j.i'iha-

■<■
&■» x

barbi . 
;inkos už

i. -
' r v

PARSIDUODA Barbeėue Standas ant 
95 y ir Kcan Avė. /South Weėt ' kam
pas? ,

Real Estą te For Sale
. i „Nąmai-žemt Pardavimui

SAUGUMAS PINIGAMS
užtikrintas

6 • kamb. bungalow, karštu vandeniu 
apšildoma, moderniški įrengimai. Ran
dasi arti Marųuette Parko. "Kaina tik 
$5700, įmdkėt $3000.

2 flatų gražus muro namas, apšildo
mas ir garažas. Randasi gražiausioje 
MarųtietU* Park apitlihkėj, arti Western 
Avė. Savininkas priverstas atiduoti už 
$12,000, įmokėt $3l5OO. Vertas 
$16,000.

Biznio naujas muro namas, didelis 
štoras it 5 flatai. Randasi ant pačios 
lietuvių garsiosios biznio gatvės 69 St. 
1-mi morgečiai $20.000. Resiverio kai- ’ 
na tik $23,500, įmokei $3500.

6 kamb. muro bungalow, karštu van
deniu apšildoma, garažas ir platus lotas. 
Kaina tik $7700. įmokei $2500.

4 flatų gražus naujas kampinis muro '■+ 
nathas ir garažas. Randasi arti lietuvių 
bažnyčios Marųuette Parke. Mirtis šei
mos nario verčia pigiai parduoti arba 
mainys į jūsų leną namą. Gera proga.

5 flatų. gaspadoriškas namas, garažas 
ir platus lotas, Gera apielinkė. Re ri
dų neša į mėnesį $110.00. Bedarbis 
savininkai atiduoda tik už $9800, įmo
kėt $2500, arba daugiaus.

5 kamb. bu n galo w, karštu vandeniu 
apšildoma, garažas ir lotas 90x125. 
Randasi gražioje kolionijoje. Pigiai
parduodam arba mainysim ant' 2 flatų 
namo Marųuette. Brighton Park arba

Mar-
Bridgeport apielinkėse.

Rezidencijos lotas 30x125, arti 
qnette Pirko. Kaina tik $1500.

Biznio lotas ant 69 St., arti Western 
Avė. 25x125 tik už $2050.

Del platesnių informacijų apie šiuos 
ir kitus bargenus arba mainus malonėkit 
kreiptis kasdien arba nedėliomis pas

K. J. MACKE B CO. 
(Mačiukas)

6812 S. Western Avė.
* Tel. Prospect 3140

N AM AT—FARMOS
4 pagyvenimų geriausioj koloni

joj, kaina $4,800, jmokėt $300. mai
nys ant lotų. |
> 65 mylios nuo Chicagos. 120 ake
lių forma su visais įtaisymais, gy- 
vuliais ir paukščiais. Kaina $8,500, 
imokėt $800. Savininkas mainys ant 
namo arba lotu. '

C. P. SUROMSKIS CO. 
, Real Eestate > 

2552' W. 69 St 
3222 So. Halsted-St. 

Vakarais ir nedėliomis 
Tel. Grovehill 0017. • ,

PARDAVIMUI farrna 100 akrų, juo
džemis su /moliu, Visa dirbama, 2 ak
rai girios.' Pereitą metą javų buvo vie
nuolika šimtų bušelių kviečių, devyni 
šimtai bušelių kornų, septini šimtai it 
pusė bušelių avižų, 60 bušelių dobilų 
sėklų ir daug kitokių javų. Tai geriau
sia farrna visame Šiame paviete. Triobos 
Al stovyje, 26 kiaulės, 600 vištų, 8 
karvės, 3 ''arkliai, visos mašinos ir pui
kiausi Jurnišiai. Žieminių kviečių 28 ak- 
tyi, kiti javai’'visi pasėti. Nuo Chica- 
gos.98 mylios, nuo South Bend 21 my> 
lia, nuo mus miesto 3 mylios. Dide
lė leika, visa katadžlais apstatyta, su 
didelėmis maudynėmis už 3 mylių., 

AGNĖS VYLIONIS.
R. 7, Box 126, Dowagiac, Mich. 
r,i 

PARMOSI FARMOS!
Dykai žemė., tik reikia užmokėti už 

triobas ir miškus. Apie Mauston it 
Kilbourn, Wik., prie upelių U gerų ke
lių ir yra ant mainų. Yra visokių kai
nų, pigių ir brangesnių. Atsišaukite 

JOHN BURBOTT.
k'..-4, • ,’ .- Mauston, Wis.(

n   i ii ii* ■ s** r i si i ihwi .nu—..

PARDAVIMUI .280 akrų po $150 
už akrą. 70 akrų miško, arti Fox 
upės ir arti cementinio kelio. Turi bu- 
ti’ parduota tuojaus už morgičių. Del 
platesnių žinių rašykite.

; M. KARPIS. 
’ Crystal Lake, Illinois.

.-4 .'■{J.C-J. . ,.ų—-
^PARDUOSIU arba mainysiu ant ge

ro namo ar biznio gerą farmą; 80 ak
rų žemės, geri budinkai ir gera žemė. 10 
karvių, 2 arkliai, padargai ir visas įren
gimas. Savininkas -
Ą A. KISSEL

Route 2, Box 146,
5 Custer,. Mich. f

........ )- —<■ ...........

IEŠKAU dirbamos farmos, ne mažes
nės. 40 aRerių. apie $5000 vertės. Taip> 
gi /šeimyninkės: Esu devedfs. Turiu
mainyti namą./be agentų.

FRANK SIMONS 
s ,-6602 So. Fairfield Avė. 

flat
* Chicago, Iii.

; ’ Exchange—Mainai ■
MAINYŠIU namą Chičagoje ant ūkės 

bile-kur, arba parduosiu pigiai. F. Kam- 
pikaš, 34*1.6. So. ĄJnion . Avė,

, į- i .iin II . ii 1 i ■ •* _  ' M—

NEGIRDĖTAS PASIULIMAS
PARDAVIMUI ar mainymui tikrai 

geram stovyje 3 augštų kampinis muro 
namas su štoru ir 5 flatais. Randasi 
ant gyvos biznio gatvės. Renduojasi 
už $181.00 į mėnesį. Vertas $20,000, 
parsiduos už ' $16,500 lengvom išly
gom. Dabar yra groserio biznis išdirb
tas 11 metų, lysas baigiasi, galima už
imti tikrai gerą biznį. Namo savinin
kas mainys į bile kokį privatišką namą 
nepaisant apielinkės. *

Mainimui beveik naujas vieno aUgšto 
muro namas 4u štoru ir 5 kambariai už
pakalyje; karšto vandenio šiluma; ran
dasi netoli didelio teatro, tinka bile ko
kiam bizniui. Savininkas mainys į bun- 
galow ar į kitokį privatišką namą. At
siliepkite dieną ar vakarais sekančiai:

/ JOSEPH YUSHKEWITZ.
< 3647 Archer Avė., •

Tel. Virginia 0757
—O---------

5 KĄMŠARIŲ stiprių plytų bunga- 
1d w, miegamieji (tarčiai, iatimtinai di
deli kambariai, nepaprastai gerai sutvar
kyti. Kaina $/,000, arba geriausias 
pasiūlymas, nes ši prapertė turi būti 
tuojaus parduota. Matykite savininką 
ant vietos.6318 S. Kolin Avė. arba ' . 
telefonuokite nedėiioj Hemlock 8371, ar 
paprastomis dienomis Fairfax 7858.

* -4 1 I I— 'K

TIKRAS BARGENAS 
w Grąžas *2* flatų muro namas, po 6 
kambarius, naujausi įtaisymai, ’ vertas 
$16,500, bus parduotas už $12,500, 
arba priimsiu morgičių ar lotą į mainus. 
Namas randasi arti Marųuette parko. 

Savininkas
' :. Telefonas Republic 5551

' BRIGHTON PARK 
DIDELIS BARGENAS

Namas su .bizniu, delicatessen štoras, 
biznis geras, namas 5 metų senumo,» 4 
kambariai užpakalyje, 2 karų garadžius 
parsiduoda už labai prieinamą kainą. Pi
nigų daug nereikia įnešti.

Taipgi turime Šimtus pasirinkimų, 
taip už cash, taip ir mainais, visokios 
rūšies biznių ię namų. Norint mai
nyti ar pirkti kreipkitės pas mus. .

- PAUL M. SMITH & CO. 
4425 So. Fairfield Avė.

; Lafayette 0455

PARDAVIMUI 5 kambarių kam- 
pinisxbungalow. moderniškas, karš
tu vandeniu šildomas. Nebrangiai.

7200 S. Rockwcll St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
13 Batų namas. Mainysiu,! mažes
ni anf Town of Lake ar Bridgepor- . 
to apielinkėse. Namas rendų nęša 
metams $10,000. Kas nori didesni 
narna pietinėje dalyje miesto, atsi- ’ 
saukite. Tel. Fairfax 4899.

\ RAKAUSKAS.
- ,i.m į, ; u....... .... ;         n  ;■  

COTTAGfe mūrinis su 2 karų gara- 
džiu, mąderhiškas, labai gražus yardas 
su medžiais ir gėlėm. Lotas 100x180. 
Reikia matyti, kad įkainuoti.

225 > W. 107tb St.
NORIU^mainyt barbernėm (arba par

duot).,., Nbriu apliėst Chicagą if~apsigy- 
Vetįt mažėsriiant miestely Hlinbjuje. No
rintis tokio maino *atsišaukit laišku. J. 
Barbcr, 5744- S. Troy Su Chicago, .11,1.

IŠSIMAINO restaurantas ant automo- 
biliaus arba cottage. Naudokite? proga. 
Fų G, Lucas Co„ 4108 Archer Avė.

' > - --- - -

BUNGALOW 8125 So. Morgan 
St., 35 pėdų lotas, 6 kambariai, dideli 
porčiai, 2 karų garažas, karštu vande
niu šildoma, 2 vaisių sandeliai, plieno 
konstrukcijos.

Tikras bargenas už cash. j

Ateikite tuojaus.
.... uiii . .. ....

PIGIAI ŽEMĖ
Parsiduoda 2 akeriai -žemės prie 79th 

ir Archer Avė., tinkama dėl daržovių ar 
vištų .farmos. . Gasas ir elektra įvesti, 
kaina pigi. Mainysiu ant mažo namo 
ar gėlų lotų.

JOSEPH VILIMAS
• k 4556 So. Rockwell St.

Virginia 2054 .

/ CIGARŲ, saldainių, Ice crtą'm pariori' 
Sandwich Sbop ir delicątessęii sankrova 
greta Bjltmore teatro. < Duosiu"lysą, ar
ba, jei norėsite, perkelsiu į bile ,vittą, 
kurią jus pastrigsite;5 Puikus, f beturės,. 
soda ę/otintain. booths, stiaVn stalai,: 
popcorn mašina, slaiseris, svarstyklės, le-į 
dalini, sienų keisai, cigarų ir saldainių 
Reisai it tt. Vilti* įrengimas .kainavo 
virš $4,000. Parduosiu viską UŽ 
&L400, ' arba . geriausį greitą pasiūlymą. 
Išmokėjimais, jei norimą. ' Matykite 
adresu 2j048 W._ piyięidn Šri ir . duokit? 
savo pasiūlymą Bender & Co., 155 N. 
Clark ^t., ;kampas Raįiidųlph St., tel. 
Randolph 0905;.
;/ ■ljyiim.,Ą i, įiĮllĮl', l>«»»lllli; .ii , I I I—»i,llll-««R>llll

GROSPRIS,' mokyklų reikmenų ir 
iče c re am krautuve, taipgi parduosiu soft 
jrinks iŠvežiojimo troką ir su visais 
ko^tumeriais, galima pirkti ir atskirai. 
Priežastis pirdaVimo apleidžiu miestą.

2i>Q,0 W, 40 St... ..
i . • • , “ A-**

virJ $4.000.

Real Estate ForSale
Namal-ŽemS rardavimul

Paul M- Šmith & Co.
REAL ESTATE

> LOANS ® INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namiis. 

jotus, farmas, biznius visokios rųšits. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ai 
kžs yra, Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis, i Teisingas ir greitas 
patarnavimas. . . . ,

4425 So. Fairfield Avė.
Td. Lafayette 0455 

.. . .........,,,...... ,, „ ..................... >
PARDAVIMUI 5 kambąrių mūrinėA. '.L, it. ... w

bungalow, A-l stovyje labai pigiai.-Ap 
leidžiu miestą. 6,131 S.' Albany Avė.

I -v' • 
y.:‘
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PARDAVIMUI 2
Rpbey St. Ir 68 Place, 50x125, geras 
d^l gas stoties. * Kainavo $8500. da
bar parduosiu už $4 500. '

Cašb $1000.
AtsiŠaukit.

ANTON GRINA 
4038 Archer Avė.

• .".L ’’ ' ‘

lotai, kampas

.Kainavo $8500, da-

toru




