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Maskva Siūlo Kinam 
Taikos Sąlygas

Sovietai sutinka pradėti taikos derybas, 
jei Kinai priimsią rusų paskirtą naują 
direktorių Rytų Kinų geležinkeliui

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
27. — Kinų užsienio reikalų 
departamentas gavo telegra
mą iš savo ministerio Berlyne, 
Čiango Tsopingo, kuria jis pra
neša, kad sovietų ambasadorius 
Berlyne, eidamas sovietų už
sienio reikalų vicekomisaro Ka- 
rahano instrukcijomis, pain
formavęs jį, kad jeigu Nanki- 
no valdžia sutiksianti priimti 
paskyrimą naujo sovietų Rusi
jos direktoriaus Rytų Kinų ge
ležinkeliui, tai Maskva sutik
sianti tuojau pradėti taikos1 
pertraktacijas su Kinais.

Iš pradžių sovietų sąlygos 
deryboms pradėti buvo tokios, 
kad Kinai atsteigtų Rytų gele
žinkelio status (juo prieš jo

paėmimą, paleistų iš arešto 
sovietų geležinkelio štabo na
rius ir atsteigtų vieton buvusį 
sovietų direktorių.

Kinų vyriausybė, kuri nors 
nepraranda vilties, kad kliūtys 
į taiką bus Kalų gale nugalė
tos, dabar vėl telegrafavo Vo
kietijos vyriausybei, prašyda
ma, kad ji pasiteirautų, ar so
vietų kareivių bandų puolimai 
į Mandžuriją daromi Maskvos 
įsakymu, ar savavališkai. Te
legramoj sakoma, kati Mask
vos vilkinimas atsakyti j pir
mą Nankino vyriausybės pa
klausimą lyg parodas, kad ji 
norinti šisisukti nuo atsakomy
bės dėl sovietų kariuomenės 
žygių Mandžurijos sienoj.

[Atlantic and Pacific Photo]

Mrs. Richard O’Connor, 22 m., iš Dover, N. J., su savo sū
num Richard. Ji nesenai tapo išrinkta kaipo Amerikos gra
žiausia jauna motina.

Kautynės tarp žydų 
ir arabų Palestinoj 

vis nesiliauja
Musulmonų puolimuose daugiau 

kaip šimtas žydų ir tiek pat 
arabu krito v

JI MJUZOLIlMAS, Palestina, 
rugp. 27. Per keturias dieius 
kautynių tarp musulmonų ir 
žydų, užmuštų žydų yra jau 
daugiau kaip šimtas, jų tarpe 
penkiolika Amerikos piliečių, 
Rabinų kolegijos studentų 
Hebrone. Beveik tiek pat yra 
užmuštų ir arabų. Daugytė 
yra sužeistų.

Šiuo tarpu pietinėj Palesti
noj netvarka truputį aptilo, 
bet užtat nauji dideli neramu
mai kilo žiemių vakarų Pales
tinos dalyse, ypačiai apie Hai- 
fą. Arabų puolimai atsikarto
ja Tel Avive, vienų žydų mies
te, ir Jafoj, kur britų policija 
buvo priversta šauti. į minią, 
puolusią valdžios įstaigas. Čia 
penki arabai buvo nukauti ir 
trisdešimt sužaloti. Tel Avive 
šeši žydai ir daugiau kaip dvi
dešimt musulmonų krito negy
vi.

Vyriausybė pradėjo nugink
luoti žydus, bet sako, kad ara
bai gauną ginklų ir amunici
jos iš Užjordonio.

Dabar Jeruzolime yra apie 
100 britų kareivių, ir laukia
ma atvykstant daugiau sustip
rinimų iš dviejų Anglijos karo 
laivų Jafoj.

ANTIGO, Wis., rugp. 27. — 
Automobiliui, kuriuo jie va
žiavo, ištrukus iš kelio ir siisi- 
kulus į medi, Fred Grignon, 
28, indėnas, užsimušė, o šofe
riu vęs Henry Jacobson susiža
lojo. Nelaimė atsitiko kely ne
toli nuo Keshena Falls.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: \

Bendrai gražu ir vėsu; dau
giausiai vidutiniai žiemių rytų 
ir rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 63° ir 67° F.

Šiandie saulė teka 6:10, lei
džiasi 7:32. Mėnuo teka 11:52 
vakaro.

Oro katastrofos
Užsimušė automobilių milionie- 

riaus Packardo sūnūs

DETRO1T, Mich., rugp. 27. 
— Netoli nuo Gross Isle, Mieli., 
užsimušė Warren Packard, au
tomobilių fabrikinihko sūnūs, 
35 metų amžiaus, jo aeropla
nui nukritus žemėn iš 1,000 pė
dų aukštumos. Aeroplano pilo
tas, Talbott Barnard, pavojin
gai užsigavo.
Italų lakūnai užsimušė jų aero

planams .susidūrus ore
ROMA, rugp. 27. —- Jų aero

planams susidūrus ore, 3,000 
pėdų aukštumoj, užsimušė avia
cijos studentai, serž. S. Pero- 
caro ir serž. Arnaldo Rossetti. 
Nelaimė atsitiko viršum Ca- 
meri aerodromo.

Du aviacijos reisų dalyviai 
užsimušė

BOSTON, Mass., rugp. 27.— 
Aviatorius “Red” Devereaux, 
newyork ietis, ir jo mechani
kas Edward Reiss užsimušė, o 
Devereaux žmona tur būt mir
tinai susižalojo, jų aeroplanui 
nukritus čia iš 800 pėdų aukš- 
mos ir susikūlus. Devereaux 
aerolpanas buvo vienas daly
vaujančių aviacijos Philadel- 
phia-Cleveland reisuose.

Sprogimas Pennsyl- 
vanijos kasyklose

Kelios dešimtys angliakasių už
daryti urvuose, bet užmuštų 
žinomas dar tik vienas

WIIjKES BARBE, Pa., rugp. 
27. — Pennsylvania Coal kom
panijos kasyklose Hughestowne, 
netoli nuo Wilkes Barre, šian
die po pietų įvyko smarkus 
sprogimas, dėl kurio kelios de
šimtys angliakasių liko urvuo
se uždaryti. Užmuštų kol kas 
žinomas tik vienas darbinin
kas, Peter Delaquinta.

Sprogimas buvo taip smar
kus, kad meistely daugelio na
rni) langai išbyrėjo ir kaminai 
nugriuvo.

TOKIO, rugp. 27. — Iš pie
tų vakarų prefektūrų praneša, 
kad ten labai paplito miega
moji liga, kuria jau 73 asmens 
mirė. Įregistruotų susirgimų 
dabar yra 202. Skaudžiausiai 
paliesta Okajama, kur dešimt 
asmenų mirė, o dar 113 serga.

Suėmė “baltųjų ver
gių” prekiautojus su 

11 merginų
BERLYNAS, rugp. 27. — 

Lenkų sienoje tapo suimti du 
žydai, Rosenštcinas ir Stab- 
žinskisj kurie gabenosi su sa
vim vienuoliką jaunų merginų 
į Paryžių, šešios jų buvo krik
ščionės, o penkios žydaitės.

Suimtieji tvirtino, kad mer
ginas jie vežą i Paryžių šokti 
ten baletuose, tačiau iš suras
tų pas juos dokumehtų pasiro
dė, kad abudu areštuotieji bu
vo tikri “baltųjų vergių’’ pre
kiautojai, kurie visas tas vie
nuoliką merginų norėjo par
duoti į prostitucijos namus vie
nam Argentinos merginų pre
kiautojui.

Iš jų dokumentų taip pat 
buvo susekta, kad tuodu žy
dai yra išvilioję j užsienį ir 
pardavę į prostitucijos namus, 
daugiausiai Argentinoje, šim
tus nekaltų mergaičių.

Sukilėliai Venezue- 
loj esą “galutinai 

išnaikinti”
KARAKASAS, Venez., rugp. 

27. — Vidaus reikalų ministe
rijos paskelbtas pranešimas 
sako, kad revoliucininkai, ku
rie per pastaras kelias savai
tes operavo Sucre valstijoje, 
dabar tapę “galutinai išnai
kinti”. Valstybės fondai, ku
riuos sukilėliai buvę pasigro
bę, tapę iš jų atimti, taip pat 
esą konfiskuoti jų ginklai ir 
amunicija.

“Miss Mexico” gražuolė 
nušdvč savo vyrą, tu- 

rėjusj antrą pačią

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
27. — Maria Teresa de Landa 
de Vidai, kuri 1928 metais gra
žuolių konteste Galvestone lai
mėjo “Miss iM,exico” titulą, nu
šovė čia savo vyrą, gen. Moses 
Vidalą, paskui bandė pati nu
sižudyti..

Padarė tai sužinojus iš vie
tas laikraščių, kad jos vyras, 
gen. Vidai, prieš vedimą jas 
jau buvo vedęs kitą žmoną, 
kuri dabar apskundė jį dėl bi- 
gamijos — turėjimo dviejų pa
čių.

Tvanai Bulgarijoje
Radomiro apskrity trisdešimt 

žmonių prigėrė

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 27. 
— Kai kuriose Bulgarijos da
lyse kilo stiprus potvyniai. 
Ypačiai jie katastrofingi Ra
domiro apskrity, kur, kaip pra
neša, trisdešimt žmonių pri
gėrė.

Išsiliejusios upes sulaikė pa
galbos traukinius, taip kad jie 
negali pasiekti užlietų Gorea, 
Dikakdža, Dobia, Dugano ir 
kitų miestelių bei kaimų, ku
rių gyventojai gelbčdamies 
nuo tvano, daugely atvejų bu
vo priversti susikraustyti ant 
savo namų stogų.

Zeppelinas gal šian
die bus Chicagoj_______

Jeigu oro svečias, milžiniš
kasis vokiečių dirižablis “Graf 
Zeppelin”, savo kelionėje iš 
Los Angeles į Lakehurstą skris 
per Chicagą, tai šiandie čia jį 
pamatysime.

Paskiausiomis vakar žinio
mis, 5—6 valandą vakaro “Ze
ppelinas” lėkė per Texas val
stiją. Ar jis skris per Chicagą, 
pareis nuo oro sąlygų.

Anglijos sosto įpėdinis 
išmoko pats aeropla

nu skraidyti
LONDONAS, rugp. 27. — 

Daily Mail žiniomis, Velšių 
princas, Anglijos sosto įpėdi
nis, djabar pats patapo aviato- 
riuin, ir esąs neblogas pilotas. 
Aviacijos pamokas jis slaptai 
ėmęs aerodrome netoli nuo 
Londono, o jo instruktorium 
buvęs eskadros vadas Don, 
kuris paprastai pilotuoja prin
cui jo kelionėse aeroplanu.

Musulmonų vadai šau- 
kia arabus paliauti 

neramumus
JERIUZCMMAS, Palestina, 

rugp. 27. — Politiniai musul
monų vadai šiandie išleido at
sišaukimą į arabus, grauden
dami juos paliauti puolimą žy
dų.

HAAGA, Olandija, rugp. 27. 
— Vakar čia atsidarė tarptau
tinis oro trafiko kongresas, ku
riame dalyvauja dvidešimt 

trys oro tratfiko draugijos, at
stovaujančios dvylikai valsty
bių.

Lakūne Thaden lai
mėjo moterų avia

cijos lenktynes
C'LEVELAND, Ohio, rugp. 

27. Moterų aviatorių lenk
tynes skersai kontinentą, iš 
Santa Monica, Ca!., i Cleve- 
landą, laimėjo Mrs. Louise 
MoPhetridge Thaden, pitts- 
burghietė. Savo aeroplanu ji 
1,530 mylių kelio perskrido 
per 20 valandų ir 19 minučių.

Antrą reisuose vietą laimė
jo Gladys O’Donnell, californie- 
tė, tą kelią perskridus per 21 
vai. 22 minutes.

Reisuose dalyvavo devynio
lika moterų aviatorių, bet Cle- 
velandą pasiekė tik penkiolika. 
Keturių keliones galo nepasie
kusių viena, Miss Marvel Cros- 
son, užsimušė, o likusios trys 
buvo priverstos paliauti reisus 
jų aeroplanams sugedus.

Kinų arsenalo spro
gimas Nankine

Užmušta žmonių ir padaryta 
didelių miestelių; mieste pa
skelbta karo padėtis

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
27. — Didžiausiame valdžios 
arsenale Nankino mieste va
kar įvyko baisus sprogimas, 
kuris sukrėtė visą miestą ir la
bai išgąsdino gyventojus. Po 
pirmo sprogimo buvo keletas 
kitų mažesnių sprogimų, ir ki
lęs arsenalo griuvėsiuose gais
ras ėmė greitai persimesti į ki
tus artimesnius trobesius. Ne
žiūrint menkų ugniai gesyti 
priemonių, didžiatįsiomis ug
niagesių pastangomis gaisras 
pavyko sukontroliuoti.

Kiek žmonių žuvo, ar buvo 
sužalotų, kol kas žinių nėra., 
bet sprogimų ir gaisro pada
ryti nuostoliai siekia apie pus
antro miliono dolerių.

Sprogimo priežastis taip pat 
dar nežinoma. Kaip paprastai, 
įtariami komunistai, bet galėjo 
būt ir kas kita.

Del įvykusios katastrofos vy
riausybė paskelbė mieste karo 
stovį.

‘Sovietų Žemė’ atlė
kė į Novosibirską
NOVOSIBIRSKAS, Sibiras, 

rugp. 27. Rusų aeroplanas 
“Sovietų Žemė”, kuriuo pasi
žymėjęs sovietų lakūnas' Se- 
mion šestakov su savo kompa
nionais antrą kartą bando 
skristi iš Msakvos į New Yor- 
ką, iš Kurgano atskrido į No
vosibirską.

Suėmė škunerj su $20,- 
000 svaigiųjų gėrimų
SAVANNA, rugp. 27. — Pa

kraščių sargybos botas suėmė 
juroj ir parvilko į uostą bri
tų registro škunerį IBetty R., 
gabenusį 990 keisų svaigiųjų 
gėrimų, vertės, kaip apskai
čiuoja, $20,000. Trys škunerio 
įgulos žmonės — du amerikie
čiai balti ir trečias negras — 
areštuoti.

Lindbergo žmona gavo 
jau piloto diplomą

WASHINGTONAS, rugp. 27. 
— Įgarsėjusio lakūno Charleso 
A. Lindbergho jauna žmona 
tapo taipjau aviatorė. Skraidy
ti aeroplanu ją mokė pats jos 
vyras, garsus Atlanto skridi- 
kas, ir prekybos departamen
to aeronautikos skyrius vakar 
suteikė jai aviatorės diplomą-

Kanada suėmė aero
planą su degtinės 

kontrabanda
WIND|SC<R, Ont., Kanada, 

rugp. 27. — Kanados policija 
ir muitinės agentai suėmė 
amerikiečių aeroplaną, užsiė

musį svaigiųjų gėrimų šmuge- 
liavimu iš Kanados i Jungti
nes Valstybes.

Aeroplanas buvo suimtas 
tuo metu, kai į jį buvo krau
nami iš vežimo 33 kaišai deg
tinės. Areštuotas aeroplano pi
lotas Ray Baumgartner, 27, iš 
Plymouth, Mieli., prisipažino, 
kad jis jau trečią kartą at
skridęs degtinės gabenti i 
Jungtines Valstybes. Aeropla
nas esąs ne jo, bet kitų tam 
tikrų žmonių, kurie jį pasam
dę-

Kanados vyriausybe davė 
jam pasirinkti: sumokėti $150 
pabaudos, arba eiti dviem mė
nesiam i kalėjimą. O aeropla
ną gali atgauti jo savininkai 
amerikiečiai, sumokėję $400.

Aliantai susi taikė 
dėl reparacijų

Anglija nusileido, sutikus pri
imti 78 nuoš. sumos, kurios 
ji reikalavo

HIAAGA, Olandija, rugp. 28. 
— Vokiečių delegacija repara
cijų konferencijoj šį rytą pra
nešė, kad visos penkios didžiu
lės kreditorių valstybės 
Anglija, Francija, Belgija, Ita
lija ir Japonija — pagaliau su
sitaikė dėl reparacijų pasidali
jimo.

Oficialiai pranešama, kad 
pasiektu susitarimu Anglija 
gaus 78 nuoš. sumos, kurios 
britų iždo ministeris Philip 
Snowden reikalavo kaip repa
racijų dalies.

Puolė prohibicijos a- 
gentų būrį, atvykusį 

kratų daryti
• ——————

WIN0<NA, Minu., rugp. 27. 
— Kai vakar vakarą į Winoną 
a tb urzgėjo iš St. Paul prohi- 
bicijos agentų būrys plačiau
sių šiame mieste “reidų” da
ryti ir svaigiųjų gėrimų ieško
ti, vietos gyventojai bombar
davo prohibicininkus akmeni
mis, išdaužė jų automobilių 
stiklus ir supjaustė šinas. Pro
hibicijos agentų tačiau nė vie
nas nebuvo sužalotas.

15-kos Metų
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausį 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
Lėktuvo katastrofa

KAUNAS. — Rugpjūčio 2 
dieną 5 vai. po piet grįždamas 
iš šaudymų, lakūnas leitenan
tas Mackus buvo priverstas 
dėl lėktuvo mašinos sugedimo 
nusileisti ant minkštos dirvos. 
Lėktuvo ratai įklimpo į dirvą, 
lėktuvas apsivertė. Lengvai su
žeistas lakūnas nugabentas li
goninėn, kurią rugpiučio 5 die
ną jis jau galės palikti. Lėk
tuvas taip pat apdaužytas.

Paleido iš kalėjimo de
monstrantus

KAUNAS. šiomis dieno
mis iš Kauno kalėjimo išleista 
9 asmens, karo komendanto 
nubausti po 3 mėn kalėti už 
ruošimą gegužės 1 d. demon
stracijos.

Surašinės Lietuvos ūkių 
turtą

KAUNAS. — Ateinančių me
tų vasarą Statistikos biuras 
manąs surašyti visos Lietuvos 
ukius ir jų inventorių. Tuo 
norima sužinoti, kiek piliečiai 
turi privačių gėrybių.

Kauno Teatro remontas
KAUNAS. Valstybės teat

ro remontas eina visu tempu- 
Kalbama, kad dabartinis re
montas parodę- didelių truku
mų anksčiau uvusiojo kapi
talinio remonto. Remontas kai
nuosiąs 80,000 litų.

Statys naujus Valstybės 
Operai rumus?

KAUNAS. — Kalbama, kad 
projektuojama statyti nauji 
teatrui rūmai, kuriuose butų 
tik opera, o gal ir baletas. Vie
ta esanti numatoma Maironio 
ir Daukanto gatvių rajone. 
Jau esą ir derybos vedamos su 
piečių savininkais p. Perkaus- 
ku ir p. Stankevičiene.

Latvija įsileis daugiau 
mėsos iš Lietuvos

KAUNAS. — Prekybos de
partamentų direktorių (Lietu
vos ir Latvijos) pasimatymo 
rezultate esą ties Latvijos sie
na busią įsteigta naujų perėji
mo punktų ir be to Latvija 
daugiau įsileisianti iš Lietuvos 
mėsos; mėsą Latvijos veterino- 
riai kontroliuosią muitinėse.
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DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS

Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronckus

Nekaltybė, buvusi 
dabar pradėjo darytis 
Senasis agrikulturalis 

kodeksas sudužo į ga- 
miesto gyvenimas lio-

‘ne- 
pa- 
ne- 
ge- 
šių

(Tęsinys)
Susilaikymas ir aistrų varžy

mas, kas buvo visai supranta
ma ir natūralu kaimo gyveni
me, agrikultūros amžiuj, dabar 
pasidarė sunkus ir nenatūralūs, 
kadangi industrialėj civilizaci
joj bent vyras mažiausia anks
čiau trisdešimties metų negali 
nei pamato turi vestis. Neiš
vengiamai kūnas pradėjo kelti 
revoliuciją.
dorybė, 
jungas, 
moralės 
balus ir
vėsi juo besivadavęs.

Industrialė revoliucija keičia 
žmonių papročius, rubus, dar
bą, religiją, ir jų moralę. Da
bar žodžiai “moralybė” ir 
moralybė” plaukioja tarpe 
mestų senovės uostų ir dar 
surastų naujų; niekas dar 
rai nežino, kaip suprasti
dienų žmogaus elgesius ir jiems 
prisitaikyti naujame industrijos 
ir miesto gyvenime.

Pereinamasis laikotarpis
Musų amžius yra kaip tik to 

žymiausios’ morąlės perversmo 
laikotarpis. Karas buvo su
griovęs visokius kooperacijos ir 
taikos papročius, sukurtus in
dustrijai ir prekybai vyraujant. 
Karas pripratino vyrus prie 
brutališkumo ir palaidumo, ir 
tūkstančiai grįžusiųjų į savo na
mus, rado juos’ dažnai morališ
ko sugriuvimo centrais. Tokia 
padėtis padarė pačią gyvybę 
niekam nebevertą, kas pasireiš
kė masinėmis žmogžudystėmis, 
ir paruošė kelią bandoms ir kri
minalui.

Karas ir jo padariniai atėmė 
milijonams žmonių viltį ir tikė
jimą į ką nors kilnesnio gyve
nime. Nusivylusioji gentkartė 
pasidarė cinikais, individualis
tais, ir numetė visus moraly
bės rubus, kaipo užvylusius lai
ke karo patyrimų. Seksualiniai 
stimulai išsilaužė iš savo kalėji
mų, kur juos agrikultūros ga
dynė dar tebebuvo uždariusi. 
Daugelis kaltina jaunuomenę, 
bet tas pereinamasis laikotarpis, 
arčiau pasižiurėjus, dar labiau 
yra palietęs pačius suaugusius.

Atsipalaidavę moterystės pan
čiai pripildė miestus įvairiausios 
rųšies divorsuotų, pabėgusių, 
pametusių, paliktų ir pamestų 
vyrų ir moterų, o taip jau ne
mažiau ir miesčioniškos mote
rystės ryšius tebelaikančių po
rų, kurie norėdami užvaduoti 
savo priverstino nevaisiaus tuš
tumų, ieško smagumo ir įvai
rumų įvairiausiose dirbtino 
“pasilinksminimo” įstaigose.

Tai yra tos rųšies žmonės', 
kurie maitina naktinių kliubų 
parazitus, ir kur gyvenime pa
klydę vienyšos bukinasi svaiga
lais ir bejėgiai duodasi apiplė
šiami gražių, bet plėšrių ir al
kanų žvėriukų, ieškodami pas 
juos kokio nors substituto savo 
meilės ilgesiui ir glamonėsiu al
kiui. Tie žmonės greit užkrė
tė plačias mases, ir jų pildomi 
pavyzdžiai pasidarė dienos ma-

da-Vienas pamatinis šaltinis 
bartiniam moralės laikotarpiui 
yra vėlybos vedybos. Bet ir 
čia ne tiek vaikai reikia kaltinti, 
kiek patys tėvai. Jaunimo in
stinktai yra sveiki, ir jie anks
ti atvestų prie šeimyniškų ry
šių jaunuolius č bet atsargusis 
tėvas ir pavydulingoji motina 
yra, kurie nedrąs’aus vaikino 
klausia, kiek jis uždirba, kad 
drįsta pasiduoti savo meilės 
kvaituliui. Piniginės mašnos 
išmintis yra pamatinė tėvų fi- 
dosofija; jie užmiršta savo bu
vusios jaunystės aistras ir ne
bemato, kad jauna širdis gali 
turėti priežasčių, kurių jų se
nos galvos nebesupranta.

Senesnioji generacija yra taip 
pat daugiausia nemorališka. Tė
vai tankiausiai patys pirma iš^ 
sinešioja, nusideda gamtos į- 
statymams, negalvodami apie 
žadamą gimdyti naująją kartą 
ir jos sveikatos imunitetą. Ne
mažiau gali būti pasakyta at
skirai apie moderniškąsias’ mo
teris ir jų šių dienų “moralę”. 
Čia nėra įžeidžiama moteris, 
motina, kuri gimdo ir ruošia 
naująją kartą bei giha žmonių 
vertybes.

Tas įžeidimas taikomas mo
terims, kurios daro komerciją 
iš savo gražumo, kurios parda
vinėja savo meilę už išstaigaS 
ir patogumus, kurios leidžia ede
nas galėdamos', dažydafnosi, 
pauderiodamosi, garbiniuodamo- 
si, ir (pagaliau) besipuošdamos, 
ir naktis flirtuodamos bei sma- 
guriaudamos. Tos moterys ne
turi vaikų, bet jos turi daug 
tarnaičių ir auklių, jei ne sam
dytų, tai atskirai naudojamų; 
jos neturi pareigų, bet turi be
gales reikalų; jos specializuojasi 
tūkstančiais kelių, kaip reikia

Spccialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs justi tikrų ligų ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ' " * ‘ ...
PO

tikrų specialistų, __ _
ir kas jutus skauda, bet pats pasakys 

galutino isegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.
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Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678
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nieko neveikti. Viso <to pasek
mės yra, kad jos savo vyrus 
nuvaro į suardytų nervų laužus 
ir savo išmonių įrankius; galų 
gale toks vyras pradeda paste
bėti, kad jis’ savo namuose yra 
tik darbo arklys, gražaus pa
razito vergas arba geriausiame 
atvėjy komisinis klerkas. Tai 
čia, o ne pakirptuose' mergaičių 
plaukuose arba trumpose suk- 
naitėse gludi musų gadynės ne- 
moralybčs germai.

Naujoji moralė
Mes stovime tarpe dviejų pa

saulių,—vieno mirusio, kito dar 
vos tik gimusio, ir musų liki
mas' yra chaosas galbūt visai 
musų generacijai. Susilaikymo, 
baimės ir grasinimų moralė, ko
kios mus mokino bažnyčia ir 
senoji draugija, privedė prie ne
apykantos, keršto ir karų, kurie 
pačią itą moralę sugriovė.

į prievartos’ ir teroro gadynę, 
ar ji butų uždedama draugijos 
ar bažnyčios vargu žmonija be- 
pasiduos grąžinama. Iš viso to 
chaoso palengva pradeda reikš
tis ir kilti žmogus, pats, savis
tovus, su naujomis pažvalgomis, 
nauja religija ir nauja morale. 
Pamatę savo akimis, kaip supu
vę buvę šventovės’ pamatai, ku
ri žmones tikino ir mokino, kol 
privedė ligi suirutės, žmonės 
dabar patys imasi būti savo fi
losofai, ir statytis gyvenimo ir 
minties sitemą, sutaikomą su

savo draugijos reikalais ir ata
tinkamą savo gadynės’ patyri
mams ir reikalavimams.

Darvinai padėjo naujajai mo
ralei pamatus, pastatydamas 
moralės pamatus ant pačios že
mės, o ne ant dangaus ir pra
garo. žmogus biologiškai yra 
individualus ir socialus gyvū
nas; individualystė yra reika
linga savęs išlaikymui, o socia- 
liškumas šeimynos, giminės, 
grupės ir pagaliau visos žmo
nijos išsilaikymui. Net žemes
nieji gyvūnai, .kaip skruzdelės 
ir bitės turi nepalyginamai au
kštą socialės instinktą, be ku
rio jos pavieniai neišsilaikytų ir 
turėtų išnykti.

Tas pats butų su žmonėmis, 
jei neturėtų to socialio instink
to. Ir juo žmonių draugija da
rosi sudėtinesnė, juo atskiro 
žmogaus ekzistencija, kaip in 
dividualo, darosi sunkesnė ir 
labiau priklausoma nuo kitų, 
juo socialis instinktas darosi 
stipresnis. Dabar evoliucija ne
be tiek pareina nuo atskiro as
mens, kiek nuo visos tautos. 
Tas pats yra su išlikimu. So
cialis instinktas’ moderniškoj 
draugijoj pradeda būti reikš
mingesnis, kaip individualis, 
nors socialis faktinai yra ne 
kas kita, kaip suma daugybės 
atskirų individualių.

Tad naujoji moralė gali būti 
apibudinta, kaip kooperacija 
vieno su visais, dalies su visu-

ma. Moralė tobulėja su ekono
minių ir socialių vienetų augi
mu. Dabar visuma, su kuria 
atskiros dalys turi harmonizuo
ti nuolat didėja, plečiasi su tuo, 
kaip gelžkeliai, garlaiviai, or
laiviai, telegrafo vielos ir radio 
bangos vis labiau sujungia į 
vieną visą žemę.

Kaikada prekyba ir bendri 
interesai sujungė atskiras gen
tis’ j tautas. Dabar dar plates
ni interesai ir pasauliniai ry
šiai jungia ištisas tautas į tarp
tautines grupes ir ruošia pa
matus tarptautinei moralei, ku
rioj visa žmonija pamatys ir

sutiks, kad nacionalizmo ir pat
riotizmo nepakanka, kad atei
ties moralė turi remtis tikruoju 
Humanizmu, tai yra kėlimu pa
ties žmogaus vertybes ir sugy
venimu, dirbant vienam už vi
sus ir visiems už vieną.

Gal būt, kad tikroji moraly
bė gimsta žemesniuosiuose pa
sidalinimo sluoksniuose, tuose 
kooperacijos bandymuose, kurie 
kas met auga ir daugely šalių 
pradeda išaugti į naujas socialio 
gyvenimo, bendro darbo ir ly
gaus pasitarnavimo formą. Ko
operacija, panaikindama skait
lingus tarpininkų parazitų luo-

Trečiadienis, Rugp. 28, ’29 

mus’, suves tiesioginiai gamin
tojus su vartotojais ir pašalins 
tą pražūtingą individualistinę 
kompeticiją, kuri buvo vienas 
iš didžiausių nemoralybės šal
utinių.

(Bus daugiau)

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

'to prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai
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NaujienųSkaitytojams
Jau gerokas laikas, kaip iš musų draugų ir skai

tytojų pusės buvo reiškiama pageidavimas, kad “Nau
jienos” skatintų lietuvių visuomenę atatinkamais skel
bimais spaudoje žymėti svarbesniuosius įvykius žmo
gaus’ gyvenime, kaip antai: mirimus, apsivedimus, ve
dybų jubilėjus, visuomeninės veikėjų darbuotės su
kaktuves, ir t.t. Kas seka Lietuvos laikraščius, tas 
galėjo pastebėti, kad tenai jau seniai tatai,yra prak
tikuojama. Tai yra įsigyvenęs paprotys ir pas kultu- 
ringesniųjų tautybių žmones Amerikoje; jų laikraš
čiuose (pav. čekų) nuolatos’ galima užtikti špaltų špal- 
tas, užpildytas tokios rųšies nuotykių pažymėjimais.

Ir kiekvienas pripažins, kad tai yra pagirtinas 
ir gražus įprotis. Iš tiesų, yra gražu, kai giminės ir 
draugai žmogaus, kurio gyvenime atsitiko malonus 
arba liūdnas nuotykis, išreiškia jam arba jo-šeimynai 
savo simpatiją ne tik mažam artimų asmenų būrely
je privatiniuose namuose, bet ir viešai, per spaudą. 
Laikraščiai juk paduoda žinias apie tokius atsitiki
mus, bet žinioje aprašoma tiktai faktai, o ne paro
doma, ką jaučia asmens, kuriuos tie faktai paliečia. 
Tuos jausmus gali parodyti tiktai jie patys, tam tik
rais pareiškimais spaudoje.

Pripažindamos teisingumą šitų nurodymų ir at
sižvelgdamos į tai, kad toks paprotys jau yra įsigy
venęs kitose tautose, kurių pavyzdžiu lietuviams vi
sai nebus gėdos pasekti, “Naujienos” nusprendė įves
ti šiuos keturis naujus skelbimų skyrius savo skil
tyse:

1. Vedybų pranešimai ir Pasveikinimai 
jaunavedžiams;

2. Užuojautos pareiškimai mirusiųjų šei
mynoms ir giminėms;

3. Sveikinimai 
ir

4. Jubilėjiniai 
roms.

Mes tikimės, kad
sinaudos šitomis progomis, o 
vo pareiga, kaip ir ligi šiol, patarnauti jai kaip ga
lint geriausiai. Kiekvienam norinčiam tuo ar kitu 
aukščiaus paminėtųjų tikslų padaryti savo pareiški
mą dienraščio špaltose, “Naujienos” mielai padės' tin
kamai sutaisyti žodžius, ir kainos už vietą laikraš
tyje bus visiems prieinamos.

Iš viso, ką “Naujienos” yra ligi šiol atlikusios 
per savo penkiolikos su viršum metų darbavimąsi, 
bus bene svarbiausia tai, kad jos nuolatos palaike ir 
stiprino visuomenišką ryšį tarpe gyvenančiųjų Ame
rikoje Lietuvos išeivių. “Naujienų” skaitytojų armi
ja šiandie — tai lyg kokia milžiniška šeimyna, kuri 
savo gyvu solidarumu ir dydžiu stebina kiekvieną, 
kas gauna progos arčiau su ja susipažinti. Kas gi, 
pavyzdžiui, sutraukia galingas žmonių minias į “Nau
jienų” piknikus ir koncertus, jei ne tas jausmas, ku
ris kiekvienam jų pasako, kad jie yra artimi kiti ki
tiems? Mes neabejojame, kad tie budai viešai reik
šti kits kitaip savo užuojautą, džiaugsmą arba pagar- 

i bą, kuriais naudotis dabar siūloma musų skaityto
jams, prisidės dar daugiau prie šito jausmo sustip
rinimo.

Tad visais tokiais reikalais kreipkitės į “Naujie
nas”, kurios visuomet yra pasiryžusios Jums patar
nauti! “NAUJIENOS”.

visuomenes darbuotojams;

sveikinimai vedusioms po-

skaitančioji publika mielai pa- 
Naujienos” laikys sa-

Pardavimui šiandien
Budriko Sankrovoj

Didžiausia vertenybe visoj 
RCA, istorijoj

RCA.Radiola33
už vieną žemą kainą

Pilnai $86.
Įmokėti $8.25

Nepaprastas Atsitikimas Radio Istorijoj
Didžiausia Lietuvių Radio Sankrova Jos. F. Budrik, Ine., ,ir 
R.C.A. Radiola bendromis jėgomis padarė galimu šį nepaprastą 
visoj radio istorijoj pasiūlymą! Šis pasiūlymas leidžia jums įsi
gyti perdėm elektrikinę Radiolą gražiausioj consolette už stačiai 

neįtikėtinai žemą kainą.
ŠTAI KĄ JUS GAUSITE Už $86.25:

7 Radiotron Tubus, R. C. A. Kalbėtuvą. 
Dviejų metų nemokamą aptarnavimą. 

Dykai įvedimą.
Nebus bandoma kalbinti jus pirkti kitą radio, nes ką Budrikas 
garsina, tą jis ir parduoda. Jus galite pirkti čia su pilniausiu 
pasitikėjimu ir pasitenkinimu, kad jūsų Radio yra iš didžiausio*s 

lietuvių Radio sankrovos.

Dykai demonstravimas jūsų namuose

Jos. F. Budrik, inc
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė ■
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
? AM
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ši šauni mergina yra lietu- irgi puikus plaukikai. Ir nors 
vaite, p-lė Emma Šėmaičius, dar, palyginti, yra jauni, vie- 
gyv-manti adresu 951 West nok šiemet per vasarą jie dir- 
V5th St., duktė Dominika še- ba kaip gyvasties apsaugo to
maičio, Peoples Furniture koni- jai maudykloms prie 76-tos 
ponijos dalininko ir direkto- gatvės. Abelnai imant, tenka 
riaus, kuris dirba. kompanijos j pasakyti, kad visa p. Šėmaičių
krautuvėje, esančioje adresu 
2536-40 \Vest 63rd St.

Pareitų sekmadienį p-lė še-1 
maičiutė laimėjo plaukimo 
lenktynes, kurias rengė Cliica- i 
gos dienraštis “Herald-Exami-1 
nėr”. Nelengva buvo laimėti 
lenktynes. Toko perplaukti 
pusantros mylios distanciją I 
(tolį), lai vienok nebuvo sun
kiausia lenktynių dalis. Tokį 
toli geri plaukėjai ir plaukė-Į 
jos gali nuplaukti.

Bet šiose lenktynėse dalyva- 
vo 281 plaukėją, Šemaičiutė 
jas visas pralenkė. Štai už ką 
jai tenka kreditas.

O ir pralenkti reikėjo ne 
bet kokias plaukėjas. Didžiuma 
jų buvo narės moterų atletų 
k liukų, plaukimo sporto mėgė
jos. Ne viena jų yra pasižy
mėjusi šioje sporto šakoje ir 
ne viena yra gavusi garbės 
ženklų iš įvairių organizacijų 
ir įviariose lenktynėse. O vie
nok musų šaunioji lietuvaitė 
— 18 metų mergina — pralen
kė jas visas ir atplaukė, pali
kusi artimąsias keletą desėt- 
kų jardų. Pereitą sekmadienį 
ji sumušė taipjau penkiomis 
sekundomis rekordą 1928 metų 
tokių pat lenktynių. Dar kar
tą jai teks dalyvauti lenktynė
se, ir jei p-lė šemaičiutė lai
mės, tai ji gaus puikų prizą iš 
minėto dienraščio, kuris rengė 
lenktynes.

Reikia pasakyti, kad p-lė Šė
maičių tė jau keletą melų pasi
žymi plaukimo sporte. UŽ pa
sižymėjimą ji yra gavusi kele
tą dešimčių visokių garbės 
ženklų iš įvairių organizacijų 
ir kliubų.

Emmos • šemaičiutės sesuo 
(vyresnė) yra taipjau g'era 
plaukėją. Jos vardas Marija. 
Du Emmos šemaičiutės broliai

skaitlinga- šeimyna yra geri 
plaukikai ir plaukikės.

P.Keletas žodžių apie patį 
šernai t j, musių pasižymėjusios 
lietuvaitės tėvą. Jisai yra žmo
gus, kuriam pačiam neteko 
aukštų mokslų eiti. Bet ‘jis 
įvertina mokyklos reikšmę gy
venimui. Ir ve, nors, kaip mi
nėta, šeimyna yra skaitlinga, 
bet visa gavo gražų auklėjimą. 
Vyresnioji duktė — Marija — 
yra baigusi mokytojų kursus. 
Ji jau mokytojauja, bet tuo 
pačiu laiku ir pati mokosi, kad 
galėjus užimti dar aukštesnes 
vietas. Simus Jonas lanko uni
versitetą Indiana valstijoje; 
neužilgo jis baigs jį. Trys jau
nesni sūnus jau baigė aukštes
niąją mokyklą ir tur būt mo
kinsis toliau. Lanko mokyklas 
ir kiti jaunesnieji.

Vertas pagarbos Shemaitis 
kaip žmogus. Barnaus budo, 
nuoširdus, velijantis gero vi
siems, jisai pasižymi, taipjau 
sveiku protu arba, kaip ang
lai sako, comnion sense. Neste
bėtina todėl, kad skaitlinga 
Peoples Furniture kompanijos 
kostumerių šeimyna mėgia ir, 
sakysiu, myli jį ne tik kaip 
malonų patarnautoją krautu

vėje, bet ir kaip puikų, drau
gingą, rimtą ir sąžiningą žmo
gų.

Dominikas Šemaitis praeity
je turėjo užeigą 18-tos gatves 
apielinkėje. Kada 1916 metais 
organizavosi Peoples Fumi- 
ture kompanija, tai p. žemai
tis buvo vienas pirmųjų lietu
vių, tapęs tos 'kompanijos dali
ninku. Kuomet įvesta prohibi- 
ciją, tai Šemiatis, permatyda-- 
mas platesnę dirvą dabuotei, 
pardavė savo senąjį biznį. Par
davęs jį, jisai investavo dau
giau kapitalo į Peoples Furni
ture kompaniją, ir nuo 1920 
metų pradėjo dirbti tai didžiu
lei lietuvių įstaigai ir kaip di
rektorius, ir kaip pardavėjas. 
Dabar p. Šemaitis darbuojasi 
Peoples Furniture kompanijos 
naujoj krautuvėje,, kuri ran
dasi Marquette Parke, adresu 
2536-40 W. 63rd St.

Reikia turėti omenėje, kad 
abi krautuvės — ir ta, kuri 
yra Marquette Parke, ir ta, 
kuri randasi Brighton Parke, 
4177-83 Archer Avė-, yra tvar
komos tų pačių žmonių, yra 
vienas biznis; kad čia vieno
dos kainos ir vienodas patari 
navimas; kad čia dirba tie pa
tys žmonės.

Kompanijos prezidentas ir 
menedžeris Archer avė. krau
tuvės M. Kėzas; Marųuette 
Parko gražiosios krautuvės 
menedžeris J. Nakrošius; tavo- 
rų supirkimui menedžeris J. 
Krukas; direktoriai V. Mako- 
veckas, S. Krukas, A. Lape
nas ir pagalios musų pasižy
mėjusios lietuvaitės tėvas, Do
minikas šemaitis, sudaro tokį 
“tymą” (jeigu taip galima iš
sireikšti), kurį vertintų bet 
kuris biznis. Visi energingi, 
visi rimti žmonės, visi deda 
pastangas patarnauti kostume- 
riams juo geriau. Nestebėtina 
todėl, kad jie ir išaugino savo 
krautuves į tokias dideles lie
tuvių įstaigas.

Linkėtina jiems ir toliau 
plėtoti tą biznį. O p. žemaičiui 
ypatiškai... linkėtina turėti dar 
daug, daug kartų smagumo, 
kai duktė laimės vis naujos ir 
naujos garbės sporte. —Report.

Urėdninku diena

NAUJAS

kuomet reikia

CONTRACTORS

137 Tubu

Namų Apšildymo

Dykai Demonstravimas Jūsų Namuose

Iš NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

LISTERINE 
THRDAT 
TABLETE 4

amerikonai sa- 
triksus dirbo 

policininkų 
bet ne

nešiu- 
nesvei-

ANTISEP
TIKAS 

AembkoI* 
ir Prašali
na Gerk- 
Ua Parpi
mu. Skai- 
diįhnc ir 
Kosėjimą. Tel. Boulevard 4705

Budriko Krautuvė Atdara Vakarais

PLUMBINGO 
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO

visai ne taip, kaip daž- 
pasirodo gatvėje. Matė- 

greitų, kaip zuikiai

8 Tūbų elektrinis su Super Dynamic Speakeriu, varto
jantis naujus 45 tubus ... su dadėčku keturių rūšių 
tunijimu. Visai nėra jokio ūžimo (yra humless). Labai 
puikiai išrodantis, Angliško išmarginimo Cabinet, 

Amerikos riešuto medžio

Pilnai įrengtas su Tūbomis - $160 
$10 tereikia įmokėti

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

1739 S. Halsted St
Chicago, Illinois

Kelioni greita ir pigia kainai 
Del per mito ir kitų informa-i 

cijų kreipkitės prie vieti- J 
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

Trečia Klesa 
Plūs $5 U. S. Revanue 

taksai

Lietuvos Laisves 
Bonų 

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Modelis 91 Majesticvisai naujas radio... naujas išradimas Radio moksle!
REAL estate

2608 W. 47th St.
4405 S. Fairfield Avė.

(Buvęs F. Stasiulię ofisas)

Nors aš ir sakau “urėdnin- 
kų diena”, ale tiksliau butų 
pasakyti “Chicago polys dei”. 
Nežinau ne kaip, nė kokiu bil
du pakliuvau aš ten. Iš dalies 
neturiu kuo džiaugtis, bet ir 
nėra ko gailėtis. Viskas ten bu
vo taip, kaip ir turėjo būti.. 
Malėsi policininkai gabus, smar
kus — 
nai jie 
si tokių
Bet mes žinome, kad policinin
kų tarpe yra tokių, kurie bėga 
kaip supančioti, 
pavyti plėšikas.

Šiaip gi, kaip 
ko, jie visokius 
Iš tiesų, matėsi 
kurie išrodė smarkus 
stokavo nė tokių, kurie 
jo pilvus, kad, rodosi, 
ka juos nešioti.

šiaip, žmonių pažiūrėti buvo 
gana daug. —Pustapėdis. . Budriko užganėdinimas yra garantuotas arba jūsų pini 

gai maloniai grąžinami

modeliai: Modelis 72 — $125; Modelis 92 
$167.50; Modelis 81 — kombinacija su 

gramofonu — $265
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RIAUŠĖS PALESTINOJE.

Jeruzolime, “šventojoj žemėj”, įvyko kruvinų susi
rėmimų tarpe arabų ir žydų. Iš tenai riaušės persimetė 
į kitus Palestinos miestus ir į sodžių, ir telegramos pra
neša, kad per penketą dienų kautynėse tapo užmušta apie 
600 žmonių ir dar daugiau sužeista.

Šito pilietinio karo priežastis\ yra tautinė ir religi
nė neapykanta tarp Palestinos arabų ir žydų. Arabai, 
kurie yra musulmonų (Muhamedo) tikėjimo, nenori pa
kęsti to, kad žydai, kurie sudaro gyventojų mažumą, juos 
valdytų. Arabų Palestinoje yra 600,000, o žydų tik 60,- 
000, bet žydai yra labiaus valdžios proteguojami, negu 
arabai. Palestinos valstybė tapo tam ir įsteigta, kad žy
dai turėtų savo tautinę valstybę. Tai buvo Anglijos su
manymas, ir Anglija dabar yra Palestinos globėja.

Per dešimtį su viršum metų viso pasaulio žydai sten
gėsi kolonizuoti Palestiną ir sukėlė daug pinigų, steig
dami tenai pramonės įstaigas ir žemės ukius. Bet “Šven
toji Žemė” yra biedna gamtos turtais ir per šimtmečius 
taip buvo sunykus, kad yra sunku umu laiku ją ekono
miškai pakelti. Todėl, praėjus entuziazmui, kuris buvo 
apėmęs žydus, įsikūrus nepriklausomai Palestinai, žydų 
važiavimas į ją sumažėjo, ir šiandie, kaip aukščiaus nu
rodyta, žydų toje “pažadėtoje žemėje” tėra tik dešimta 
dalis visų gyventojų.

Arabuose, be to, kaip ir kitose Azijos tautose, šian
die stiprėja tautinis judėjimas. To viso padarinyje An- 
glija, kuri turi mandatą Palestinai globoti, atsidūrė la- 
bai nemalonioje padėtyje: jai tenka siųsti savo karines 
jėgas į Palestiną ir malšinti musulmonus. Taip daryda
ma, ji gali prieš save sukelti savo muhamedoniškus val
dinius Afrikoje, Indijoje ir kitur.

Šios riaušės pastatė klausimą, ar Palestina iš viso 
gali gyvuoti, kaipo žydų valstybė.

ATIDUODA KREDITĄ MIRUSIAM.

American Economic League redaktorius, Samuel 
Danziger, parašė straipsnį, garbindamas mirusįjį Ame
rikos socialistų vadą, Viktorą Bergerį. Jisai sako, kad 
Bergeris buvęs tikras didžiojo karo herojus (“real hero 
of the World War”), kadangi jisai skelbė tą, kas buvo 
nepopuleriška ir už ką daugelis žmonių jo neapkentė, o 
valdžia persekiojo. Viktoras Bergeris nepaisė, kad kas 
jį girtų ir jam plotų, bet stengėsi elgtis sulig savo są
žine.

“Butų buvę visai lengva prisidėti prie rėksnių ir 
kitokių vadinamų ‘patriotų’, — rašo p. Danziger. 
“Butų buvę lengva sakyti ‘Mano tėvynė, visviena ar 
jos pusėje tiesa, ar ne’. Butų buvę lengva, pasitei
sinant karu, padėti savo principus ant lentynos. Tie, 
kurie ėjo šituo keliu, turėjo malonumo ir naudos.

“Bet Viktoras Bergeris buvo ne tos rūšies žmo
gus. Jisai žinojo, kad pacifistų (taikos gynėjų. “N.” 
Red.) pareiga priešintis karui niekuomet nėra tokia 
svarbi, kaip tuomet, kai šalis stoja į karą...”
Tikra tiesa. Nabašninkas Bergeris iš tiesų buvo tvir

tos valios ir gilių įsitikinimų žmogus. Bet gaila, kad tuos 
jo privalumus dauguma amerikiečių pripažino tiktai po 
to, kai jisai mirė. Karo metu, kai Bergeris buvo perse
kiojamas ir baudžiamas, labai maža radosi tokių, kurie 
butų tarę už jį gerą žodį.

■niškai elgiasi aukštieji kunigaiKardinolas su fašis
tiška kepure

Kardinolo mitrą pakeitė fašis
tiška kepure. — Garbina bi
zūno ir ricinos laikus. —Mi
šias laiko su savo vynu, kad 
n en u nuodytų. Kunigu įsišven
tinti kaštuoja 7000 lirų ir už 
mišias reikia sumokėti de
šimtinę. Kardinoliškos “ko
mercijos” pavyzdžiai.

Ne vien viduramžiai duoda 
įdomios medžiagos iš aukštųjų 
kunigų gyvenimo, štai italų 
laikraštis “Liberta” paduoda ži
nių, kaip krikščioniškai ir žmo

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..............  $8.00
Pusei metų...... . ................   4.00
Trims mėnesiams _____ ___ _ 2.00
Dviem mėnesiam __________ 1.50
Vienam mėnesiui _______ _ .75

Cbicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________ ___ 3c
Savaitei ...... , 18c
Mėnesiui-----------------------_ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Cbicagoj, 
paštu:

Metams ....... $7.00
Pusei metų ......   3.50
Trims mėnesiams _________  1.75
Dviems mėnesiams_____ __ 1.25
Vienam mėnesiui_________ .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

[Atpiginta]
Metams  $8.00
Pusei metų________________ 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kaitų su užsakymu.

dabar:
“Visas Neapolis žino, kaip 

kardinolas Ascalesi būdamas 
Piazza Dante salione kardinolo 
rūbuose pakeitė kardinolo mit
rą fašistiška kepure, o paskui 
katedroj per pamokslą nesigė- 
dino tikintiems pasakoti, kad 
jeigu dar grįštų bizūno ir ri
cinos laikai, tai jis butų jų di
delis šalininkas’.

Tas vyras labai landus, gerai 
apsipratęs su fašistais ir visaip 
išnaudoja bei žemina žemes
niuosius kunigus. Vieną dieną 
jis išlipino pareiškimą, kuria- 

i me išniekino jam nepalankius 
kunigus. Generalinis., vikaras 
Galimberti mėgino įtikinti, kad 

panašus elgiasiai kenks'mingi 
bažnyčiai, nes tikinčiųjų akyse 
tokiu budu griaunamas kunigų 
autoritetas, bet paprasti įrody
mai kardinolo neįtikino. Tada 
Galimberti parašė pareiškimą 
kunigiškai vyriusybei. Sužinojęs 
apie tai Ascalesi įsilaužė pas 
Galimberti ir sunaikino tą pa
reiškimą.

Negeriau už kardinalų elgia
si kardinolo pagelbininkai. As- 
calesio dešinioji ranka pralotas 
Alessi. Ta ranka sugriebia sa
vo reikalams daugybę tuntų, nes 
turi plačių, neprisotinamą gimi
nę: seserį su vyru vaistininku 
Guarneri, gercogą de Santą Se
verinų ir kt. Policija turi daug 
įdomios medžiagos apie kardi
nolo Ascalesi ir jo pagelbininkč 
praloto Alessi darbuotę, kuri 
atsiduoda kriminalu, tačiau ty
li i

Apie tokius mažmožius, kaip 
aukštas pakėlimas kainos' už 
mišias, krikštą ir t.t. bei ėmi
mas nuošimčių iš kunigų, ku
rie priklauso jo žiniai neverta 
ir kalbėti. Pats kardinolas lai
kydamas mišias visada atsineša 
mišioms savo vyno bijodamas, 
kad už gerus jo darbus kas 
.nors nenunuodytų. Tačiau ir tos 
vyno “apieros” neaukoja kardi
nolas bažnyčiai, kiekvienų kar
tą už tai užrašo gerą sąskai
tą. Be to, padidinti savo iždui 
padaugino Neapoly kunigų skai
čių ir iš kiekvieno naujai įšven
tinto kunigo pareikalavo sumo
kėti po 7000 lirų.

Bet šituo dar nesibaigia kar
dinolo “komercija”. Perdavęs 
visus administracijos reikalus 
dešiniąja! savo rankai pralotui 
Alessiui ir tas po kelių mėne
sių “administravimo” nusipirko 
prie Via Nilo ir Via Forcella du 
dideliu namu, o patsai kardino
las padaro rinkliavų kunig-iš- 
kiems reikalams ir surinkęs apie 
100,000 lirų juos pasisavino.

Bet ne tik su kunigais seka
si kardinolui. Ir bankai nusi
lenkia prieš jo galybę. Subank
rutavus bankui “Banca di Cre- 
dito Meridionale”, kur tūkstan
čiam neturtingų žmonių žuvo 
grašiai sudėti juodai dienai, 
kardinolas savo tūkstančius ten 
sudėtus atsiėmė nežiūrint to, 
kad bankas buvo jau uždarytas. 
"Neblogiau kardinolui einasi ir 

su pavargėliais, pav. “San Gen- 
naro dėl Poveri” senų moterė- 
ių prieglaudai “dievobaimin
gasis” kardinolas pasiūlė nau
dotis dideliu namu, kurio sa
vininku jis pats buvo. Nuomos 
jis neėmė, pareikalavo tik iš 
prieglaudos apmokėti remontų 
apie 100,000 lirų. Kada tai bu
vo apmokėta ir atremontuota, 
kardinolas pardavė tuos na
mus Rymo vienuolių ordenui 
paimdamas virš milijono lirų. 
Taip jis “pasigailėjo” senų mo
terėlių. Be to dar mažai, mo
terėlių prieglauda turėjo šešių 
tuksiančių kvadratinių metrų 
piečių, kuris buvo įkainuoja
mas 50,000 lirų, tačiau kardino- 
ui pasisekė nupirkti minėtą 
piečių už 37,000 lirų.

Neapolio provincijoj San 
Giorgio, viena šeimyna vardu 
Dentale paliko šešių milijonų li
rų palikimų tenykštei ligoninei 
išlaikyti su sąlyga, kad ligoni
nė butų nuolatinėje kardinolo 
priežiūroje, šitoj mažoj apy- 
inkėje būna vidutiniai 3 ligo

ninei pacientai, tačiau po kurio 
aiko “padengti minėtos ligoni
nės išlaidas” buvo visa ligoninė 
išparduota, o milijoninis paliki
mas kardinolo priežiūroje kaž
kur išgaravo. į

Jokia kontrolės įstaiga nepa
kelia balso užkirsti tokiai kar
dinolo “komercijai” kelią, kuri 
žmonėms tiek daug skriaudos 
pridaro, nes “kardinoliška ko
mercija” randasi po apsauga 
kardinoliško purpuro ir juodų 
fašistiškų marškinių”. —K. B.

(“L. ž”)

NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

(Tęsinys)
Trečioji “plečkaitininkų” į- 

statymo dalis, prie kurios verta 
apsistoti, tai amnestija išsto- 
jantiems iš priešfašistinių or
ganizacijų. Išstojantis turi 
pranešti policijai ir prokuratū
rai. Butų kvaila manyti, kad 
fašistai pasitenkins vien tik iš
stojusiais. žinomi priešai jiems 
jau nebesvarbus. Kur kas svar
besni tie, kurie tose organizaci
jose dar lieka. O jau viską 
sužinoti apie juos iš išstojusių, 
fašistai turi pakankamai prie
monių. Jei kas nesutiks viską 
išduoti geruoju ir priimti fašis
tų pasiūlytą šnipo vietą, iš to, 
netenka abejoti, Žvalgyba mo
kėsi sau reikiamas žinias išgau
ti. Be to, kiek galima pana
šiems pažadams tikėti, aiškiau
siai įrodo daugelis faktų.

Kalbant apie aukščiau pami
nėtų notą Tautų Sąjungai, gali
ma ją traktuoti kaipo eilinį Vol
demaro bandymą užmuilinti akis 
pasauliui. Visai neįdomu ci
tuoti turinį—užteks nekuriu žy
mesnių vietų. Pradžioje kalbar 
ma apie jau minėtas ginkluotą
sias gaujas ir Lenkijos kišimąsi 
į Lietuvos vidaus reikalus. Esą 
pas atentatų dalyvius rasta len
kiškų ginklų ir bombų. Visi da
lyviai bėgą į Lenkiją, nors į 
ten kelias esą tolimiausias ir 
pavojingiausias. Teroristinių 
aktų skaičius taip smarkiai di
dėjąs, kad vyriausybė turėjusi 
išleisti net atskirų įstatymą, 
kurio pagalba butų gAlima su 
nusikaltėliais padaryti trumpą 
procedūrą. D^ja (?), kitos 
bausmės, kaip mirties, nepada
rančios jokio efekto, nes lenkų 

valdžia įkalusi teroristams įsi
tikinimą, kad ankščiau ar vė
liau juos iškelsiu su Lenkijos 
kaliniais. Galop Voldemaras 
prašo atatinkamos komisijos in
tervencijos.

Sena giesmė apie lenkų apmo
kamus teroristus vis tebekar- 
tojama. Ne tiek jau kvaili fa
šistai, kad jie patys jai tikėtų. 
Kad fašistai kaipo daiktinius į- 
rodymus turi lenkiškų ginklų 
bei bombų, tai dar visai mažai 
reiškia. Juk nemaža laiko Lie
tuva su Lenkija kariavo, taip 
kad viena iš kitos turi pakan
kamai kairinių trofėjų. Paste
bėjimu, kad emigruojama dau
giausiai į Lenkiją, norima su
duoti smūgis neapribotoms emi
grantų prieglaudos teisėms Len
kijoje. Prieš šį apsireiškimą 
fašistai yra savo laiku gana 
išmėginę dantį ir geruoju ir 
bloguoju. Tuomet, kai Latvi
jos valdžia ištrėmė 6 Lietuvos! 
emigrantus, fašistų leiborganas 

Lietuvos Aidas” jėzuitiškai pa
stebėjo, kad toks pat žygis iš 
lenkų pusės butų pirmas laidas 
draugiškų santykių užmezgimui. 
Tačiaus apie Vilniaus atgavimą, 
ką fąšistąi pralošė Ženevoje ir 
dabar mala vietoje ir nevietoje, 
kad tuo atitraukus visuomenės 
akis nho vidaus padėties, tame 
pareiškime visai nebuvo minė
ta. Skystai taipgi pateisina
mas fašistų kraujo troškulio 
raminimas—mirties bausmėmis. 
Apie pačių fašistų organizuoja
mas ginkluotas gaujas prieš 
politinius emigrantus, apie ver
timą mokinių stoti į “Geležinio 
Vilko” teroristus, apie kruvino 
smurto vartojimų prieš demo
kratijos ginėjus—aišku, notoje 
nėra nei žodžio. »

Teisinga lietuvių patarlė: “Iš 
didelio rašto išėjo iš krašto”. 
Voldemaras yna pamiršęs, kad 
Tautų Sąjunga nėra kokia nors 
jam paverta įstaiga, pav. poli
tinė policija, kuri tuoj ir pati
kės jo tvirtinimais. Ženeva ne 
Lietuvoje, bet Europoje, o ten 
žmonės geriau painformuoti 
apie tikrąją padėtį, negu Volde
maras mano. Kozyrius, kurį 
jis norėjo išlošti siųsdamas ši
tokio turinio notą, gali ateiti 
am tiktai į nenaudų. Pereita 

Darbo Konferencijos sesija, ku
rion taipgi Lietuvos fašistai nu

Gimtajam Krašte
(Musų korespondento)

siuntė savųjų “darbininkų” at
stovus, gavo tinkamą informa
cijų iš latvių darbininkų atsto
vo drg. Višnios. Sąryšyje su 
tuo visa konferencijos darbinin
kų atstovų grupė priėmė griež
tų protestą prieš darbo klasės 
persekiojimą Lietuvoje. 'Šis 
protestas paskelbtas visų šalių 
laikraščiuose. Taipgi padėties 
išaiškinimu uoliai rūpinosi So- 
cialstinis Internacionalas ir pa
ti emigracija. Voldemaras ga
li į savo notą susilaukti visai 
netikėto atsakymo. •

Bergždžias darbas ieškoti te- 
ręristus ten, kur jų nėra —emi
gracijos tarpe. Kovotojams už 
tikrai nepriklausomą, demokra
tinę respubliką nerupi vieno ar 
kito fašisto gyvybė ar mirtis, 
žus vienas—bus jo vietoj ki
tas, gal dar aršesnis. O kiek
vienas vykęs' nevykęs atentatas 
mažina kovotojų skaičių ir re
tina jųjų eiles. Politinei emig
racijai rupi atstatymas tikrai 
demokratinės tvarkos Lietuvoje 
ir grįžimas prie ramaus kūrimo 
darbo. Ne naikinimas atskirų 
fašistų šulų, bet prašalinimas 
fašistinės diktatūros .— štai jų 
vyriausias uždavinys. Vietos 
gyventojai, nebegalėdami iškęs
ti po užurpatorių jungu, ima 
pavieniui naikinti atskirus, la
biau įkyrėjusius jų klapčiukus. 
Kuo aršesnių priemonių griebia
si viena pusė puolimui, tuo 
griežtesnių imasi antra gyni
mąsi. Anksčiau, Seimo lai
kais, kai buvo garantuotas 
bent šiokios-tokios konstitucijo
je numatytosios pintinės’ lais
vės, nebuvo nei teroristų, nei 
atentanty, nei “valstybes prie
šų”, nei “ginkluotų lenkų ap
mokamų gaujų”; Tie reiški
niai atsirado tik diktatūros lai
kais. Pranyks toji— pranyks 
ir visi neigiamieji konfliktai 
tarp valdžios ir gyventojų.

Vilniuje išeina lietuviškas 
laikraštpalaikis “Vytis”, lei
džiamas Lietuvos fašistų pini
gais. Sekdamas savo provoka
cinius tikslus, jis paskutiniuoju 
laiku ėmė skleisti žinias, buk 
emigrantai suskilę į tris gru
pes, kurių viena orientuojasi 
Pilsudskio link, antroji Pleč
kaičio, o trečia—tūlo Jankaus
ko. Pastaroji norinti pasinau
doti paskelbtąja amnestija. Rei
kia pastebėti, kad toji žinia nuo 
pradžios iki galo yra iš piršto 
išlaužta. Emigrantai skilti ir 
nemano. Plečkaitis politinia
me gyvenime visai nebedalyvau- 
ja ir emigracija su juo neturi 
jokių ryšių. Orientacija Pil
sudskio linko—tai toks absur
das, kurio ir aiškinti neverta. 
Tiesa, emigrantų tarpe yra tū
las vėjavaikis Jankauskas, tu
rįs porų vienminčių, kurie nori 
pasinaudoti amnestija. Bet apie 
atskirą ir dar net įtekmingą 
grupę negali būti ir kalbos. 
Socialdemokratiškoji ir valst. 
liaudininkų emigracija pasilieka 
ištikima savo obalsiams—atsta
tyti Lietuvoje demokratiją su 
tautos rimta valdžia.

Baigiant straipsnį gauta ži
nių, kad Smetona “pasigailėjo” 
mirti nuteistuosius 14 socialde
mokratus, jų tarpe drg. Galinį. 
Jiems paliktos įvairaus termino 
sunkiųjų darbų kalėjimo baus
mės, daugiausiai iki gyvos gal
vos. Geras pasigailėjimas! Bet 
reikia atminti, kad šioji byla 
ne pirma ir ne paskutinė, kuri 
sprendžiama girtųjų karo lau
ko “teismų” fašistiniam tero
rui viešpataujant.

—Skaramušas.
(Galas)

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Toįprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Kas šiandien aukoja 
gyvybe už kitus

Dauguma religijų ilgus am
žius apgieda kokio nors seno
vės žymaus reformatoriaus pa- 
šiaukavimų ar mirtį už žmonių 
gerovę. Bet visus senovės pra
našus į krūvą sudėjus, vargu 
jie atsvertų armijų mokslo 
žmonių, pasiaukavusių ir savo 
valia žuvusių už žmonių laimę 
ir sveikatų.

Gana tik panagrinėti įvai
rias mokslo ir išradimų šakas, 
keliavimus, tyrinėjimus. Bet be
ne didžiausio karžygiškumo ir 
daugiausia aukų yra atnešę ant 
žmonijos gerbūvio aukuro ko
votojai su įvairiausiomis žmo
nių ligomis, epidemijomis', ma
rais ir kt.

Neperseniausiai mirė keli žy
mus medikai savo valia užsi
krėtę mirtingojo drugio liga 
centralinėj Amerikoj, norėdami 
patys ant savęs išbandyti dru
gio bacilų veikimą, ir kol mir
dami patys ant savęs prakti
kavo prieš tą baisią ligą anti
dotus. Jų pasiaukavimu tapo 
susekta, kad drugio ligos ne
šiotojai buvo tam tikra uodų 
rųšis, ir tada uodus išnaikinus 
tūkstančių tūkstančiai žmonių 
tapo išgelbėti nuo mirties.

Dabar ką tik mirė Paryžiuj 
Pasteuro Instituto vedėjas Dr. 
Marie, ilgai tirinėjęs mikrobus, 
kurie per maistą apnuodija 
žmones. Tai yra tam tikra mi
krobų veislė botulismus bacil- 
lus', kuri iš pagedusio maisto 
patekę į žmogaus gleivinę plė
velę, greit iššaukia visame kū
ne apmirimą ir neišvengiamą 
mirtį.

Dr. Marie pavyko išimti tuos 
mikrobus iš užkrėsto maisto, ir 
išauginti jų kolonijų, laborato
rijoj. Iš tų mikrobų Dr. Marie 
norėjo pagaminti antitoksiną 
arba nuodus prieš tų bacilų 
nuodus, kaip kad yra išrasti 
tokiū pat budu antitoksinai 
prieš rauples, šiltinę, skarlati
nų ir daugybę kitų ligų.

Sudžiovinęs dalį tų mikrobų 
Dr. Marie norėjo jau bandyti 
daryti iš jų serumą, bet bepil
stant tuos “gyvūnus”, viena jų 
dulkelė pateko jam į akį. Kitą 
dienų akis jau buvo paraudu
si, ir greit nuodai .išsiplatino 
po visų kūną. Dr. Marie matė, 
kad išsigelbėjimo nebėra, nes 
jo paties bandymai dar tebe

Jus Mokate Tik Mažą Dalį 
Tikrosios Vertės 
šio $169 7 A. C. Tūbų Elektrikinio 

RADIO

549.14 
PILNAI ĮRENGTAS

Pamąstykite tik! Jus sutaupinate virš $120 pirkdami 
šį biskutį vartotą elektrikinį Radio, kuris kainavo virš 
$169, bet kurį dabar jus galite gauti musų sankrovoj 
tik už $49.14, pilnai įrengtą, su naujomis (tūbomis, šis 
Radio yra tiek mažai vartotas, kad mes garantuoja
me jį kaip kad jis naujas butų. Jus niekad daugiau 
neturėsite kitos progos įsigyti tokį gerą Radio už to
kią žemų kainą.

Parduodame lengviausiais išmokėjimais.

JOS.F.BUDRIK.Inc.
3417 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

buvo nebaigti; tąd ramiai lauk
damas mirties, pats sunaudojo 
tą laiką tirti ligos veikimą sa
vo kūne ir kol tik rankas pa
judino, pats užrašinėjo ligos 
plitimo požymius; kai akys jau 
aptemo, prašė slaugės užraši
nėti jo diktavimus. Liga pa
lengva apėryusi kūno galūnes, 
artinosi į plaučius ir širdį, bet 
protas pasiliko sveikas ligi pa
skutiniam akimirksniui. Dr. 
Marie mirė už žmones, neda- 
baigęs savo pasišventimo, bet 
ligi geros pusės įvaręs.

Niekas neturi didesnės mei
lės, kaip tas, kurs gyvastį už 
žmones aukauja.
----- !----- 1--------------------------------------------------------------------------

ATĖJO “Kultūros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

RAMOVA 
THEATRE 

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge, Rugpiučio 

27, 28 ir 29
Visas kalbantis, su šokiais ir 

dainomis William Fox 
Movietone Revue

“Follies of 1929”
Dalyvaujant Sue Carol, Lola 

Lane, Sharon Lynn
Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

“The Alibi”, geriausias dra
matinis lošimas su Kenneth 
Harlan. Willard Mack Kome
dija “The Bookworm” su 

Harry J. Gonley

Tėmykite
1) APDRAUDA (Icsurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Turiu gerą 
bargeną visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Halsted St
Tel. Rooeevelt 851MJ

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

J
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tikisi, kad Zeppelinas 
bus Chicagoj šiandie

Chicagiečiai tikisi pamatyti 
dirižablį Zeppeliną šiandie apie 
vidudienį lekiant per Chicagą, 
jei oras dirižablio lėkimui per 
Chicagą bus prielankus. Ki
taip, dirižablio komanduoto jas, 
Dr. liūgo Eckener, gali pasi
rinkti kitokį kelių.

Banditai puošniam 
viešbuty

Keturi banditai padare hold- 
apą puošniame Lincoln Park 
West hotely, prie 2136 Lincoln 
Park VVest. Jie atėmė iš vieš
bučio klerko $265.

Gaisras vidurmiesty
Kilo gaisras tuščiam prekių 

sandelyje South \Vater St- 
Nuostolių padaryta apie $10,- 
000.

Dar viena bomba
Mesta bomba į maliavų san

delį, kuris priklauso Sellac G. 
Graham, kuris yra politikie
rius, turįs reikalų su sanitarių 
distriktu. Jo sandelis randasi 
adresu 1821 West 351 h S t. 
Bombos sprogimas padare nuo
stolių apie $5,000.

Ištraukta paskenduolis
Ištrauktas lavonas 14 melų 

vaikino iš -ežero, prie Elnį gat
ves, Winnetka. Policija deda 
pastangų patikrinti pavardę 
paskenduolio.

Jau 100 valandų aero
planas išbuvo ore

Vakar, 3 vai. po pietų, Bu- 
ssell Mossman ir G. Earl Sleele, 
jau buvo išbuvę ore 100 valan
dų.

Ilgiausias rekordas pasilai- 
kym-e ore aeroplanu nesenai 
padaryta S t. Lotiise. Čia orlai- 
vininkai išbuvo ore 420 valan
dų. Chicagiečiai dabar nori su
mušti tą rekordą. Gąsdinąs i 
jų aeroplaną įpilama jiems ne- 
nusil'eidfžianl žemėn.

Pašautas jaunas plė
šikas

Pašautai Fra n k Dvorak, 16 
metų, kai jis mėgino pabėgti 
nuo policininkų, apiplėšęs Oak 
Forest apielinkėj ap tieką. Jo 
bendras pabėgo.

$5 pabaudos už sudavi- 
* mą per sėdynę

Mrs. Clara Yaung, 6664 Har- 
per Avė., turėjo gėlių darželį. 
Daržely ji užtiko kaimynų 
dukterį, 2 metų mergaitę, rau
nant gėles. Moteris prisipažino 
teisme įplojusi porą kartų mer
gaitei. Mergaitės motina ap
skundė moterį teismui. O teis
mo nuosprendis — Clara Young 
turi sumokėti $5 pabaudos ir 
teismo lėšas.

Žaibas uždegė moters 
plaukus

Primadienį žaibas kirto į 
du gatvekariu. Vienam kirto 
ant Kadžio avė. prie 54-tos gat
vės. Keletas važiavusių buvo 
lengvai sužeisti. Gi vienos mo
teriškės plaukai užsidegė, kai 
žarijos pabiro kare.

Kitą gatvekarį žaibas kirto 
Cottag’c avė., prie 75-tos gat-i 
vės. Žaibas uždegė gatvekario I 
stogą. Niekas važiavusių gatve
kariu nenukentėjo.

Sunkiai apdegė Joseph Puw- 
ski, 6(>62 S. State St., nuo žai-1 
bo. Nelaimė atsitiko Jackson I 
parko ežero pakrašty.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Joniškiečių L. K. 
Kliubas

Tai yra labdarybės ir kultū
ros darbuotojai. Keturi metai 
atgal kliubo pamatas tapo pa
dėtas, ir šiandie jis laikosi to 
nutarimo ir dirba tą darbą, ži
noma, buvo daug priešų ir pa
juokų, bet tai nepakenkė kliubo 
darbui, nes jis buvo ir yra nau
dingas žmonių gyvenimui. .Šian
dien kliubas gerai gyvuoja, tu
ri daug ųarių ir daug pritarė
jų iš biznierių, kurie gausiai re
mia kliubą. Nariai visados per
ka reikmenes iš tų biznierių, 
katrie su kliubiečiais draugau
ja.

Kliubas’ nuo susitvėrimo die
nos labdarybės reikalams yra 
išmokėjęs apie keturis šimtus 
dolerių — našlėms, našlaičiams, 
seneliams ir neturtingiems ligo
niams. Taipgi kultūros reika
lams yra aukauta apie šimtas 
dolerių. Matot, yra daug gerų 
darbų atlikta. Tokį kliubą rei
kia paremti, nes jis užsitarnau
ja paramos.

Kliubo valdyba draugiška ir

PRANEŠIMAI
Marųuette Park. — Liet. Amerikos 

Pil. Kliubas turės mėnesini susirin
kimą, rugpiučio 28 d., 8 vai. vak., 
parapijos svet.. Malonėkite būtinai 
atsilankyti ant šio svarbaus susirin
kimo, nes yra labai daug reikalu dėl 
apsvarstymo. — Valdyba.

Joniškiečiu L. K. Kliubas rengia 
puiku išvažiavimą su programų, ku
ris ivyks rugsėjo 1 d., 1929 m. S. 
Svelainio darže, 85 ir Kean Avė., 3 
blokai nuo Tautišku kapiniu į pietus. 
Užprašo visus atsilankyt ir linksmai 
laika praleist ant tyro oro.

— Komitetas. 

PAMINĖJIMAS MIRTIES

Kazimieras Buivydas
Musų mylimas tėvelis Kazimieras Buivydas ilsisi Tau

tiškose kapinėse jau vieni metai, pakoliai jį prikels Vieš
pats savo galinga ranka, nes mes tikim, kad mes esam at
pirkti nuo mirties Jėzaus Kristaus ir laukiam tos dienos, 
kuomet jau nebus nei skausmų, nei sielvartų, nei mirties, 
visi vienu balsu garbinsim Dievą, ir džiaugsmas' apims vi
sus. Viešpats bus musų ganytojas, mes visi jo avys. Jis 
mus ganys su meile ir teisybe.

Ilsėkis mylimas musų tėveli.
Laukdamos tos dienos,

Dukterys Ona ir Jadviga.

A. A. Anastazija Lapavičienė
kuri mirė 23 dieną Rugpiučio ir palaidota tapo 26 dieną 
Rugpiučio 1929, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, am
žinai nutilus ir negalėdama atsidėkavot tiems, kurie sutei
kė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją į tą neišven
giamą amžinybės .vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišąlinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms' ir suteikusiems vainikus draugams. Dė
kavojame musų dvasiškam tėvui, Kun. Vaitiekaičiui, kurs 
atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą; dėkavojame gra- 
boriui J. F. Eudeikiui, kurs savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo ją į amžinastį, o mums paleng
vino perkąsti nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojame grabne- 
šiams, gėlių aukautojams, gėlių nešėjams ir visiems, kurie 
atsilankėte atiduoti paskutinį patarnavimą. Taipgi dėka^ 
vojame visoms moterims, kurios patarnavo laike pietų, su- 
gryžusiem nuo kapinių, ir pagalios dėkavojame visiems da
lyvavusiems faidotuvėse žmonėms; o tau musų mylima 
moteris ir motinėle sakome: ilsėkis šaltoj žemėje ir lauk 
mus ateinant. ŠEIMYNA LAPAVICIAI.

PADĖKAVONĖ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 3724

bepartyviška. Visi nariai ir na
rės lygias’ teises turi; politikos 
ir religijos nekliudoma. Kliubas 
parengia linksmus suėjimus ir 
visus mandagiai priima ir ką 
turėdamas vaišina. Kuriuose jo
niškiečių parengimuose man. te
ko būti, visada likau užganė
dintas ir linksmai atsisveikinau.

Dabar yra rengiamas išvažia
vimas rugsėjo 1 dieną j S. Sve
lainio daržą, 85th St. ir Keane 
Avė., 3 blokai nuo Tautiškų ka
pinių į pietus. Bus’ ir draugiš
kas susipažinimas su daugiau 
Joniškiečių. Aš irgi busiu su'vi
sa šeimyna. J. B.

“Birutės” prane
šimas

Pamokos ateinančio “Biru
tės” sezono jau prasideda p&ią

JONAS JUŠKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 27 dieną, 7:30 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukęs apie 60 
met. amžiaus, gimęs Slavainių 
kaime, Igliaukos parapijos, Ma- 
riampolės ap.skr. Paliko didelia
me nuliudime moterį Ona, dvi 
dukteris — Magdaleną Lucku- 
vienę ir Eleną Kazakevičienę, 
žentus — Juozapa Lucku ir 
James Kazakevičių, anukus —1 
Eleną Luckiutę ir- Juozapatą 
Luckaitę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1804 S. 50th 
Avė., Cicero.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 30 dieną, 8 vai. ryto 
iš namu i Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, Cicero, III., kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Juškevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, 
Žentai ir Anūkai. <

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Lachavičia, tel. Roo- 
sevelt 2515 arba Cicero 652 J. 

savaitę, ketverge 8 vai. vaka
re, Gage Park salėj. Ir tuo rei
kalu “Birutės” valdyba turi 
ypatingos garbės kviesti ir 
prašyti visus ir visas dailiojo 
meno bei muzikos mylėtojus 
atsilankyti ir dalyvauti “Biru
tės” choro pamokose.

Visi senesnieji dainininkai 
ir dainininkės yra prašomi at
silankyti, ir ypatingai prašome 
daugiausia atsilankyti jaunimo, 
norinčio lavintis ir jau pasila- 
vinusius muzikoj, stoti prie 
“Birutės” choro, čia jus gausi
te daug naudingo pasilavinimo 
muzikoj ir tuom suteiksite lie
tuvių visuomenei grožės malo-

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne-' 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161 

----- i—o--------  
--------------------- ,--- i------------------------

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
‘ 2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

—l------------------—.— ---------------------
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Modemiška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

IŠBADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi-

• giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted St, 
TeL Victory 4088 

numo. Darbas kilnus, garžus ir 
vertas pasišventimo. Todėl 
energingai prie darbo!

—Valdyba.
—f—i---------------:•
Jei nori išmokti
gerai rašyti — 
nusipirk tvuewriteri

Akių Gydytojai
Pastaba: dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589
i----------------------—*------------------------

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

:ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš- namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S. Ashland Avė. ir 805 Ė. 47 St. 

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandą. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
-- ------------------------- .----------------- ---

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

Tel. Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

—i—i--------------------- *---------------------------- -—

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
• Ofiso valandos:

9 iki 12. 1 iki 8 d. ir 6:30 ikL9:80v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, III 
----- o

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 Sonth Wallace Street------ o ------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 296, 1579 Milvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį
—----- o

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
z nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL '
—(.------------------------

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

-- 1-- ).. ......... ... I.. ............. —

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rez.. 6641 South Albany Avenue 
Tel, Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas dr akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan Sf.

Valandos: nuo 19—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800 
-- ,—4------------------ ,------------------------

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8.30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone M:dway 2580

Jvairys Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectąl

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet

Telefonas Canal B464

DR M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912

Residence Tel. Fairfax 6353 
“-------------------------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* Ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketverge. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 S. La S'alle St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utaminko, Ketverge 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franlklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 
52 E. 107th St., 

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950 z

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

aTslakis
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washincton Street 

Cor. WashinRton and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395 

lOHNBBORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams S't., Room 2117 

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman A v. 

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697 
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas 
Advokatas

134 North LaSallc Street 
CHICAGO, ILL

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. l ’ iion A v o, 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Genis margas, svie
tas dar margesnis
Apie trejetas metų atgal mi

rė geras lietuvis. Paliko du su- 
nu — vieną, dešimties metų, o 
antrą septynių.

Jis visiems buvo gerai ži
nomas kaip laisvos minties 
skleidėjas. Laisva dvasia jis 
auklėjo ir savo sunūs. Jo mo
teris irgi buvo laisVų minčių. 
Jiedu buvo vedę teisme, kaip 
kiti, kurie atsikratė senovės 
prietarų. Vaikučiai taipjau bu
vo užregistruoti tik miesto 
metrikų biure.

Po jo mirties moteris ište- Kilęs laike kalinių riaušių Auburn, N. Y., kalėjime gaisras, padaręs $500,000 žalos. Mal-
šinant riaušes du kaliniai liko nušauti ir daug sužeista.kėjo už kito. Jiedu irgi ėmė 

civilį šliubą.
Praslinkus trims metams ši 

šeimyna nutarė mokinti palik
tus vaikus katekizmo. Rugpjū
čio 17 dieną vyras ir moteris 
apsivedė dar kartą — ir šliu- 
bą jau ėmė bažnyčioje. Taip
jau pakrikštijo bažnyčioje pa
liktus vaikus, nors vienas bu
vo jau keturiolikos metų, o ki
tas 11.

Kodėl jie priėmė sakra
mentus, kurių jiems nereikėjo 
per gerą skaičių melų, negaliu 
pasakyti. Keista tečiaus išro
do, kai žmonės žengia atgal, o 
ne pirmyn. Sakau, genis' mar
gas, o svietas dar margesnis.

Kaunietis.

Marų net te Park
Policija areštavo septynis 

vyrus. Du jų, sakoma, prisipa
žinę, kad jie ėmę dalyvumą 
plėtime brangmenų krautuvės 
Denvere. Iš krautuvės buvo 
paimta brangmenų (jewelry) 
vertės $35,000. Vienas areštuo
tųjų tapo suimtas lietuvių nau
joj kolonijoj, Marquette Parke, 
adresu 7019 S. Talman avė. 
Jo vardas esąs Elmer H. Bulile- 
Kitas yra Echvard Fragant. Ji
sai gyveno 5030 S. Racine avė.

Sam Katz ir Joe Ilarris, pul- 
ruimio savininkai adresu 1704 
Roosevelt road, areštuoti taip
jau. Jie yra kaltinami tuo, jog 
nupirkę 120 deimantinių žiedų 
iš minėtų Bulile ir Fraganto.

Cicero
Nesąmones kalki

šv. Antano parapijos klebo
nas, kun. Vaičunas, leidžia hek
tografuotą lapelį “Pranešėją” 
parapijonų “apšvietai”. Bet ko
ki ta apšvieta yra, galima spręs
ti iš sekamų “pamokų”, tilpu
sių “Pranešėjo” leidinyje iš 25 
d. rugpiučio. Šeti keletas jų:

“Kiekvienas Katalikas, tėvas 
ir motina, savo vaikelius už 
priedermę turi* leisti tik Katali
kų Mokyklon.

“Tie katalikai tėvai, kurie s'a- 
vo vaikelius leidžia mokytis į 
tokias mokyklas, kuriose apie 
Dievo tiesą nemokinama, sun
kiai nusideda.

“šliubo metu, jauniesiems ei
nant iš Bažnyčios, berti viso
kias kruopas, ryžius, yra ne
katalikiškas įprotis, bet pago
niškas. Išmintingi žmonės' taip 
nedaro.

“Kurie prieštikybinius laik
raščius bei knygas skaito, tie 
yra silpnapročiai, tie paitys sau 
botagą vejasi, tie velniui tar
nauja.”

Taip mokina kunigas Vaiču
nas savo parapijonus. Pažiūrė
kime ko vertos yra jo pamokos.

Kiekvieno tėvo ir motinos di
džiausia pareiga yra priruošti 
vaikus kiek galima tinkamiau 
gyventi. Visi žino, kad viešo
siose mokyklose mokymas vai
kučių yra nepalyginamai geriau 
pastatytas, ne kad parapijinėse. 
Tas mokinimas vaikučiams bus 
labai reikalingas ateityje. Bet 
kunigas Vaičiūnas ragina para
pijonus leisti vaikus į prastes
nes mokyklas, bile jos butų

(Atlantlc and Pacific Photo]

“katalikiškos”, bile tik jos' butų 
kunigų globojamos. Matote, jei
gu kunigai uždės vaikučiui ar 
mergaitei apinasrį jaunose die
nose, tai jie tikisi laikyti pa
žaboję tuos vaikučius, kai jie 
suaugę į vyrus ir moteris—visą 
jų gyvenimą.

Kunigas Vaičunas sako, kad 
berti krupoas, ryžius, etc, ei
nant jauniesiems iš bažnyčios', 
esąs pagoniškas įprotis. Teisy
bė—yra pagoniškas. Bet taip 
jau daugybė katalikiškų šven
čių, maldų, šventųjų vardų, net 
poterių ir maldelių yra pago
niškos liekanos.

■štai keletas pavyzdžių. Pasa
ka apie sutvėrimą Adomo ir 
Ievos, aprašyta “šventam raš
te”, yra paimta iš pagonų.

Pasakos apie tvaną ir babe- 
lio bokštą yra imtos iš'pagonų 
pasakų, o kunigai išduoda, jas, 
kaip Dievo žodį.

Pasakos apie stebuklingą 
Kristaus gimimą —apie Betlė- 
jaus žvaigždę, karalius su do
vanomis vaikeliui, keturių de
šimčių dienų pasninką tyruose, 
apie dangaus aptemimą Kristų 
kryžiavojan-t, prisikėlimą iš nu
mirusiųjų, apie Kristaus ste
buklus, pagalios apie nekaltą 
Kristaus motinos' pradėjimą — 
visa tai yra pasakos, imtos iš 
pagonų. Net mintis apie šven
tą trejybę pasiskolinta iš pago
nų.

Jeigu paimti pirmiausia išmo
kamus vaikučių poterius—tikiu 
į Dievą tėvą visagalį,—tai juose 
neužtiksime nei vienos eilutės, 
nei vieno pareiškimo, kurio ne
būtų skelbę pagonai daug anks
čiau, nei krikščionys. Labiausia 
pagarsėjusi pagonų šventė, ku
rią krikščionys pasiėmė iš pa
gonų, yra sekmadienis. Ir pago
nys, kaip šiandie katalikai, mo
kino: “šventą dieną švęsk”. 
Sekmadienis buvo pašvęstas pa-

STEBUKLAlllf 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas ? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

gonių dievui Saturnui.
Viena garsiausių pagonių 

bažnyčių Romoje, skirta deivei 
“Bona Dea”, buvo atimta iš pa
gonių ir pakrikštyta, kaip Ne
kaltos Panos bažnyčia. Vietoje, 
kur seniau buvo pagonių grožės 
ir jaunystės dievo Apolono baž
nyčia, tapo įsteigta bažnyčia 
“šv. Apolinaro”; pagonių baž
nyčia, skinta karo dievui Marsui, 
krikščionys paskyrė “šv. Marti
nui”.

Senovės Romos kūdikiai, pa
gonių vaikai, nešiodavo ant kak
lo medalikėlius. Tie medalikė- 

i liai, manyta, apsaugoję vaikus 
: nuo nelaimių, šiandien gi ne
retai užgirsite minykę pasako
jant vaikams, lankantiems pa
rapijinę mokyklą, kad škaplie
riai apsaugo juos nuo nelaimės 
gatvėje, apsaugo pav. nuo auto
mobilio. šitokį aiškinimą man
pačiam teko girdėti pirm treje- 
to-ketverto metų iš mergaitės, 
lankiusios parapijinę mokyklą. 
Girdi, sisterka mokinusi taip.

Bet užteks pavyzdžių. Galima 
drąsiai tvirtinti, kad krikščionių 
bažnyčių apeigos, šventadieniai, 
pasakos apie pasaulio susitvėri- 
mą, įvairių šventųjų vardai, ir 
t.t. ir t.t, perdėm atsiduoda pa
gonišku raugu.

O jeigu taip yra, tai ką jau 
čia kunigui sielotis, jeigu jau
nieji esti barstomi ryžiais. Tas 
paprot.is yra pagoniškas'— tei
sybė. Reiškia jisai, kad velija
ma jaunai porai būt taip jau 
derlingai, kaip dirvos / ryžiai. 
Katalikų žvilgsniu tatai’ turėtų 
būti pagirtina, nes broliukai 
misionieriai sako specialius pa
mokslus, graudendami moteris 
gimdyti tiek kūdikių, kiek tik 
jos gali tęsėti.

Kunigas Vaičunas turbut to 
nežino. O jeigu žino ir visgi 
pliauškia tokius' niekus, kaip ci
tuotos ištraukos iš jo “Prane
šėjo”, tai jis veidmainiauja ir 
stengiasi palaikyti savo aveles 
tamsoje.

Kaip žiuri šiandie kiti, ap- 
šviestesni kunigai į nonsensus, 
kuriuos kunigas Vaičunas sten-

Neapsigaukite! Tvirtesnio — ge
resnio — su gražesniu ir malo
nesniu balsu kito tokio Radio 
Amerikoje nėra kaip Fada Radio. 
Persitikrinkite musu krautuvėje.

General Radio Store 
Didžiausia Radio Lietuvių Krau

tuvė Brighton Parke 
3856 Archer Avenue

netoli Rockwell St..
Telefonas Lafayette 6195 

Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, III.
, ,, . 4 , ***>mi**

giasi įskiepyti savo parapijo
nams, gali liudyti neseniai pa
darytas atsiklausimas. Dr. 
Betts, profesorius religinei ap
švietai teikti Northwestern uni
versitete, pasiuntė klausimus 
1309 kunigams. Iš gautų at
sakymų pasirodė, kad tik 46 
nuošimčiai davusių jam atsaky
mus kunigų tiki į tai, jogei 
Kristus nekaltai prasidėjo, o 
54 nuošimčiai netiki; kad tik 
53 nuošimčiai kunigų tiki į pek
lą, o kiti netiki; kad tik 47 
nuošimčiai tiki, jogei pasaulis 
tapo sukurtas taip, kaip apie 
tai sakoma “šventame rašte”; 
kad tik 60 nuošimčių tiki į vel
nią, kaip tikrą esybę, o 40 nuo
šimčių neįtiki; kad tik 9 nuo-, 
šimčių studentų, kurie mokosi 
dvasinėse mokyklose, tiki į vel
nią, kaip tikrą esybę, o 81 nuo
šimtis atsakiusių klausimus stu- 
(lentų netiki.— Cicerietis.

CLASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iŠ 
muksite. Mokykla dienomis ir vaka 
r ai s. Atsilankyki! arba reikalauki' 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musu mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
Įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai ir 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
naus darba mieste. Kedzie 5111. »

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER • 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS. savininkas 
8147 So. Halsted St.

Tai. Victorv 7261
—---

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien xna- 
teriolas pilnam plentui, nigiau kaip 
galima $280. Įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

*■■»■*■■■ " ...." ‘ 1 ",l1"11..............
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo 

J. A. GURSKY BROS.
4309 W. 63rd St.

Phone RepnHJn 7869 ir 1861-2

Trečiadienis, Rugp. 28, ’29 
' - ■- ■ - ■ ■ * 
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Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu i 
kitą vieta ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

CHEVROLET SPECIALTS 
PASIŪLYMAS

Grainimas velvų, sutaisymas brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; towing už 
puse kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami i 30 
minutu. N. M. A. stotis.

HAYES AUTO REPAIR
6241 S Peoria St. Normai 2635

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai. — 

Saulės seklyčios. — Garažai. - - 
Abelnas taisymas.
Apskaitliavimas dykai. — Cash ar 

išmokėjimais.
Klauskite V. MISZEIKA 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

2 KARŲ GARAŽAS 18x18 su ce
mentinėmis grindimis $285. Porčiai, 
cemento darbai.

CHAS KOENIG, 
Spaulding 5158

--------o--------
B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė.
Brunswick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios njšies.

J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

Financial
Finansai-Paskolo*

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgi- 
čius. Eighteen Bond & Mortgage Co.

1618 West 18th Street
L F. Dankowski, prez.
C. T. Dankovrski, ižd.

—> J ■-■■■■ —........................................ ....   ........................—,

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

-----------* Į---------------------------------------------------------------------------------------------------------——- 

Skolinam Jums Pinigus
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius ir 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Ava.

Be Komiso ir Išlaidų
Mea paskolinama jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava. 
Kampa* Hermiui#* Ava.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair, 
Moųuette, Jacųuard, etc. $35 iki 
$69.40. 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setas $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. Šimtai bargenų. Victor, , 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai.

3 šm. miegamojo kamb. setas $35.
3 šm. lovos Davenport seklyčios se
tas $35, Victrolos $5, lovos $2, kau
rai $5, dresseriai $5, valgomojo kam
bario setai $10. gasiniai pečiai $5. 
pianai $25, buffetai, Radio, siuvamos 
mašinos $5. Ledaunės $5, vežimu
kai $5. Daybed $5. Vacuum valyto
jai $10. GAUGER, 541 E. 61st St.. 
prie St. Lawrence. Atdara utarn., 
ketvergo ir subatos vakarais.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NAUJOS koncertinos, turinčios 
garsų ir gražų balsą, gražiai pa
darytos ir turi aluminum veikimą, 
parsiduoda už pigią kainą. Mes tai
some, nustatome ir perbudavojame. 
Walter Alex, 2003 Cullerton Št.

Automobiles
'29 BUICK coupe 5 pas. __________„ $1350
'28 BUICK 6 pas. .......................  $075
'28 BUICK Sedan—Standard ____  Bargenas
'29 ESSEX ........      $550
'29 E8SEX Sedan—Didelis nuleidimas, naujas 
'27 OAKLAND Landeau Sedan .......... _ $395
'29 FORD — Tudor .......................... $475

McDERMOTT MOTOR HALES CO. 
7136 So. Halsted St. 

Triangle 9380

Miscellaneous for Sale
J vai ras Pardavimai _____

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

Gražiausiu artistiniu ir futuristi
niu dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žemų kainą. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairių spalvų, kurios 
sutiktų sU jūsų dekoracijomis; taip
jau galima (rauti ispaniško dczaino.

Artistiniai Radiatorių Kabinetai
Musų radiatorių kabinetai yra pa

daryti tuo pačiu budu ir yra tikra 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

Ina Manufacturing Co.
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

KAILINIAI (fur kotai), pardavė
jų sempeliai, biskj suteptas pamu
šas, parsiduoda labai pigiai. Pašau
kite Central 0546, 162 N. State St. 
Room 407.

Fumished Rooms
FORNIŠIUOTI kambariai ant 

rendos garu apšildomi, su valgiu ar 
be valgio, švarus ir šviesus kamba
riai, $4.00 ir $5.00 savaitėje, 6542 
Woodlawn Avė. 

-------O-------

TURIME keletą gražiai išforni- 
šiuotus kambarius dėl rendos, 
karštu vandeniu šildomi ir 
vanos visados, taipgi telefonas ant 
vietos, 1843 So. Halsted St. Tel. 
Roosevelt 8577.

Help Wanted—Malė
Darbininkų ^Reikia___

Susilauk pasisekimo su
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
rasti progą padidinimui uždarbio ir 
pažengimui pirmyn, pardavinėjant 
nepaprastus naujus 6 cilindelių 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijos? 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards- ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiŠkai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS žmogus dirbti j 

gasoline Stution, Atsišaukite
3352 So. Halsted St.

--------O--------

SALESMANO — vedusio, 25 — 
40 m. amžiaus. Alga ir komisas. 
Kreipkitės Metropolitan Life Ins. Co. 
1801 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

50 OPERATORKŲ
ant Zigzag, Marrow ir vienos 
adatos mašinų. Pastovus dar
bas'; gera mokestis.

MARVEL MAID 
GARMENT CO.

512 South Wells St.
—I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REIKALINGA teisinga moteris 
prižiūrėti du vaikus. Kito darbo ne
reikia dirbti. Kambarys ir valgis. 
Alga—susitarsime. Adomas Lenskus, 
12258 So. Green St. Tel. Common- 
dore 3294. --------o-------

.........A—--------------------------- ----------- ----------------------- ---- ■ ■■ .. ■■   ■  

REIKIA patyrusių operatorkų 
prie moterų šilkinių dresių. Atsi
šaukite tuojaus, Evelyn Dress Mfg. 
Co. 1370 Milwaukee Avė., 3 fl. 
—i—, .—.......... —------  -------- ------•

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo pridaboti 7 metų mergaite. At
sišaukite 8819 Houston Avė., So. 
Chicago, nuo 6 vai. vak.

REIKIA SELEKTORKŲ — 
50 guvių mergaičių dirbti prie 
Dešrų Keisingų. Pastovus dar
bas. Gera mokestis. Puikiausia 
darbavietė. Poilsio valandos ry
tais ir po piet. Kreipkitės į 
Superintendento Ofisą.
OPPENHEIMER CASING CO.

1016-26 West 36th Street

Situation Wanted
Darbo Ieško

MOTERIS ieško darbo prie namų, 
turiu patyrimą, 1932 So. Union Avė. 
B. B., Ist fl. in rear.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI, mainymui arba 
rendai Hardware ir Paint Storas, 
5306 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Paaukosiu už geriausi cash pa
siūlymą. Gera vieta ir pigi renda. 
Partneriai nesutinka, 6580 South 
Damen Avė. 

-------O-------
—♦—,—-------------- --------------------------

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina į mėnesį. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, III. Tel. Willow 
Springs 60. 

-------O-------

PARDUOSIU arba mainysiu be 
skirtumo i ką nori tris biznius: 
soft drink parlor, restauranas ir 
blacksmit shop, 3415 So. Wallace 
Street.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė visokių tautų apgyventoj kolioni- 
joje. Biznis geras, 5801 So. Carpen- 
ter St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Aš TURIU keletą 5 akrų šmotus 
žemės, geras juodžemis, arti Elgin, 
prie gražios Fox upės; labai tinka 
vištų ar daržovių ukiui; lengvi iš
mokėjimai. Ateikite ar rašykite

E. L. DAVIS,
105 W. Monroe St., 
Tel. Randolph 7960

FARMA. Labai pigiai parsiduoda 
80 akerių farma, su gerais budin- 
kais, žemė 1 rūšies, duosiu ant leng
vų išmokėjimų ,kas nori gali pirkti 
su gyvuliais, žemdirbystės įrankiais 
ir su šių metų derlium, parduodu dėl 
senatvės. Platesniu žinių kreipkitės 
rašydami lietuviškai. E. Krivitzky, 
R. 3. Scottville, Mich.

Exchange—Mainai
FARMERIAI. — Aš mainysiu 4 

flatų muro narna i farmą, 'nepaisant 
valstijos. Priežastis — liga. No
rintieji atsišaukite pas savininką, 
Chas. Jutkus, 4215 Elston Avė., Chi
cago, III.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

VERTI DOMĖS BARGENAI 
30x125 Rockwell, tarp 70 ir 71 rt. 
30x126 Mozart, tarp 71 ir 72 rt.
5 kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 

arti 73 gt. $7,600. Jūsų pačių sąlygos, 
7131 S. Western Avė., 

Repubiic 9236

AR JUS turite IfimokCtą lotą!1 Jeigu 
jus turite ir norite tikro namo savo 6ei- 
minal, mes pabudavosime jums be jokio 
jinokėjimo — bunga)ow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir ruSies. Jeigu jus neturite 
loto, mes pagelbčsime jums j| įsigyti. Pa- 
simatykit su mumis tuojaus.

STANLEY C. CHADWICK & CO.
3234 Bryn Mawr Avė., 
Independence 1210-1

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 kamb. fintai. Našlė 
tu paaukoti. Lotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465 
-----f----- u_--------------- --------- ■ -

PARDAVIMUI 4 lotai, kampas 
prie pat Archer Avė. ir Summit, ar
ba mainysiu ant biznio ar barbemės, 
J. Gokos, 4508 West End Avė. Tel. 
Columbus 10239.

NEPAPRASTA PROGA
PARSIDUODA medinis 7 kamba

rių namas su muro skiepu apačioje, 
ant vieno akerio žemės apaugusios 
dideliais ūksmingais medžiais, netoli 
nuo Chicagos, arti miestelio, 5 blo
kai nuo gatvekarių linijos. Kaina tik 
$3900. Norintis gali gauti ir dau
giau žemės. Nuosavybė yra verta 
dvigubai daugiau, negu pažymėtoji 
kaina. Parsiduoda lengvais išmokė
jimais. Tokių progų retai atsitinka. 
Nepraleisk šios progos Kreiptis prie

M. ROZENSKI
6542 S. Western Avė.

Chicago, 111.

MODERNIŠKI 8 apartmentai pi
giai, 5 kambarių, užbaigti miegamie
ji porčiai, 3 karų garažas. Visi mo
demiški pagerinimai. Pajamų $3,800. 
Mažas cash jmokėjimas patikimam 
žmogui. Savininkas 7424 Bennett 
Avė.

MAŽAS jmokėjimas, likusius po 
$55 j mėnesi, įskaitant visus nuošim
čius, nupirks naują 5 kambarių na
mą. Fumiso šiluma, augštos viš- 
kos. O’Neil, 7006 S. Marshfield Avė.

■■ .......... ......................................................................................................................................................—-

PARDAVIMUI
GERIAUSIAS DVIĘLATIS 

MARQUETTE PARKE
2 angfitų mūrinis ir akmens.
Pilnas beismentas,
2 karų garažas,
Weath<!rstrips,
Langai su dangtukais.
Varinės rynos.
Varinis dangtis ir porėtai.
Variniai skrynai.
Storm doors.
Užleidžiamo* durys garažtuj.
Automatinis aliejaus burneris (Hardinge).
Bryant gaso vandens Mldytojas.
Frigidaires.
Humphrey Aildytojat.
Marmuro menteliai.
Visos sienos drobe ifimuStos, 
Paneliai ir maliavotos.
Plasterio kornizai.
Beismento užbaigimas kaip viriuje, 
Hienos ir lubos plasteriuotos.
Tlle grindys, kletkuotos sienos
Maudynėse.
Pilna maudynė beismente.
Lempos sienose.
Drabužių chutes.
Dideli klozetai
Daug base plūgų.
Viduje laiptai.
Puikiausias hardware.
Ižmuįtos <xtra storos durys.

Savininkas

C. H. SCHMITZ 
6503 S. Campbell Avė.

Repubiic 2545




