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10,000 Rusų Armija
Į

įėjo į Mandžuriją
Susikirtimai tarp Kinų ir sovietų Rusų 

prasidėjo didesniame maštabe; 60 Kinų 
kareivių nukauti, daug pasigendama

rijos-Sibiro sienoj karo opera
cijos tarp rusų ir kinų prasidė
jo jau didesniame maštabe. Pa
sak pranešimų, 10,000 rusų ar
mija, ginkluota kulkosvaidžiais 
ir 30 armotų, perėjus per sieną 
į Mandžuriją į šiaurę ir į pietus 
nuo Mandžuli. Manoma, kad 
rusai siekia paimti Dalai Norą.

Pranešimas iš Peipingo (Pe
kino) sako, kad netoli nuo Da
lai Noro įvyko susikirtimas tarp 
700 sovietų raitelių ir kinų ka-

10,000 sovietų armija riuomenės. Kautynėse, kurios 
traukėsi tris valandas, 27 kinai 
buvo užmušti ir 31 sužalotas. 
Manoma, kad rusų nuostoliai 
taipjau buvo dideli.

MUKDENAS, Mandžur., rugp. 
18. — Šiandie rytą dar tebeėjo 
kautynės tarp kinų ir sovietų 
rusų Dalai noro apygardoj ir, 
pasak pranešimų, daugiau kaip 
60 kinų buvo užmušta, o dauge
lio kitų pasigendama, 
siunčia sustiprinimų.

Mandžurijos valdytojas, mar
šalas Čang Hsueliang, nugina 
pranešimus, busią rusų balta
gvardiečiai ir kinų kareiviai įsi
veržę į rusų teritoriją.

Kinai

įsiveržus iš Sibiro į 
Mandžuriją

LONDONAS, rugp. 18. — Iš 
Mukdeno praneša, kad Mandžu-

Vandervelde, Belgų Anglai priėmė pasiu 
socialistų lyderis, lymą peržiūrėti re 
atakuoja Snowdeną paracijų planą
Kaltina jį ir Anglų Darbo pa r- Krizis Haagos konferencijoj Ui

ti ją dėl socialistų internacio- kinai praėjo; Snovvden aš
triai puolė fašistų Italiją.

tiją dėl socialistų internacio
nalo rezoliucijų laužymo Mala
goj.

HAAGA, Olandija, rugp. 18. 
— Philip Snovvden, Anglijos iž
do ministeris’, atmetė keturių 
valstybių — Francijos, Italijos, 
Belgijos ir Japonijos — kom
promiso pasiūlymus reparacijų 

Anglijos Darbo partiją dėl ta-, mokėjime, atkartodamas Angli- 
riamo sulaužymo prižado, prieš jos reikalavimą “teisybės Vo- 
metus laiko duoto vykdomajam kietijos kas metai mokamų re- 
internacionalo komitetui.

Vandervelde paskelbė spaudoj 
straipsnį, kuriame jis sako, kad 
Snovvdeno reikalavimai Haagos 
reparacijų konferencijoje esą 
priešingi internacionalo priim
toms Ziuriche praeitų metų 
rugpiuČio mėnesį rezoliucijoms. 
Ne karią buvęs priimtas tari
mas, kad interaliantų karo sko
los butų panaikintos ir kad Vo
kietijos reparacijos atlyginti už 
padarytus nuostolius butų ap
karpytos. •

Vandervelde 
kad Francijos 
Leonas Blum, 
pasmerkęs Snovvdeną dėl jo nu- 
sisitatymo.

BRIUSELIS, Belgija, -rugp. 
18. — Emile Vandervelde, Bel
gijos socialistų vadas ir socia
listų internacionalo pirmininkas, 
smerkia Philipą Snowdeną iri

pabrėžia faktą, 
socialistų vadas’, 
taip pat viešai

3 asmens žuvo greitajai 
valčiai susidūrus su 

garlaiviu

garlaiviu Thousand

ALEXANDRIA BAY, N. Y., 
rugp. 18. — St. Lavvrence upėj 
susidūrė greitoji valtis su eks
kursiniu
Islander. Trys greitąja valtimi 
plaukę asmens, Charles Lipe, jo 
žmona ir F. George, žuvo van
deny. Jų kūnų nesurasta.

Nelaimė atsitiko netoli nuo 
Cherry Island.

ORHSi
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
mainąsis vėjai.
. Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 67° F.

Šiandie saulė teka 6:01, lei
džiasi 7:46. Mėnuo leidžiasi 
4:54 ryto.

; paracijų paskaidyme.”
Snovvden savo kalboj aštriai 

sukirto Italijai. Pasak Snowde- 
no, darydama karo skolų fun- 
davimo sutartį su Didžiąją Bri
tanija, Italija išmeldus pigių 
pigiausių sąlygų, skųsdamos, 
kad ji beveik jokių reparacijų 
iš Vokietijos negaunanti. Tuo 
tarpu per Youngo ekspertų ko
misijos konferenciją Paryžiuje 
Italija pasiėmus kone 'visą re
paracijų sumų dalį, kuri buvus 
savavališkai atimta iš Anglijos.

Pasisekimas ar nepasisekimas 
konferencijos dabar pareis ypa
čiai nuo Italijos nusistatymo. 
Italijos atstovas Pirelli vakar 
išvyko į Milaną matytis SU dik
tatorium Mussolini ir atsiklaus
ti jo, ką daryti.

Sako, kad Francija, Japonija 
ir Belgija taipjau padariusios 
spaudimo Italijai, kad toji kiek 
nusileistų Anglijos naudai.

Snowden sutiko, kad re
paracijų mokėjimo pla

nas butų peržiūrėtas
HAAGA, rugp. 18. — Vėlai 

vakar vakarą Francija, Belgija, 
Italija ir Japonija pasiūlė Ang
lijos iždo ministeriui Snovvdenui, 
kad visų penkių valstybių repa
racijų ekspertai išnaujo peržiū
rėtų pirmykščius keturių val
stybių pasiūlymus Anglijos gau
tinoms reparacijų dalims padi
dinti. Snovvdenas pasiūlymą pri
ėmė, ir pirmadienį [šiandie] 
ekspertai pradės savo darbą.

Komunistams nepavy
ko sukurstyti streikas

18.
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Gindamas motiną vai
kas nušovė savo tėvą
LOS ANGELES, Cal., rugp. 

18. — Kai grįžęs namo girtas 
vietos gyventojas Frank Ho- 
ward ėmė kivirčytis su savo pa 
čia, ir pagaliau puolė ją mušti, 
jų vienuolikos metų amžiaus 
sūnūs, Richard, bandė motiną 
ginti. Tėvo šalin nustumtas, 
vaikas nubėgo Į kitą kambarį, 
pasiėmė revolverį ir, sugrįžęs’, 
tėvą nušovė. Vaikas suimtas ir 
laikomas policijoj.

Venezuelos sukilėliai 
paėmė miestą

Revonucininkų gautas laivas' pa
skandino valdžioj transporto 
lai va 6

KUMANA, Venezuela, rugp. 
18. — Revoliucininkai, paėmę šį 
miestą, tebelaiko jį savo ranko
se, nežiūrint valdžios kariuome
nės pastangų atimti jį.

Venesuelos karo laivas bandė 
su kareiviais prisiartinti prie 
KUmanos, tačiau sukilėlių ug
nies buvo atkartotinai atmuš
tas. Revoliucininkai planuoja] 
Kumaną padaryti savo sostine.

Atvykęs iš Dancigo buvęs vo
kiečių garlaivis Falke, prie ku
rio prišlijo dar dvi barkos iš 
Tampico su daugeliu meksikie
čių, plaukioja pakraštėmis ir 
žvalgauja Venezuelos valdžios 
laivus. Sako, kad vienas valdžios 
transporto laivas tapęs paskan
dintas.

Margaritos sala ir Karupano 
yra revoliucininku rankose. Jie 
turi amunicijos ir maisto iš
teklių, kurių jiems pakaks sa
vaitėms.

Venezuela siunčia 1,500 
kariuomenės prieš re- 

voliucininkus
KARAKASAS, Venez., rugp. 

18. — Venezuelos valdžia pa
siuntė iš čia transportą su 500 
kareivių į Barcelonos' uostą, iš 
kur planuoja pulti susilelius Ku- 
manoj.

Girdėt, kad prieš įsitvirtinu
sius Kumanoj revoliucininkus 
valdžia bendrai yra pasiuntus 
1,500 kariuomenės.

Susisiekimas telegrafu ir teį 
lefonu su Kumana nutrauktas!

‘Graf Zeppelin’ atlė 
kė į Japoniją

TOKIOS rugp. 19. — Vokie
čių dirižablis "‘Graf Zeppelin” 
šiandie 7 vai. ryto [Chicagos 
laikrodžiu — sekmadiienį 5 vai. 
po pietų] radio pranešė esąs ne
toli nuo Kamui švyturio, šako- 
tano apskrity, Japonijoj.

Kamui iškišulis yra tik 
mylių nuo Tokio.

550

Tvanas Indijoj su 
naikino 60 kaimų
LONDONAS, rugp. 18.—Pra

nešimais iš Karachi, Indijoj, 
pietinėj Chairpuro ir viršutinio 
Sindo dalyse kilo smarkus tva
nai, kurie sunaikino šešiasde
šimt kaimų.

Pranešimai sako, kad žmonių 
taip pat daug žuVo. išimtai my
lių plotai vandens užlieti.

Prapuolė banko tar
nautojas su $40,000
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PARYŽIUS, rugp.
Komunistai bandė sukurstyti 
strejkan naujai statomo pože
minio geležinkelio darbininkus. 
Tie atsisakė klausyti. Įvyko su
sikirtimų ir keli buvo sužaloti.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 18. 
— Oakland Savings Trust kom
panija pasigenda savo tarnau
tojo Wilsono B. Smitho, 25 me
tų amžiaus, ir $40,000 perka
mais vertybių popieriais. Smith 
dingo praeitą ketvirtadienį.

(Pacific and Atlantic

Berlynas. — Dr. 
Mueller,

Photo)

Hermanu
Vokietijos kancleris, 

kuriam tapo padaryta pavojinga
operacija.

Muštynės vokiečiai ko
munistų su Italijos 

jūreiviais Kiel’y
KIEL, Vokietija, rugp. 18.— 

Vakar čia gatvėse įvyko mušty
nių <tarp vokiečių komunistų ir 
vizituojančio Italijos kreiserio 
jūreivių. Muštynės kilo, komu
nistams ėmus dalinti italams 
lapelius, pavardytus: “šalin fa
šizmą”.

Visi muštynių dayviai buvo 
nugabenti į policiją, bet netru
kus vėl paleisti.

N. Y. susekė pinigą 
padirbėją lizdą

Apyvarton paleista $1,500,000. 
netikrų pinigų; areštuota 30 
įtariamų asmenų.

Britanija sumažins 
savo ginkluotas 

jėgas Egipte
LONDONAS, rugp. 18.— Gir

dėt, kad einant nauja Anglijos- 
Egipto sutartim, Didžioji Brita
nija trim penktadaliais suma
žins savo ginklo jėgas Egipte. 
Busią palikta tik apie 4,000 ka
reivių Suezo kanalo apsaugai.

NEW YORKAS, rugp. 18. — 
Vyriausybė susekė didelį netik
rų pinigų dirbėjų sąmokslą. Są
mokslo nariai esą padirbę ir pa
leidę apyvarton daugiau kaip 
pusantro miliono dolerių netik
romis notomis po $5 ir $20.

Federalinė žvalgyba iki šiol 
jau suėmė daugiau kaip 30 as
menų, 
ir 60 
Bandos 
gauti.

tariamų s’ąmokslininkų, 
presų bei 40 plokščių, 
vadai tačiau dar nesu-

Anglijos medvilnės 
streiko arbitrai 

jau išrinkti

Sinclair maldauja 
Hooverį paleisti ji. 

iš kalėjimo
WASHINGTONAS, rugp. 18. 

4- Aliejaus magnatas Harry F. 
Sinclair, kuris’ nuo praeito ge
gužės mėnesio 6 dienos sėdi ka
lėjime, per savo draugus krei
pėsi į prezidentą Hooverį, pra
šydamas susimilimo ir paleidi
mo jo iš kalėjimo.

Multimilionierius Sinclair at
gailauja kalėjime ryšy su Tea- 
pot Dome aliejaus skandalu. Jis 
sėdi dvi bausmes’ paeiliui: vie
ną, tris mėnesius, už paniekini
mą tardomosios senato komisi
jos; antrą, šešis mėnesius, už 
bandymą papirkti prisaikintuo- 
sius posėdininkus’ (jury), 
jo byla btivo tardoma.

kai

16 angliakasių žuvo 
lenkų anglies ka

syklose
VARŠUVA, rugp. 18. — Hil- 

debrando kasyklose, netoli nuo 
Katovicų, vakar įvyko sprogi
mas, nuo kurio žuvo šešiolika 
angliakasių, dirbusių tuo laiku 
kasyklose.

Devyni kūnai jau tapo suras
ti, kitų septynių dar pasigenda
ma.

LIETUVOS ŽINIOS
tš Vilniaus lenkai išve

ža Šv. Kazimiero 
relikvijas

“Gazeta Warszawska” prane
ša, kad lenkai ruošiasi išvežti 
iš Vilniaus į Lodzę Šv. Kazi
miero relikvijas, esančias Vil
niaus katedroj. Relikvijų per
vežimui sudarytas speciali nis 
komitetas ir pats pervežimą^ 
įvyksiąs rugsėjo mėn. Perveži
mas ivyksiąs dėl to, kad Šv. 
Kazimieras yra Lodzės parapi
jos globėjas. Relikvijoms pa-» 
dėti busiąs padarytas puošnus 
sarkofagas.

Didžiajame .-kare miru
siųjų lietuvių sąrašai
KAUNAS. — Vokietijos vy

riausybės organai prisiuntė są
rašus lietuvių nelaisvių, miru
siųjų karo metu Vokietijos 
laisvių stovyklų ligoninėse.

Sąrašuose pažymėti ne 
paimti iš rusų kariuomenės 
laisvėn, bet ir civiliai, 
okupacinės valdžios,
se yra pažymėti Kauno, 
niaus, Suvalkų ir Gardino gu
bernijų piliečiai, viso 1740 as
menų.

Per Lietuvos nelaisvių sura
šinėjimo komitetą Vokietijoje 
yra gauti sąrašai su 750 pa
vardėmis.

ne-t

tik 
ne

paimti 
Sąrašuo- 

Vil-

Indianos angliaka 
šiai skundžias dėl 

sunkios būklės

kasyklose Bicknellio

LAFAYETTE, Ind., rugp. lį. 
— Laikomoj čia Indianos Dar
bo Federacijos konvencijoj de
legatai skundėsi dėl sunkios ka
syklų darbininkų būklės ir ne
labo valstijos vyriausybės elge
sio su angliakasių unijomis.

Delegatas Wm. Rainey savo 
kalboj pranešė, kad minkštosios 
anglies
apieinkėj gydytojai atsisako 
suteikti 
gimdyvėms; kad generalinio 
valstijos prokuroro atstovai pa
laiko neteisingus “indžonkše- 
nus” prieš unijas, ir kad kiek
viena valdžios šakelė talkauja 
samdytojams, besistengiantiems 
sutriuškinti unijas'.

Frank Barnhart, kitas dele
gatas iš anglies kasyklų srities, 
skundėsi, kad valstija, nors per 
metus suvartoja 50 milionų to
nų anglies, to kiekio iš Indianos 
pareina tik 16 milionų tonų. Pu
sė visų kasyklų darbininkų In
dianoj dirba tik dalį laiko.

reikiamos pagalboj

Pačios lupikas gavo ka
lėjimą, rykščių ir 50 
tūkstančių dolerių

PORT COLBORNE, Ontario, 
Kanada, rugp. 18. — Praeitą 
pirmadienį teismas čia nubaudė 
vieną jauną vyrą, ateivį F. Pro- 
pinČuką, 26 metų amžiaus. Pro- 
pinčukas buvo apskųstas dėl 
mušimo pačios, ir teismas užtai 
paskyrė jam bausmę: savaitę 
kalėjimo ir dešimtį rykščių.

Praeito penktadienio naktį 
kalėjimo sargas atnešė Propin- 
čukui j jo kamerą telegramą, 
kurioj kaliniui pranešama, kad 
jo bilietas pastaroms britų 
“sweepstakes” rugtynėms lai
mėjo $50,000 ir kad pinigai bus 
jam tuojau sumokėti. Propinču- 
kas, telegramą perskaitęs, iš 
džiaugsmo kone apalpo.

LONDONAS, rugp. 18. — Ar
bitrai gjnčui tarp medvilnės 
pramonininkų ir darbininkų 
spręsti tapo jau išrinkti ir pir
mą savo susirinkimą laikys 
ateinantį trečiadienį.

Arbitražo komisijon iš sam
dytojų pusės yra išrinkti Sir 
Arthur Balfour, jau pirmiau 
nekartą buvęs tarpininku gin
čuose tarp darbininkų ir sam
dytojų, ir Sir Archibald Ross, 
žymus laivų statybos inžinie
rius; iš darbininkų pusės •— C. 
T. Cramp, veikiąs geležinkelie
čių tarpe, ir A. G. Walkden, 
taipjau geležinkelietis.

Abi šalys arbitražo komisi
jos pirmininku pasiskyrė Sir 
Rugby Seiftą.

500 tūkstančių medvilnės 
pramonės’ darbininkų, kurie per 
kelias savaites buvo išmesti iš 
darbo dėl to, kad jie nesutiko 
priimti nukėlimo algos, rytoj 
[šiandie] grįžta į įmones dirbti 
senomis algų sąlygomis, ligi 
arbitražo teismas padarys savo 
sprendimą.

New Yorko slaptos, 
smuklės sumoka 32 mi- 

lionus dolerių kyšių
NEW YORKAS, rugp. 18. — 

William Bennett, “sausas” re- 
publikonų kandidatas nominaci
jai į New Yorko mėrus, savo 
kalboj pasakė, kad slaptų smuk
lių savininkai New Yorke, su
moką nemažiau kaip 32 milio- 
nus dolerių kyšių per metus.

New Yorke esą 32,000 “spy- 
kyzių” (slaptų smuklių) ir kiek- 
viiena jų sumokanti per metus 
mažiausiai po $1,000 kyšių. Kai 
kurie smuklių savininkai sumo
ką daug daugiau.

Pati šniaukštė taboką; 
vyras gavo divorsą

FARGO, N. D., rugp. 18. — 
Distrikto teismas, išklausęs' vie
tos gyventojo Johno Neusted- 
terio skundą, suteikė jam “di- 
vorsą” nuo savo pačios. Neu- 
stedter skundėsi, kad jo paiti 
taip dažnai šniaiukštus taboką, 
jogei nuo to pakvaišus.

Verduno kovos tarp 
francuzų ir vokiečių 

atsikartoja

PARYŽIUS, rugp. 18.
Verduno kovos tarp francuzų 
ir vokiečių vėl atsikartoja. Ko
votojai yra, iš vienos pusės, 
vokiečių turistai, kurie auto
mobiliais, apkaišytais senosios, 
kaizerinės, Vokietijos vėluka:s, 
atvyksta aplankyti dešimčių 
tūkstančių kritusių vokiečių ka
reivių kapų. Iš antros — fran
cuzų gyventojai, kurie tuos vo
kiečių vėlokus drasko.

Daugelis vokiečių, aplankiu
sių garsųjį Vaux fortą, grįžę 
pas savo automobilius nebera
do savo vėlukų, įkaistų ant ra
diatorių. Vokiečiai pyko, barė
si. Prancūzai juokėsi ir tyčio
josi. Vokiečiai bandė skųstis 
podicijai, bet ir čia negavo už
uojautos nei užtarimo.

APIPLĖŠĖ PAŠTĄ

D0WNING, Wis., rugp. 18.— 
Naktį įsilaužę į vietos paštų, 
plėšikai išsprogdino saugiąją šė
pą ir išsinešė -500 vertės pačto 
ženklų ir $3 gyvais pinigais.

Nauji Lietuvos kon
sulatai

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas, nutarė atidaryti nau
jus konsulatus Kanadoje ir 
Pietų Afrikoje. Konsulatai 
manoma įsteigti nuo 1930 m. 
sausio 1 dienos.

Liepos 11 d. Kretingos ap. 
prie vieškelio Gintališkės — 
Kalvarija rastas nužudytas se
nis Jurgis Bapolis, 60 metų 
amžiaus, iš Salantų valsčiaus. 
Policija spėjo, kad nužudymas 
padarytas plėšimo tikslais, nes 
senis turėjo su savim 700 litų, 
kurių prie lavono nebuvo ra
sta.

Kretingos policija sulaikė Sa- 
mauską Juozą, 28 metų iš Gel- 
dičių kaimo, Platelių valsčiaus, 
kuris įtariamas Bapolio nužu
dymu.

Kretingos apskr. prie Montiš- 
kės priepl. jura išmetė lavoną. 
Tai pasirodė esąs darbininko 
Vilhelmo Skrabo kūnas.

Skrabas gimė ir gyveno Klai
pėdoj. Kaip žuvo, tuo tarpu nė
ra žinoma.

15-kos Metų 
Patyrimas

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

Naujienos pasiunčiaxpinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausį

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 įki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.
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| Graikų Išminčius Diogenas

P. J. Birinkovas Vertė P. S.

(Tęsinys)
Graikų buvo įprasta dovano

ti liutenų apsiaustą tam, kas iš
garsėdavo savo gerais darbais 
visuomenės naudai.

Kartų Diogenas pamatė vieną 
žmogų, niekuo neišgarsėjusį, 
bet liutena apsimovusį, kad jį 
žmonės šlovintų. Priėjo jis prie 
jo ir sako:

—Kam tu žemini dorybės 
ženklus? Ne jie tave išbalino, 
bet tu juos supurvinai.

žmones, daug kalbančius apie 
dorumą, bet dorai negyvenan
čius, jis vadino balalaikomis.

—Nors jus, — sako jis, — 
barbiate skardžiai, bet jūsų vi
dury yra tuščia, ir todėl niekam 
tikę esate.

Atėnų mieste gyveno labai iš
didus žmogus. Jis tarėsi esąs 
visai teisus, kone šventas, ir 
todėl norėjo apsitverti nuo ydin
gu žmonių, kad jie negalėtų 
prie jo prisiartinti. Tam reika
lui net buvo įrašęs savo namų 
duryse: “Teneįeina į mano na
mus nei vienas negrynas žmo
gus”.

Diogenas, eidamas pro tą na
mą, sustojo ir ėmė nagrinėti tą 
įrašą. Aplink jį sustojo daugiau 
žmonių ir laukė, ką jis pasakys. 
Diogenas perskaitė balsu, vi
siems girdimai, šitą įrašą ir, at
sigręžęs į žmones, paklausė:

O kaip gi čia pats šeimi
ninkas ieina? v •

Už veidmainybę jis plakdavo 
ir mokslininkus, ir muzikantus, 
ir pamokslininkus; jis žinojo, 
kad savo darbą jie dirba ne 
žmonių naudai, bet savo padėji
mui aprūpinti.

—Jus, muzikantai, — uoliai 
rūpinatės nustatyti savo instru
mentus, norite, kad jie kuo gra
žiausiai skambėtų, bet nei kiek 
negalvojate apie savo sielos nu
statymą geriems darbams.

O mokslininkams jis tiesiog 
drožia:

—Jus rūpestingai studijuoja
te nelaimę, kuri yra atsitikusi 
kelionėj su kokiu nors senovės 
karaliumi, o savo ydų, kurios 
daug nelaimių pridaro žmonėms, 
nežinote. Jus žiūrite pro vamz
džius į saulę ir mėnesį ir seka
te jų judėjimus, o savo panosėj 
nieko nematote ir kiekvienam 
žingsny klumpate. Aplink jus 
visur girdėti vaitojimai žmonių, 
mirštančių badu ir šalčiu, o jus 
ieškote gyventojų planetoj.

—Pamokslininkai, — sako jis, 
mėgsta kalbėti apie teisybę, 

o teisiiigai elgtis nenori.
Taip pat laikė veidmainybe 

pagoniško šventimo apeigas, ir 
už tai plakdavo žmones savo 
taikliais juokavimais. Kartą jis 
įėjo į maldyklą ir, pamatęs 
maldininkus sukniubusius veidu 
žemėn prieš dievo paveikslą, jis 
tarė balsu:

—Kas butų, jei staiga jūsų 
užpakaly atsirastų Dievas? Juk 
jums sarmata pasidarytų.

Kitą kartą Diogenas susigin
čijo su žyniu, tvirtinančiu, kad 
stabas, kuriam jie tarnaują, 
darąs stebuklus. Diogenas sakė, 
kad tai netiesa. Tada žynys nu
vedė jį į maldyklą ir, parodęs 
daugybę suneštų aukų, tarė:

gydytojo akis, ir niekas nežino, 
kaip ją gydyti, ir ligonis mirš
ta sunkiuose kentėjimuose be 
jokios pagalbos.

Ir pats Diogenas gyveno at
virai, visų regimas.

—Temato žmonės, — sakyda
vo jis, — koks aš esu; bent ne
apsiriks, apie mane spręsdami: 
girs ar peiks mane — tai už rei
kalą.

Jis nemėgdavo paviršutinio 
žvilgėjimo, ir todėl nuo jo gero
kai tekdavo visokiems puošei
voms, dabitoms.

Kartą priėjo prie jo jaunikai
tis, išsičiustijęs sau, išsikvepi
nęs, susigarbiniavęs, išsitepęs 
tepalais ir pasipuošęs auksiniais 
žibučiais, tarsi kokia raudonvei- 
dė mergaitė, ir kaž ko paklausė 
Diogeną, šis pasižiurėjo į jį ir 
tarė:

Negaliu tau nieko atsakyti, 
nes neatskiriu, kas prieš mane 
stovi — vyras ar moteris.

Kartą įėjo Diogenas pas savo 
pažįstamą ir, radęs jį besipuo- 
šiant, paklausė:

—Kam tu tai darai? Jei savo 
bendrabroliams — vyrams, tai 
visai be reikalo: tuo jų nenu
stebinsi; o jei moterims, tai tu 
pats tvirksti ir jas piktini.

Kitą kartą susirinkime priėjo 
prie jo išsišlakstęs kvepalais 
žmogus, ir Diogenas, atsigręžęs 
į jį, tarė:

—Tu rūpiniesi, kad tavo gal
va ir rankos kvepėtų; geriau 
žiūrėk, kad tavo gyvenimas ydo
mis nedvokių.

Kaž kas, norėdamas iškrėsti 
juokų, dovanojo Diogenui bute
liuką kvepalų. Jis paėmė ir iš
pylė visą buteliuką sau ant ko
jų.

— Kam tu tai padarei? — pa
klausė jį.

—O kaip gi kitaip darysi? — 
atsakė Diogenas: — jei bučiau 
iškvėpinęs savo galvą, tai visas 
kvapas butų žemyn nuėjęs, ir 
jų bučiau nepajutęs; dabar tas 
kvapas kyla į pačią panosę, ir 
aš galiu jį kvėpuoti.

Taip pat jis plakdavo ir kitas 
žmonių ydas ir geidulius; saky
davo, kad ydingas žmogus savo 
geiduliams, kaip vergas ponui, 
tarnaująs ir netenkąs didžiau
sios savo sielos brangenybės — 
laisvės.

Galvodavo Diogenas ir apie 
tikrąją laimę ir tikrąjį gyveni
mą, ir lindėdavo, matydamas 
žmogų, protingąjį Dievo pada
rą, suklydus, netekus Dievo pa
veikslo ir nustojus būti žmogu
mi. Ir tą mintį jis dažnai reikš
davo.

Kartą, einant iš pirties, kaž 
kas jį paklausė:

Ar daug ten yra žmonių?
—Taip, liaudies daug, bet tik

rų žmonių nemačiau, — atsakė 
jam Diogenas.

Kitą kartą, eidamas aikšte, 
jis pamatė prekyvietėj didelę 
žmonių minią besigrudant; visi 
rėkė, burnojosi; pirkliai maudė 
pirkėjus; turtuoliai barstė pini
gus, pirkdami visai sau nerei
kalingus daiktus, ir varė nuo 
savęs šalin įkyrius elgetas. Dio
genas sustojo aikštės vidury ir 
sušuko:

laikydavo ir nukreipdavo tam, 
kas norėdavo iš jo pasijuokti. 
Vienas plikis ėmė jį lojoti ir 
juoktis iš jo. Tada Diogenas 
jam tarė:

Aš ant tavęs nepykstu, bet 
tavo plaukus tai giriu, kad jie 
nuo tokios netikusios galvos nu
sikraustė.

Kartą jį paklausė:
—Kokie plėšriausi pasauly 

žvėrys ?
Jis atsakė:
—Kalnuose ir miškuose — 

Hutai ir lokiai, o miestuose — 
nuomininkai ir skundikai.

Kartą Diogenas paprašė tur
tuolį išmaldos, bet šis jam at
sakė. Kaž kas iš mačiusiųjų ir 
žinojusių, kad jam dažnai atsa
ko, paklausė jį:

—Kodėl kai kurie žmonės no
romis duoda išmaldų luošams ir 
elgetoms, bet atsisako davę iš
minčiams?

— Tur būt, dėl to, — atsakė 
Diogenas, — kad tie žmonės pa
tys bijo likti luošais ir elgeto
mis, bet tikrai žinos niekados 
netapsią išminčiais, ir lodei jų 
negaili.

Diogenas užėjo į turtingo 
žmogaus pokylį; jam pripylė di
delę taurę vyno. Jis ėmė jį ir 
išpylė aslon. Už tai užpuolė jį 
šeimininkas ir svečiai: kam jis 
veltui išgaišinęs tiek daug bran
gaus vyno! Į tai Diogenas jiems 
atsakė:

Jei aš bučiau jį išgėręs, tai 
jis butų taip ir pražuvęs ir, be 
to, dar man butų pakenkęs. O 
dabar jis pražuvo, jokios man 
žalos nepadaręs.

Graikai buvo įpratę laurais 
vainikuoti kiekvieną, kas likda
vo nuagletoju šokinėjimuose 
arba kumščiavimuose. Kartą ir 
Diogenas užsidėjo sau ant gal
vos tokį vainiką susirinkime. 
Toks žygis buvo aiškus įstaty
mo ir papročio peržengimas, ir 
daugelis ėmė jį už tai lojoti.

—Kodėl kitus jus vainikuo
jate, o man neleidžiate apsivai
nikavusiam vaikščioti? — pa
klausė juos Diogenas.

—Todėl, kad tu nesi nugalė
tojas, — jam atsakė.

—Argi jus nežinote, kad aš 
taip pat esu nugalėtojas, -— ta
rė Diogenas. —. Jus apdovano
jate nugalėtojus šokinėjimuose 
ir kumščiavimuose, nors ten yra 
grumiamasi dėl naudos ir gar
bės troškimo. O aš dėl tiesos esu 
nugalėjęs dar kur kas galinges
nius priešus. Aš pačiam savy 
sutraukiau vergijos pančius ir 
iškariavau laisvę; įveikiau pyk
tį ir sarmatą; pergalėjau ligas, 
godumą ir baimę; pagaliau, nu
galėjau patį pavojingiausią ir 
neprieinamiausią, klastingą ir 
išdidų gyvulį — “pasigėrėjimą”.

Daug yra užsilikusių tokių

Diogeno pasakojimų ir taiklių 
žodžių; čia jų tik kai kurie te- 
pažymėti.

Kaip Diogenas nekaltąjį apgynė

Kartą gulėjo Diogenas po 
medžiu, norėdamas pasislėpti 
nuo saulės kaitros, ir galvojo 
apie gyvenimą. Ir pamatė atei
nant pas jį žmogų. Iš pradžios 
pikta jam pasidarė. “Sutrukdys 
jis mano mėgstamiausią darbą”, 
pamanė jis sau, ir susisarmati
jo. “O kokios teisės aš turiu 
pykti, — tarė jis sau, — kad 
pas mane ateina svečias? Argi 
gali jis žinoti, kad aš dabar ne
noriu su juo kalbėti? Ak tu, 
Diogenai, Icėsiaus sunau, dar 
daug tau, kvailiui, reikia moky
tis!”

Taip dažnai jis susilaikydavo, 
kai jam ateidavo į galvą kokia 
nors bloga mintis.

O tas žmogus tuo tarpu priė
jo arčiau ir sveikinasi. Tai buvo 
Klinius, turtuolis ir girtuoklis. 
Tokiems žmonėms tekdavo nuo 
mokytojo, nes jis žinojo, kiek 
daug ašarų išsunkia jų linksmy
bės.

—Kaip kruti, Diogenai? — 
paklausė Klinius.

Nieko, gerai krutu, — at
sakė Diogenas.

—Aš noriu su tavim pasisė
dėti.

Sėdėk, jei kito darbo ne
turi.

—Tiesa, kito darbo neturiu. 
Ak, ne, pamiršau, turiu šiokio 
tokio darbelio: reikia man į 
miesto aikštę nueiti.

—Kam ?
—Mat, tenai šiandien nori 

niekuo nekaltą žmogų nuteisti. 
O vakar jo žmona buvo pas ma
ne atėjus pagalbos prašyti. Aš 
tą žmogų geraį pažįstu.

—Tai ką tu manai?
Nebėr, žinai, noro. Vakar 

prižadėjau, o šiandien jau ki
taip ėmiau galvoti.

—Kaip kitaip pradėjai galvo
ti? Kaip nebėr noro? Juk tas 
žmogus pražus.** '•

—Ak, Diogenai! žrnai, aš va
kar buvau savo bičiulio pokyly, 
išmaukiau ten gerokai, ir dabar 
galva apsunkus nuo pagirių, 
mintys pinasi, pats nieko nega
liu dirbti. Vakar ji, su dviem 
vaikiukais atėjusi, sugriaudino 
mane, taip gailingai prašydama. 
Pasigailėk, sako, tų mažutėlių: 
juk jie, tėvą nuteisus, turės eiti 
elgetauti. Ir pravirko vaikiukai, 
prisiglaudę prie motinos, — net 
man ašara ištryško. O čia dar 
ir pati boba tokia graži. Tad ką 
gi aš, silpnas žmogus, padary
siu? šeptelėjau jai kartą 
nuo tavęs pareinant. Už tai 
ji ant manęs užpyko. Sudieu, sa
ko, b'et atsimink — tau į gera 
tai neišeis. O mums, matyti, jau 
taip likimas lemia mirti.

—Ką tu darai, Kliniau? Su
siprask! — sušuko Diogenas. — 
Argi tu galvojai apie šitą daly
ką tuo metu, kada motina su 
mažais vaikais prieš tave ver
kė?

—Gerai, gerai, tu mane vis 
nori mokyti; bet dabar man tas 
dalykas nerupi. Eisiu geriau 
pasivaikščioti, pas savo bičiulį 
tapytoją, kuris man dabar tokį 
paveikslą tapo, jog ir atsižiūrėti 
negali! Gal ir tu, Diogenai, no
ri jo pasižiūrėti? Einam su ma
nim!

—Ne, broli, dėkui, tu dabar 
many viską stačiakuliais apver- 
tei — man vis iš galvos neišeina 
toji šeima. Pagalvok, Kliniau, 
ar tai lengva? 11

Turtuolis išėjo, o Diogenas 
pasiliko kaip ne savas; verkią 
ir dėl tėvo prašą vaikai taip ir 
stovi jam prieš akis, neduoda 
ramybės.

“Ak, vargšas, — mano jis, — 
ar tik man pačiam nepamėginus 
jį apginti? Norėčiau jam padėti, 
bet vienu noru toli nenuvažiuo
siu. Aš ne teisėjų viršininkas, 
su jais neturiu jokios pažinties, 
į mane nenorės jie ir žiūrėti... 
Ne, vis dėlto eisiu, pamėginsiu!”

(Bus daugiau)

PAVARGĘS?
Prastai apetitai? NervHku- 
mas? Nepasiduokit. Leis
kite Severa's Esorka, ver
tingam virikinimo ir laxa- 
tyvlarn tonikų!, pagelbėti 
jums atgauti nauja gyvu
mą ir sugrąžinti jus ant 
kelio j sveikatą. 1‘apraėyk 
savo apt ieklnlnko duoti 
jums bonką šiandie.

ESORKA
Garsinkitės Naujienose

Didelis Atidarymas
SUCCESSFUL BEAUTY SHOP

4722 S. Ashland Avė.
Successful wave $3.00 
Realistic wave $4.00
Jūsų pasirinkimui kiekvieno 
styliaus ilgalaikis plaukų su- 
garbcniavimas, $9.00 regulia- 

rės' vertės, už $3.00.

Specialis pasiūlymas:
Finger Wave, shampoo ir 
plaukų nukirpimas ar mar- 

i cel, shampoo ir plaukų nu
kirpimas — 3 už $1.00.

Manikiūras, Plaukų kirpimas 
Henna, 50c. kiekvienas.

Visas darbas guarantuotas. 
Nereikia susitarimo

(appointmento)

FOTOGRAFIŠKĄ

No. 2 A ARR0W CAMERA

KAMERA!

SVARBUS PRANEŠIMAS CHICAGOSMOTERIMS 1
Nepaprasta proj<a Chicagos ir Chicagos apie- 
linkių lietuviams moterims įsigyti kailinius 
kautus (Fur Coats) pigia kaina. Dabar yra 
geriausias laikas pirkimui kailiniu kautų. 
August-Rugpiučio menesyje žydeliai daro išpar
davimus senu Fur Coat, o pas mane gausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — savo 
kostumeriąms parvežam tiesiai iš dirbtuvės vi
sai naujus Fur Coat’us. Mes garantuojam vi
siems savo kostumeriąms, kad musų kautai yra 
visi naujausi, musu krautuvėje nėra nei vieno 

senos mados kauto.
Moteris, kviečiam Jumis naudotis musų siuli- 
jimu šiame August-Rugpiųčio mėnesyje, nes 
specialiai kainos papigintos — platus pasirin
kimas. Laukiu Jusu. Su tikra pagarba Jums, 

BURBOS CLOAK SHOP
3214 So. Halsted Street

Tel. Victory 2477

kada vasara, 
pievos žaliuoja, 

laukuose žaid-

Dabar, 
laukai, 
žmones 
žia, KAMERA yra la
biausia reikalinga. Ji 
paliks jums vaizdus 
pergyventų vasaros 
smagumų.

.KAMERA ir RŪKĄ
H Už du Skaitytoju N AU JIE N O M S

Kiekvienas Naujienų skaitytojas ir skaitytoja, jų šeimynos na
riai ir draugai gali įsigyti šią fotografišką kamerą, prisiųsdami 
dvi naujas metines prenumeratas “Naujienoms.” “Naujienų” 
prenumerata metams Chicagoje ir užsieny $8.00, ne Chicagoje 
—$7.00.

—Pažiūrėk, kiek sunešta au
kų dievaitei Dianai už jos pa
darytus stebuklus, už išgydy
mus ir įvairių prašymų išklau
symus! Argi tas neparodo jos 
galybės ?

Diogenas j tai atsakė:
—Jei butų įprasta nešti au

kas už kiekvieną neišklausytą 
prašymą, tai jų butų kur kas 
daugiau.

Išklaustas, kas žmonėse yra 
gražiausia, jis atsakė:

—Nuoširdumas ir prastumas. 
Atviros širdies žmogų visi mato. 
Jis suklys — geri žmonės pa
dės jam savo klaidą atitaisyti 
ir nuramins jo liūdesį. O slap
tas žmogus laiko savy paslėpęs 
savo nuodėmę, kuri ėda jo sie- 
Itj. kAip kokia, išvidine lijfA, ku
ri OS negali jmatyti prityrusio1

žmonės, eikškite pas mane!
Dykinė minia sugriuvo į jo 

pusę ir jį apspito.
Ko jus čia atėjote pas ma

ne? — tarė jiems Diogenas. — 
Ko jums iš manęs reikia? Aš ne 
jus šaukiau, bet žmones, o jų 
tarp jūsų nėra.

Vieną gražią dieną jis įsižibi- 
no švyturį ir ėmė su juo vaikš
čioti miesto gatvėmis. Jį sulai
kė ir klausia:

—Ko tu ieškai?
Jis nubudęs atsakė:
—žmogaus ieškau. y
Nuo to laiko visi, norėdami 

pasakyti: “Retas žmogus, kito 
tokio niekur nerasi”, ir ėmė apie 
jį kalbėti: “Tokio žmogaus ir 
dieną su žiburiu nerasi”.

Kai iš jo juokdavos ir jį plūs
davo, jis dažnai tą juoką su-

TIK PAGALVOK: brangi kamera ir volelis filmų už dvi prenu
meratas—už valandėlę sugaišto laiko! Ir tie, kam užrašysite 
“Naujienas”, bus dėkingi jums. Padirbėk neatidėliojant. Siųs
dami prenumeratas vartokit žemiau telpančią atkarpą.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n 
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.
Chicago, III. Data ..... ............................................................

Šiuo siunčiu $................   dvi prenumeratas “Naujienoms” ir prašau prisiųsti
man Fotografišką Kamerą ir volelį filmų už mano darbą, ir siuntinėti “Naujienas” 
sekamiems prenumeratoriams:

1. Vardas ir pavardė ............................................................................................ .................
Adresas .................................................................................................................................

2. Vardas ir pavardė ...................................... ..............................................................................
Adresas .................................................................................................................................

Mano vardas ................................. ....................................................................................................

Adresas ...............................................................................................................
■M
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SRIUBA Iš KORNŲ.

1 blėkinę kornų, arba 2 puo
duku šviežių, žalių kornų

4 bulvės riekutėm supjausty
tos

2 svogūnu, supjaustyk
2 puoduku vandens
2 šaukštu miltų
3 puodukai virto pieno
3 šaukštai taukų nuo lašiniu- 

kų arba sviesto
Druskos ir pipirų.
Pakepink svogūnus taukuose, 

pridėk bulves ir supilk vandenį. 
Virk pakol bulvės suminkštės. 
Pridėk kornus ir pieną ir dar 
virk 5 minutes. Pridėk drus
kų ir pipirus. Paduok karštą.

ŽUVIS A LA TARTARE.

3*/2 sv. bile kokios didelės 
žuvies

4 kietai išvirti tryniai
4 kietai išvirti baltymai, su

kapok
1 šaukštukas muštardos
1 šaukštas geros alyvos

l/i puoduko mayonnaise da- 
žalo

1 šaukštas “catsup”
1 šaukštas smulkaus cukraus
1 šaukštas acto
1 šaukštukas sukapotų pet- 

ruškų
1 puodukas sunkos, kurioj vi

rei žuvį
1 šaukštas sukapotų rūgščiai 

saldžių agurkėlių
1 šaukštas smulkiai sukapotų 

svogūnų.
Išvirk žuvį su daržovėm, kaip 

paprastai. Nesumaišyk, bet te
gul būna viename šmote, arba 
keliose didelėse šmotose. Ištrink 
kiaušinio trynius su alyva ir 
muštarda. Pridėk viską kitų, iš
maišyk. Padėk žuvį ant torie- 
lio ir užpilk mišinį. Paduok kar
štų. Prie žuvies gali paduoti vir
tų bulvių arba makaronų.

MEDAUS DESERTAS.

Išlengvo išplak kiaušinius. Iš- 
lengvo pilk ant karšto medaus. 
Virk dvigubame puode pakol 
mišinys sutirštės. Kuomet at
šals, sudėk išplaktų Smetoną. 
Sudėk į puodą, padėk ant ledo 
ant 6 valandų, apdėk druska.

Paduok su vaisių sunka. \

DAFFODIL MERINGUE.

3 šaukštai smulkios tapiokos
2 puoduku verdančio vandens
3 kiaušiniai

puoduko medaus'
2 šaukštai citriinų sunkos
1 šaukštas sviesto.
Užvirk verdantį vandenį ant 

tapiokos ir virk pakol tapioka 
bus permatoma. Kaip atšaldy- 
si, pridėk išplaktus trynius, me
dų, citrinų sunką ir sviestą ir 
virk dvigubame puode pakol su
tirštės. Supilk į indą, apdek iš
plaktais kiaušinio baltymais ir 
padėk į pečių ant 25 minutų. 
Kepk iki viršus' parus. Paduok 
šaltą arba šiltą su pienu, sald
žia Smetona arba vaisių sunka.

1 puodukas saldaus pieno 
y2 puoduko-tarpyto sviesto 
% puoduko “Bran” miltų.
Persijok sausus pridečkus. Iš

plak trynius ir sumaišyk su pie
nu. Pripilk prie sausų prideč- 
kų ir gerai išmaišyk. Pridėk 
ištarpytą sviestų prie “Bran” 
miltų. Viską, kartu išmaišyk. Iš
plak baltymus Pridėk. Kepk tam 
tikroj blėtyj dėl “waffles” iki 
tešla nustos garuoti. Paduok 
karštus su siropu arba rugus'ia 
Smetona.

r

“P” reiškia PIENĄ
Bet kaip jis gardus!

Džiaugkitės, kad ne 
Persijoj gyvenate

4 kiaušiniai
1 puodukas karšto medaus
y$ kvortos saldžios, išplaktos 

Smetonoj.

3129 Sporto ‘suknelė. Tinka jaunom ir suaugusiom moterims. Galima 
siūdinti iš šilko arba lengvo vilno. Sukirptos mieros 16. 18, 36, 40 ir 42 
coliai per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virt 
curodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą Ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halstad St.. Chicagc, III.

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia Įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd; No ------------
Mieros......... ........ -.... P«r krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

TUBBY

OBUOLIŲ PUDINGAS.

10 didelių žalių obuolių
5 kiaušinių trynius
% puoduko cukraus
25 saldžius piigdolus, suka

pok
y4 puoduko besėklių razinkų
1 šaukštuką vanillijos
1/8 šaukštuko cinamonų
5 kiaušinių baltymus.
Sukapok obuolius. Atskirk 

trynius nuo baltymų. Išplak 
trynius’ su cukrum, pridėk obuo
lius ir likusius dalykus. Ant ga
lo pridėk išplaktus baltymus. 
Sudėk į bliudų, bliudą padėk in- 
dan su vandeniu, ir kepk ne
karštame pečiuje pakol sutvir
tės. Paduok karštą arba šaltų 
su saldžia smetona arba pienu.

POINSETTIA KĖKSAS.

1 puodukas sviesto
2 puoduku cukraus persijok
4 kiaušiniai
2l/2 šaukštuko baking pau- 

derio
3 puodukus' miltų
1 puodukas pieno
y2 šaukštuko nutmeg
’/2 šaukštuko vanillijos.
Ištrink sviestų su cukrum. 

Pridėk kiaušinio trynius ir iš
trink gerai. Persijok miltus su 
baking pauderiu. Sumaišyk su 
kiaušinio ir sviesto mišiniu, dėk 
miltus pamainydama su pienu. 
Paskui dėk likusius pridečkus^

Kepk išsviestuotoj, paplokš
čioj blėty. Kepk nekarštame pe
čiuje 20 minutų.

Kaip atšals supjaustyk į ket
virtainius šmotukus ir aptepk 
sekamu liukeriu.

Virk 1 puoduką cukraus, % 
puoduko vandens, % šaukštu
ko cream of tartar iki bus mink
štas ir mišinys. Išplak balty
mus ir supilk į verdantį cuk
raus mišinį ir išplakus pakol 
nebus kaip smetona. Apkep kėk
so šmotukus.

KVIETINIŲ MILTŲ 
“WAFFLES”

iy2 puoduko baltųjų miltų
4 šaukštukai baking paude- 

rio
1 šaukštuką druskos
2 šaukštai cukraus
2 kiaušiniu

Persai pilnai įvertina vėsų ruki- 
ma pakepinto tabako, bet nedauge
lis amerikiečiu norėtu tiek daug pa
stangų padėti, kad galėtu tokio ta
bako parūkyti.

Iš pirmo pamatymo persu pypkę 
galima butu paskaityti munšaino 
varytuvu. Persu hookah, arba van
deninė pypkė susideda iš trijų šmo
tų — puoduko, vandens bonkos ir 
ilgo lankstaus vamzdžio su cibuku. 
Medinis vamzdis eina iš puoduko iki 
vandenio bonkoj. Ilgasis gi vamzdis 
įeina i bonkų virš -vandens. Taba
kas būna sudreginamas jr tada įde
damas i puoduką. Ant tabako už
dedama deganti anglį, kad tabakų 
pakepintų.

Eidami per vandeni durnai at
vėsta- ir išsivalo. Juos traukia per 
cibuka su vamzdeliu, kurią, kartais 
būna keliu jardų ilgio.

Žinodami kiek daug darbo pade
da persai, kad gauti vėsų rukimų 
pakepinto tabako, jus jverstinsite ta 
lengvumų ir patogumų, su kokiu jus 
gaunate ta pačių naudų rūkydami 
Lucky Strike cigaretus,

“Kepinimas” yra žodis vartojamas 
apibudinimui tam tikro slapto proce
so vartojamo gaminant Lucky Strike 
cigaretus. Puikiausias tabakas — 
tabako smetona — yra moksliniai 
kaitinamas iki 260-300 laipsn. Fah- 
renheito. šis kaitinimas, atliekamas 
po grieščiausia priežiūra, pašalina 
visus nešvarumus. Todėl mylionai 
žmonių kepinimų pripažįsta kaipo 
moderniškiausi žingsni tabako ga
myboj. Nenuostabu tad, kad ir 
20,000 gydytojų . sako, jog Lucky 
Strike mažiau erzina gerklę, negu 
kiti cigaretai.

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš dvidešimt penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos,

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Namų Apšildymo

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAP & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

šiandie vaikų darželiuo
se ir kolegijose, jaunoji 
Amerika pradeda supra
sti svarba pieno, kaipo 
sveikatos budavotojo. Že
mesniuose skyriuose pie
nas yra dalinamas kaipo 
dalis kasdieniniu užkan
džiu. Kolegijose ir uni
versitetuose pienas, ku
ris pirmiau buvo svar
biausia atspirtis atletų, 
dabar yra labai mėgia
mas maistas visų stu
dentų.
Pasekmės šitokio maiti- 
nimos yra matomos iš 
visų pusių. Vaikai yra 
daug gyvesni; jie aūga 
daug tvirtesni ir stip- 
reshi, pamokas lengviau 
ir daug geriau išmoksta 
ir visur pasireiškia ge
resnė sveikata.
Bowman Pienas yra ge
riausias pienas. Delei 
extra rūpestingumo pri
statant jj jums iš fer
mos iki jūsų stalo, jus 
rasite ji visuomet su pil
no riebumo smetona, 
šviežia, saldų ir neabe
jotinai geresnio skonio. 
Pabandyk jį šiandie.

Bohman
D AIRY COMPANY

M ILK
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

I Ar Karšta? I■ ■ 
| Ar norėtumėt atvėsti? Į
■ Skaitykit šias knygas, o karščio nejusit ■
■ —šaltas prakaitas ir šiurpas jus atvėdins ■
■ Tai yra knygos pilnos nepaprastų prietikių, pilnos įdo- ■ 

minusių vaizdų, kuo aiškiausia piešiamų gražia lietu
vių kalba. Kiekvienas skyrius, kiekvienas epizodas ap-

■ glėbs jus bangomis naujo susidomėjimo ir šalto šiurpo.
Ir jus dažinosit dalykus, kurie dar nebuvo jums ži-

■ ’nomi. ■

No. 126—Karaliaus Saliamono Kasyklos.
'■ Medžiotojų prietikiai Afrikos dykumuose.
■ Kaina ..................................................... 80c.

No. 127—Skalpų Medžiotojai.
į Romanas iš gyvenimo ir kovų baltųjų su

indėnais “Laukiniuose Vakaruose.”
, Kaina ......... ...... ..................................... $1.00 ■■ ■
■ No. 128—šauliai Meksikoje.

’ Romanas iš Jungt. Valstijų karo su Mek-
■ sika, kaina .............................................. $1.00■ ■

No. 129—Negyvenamoje Saloje
i • Prietikiai penkių jurininkų laivui sudužus.

Kaina ......................................................... 50c J
REIKALAUKIT

į Naujienų Knygyne |
■ 1739 South Halsted St., - - - Chicago, III ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*

GARS1NKITBS “NAUJIENOSE”
A Detective Mušt Have

Itching Skili
įįuickly Relieved
Don't suffer with DandruH, Pimplea,' 
Blemishes and other snnoying skin irri- 
tadons. Žemo antisepde liąuid i* the sale 
•u re way to reliei. Itching often diaappeu* 
cvernighc Splandid for Sunburn and Pošson 
Ivy. Ali druggists 35c, 6Oc, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATIONO

I
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio* surado sustata 
kur* iitikro šveičia nedra.ky- 
damas dantų emales — tas sun
irai uždavinį! pagalios tapo iš- 
rištas.

Didelė, tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ S ai n t 
Louis, U. S. A.

Ddicious
ood

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

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMFANY

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*

LISTERINE

HMudr by
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DEMOKRATIJA IR LAISVĖ

Kai nabašninkas Viktoras Bergeris buvo teisiamas 
už priešinimąsi karui ir jam grasino 20 metų kalėjimo 
bausmė, tai jisai teismui pareiškė: “Jeigu aš turiu būt 
nubaustas už tai, kad sakiau tiesą, taip kaip aš ją ma
tau, tai aš neprašau susimylėjimo.”

Tokius žodžius galėjo ištarti tiktai žmogus, kurio 
drąsa yra ne mažesnė už jo įsitikinimų gilumą. Bet 
Bergeris buvo ne tik giliai įsitikinęs ir atsidavęs savo 
idėjai socialistas. Jisai taip pat buvo didis kovotojas už 
laisvę. Šiuo atžvilgiu jį reikia statyti greta su kilniau
siais vyrais visoje žmonijos istorijoje.

Nuo seniausių gadynių iki dabar žmonių visuome
nėje nepasiliauja ėjusi kova dėl laisvės. Įvairiais laikais 
tos kovos artimiausias siekimas buvo įvairus. Kartais 
ji buvo individuumo (asmens) pasipriešinimas savo šei
mos arba savo genties despotiškai kontrolei; kartais ji 
buvo pavergtųjų klasių — vergų, baudžiauninkų ir t. t. 
— sukilimas prieš išnaudotojus; kartais — visuomenes 
arba bent žymios jos daugumos stengimasi nusikratyti 
varžančios ją luomų tvarkos. Šių dienų kova dėl demo- 
kratybės ir dėl socializmo irgi yra ne kas kita, kaip 
kova dėl laisvės.

Demokratybės priešai, visokį monarchijų ir dikta
tūrų garbintojai, bando kritikuoti demokratiją tuo, 
kad ji dar neturi tobulos organizacijos. Politinės parti
jos, kurios grumiasi tarp savęs demokratinėje tvarkoje, 
kursto žmones vienus prieš kitus, drumsčia visuomenės 
ramybę, stato savo siaurus partinius interesus aukš- 
čiaus už krašto gerovę. Demokratinių valstybių parla
mentuose, sakoma, esą perdaug tuščių kalbų ir rietenų 
ir permaža konstruktyvio darbo. Rinkimuose į parla
mentus imą viršų ne sąžiningumas, gabumas ir žinoji
mas, bet demagogija, suktybės ir pinigas.

Bet jeigu demokratija šitų ydų turi, tai ar be ydų 
yra priešingosios jai valstybinės sistemos? Ar suktybių, 
papirkimų, apsileidimo ir negabumo nėra monarchijo
se? Ar tuščių ginčų, intrigų ir egoizmo nėra diktatūro
se?

Kiekviena demokratijos institucija gali būt geres
nė arba blogesnė ir visos jos privalo būt nuolatos tai
somos. Jeigu pasirodytų, kad kuri nors dalis demokrati
jos mašinerijoje yra taip sugedusi, kad jau nebegalima 
ją pataisyti, tai kodėl ji negali būt pakeista kuo nors 
geresniu? Demokratija kaip tik duoda galimumo tuos 
taisymus ir keitimus daryti lengviau ir didesniu pasise
kimu, negu nedemokratiškos sistemos. Reikalui esant, 
demokratija gali net laikinai ir apriboti save, pastaty
dama piliečius į tokią padėtį, kokioje jie yra pastoviai 
(iespotizmo tvarkoje, ir pavartoti visas tas priemones, 
kurias vartoja despotizmas. O tuo tarpu diktatūra ne
gali nė vienai valandėlei pavirsti demokratija, jeigu ji 
nenori sugriūti. Diktatūra gali tik diktatoriškai elgtis 
pasisekime ir nepasisekime.

Jau iš to vieno yra aišku, kad demokratija turi ne
palyginamai daugiau galimybių augti ir plėtotis, negu 
priešingos jai sistemos. Todėl kritika ir priekaištai, ku
riais demokratijos priešai atakuoja atskiras josios įs
taigas, visai neįrodo, kad pati demokratija esanti bloga.

Demokratijos priešai, niekindami parlamentus, rin
kimus, politines partijas ir t. t., nesupranta, kad šitie 
dalykai yra tiktai tam tikros formos, kuriose šiandie 
reiškiasi demokratiška tvarka, bet ne pati demokratijos 
esmė. Demokratija reiškia laisvę — kiekvieno asmens 
laisvę gyventi taip, kaip jam geriausia patinka, ir daly
vauti visuomenės gyvenime taip, kaip jisai geriausia 
sugeba. Čia mes nesigilinsime į tai, kad žmogus, kaipo 
visuomenės dalelė, tegali būt laisvas tiktai tiek, kiek jo 
laisvė yra sutaikoma su kitų žmonių laisve, ir kad todėl 
asmuo turi ne tik teisių, bet ir pareigų.

Visokios laisvės šaltinis tečiaus. yra žmogaus prote. 
Pirma negu žmogus ką nors daro, jisai apie tai galvoja. 
Darbas, paliečiantys visuomenės reikalus, dažnai yra 
surištas su tiek daug painių klausimų, kad žmogui ten
ka pirma ilgai svarstyti ir teirautis, iki jisai imasi jį 
atlikti. Todėl galvojimo ir diskusijų laisvė eina pirma 
visų laisvių. Tenai, kur žmonėms yra uždrausta galvot 
(į ką įeina taip pat ir ieškojimas informacijų, tyrinėji
mas, skaitymas, susitikimas su kitais žmonėmis ir t. t.) 
ir išreikšti kits kitam savo nuomones, nebijant už tai 
bausmės, — tenai apie laisvę kalbėt netenka.

Demokratija yra toks žmonių susitvarkymas, ku-

riame ši pagrindinė laisvė — laisvė galvot ir reikšt savo 
nuomones — stengiamasi kaip galint pilniaus įkūnyti. 
Iš minties ir žodžio laisvės išplaukia visos kitos laisvės. 
Spauda, susirinkimai ir drganizacijos yra reikalingi tik
tai dėl to, kad žmogus galvoja ir dalinasi savo mintimis 
su kitais žmonėmis. Balsavimai ir rinkimai į parlamen
tus tiktai tuomet turi prasmės, kai piliečiai gali sulig 
savo išmanymu, o ne sulig kieno nors padiktavimu, pa
sirinkti tarpe daugelio kandidatų, kurie siūlosi ginti 
jų reikalus. Parlamentas, kuris turi tik patvirtinti tų, 
ką jam pakiša koks nors diktatorius (sakysime, Stali
nas Rusijoje arba Mussolini Italijoje) yra absurdas, o 
ne visuomenei naudinga įstaiga.

Įvairios despotiškos sistemos dažnai turi visas tas 
įstaigas, kurios veikia demokratiškoje tvarkoje — ir 
rinkimus ir atstovus ir organizacijas ir laikraščius, tik 
vieno dalyko joms trūksta, tai — minties ir žodžio lais
vės. Despotizmas, užuot leidęs žmonėms laisvai galvot, 
bando jiems prievarta savo mintis įkalti į galvas, ir ji
sai nustato, ką jie gali sakyt, o ko negali. Sumonopoli- 
zavęs “tiesų”, jisai persekioja visus, kurie tuo ar kitu 
budu nuo “tiesos” nukrypsta.

Kiekvienas tikras laisvės kovotojas visų-pirma ko
voja už laisvę protaut ir skelbti savo nuomones. Jisai 
ne dėl to reikalauja laisvės savo nuomonei, kad jisai lai
ko jų vienintele teisinga nuomone (apie savo nuomonę 
kiekvienas taip mano), bet dėl to, kad jisai yra prie
šingas pavergimui asmens. Bergeris, kaip parodėme 
šio straipsnio pradžioje, teisme drųsiai gynė savo nuo
monę, nepaisydamas nė kalėjimo bausmės, nors kartu 
jisai anaiptol nepretendavo prie neklaidingumo.

Štai delko buv. socialistų vado niekuomet negalėjo 
suprasti tie dvasios vergai, kurie keičia savo “įsitikini
mus” sulig įsakymu iš Maskvos, ir jie nesiliauja jį keikę 
net ir po jo mirties.

mirtim kiekvieną, kad ir nety
čia jį užgavus'į. Jis buvo neiš
pasakytai pavydus ir godus, ir 
todėl reikalavo, kad jo giminė 
tik jį vieną garbintų. Kaip ir 
visi kiti ankstybieji dievai, 
Jahveh nebuvo vadinamas pa
saulio tvėrėju. Ta galybė jam 
tapo pridėta tik žydams paėmus 
iš Babyloniečių mytus apie pa
saulio sutvėrimų. Jahveh buvo 
tik viepų izraelitų dievas, o ka
dangi Semitų rasės buvo ir 
daugiau giminių, kaip tai Moa- 
bitai, tai Jahveh pradžioj ir 
nepretendavo būti kitų dievu. 
Jis buvo izraelitų giminės va- 
dų-kunigų išradimas savo gimi
nei krūvoj ir paklusnume išlai
kyti.

Po Jerusalem paėmimo Jah- 
veh’s autoritetas buvo labai nu
puolęs. žydai pradėjo galvoti, 
vargu jų Jahveh yra didesnis 
už Babyloniečių ir Assyriečių 
Mardukų ir Asshurų, kad leido 
savo giminę pavergti ir savo 
dėžę išgabenti? Jei didesnis, tai 
gal jis baudžia už žydų ištvir
kimą? Pranašai taip ir 
kino.

Būdami Persų vergijoj 
susipažino su Zoroastro
džiojimu apie nemirtingumą, 
kurio žydai ligi to, kaip ir vi
si kiti laukiniai, visai neįsivaiz
dino. Sugrįžę iš vergijos žydai 
dar labiau pateko į kunigų val
džią ir Jahveh jau pradėjo bū
ti apdainuojamas, kaip stebuk
lingas išgelbėtojas, žydai par
sinešė daugiau patyrimo apie 
kitas' tautas ir jų filosofijas, 
ir pradėjo artimesnius ryšius 
su Helenų (Grekų) tautomis. 
Jau dabar ir žydų dievas kaž 
kaip iš dėžės atsidūrė danguj, 
žmogus po įtaka kitų filosofi
jų vis labiau darėsi kažkoks mi
šinys iš kūno ir dvasios. Nauji 
pavojai ir karai bei pačių žy
dų aukštųjų klasių ištvirkimas, 
galop giminės' kariškam upui ir 
patriotizmui palaikyti, iššaukė 
reikalą laukti kokio nors 
tos genijaus, didžio vado, 
grąžintų gerąsias senovės 
nas, atkeršytų visiems
priešams bei atstatytų galingą 
žydų valstybę. Tas laikas gau
sus įvairiais' žydų poetais, pra
našais, ir skaitlingais apokalyp* 
siais, kur buvo perdirbami ant 
žydiškų kurpalių įvairus Egyp- 
to ir kitų tautų mytai.

(Bus daugiau)

susivaldymo ir nesusikontrolia- 
vimo evangelijoj. Mes turime 
būti dar kartų pamokinti my
lėti tai, kas yra gražu ir šva
ru.

Karo vampirai tai
kos metu

žmones kalba ir jieško taikos, 
štabai stato kreiserius ir lie
ja armotas

ižais

žydai 
išva-

diplomatai 
tai Genevoj, tai 
Haagoj, tai vėl 

ir kitur kalba 
nusiginklavimą, o 
armijas ir laivy- 

mada ir 
Šiandien 

pamatysi

1

t

f ašis-

DVIDEŠIMTASIS AMŽIUS
Pažinkim Pasaulį, Kuriame šiandien Gyvename.

Rašo Juozas Pronskus

(Tęsinys)
Kiekvienų kultūros laipsnį ly

dėjo atatinkamas religijos laips
nis, ir su nykstančiomis' kultū
romis nors ir vėliau, bet visuo
met neišvengiamai nyko ir jų 
religijos, taip pat su išnykusio- 
mis tautomis išnyko ir jų reli
gijos. Kur šiandie galingieji die
vai Mardukas, Asshuras, Isis, 
Osiris ir kiti?

[Pacific and Atlantic Photo] 

Nemėgsta fašistų
Italijos sosto įpėdinis princas 

Umberto gyvena nesantaikoj 
su dabartiniu bevaliu karalių 
Viktoru Emanueliu už tai, kad 
pastarasis pataikauja
tams. Princas Umberto, pamėg
džiodamas Anglijos Wales’ prin
cą, stengiasi įsigyti gero vardo 
liaudyje, lankydamosi visose 
krašto provincijose, bet vengda
mas susitikt su Mussolini. Fa
šistai 
berto 
Ii jos' 
mano 
jei

už tad proteguoja Um- 
konkurentą- į sostą, Ąpu- 
vadą, ir fašistų taryba 
rinkti į karalius apulietj,

ginčas su karalaičiu pa
aštrės.

tima Britanijos valdžia mes In
dijoj, man rodosi, naudojamės 
didesniu laisvės mastu, kaip 
jus Amerikoj.
Turi nepriklausomybę, bet nėra 

laisvi

Amerika bent pati mėgdavo 
garsintis taikos šalim, ir ligi 
didžiojo karo tyčia ar netyčia, 
kareivių viešai net nerodydavo.

Po karo, kuomet tie patys 
karą išprovokavę 
susirinkdami 
Lokarno, tai 
Washingtone 
apie taiką ir 
slaptai didina
nūs, — tai ta nauja 
Amerika užsikrėtė, 
jau bile viešoj vietoj 
ir karininkų ir kareivių, saus-
žeminių ir jūrinių, ir daugely 
vietų ant gatvių kampų išdi
džiai marguoja plakatai, šau
kianti jaunus vyrus savo noru 
eiti tarnauti karo laivyne, ka
ro aviacijoj, artilerijoj ir in- 
fanterijoj.

Buvęs prezidentas Coolidge. 
kurs pats mėgdavo pasigirti 
savo taikingumu, savo prezi
dentavimo laiku pakėlė Jungt. 
Valst. karo išlaidas nuo $642,- 
600,000 buvusiais 1927 m. ligi 
$741,800,000 1928 metais. Tai 
yra didžiausios karo išlaidos 
pasaulyje. Dauginant karo biu
džetą, daugėja ir armija. Sau
sosios armijos paaugo nuo 75,- 
000 oficierių ir kareivių ligi 
134,000, ir laivyno nuo 43,000 
ligi 89,000 oficierių ir jurinin
ku. L

C

Persai ir 
ir galų gale 

visi turi pamate

tau
ku rs 
die- 

žydų

Ar Amerika tebeturi 
nepriklausomybę?

kaip 
kultūra 
Gyvulių 
žemdir- 

įtakos

Indijos pranašo Rabindranath 
Tagore nuomonė apie 

Ameriką.

anksčiau, negu pa- 
psalmėse.
tūkstančius metų

Pačių primityviškiausių reli
gijų dar ir šiandien galime ras
ti pas primityviškąsias tauteles. 
Centralinėj Afrikoj, Sumatros 
raistuose “daktaras” burtinin
kas' ir magikas vis tebegydo 
kaip gydė žiloj senovėj; tom- 
tom, mediniai barabanai vis 
brazda kaip tada, baisiai užsi
maskavę šokėjai tebešoka dva
sioms maldas laukinius šokius. 
Mytai, pasakos ir keisti ritua
lai, apeigos, burtai per giminių 
gimines tebepersiduoda iš kar
tos į kartų.

Kada po tamsiųjų viduram
žių Europos tautos pradėjo in
teresuotis mokslu, parsivežė iš 
Azijos ir Rytų knygų, šventraš
čių, figūrų, užrašų, išmoko juos 
skaityti ir susipažino su senove, 
tai pamatė, kad ir Kinai, ir In
dai, ir Egyptiečiai 
žydai, Grekai 
krikščionys, —
tas pačias' religines savybes, su
maišytas bendrai ir atskirai, iš 
viena kitos imtas, ’ 
primestas, — visur 
prietarai apipainioti 
kastų filosofiniu spekuliavimu, 
pagražinti poetiškais išvadžioji
mais bei paįvairinti, sušvelninti 
arba pažiaurinti prigalvotais ir 
per generacijas papildomais' ri
tualais bei ceremonijomis.
Nuo šventyklos ligi synagogos

Kas spėja apie senovės rytų 
kultūrą iš žydų biblijos arba 
vadinamojo “Seno testamento”, 
labai klysta, žydai buvo dideli 
pikčiurnos, ir jie turėjo prie
žasčių būti tokiais, nes būdami 
laukinių valkatų parazitų gimi
nė, kur tik keliavo, ten gręse 
kitų tautų daug,1 aukštesnėms 
kultūroms, ir už. tat buvo daž
nai skaudžiai baudžiami ir iš
vejami arba į nelaisvę nuveda
mi. Kokia kultūra, tokia ir jų 
religija.

žydams kaimyninės tautos 
daug anksčiau už žydus turėjo 
savo aukšitai pakilusias kultu- syti. Jo mana turėjo nubausti

viena kitai 
liaudies 
kunigų

ras ir plačias pasaulėžiuras. 
Egyptiečių seniausioji knyga 
“Negyvųjų Knygos”, kurioje 
jau nuo 6000 metų pirm Kr., 
kaip tvirtina Dr. Budge, rinko 
egyptiečių moralus ir apeigas, 
rodančius kaip ta tauta kilo iš 
barbarizmo, ir tos knygos 
CXXV skyriuj mirusios vėles 
himnas dievui Osiris yra taip 
gražus ir aukštos moralės kupi
nas, kad parodo, jog tos' dary- 
bės, kurių musų krikščionybė 
per 2000 metų nepajėgia įgy
vendinti, 'jau keli tuksiančiai 
metų prieš Kristų buvo Egypte 
praktikuojamos. J. McCabe iš
veda, kad idealizmo aukštas pa
kilimas < jau buvo 5000 metų 
prieš Kr. Tų pat galima pasa
kyti apie himnus į Amon Re, 
karaliaus Ikhnatono himnus ir 
daugybes kitų.

Tas pats reikia pasakyti apie 
Babyloniją ir Persiją. Jau ar
cheologiškai nustatyta, 
aukšta buvo Šumerų 
apie 4000 m. pirm Kr. 
ganymo ir pirmykštės' 
bystės gadynė ’ padarė
kaip į Egypto, taip į Mesopo
tamijos ir Persijos religijas. 
Įsivaizdavimas dievo, kaip gero 
ganytojo vienur ir kitur apsi
reiškė daug 
si rodė žydų

Apie 2
prieš Kr., saulėj dievas Re bu
vo maldose vadinamas visų 
žmonių ganytoju, ir Mesopota
mijos dievas Tamuz buvo “Ga
nytojas”. Ganytojas (piemuo) 
yra geras savo avims; reiškia 
ir dievas yra toks pat žmonėms. 
Be to reikia žinoti, kad visos 
tos tautos’ vis laukė geresnių 
laikų ir turėjo savo pasakas 
apie visokius tautų karžygius, 
išvaduotojus ir plačių dievų ge
nealogijų, panašių į krikščionių 
Kristaus gimimo mytą, ir spe
kuliaciją apie nemirtinumą.

žydai arba Izraelitai buvo 
Semitų rasės nomadai (klajū
nai), kurie įsiveržė į Palestiną 
ir po kelių šimtmečių kovų pra
dėjo maišytis su ten gyvenusio
mis’ aukštos kultūros giminė
mis. Tie klajūnai ‘ turėjo savo 
giltinės dievą, vadinamą Jah- 
veh (Jahove), kurį jie visur su 
savim nešiojosi tam tikroje dė
žėje (arkoje). Tas jų dievas bu
vo tikras karo dievas, baisiai 
žiaurus, žemos moralės ir kru
vinas, labai linkęs pykti ir ker-

Paul Wright rašo, kaip Ja
ponijoj 12 amerikiečių pasiti
ko beplaukiant laivu garsųjį 
Indijos rašytojų, filosofą ir 
reformerį iRabindranathą Ta
gore, ir aprašo to žilabarzdžio, 
švelnaus balso bramino įspū
džius apie Angliją, Ameriką ir 
jų gyventojų daugumos min
ties laipsnį.

Moderniškąją civilizacijų Ta
gore pavadinęs stačiai kaniba
lizmu (žmogėdyste), kaip dėl 
nepilnamečių vaikų išnaudoji
mo taip ir dėl kaimiečių bėgi
mo į miestus.

Nepriklausomybe nepriklauso
mybei nelygu

Kalbėdamas apie galimybes 
Indijai gauti nepriklausomybę, 
Indijos išminčius be kitko pa
sakė: “Tačiau yra daug nepri
klausomybės rūšių ir laipsnių. 
Pavyz., liaudis po sovietų reži
mu jokiu budu nėra laisva, nei 
yra laisva Italijos liaudis, kur 
kenčiama vieno žmogaus Mus
solini valdžia. Jie neturi lais
vės tradicijos. Iš kitos pusės 
Anglija yra pavyzdinga. Jos 
žmonės yra pripratę prie sa
vęs disciplinos. Jie išauklėjo 
visam pasaulyje tobuliausią sa
vivaldybės sistemą. Indijoj Bri
tų pakantrumas man dažnai 
rodydavosi pavyzdingas, ypa
tingai, kada turėdavau progos 
palyginti musų valdžios elgi
mosi su daugelio kitų valdžių 
elgimosi panašiuose atsitiki
muose. Tuo tarpu, net po sve-

Amerikiečiai turi nepriklau
somybę, bet daugely atžvilgių 
jie jokiu budu nėra laisvi ir 
daugely atvejų jų padėtis yra 
blogesnė kaip musų. Jus bijo
tės patys save išreikšti, ir kas 
svarbiausia, jus net neturite 
laisvės minties, ląisvės gamin
ti patys savo idėjas. Būdamas 
Jungtinėse Valstijose jaučiau, 
lyg bučiau tarpe žmonių, ku
rie pasitenkina, kad jiems idė
jas fabrikuoja kokia nors pa
sislėpusi klika, kurios (tos idė
jos) yra diktuojamos kokiu tai 
kitu išrokavimu, o visai ne no
ru būti kitiems naudingu.

Jungtinėse Valstijose per
daug yra masinio hypnotizmo. 
Jus mąstote (jęi tai yra mąs
tymas) simboliais, gaudote 
frazes ir obalsius. Jūsų minia 
psychologiškai yra eksploatuo
jama tam tikrų individualų sa
vo prietykiams. Jus leidžiate 
idėjoms užvaldyti jumis nuo
latinio kartojimo keliu, lygiai 
kaip rinkimuose, kuomet kan
didato nuoga pavardė nuolat ir 
nuolat kartojama ant iškabų 
lentos, be jokių argumentų ar 
logikos, kas parodytų ar jis 
tikrai yra tas geriausias as
muo. tinkamas savo siekiamai 
vietai.

Musų amžiaus civilizacijos 
pavojai

ten negali būti geriau?
vien Amerikoj, bet ir

Kodėl 
Ne lik 
visur kitur. Pasaulis reikalau
ja kūrybinio mąstymo ir aš 
manau, kad mano misija yra 
pakurstyti kūrybinį mąstymų 
ir kūrybinį gyvenimų, žmonija 
nori būti pasukta nuo tų stip
rių šviesų, briliantiškų spalvų 
ir garsaus triukšmo musų ga
dynės, atgal prie ko tai, kad 
turi daugiau tikros grožės, 
žmonės reikalauja dar kartą 
būti vedami į laimės gyvenimą. 
Tačiau dabartinės laimės esen- 
cialai yra persilpni ir tas triuk
šmingas gyvenimas yra žmo
nėms pražūtingas. Mes norime 
daugiau paprastumo.

Musų vargai Indijoj prasidė
jo su bėgimu iš kaimų į mies
tus, ir aš suprantu, kad tas 
yra visur. Tai yra bėgimas 
nuo paprastumo į sudėtinumą 
ir triukšmus, kurie turi būti 
sutvarkyti. Prie dabartinės 
tvarkos yra labai daug kenks
mingų dalykų. Pavojus yra ne-

žudymo mašinos nori būti aš- 
bandomos

Anglija išleidžia savo armi
jai $547.280,000; Franci j a
$528,240,000, Italija $234,- 
229,300 ir Japonija $247,229,- 
000. Karo laivų lenktynės, ne
žiūrint į skambias nusiginkla
vimo kalbas ir derybas, eina 
savo keliu.—Pati Amerika lie
ja jau 18 coli nes armotas, ku
rios šaudys 3,000 svarų šovi
nius per 40 mylių. Submarinų 
statymas ligi šiol visai dar ne
apribotas. Karo orlaiviai, kurie 
jau pritaikinti ištisiems mies
tams išnaikinti, statomi, kiek 
kuri šalis pajėgia.

Daug pasaulis laukė iš Kel- 
loggo, Hooverio, dabar iš Mac 
Donaldo. Tečiau ir jie gali kol 
kas siekti tik naujo ginklavi
mosi rubežiavimo įvairiais 
“yardstikais,” o apie esamų 
žudymo mašinerijų mažinimą, 
sako, dar peranksti tebesą kal
bėti. Ką tas “ankstumas” rei
škia, kuomet visas pasaulis rei
kalauja amžinos taikos, tai tik 
ponams diplomatams težinoma.

Sovietų Rusija, kuri prie 
kiekvienos taikos ir nusiginkla
vimo progos, ^moka “taikos an
gelo” rolę pademonstruoti, gi 
praktikoj darosi militariškiau- 
sia pasauly šalis. Vokiški mo- 
narkistiniai karininkai ir inži
nieriai senai ten fabrikavo žu
dančias dujas, kurias jau bol
ševikai atvirai demonstruoja 
prieš kinus.

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance! Nu< 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausia* kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gen 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted BL 
Tel. Roosevelt 8511)

P h o n e Virtiniu 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

c K O N TRAK TORIUS S
45 j6 So. Rockvell St., Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Chicago opera

Chicago Civic Operos trusti- 
sai paskelbė, kad 29 asmenys iš 
artistų ir artisčių, priklaususių 
operai pereitų 1928-29 metų se
zonu, tapo nusamdyti 1929-30 
metų sezonui. Jų tarpe yra: 
sopranai — Mary Garden, Fri
dą Leider. Edith Mason, Alice 
Mock, Claudia Muzio, Bosą 
Baisa, Margherita Salvi, Eva 
Turner; kontraltai — Maria 
Claessens, Coe Glade, Maria 
Olszevvska, Irene Pavloska, Cy- 
rena Van Gorden; tenorai — 
Antonio Cortis, Charles Ha- 
ackett, Bene Maison, Charles 
Marshall. Tito Schipa; baritonai

Bichard Bonelli. Dėsi re 
Dofrere, Cezare Formichi, Gia- 
como Bimini, Robert Ringling, 
Vanni Marcoux; basai — Chase 
Baromeo, Eduard Cotreuil, 
Alexander Kipnis, Virgilio Laz- 
zari, Vittorio Trevisan.

Muzikalis direktorius pasiliks 
Giorgio Polacco, jo padėjėjas 
Boberto Maranzoni ir naujas 
— Egon Pollak, generalis muzi
kos direktorius Hamburgo val
stijos operos. Pastarasis diri
guosiąs keliems vokiečių kuri
niams, kuriuos planuojama sta
tyti ateinantį sezoną.

1929-30 metų operos sezonas 
Chicagoje atsidarys lapkričio 4 
dieną naujame trobesyje, 20 
North VVacker Drive.

Pereitą sezoną Chicagos Civic 
Opera atidarė spalių 31 dieną.
1928, o uždarė kovo 25 dieną,
1929. Operos sąstatas davė 
160 vaidinimų. Iš jų Chicago
je 97, Mihvaukee — 4, o 59 
važinėdamas po įvairius mieste
lius; Bostone Chicagos operos 
sąstatas davė 16 vaidinimų.

Chicago Civic Opera suvaidi
no 32 skirtingas operas Chica
goje. Iš to skaičiaus 19 operų 
duota italų kalba, 10 francuzų, 
3 vokiečių kalba.

1928-29 metų operos sezonu 
jos parengimus atlankė 272,006 
žmonių, kuomet melai pirm to 
ją atlankė 307,354 asmenys. 
Nuostolių Chicago Civic Opera 
1928-29 metų sezonu turėjo 
$528,356.39.

Be reikalo dirbo
P-nia Thomas I. Tutt per dvi 

valandas valė dulkes iš šešių 
karpetų, kurių vertė siekė 
$2,300. Išvaliusi dulkes, ji iš
važiavo į krautuves. Kai su
grįžo namo, adresu 7831 King- 
ston Avė., tai rado namų duris 
atdaras ir neberado karpetų. Be 
reikalo ir valė juos.

Mirė
Mirė Anton Petrausky, 39 

metų, gyv. 3812 South Lincoln 
St. Pereitą trečiadienį jį su
žeidė automobilius prie 58-tos 
ir So. Western Avė.

Sugavo policininko 
sūnų

Areštuotas ir yra kaltinamas 
automobilių vogimu Joseph 
Murphy, 18 metų, gyv. 1222 S. 
Tudor Avė. Joseph Murphy 
yra sūnūs policininko, tarnau
jančio Town Hali stotyj.

Fieldo muzejuj
Fieldo muzejus gamtos isto

rijos aplaikė pavyzdžius me
džio, kuris auga West Indies ir 
kuris yra daug nuodingesnis, 
negu žinoma mums “poison 
ivy”. Tas medis vadinasi 
guao. Užnuodyta juo oda pa
daro žmogui didžiausio skaus
mo. Ir nežiūrint to, dar 16-me 
šimtmetyje tos šalies moterys 
naudodavo guao savo išvaizdai 
gražinti. * West Indies moterys 
paimdavo kalbamo medžio šak
nų, jas išvirindavo ir padaryda
vo kaip ir košę iš jų. Šią ko
še aptepdavo tas kūno vietas, 
kurias norėdavo pagrąžinti 
ypač veidą. Devyniom ar de
šimčiai dienų praslinkus, nuo
dus nuimdavo, o oda toje vieto
je išrodydavo taip balta, kaip 
baltveidės moteriškės. Taip 
pasakoja tų laikų vienas ispa
nų keliauninkas.

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

Pranešu visiems savo pažįsta
miems, draugams ir visiems lietu
viams, kad aš nupirkau nuo P. 
Rashinskio Vyriškų ir Moteriškų 
drabužių štorą, taipgi laikysiu vy
riškų, moteriškų ir vaikų čeverykų. 
Numažjsiu % kainas ant visų daiktų.

Kviečiu atsilankyti ir persitikryti 
apie kainas pirm negu kitur eisi.

CARL CLARAS
4903 W. 14th St., Cicero.

Pirmyn Mišraus Choro susirinki
mas jvyks antradienyje, rugpiučio 
20 d., 7:30 vai. vakare, Schoenho- 
fen svet., 1214 N. Ashland Avė.

Visi choro nariai malonėkite su
sirinkt, nes daug svarbių reikalų tu
rim aptarti, nes vasaros sezonas jau 
baigias ir turim pradėt rengtis prie 
ateinančio sezono. Pirm.4 A. Vilis.

Phone Grovehill 0264 
Valandos nuo 1 iki 8 P. M.

Natalii Žukauskas, D.N. 
NAPRAPATH® 

Laisniuota Akušeri 
3215 W. 64th Place 

CHICAGO

Dailės institute Graboriai

Dr. Henry, dentistas 
Danties 
Ištraukimas 
BE SKAUSMO
6319 So. Halsted St.

Lietuviai Gydytojai

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas randasi

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

-------- o--------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
. Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, UI 
----- o

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

TASHarDR. A. J. B]
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare

Rez. 8201 South Wallace Street 
------ o--------

JyaHy8 Gydytoj.8*-.
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyry ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė. H
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet

Telefonas Canal 0464

Rengiamos iškilmes 
vvestsidėje

Laikotarpyje nuo rugsėjo 28 
dienos iki spalių 26 d. West Si- 
dėje bus rengiamos įvairios iš
kilmės. Tikslas jų tai garsinti 
apielinkę, o taipjau atkreipti 
gyvenančių \vestsidėje žmonių 
dėmėsi į kai kurias svarbiau
sias šios miesto dalies gyven
tojams ir biznieriams proble
mas ir reikalingus pagerinimus.

Katė išvijo plėšiką
Namuose 803 Milburn St., 

Evanstone, trys merginos mie
gojo antram aukšte. Katinas 
staiga įpuolė į jų kambarį ir 
ant lovos. Merginos išsigando 
pradėjo klikti. Plėšikas, kuris 
išgązdino katiną, išgirdęs tokį

Jėzuitas gudresnis už 
banditus

Conrad Hoffman, jėzuitas 
kunigas, duodąs francuzų kal
bos painokas Loyola universi
tete, sėdėjo ant suolelio Evan
stone, arti Northwestern uni
versiteto ir skaitė. Jo petį pa
lietė ranka. Jėzuitas pakėlė 
galvą. Du vyrai pareiškė jam: 
“Mes esame policininkai. Mes 
turime skundą prieš tamsta. 
Eikime, tamsta važiuosi su mu
mis.”

Kunigas pareiškė, kad rasi 
įvykusi klaida. Jisai niekub ne
nusikaltęs. Bet vyrai paliepė 
jam sesti j automobilį. Jėzui
tas įsėdo.

Automobilyje vyrai pasakė 
kunigui: skundas prieš tamstą 
yra rimtas. Bet jeigu su t ik tu
mei atlyginti mums $250, lai 
galėtum išvengti nesmagumo.

Kunigas “sutiko”. Jis papra
šė vežti jį j Commercial -Trust 
banką. Vyrai atvežė. Vienas jų 
pasiliko automobilyje, o kitas 
įėjo bankan ir atsistojo prie' 
durų. Kunigas gi nuėjo neva 
oini.gų paimli.

Ilgai netrukus tikras polici
ninkas jau turėjo savo ranko
je banditą. Antrasis banditas, 
pasilikęs automobilyje, pabėgo. 
Areštuotas banditas pasisakė 
esąs Leo Augelio, 6031 Ingio- 
šitie avė. Jisai atsisakė išduo
ti savo draugo adresą. Jėzui
tas pasirodė gudresnis už ban
ditus.

Sausa užėjusi Chicagoj
Pasak James Dorano, Suv. 

Valstijų prohibicijos komisio- 
nieriaus, Chicagoje jau mažiau 
svaiginančių gėrimų vartojama. 
O tai dėl to, kad prohibicijos 
agentai ir policija smarkiai pa
sidarbavę miesto “nusausini
mui”. Bet ar mažiau? — ot 
klausimas.

Hay fever
Apie 70,000 chicagiečių serga 

vadinama hayK fever liga. Jau 
prasidėjo Chicagoj šios ligos 
“sezonas”. Jisai baigiasi su 
pirmaisiais šalčiais.

kliksmą, nusitarė, kad remybės 
deliai jam parankiau bus pasi
skubinti įš namų.

Girtam nesiseka
J namus Philip Gardiner, 

4553 Oakenvvald Avenue per 
langą įšoko banditas. Laiky
damas revolverį rankoj jisai 
paliepė buvusiems viduj iškelti 
rankas aukštyn. Gardineriai 
turėjo svečių. Vyrai rengėsi 
paklausyti paliepimą, bet mo
terys pradėjo bėgti laukan ir 
išbėgo. Paėmęs šį bei tą iš na
mų, banditas perėjo kiton gat
vės pusėn ir paliepė moteriškei, 
sėdėjusiai automobilyje, vežti. 
Ši nesutiko. Tuo tarpu pasi
rodė skvadas. Banditas suim
tas. Jisai pasirodė buvęs gero
kai munšaino įsitraukęs. Gal Į 
todėl ir toks “dąsus” buvo.

Liepos mėnesį Chicagos dai
lės institutą aplankė 59,452 as
menys. Abelnas skaičius at
lankiusių dailės institutą bėgiu 
pastarųjų septynių mėnesių 
(baigiant liepos 31 d.) buvo, 
vidutiniai imant, po 92,000 per 
mėnesį.

Keturios dešimtys antra me
tinė paroda Amerikos piešėjų ir 
skulptorių kurinių tęsis nuo 
spalių mėnesio 24 dienos iki 
gruodžio 8. Išstatytų parodai 
kurinių tarpe bus tie, kuriuos 
Chicagos dailės instituto paro
dos teisėjai priims, o taipgi tū
las skaičius kurinių atsiųstų iš 
New Yorko, kurie bus ten pri
pažinti kaip žymesnieji.

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 Auburn 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.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 206, 1579 Milvvaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

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

valandai po pietų

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ 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 diena

Advokatai

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 sutarti 
-------- o--------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

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 ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li- 
KU Jei luti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
li.s kit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
nias atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš ansi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

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

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years

25 ounces for 25/
z Pure—Economical 

Efftcient
MILLIONS OF POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

I NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRŠIJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta —__ ______________
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai- 

i kams ir ligoniams.
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................

Aloje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ..................................................... .....................
Knyga paveikslą ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRAVftS RASTAI. Septyniuose tomuose ___________  $7 0(1
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .....................................    6Uc

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVftLIS ......................-.................................... Kc
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

$2.50

11.50

13.01

50c

u 193 Grand Street—— Brookiyn, N. Y.

Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir. 
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginla 1290

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Ląidotuvėse patar- 

■. nauju geriau ir pi- 
• giau, negu kiti to

dėl, kad priklausau 
prie grabą išdir- 
bystčs.

OFISAS:
668 W. 18tii Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

B238 S. Halsted St, 
TęL Victory 4088

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.ŽMOGAUS 

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se 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 .............
1649 S. Ashland Avė. ir 80j5 Ė. 47 St.

Phone Kenvvood 1752

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
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.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
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. Fran'klin 4177
Nuo .3 iki 9 vakare
52 E. 107th St.,

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

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

Lietuviai Gydytojai

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

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

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir 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 St.

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar RandolpU 6800

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
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 3525.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 19 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAUN
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

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 2$ metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. vai. po uietu ir nuo 7 iki 8:30 vai.

Telefonas Republic 7868 I vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų i
CHICAGO. ILL. Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street
• CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Locul Office: 1900 S. Union Avi' 

’I ei. Roosevelt 87)0
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Pirmadienis, rugp. 19, 1929

Tarp Chicagos
Į Lietuvių
Margutis Chicagos 

Lietuviams
Daugely vietų, ant kampų, 

kur gaunate lietuviškus laik
raščius nusipinkti, pasiteirau
kite “Margučio“. Kaina pas 
pardavėjus 15 centų. Kas nori 
“Margutį“ turėti savo namuo
se kas mėnesį, tam jis atsieis 
vienas doleris į metus.

“Margutis“ tolyn vis geryn. 
Paskutinis 
turiningas.
‘^Naujienų’’ 
‘^Margutį” 
ofise, 1739 
taip pat 3219 So. Halsted S t r. 
(Bridgeporte). Prisiųskite įki
šiu savo adresą ir vieną po
pierinį dolerį. Kam pasitaiko 
būti virš nurodytu adresu, tas 
gali asmeniškai užsisakyti.

numeris gražus ir
Verta, jį įsigyti.

skaitytojai gali
užsisuk vt i “Nauj.”

o

Skaitykite “Margutį’' visi 
Chicagos lietuviai. Skaitydami, 
mes prisidėsime prie “Margu
čio“ gerovės. Mums butų gar
bė jiegu ‘‘M.’’ išeitų du kartu 
į mėnesį ir ‘‘storesnis’’. Tą ga
lime greitai įsigyti, tik reik su- 
brusti. Prieš kitas kolonijas pa
sididžiuosime su tiek laikraš- 
fiŲ.

‘^Margučio” leidĮėjas ir re
daktorius yra mums visiems ži
nomas artistas ir kompozito
rius A. Vanagaitis. Mes chi- 
cagiečiai, užsisakykime jo laik
raštį. “Margutis” laipina dai
nas su gaidoms ir šiaip muzi
kos lengvų kūrinėlių tiems, ku
rie pradeda muziką mokiu lis. 
Kurie mėgsta juokingų pasi- 

skaitymų, tie randa jų gana 
apsčiai. į

Biznieriams “Margutis” yra 
geras garsintojas. Chicagoje jis 
plačiai skaitomas ir nenumeta
mas kaip kiti laikraščiai. Ma
tosi daug biznio įstaigų garsi
nantis. Nemažas skaičius ir rė
mėjų. Rėmėjais gali tapti kiek
vienas lietuvis, katras pasiža
da sumokėti 10 dolerių. Už 
tuos pinigus rėmėjai gauna vel
tui garsinimą ir laikraštį visą 
laiką, kol “Margutis“ gyvuos. 
Pirmų metų rėmėjai yra pri- 
skaitomi prie steigėjų. Jie pir
mi prisidėjo p. Vanagaičiui 
prie palaikymo “Margučio“. 
B<‘ jV, žinoma, yra stambesnių 
aukotojų, kurie šimtais davė 
“Margučio“ steigimui.

P-nas Vanagaitis neužilgo 
žada “M.“ padaryti gražesniu. 
Leis ant geresnio popieriaus ir 
“M.” gaus gražesnę - išvaizdą.

Musų biznieriams gera pro
ga duoti metinius garsinimus 
“Margučio“ viršeliams. Ne tik 
išsigarsinsime, bet-ir papuoši
me laikraštuką.

Chicagiečiai be abejonės pa
sirūpins užsisakyti tą Vanagu- 
tį-Margutį. Kaip minėjau, turė
sime garbę ir naudą. Doleris 
metus visai nėra brangu.

Margučio Rėmėjas.

i f

Čekoslovakų iškil
mes

Anton J. Cermakui, Cook pa
vieto komisionierių tarybos 
prezidentui, pagerbti

Sekmadieni, rugpiučio 11 die
ną, apie 5 valandą po pietų, 
p. Anton Cermak, Cook pavie
to komisionierių tarybos pirmi
ninkas, tapo apdovanotas Balto 
Liūto ordenu. Tą garbės ženklą 
suteikė jam Čekoslovakijos val
džia. ženklą įteikė Čekoslova
kijos konsulas' Chicagoje p. 
Smetanka. Iškilmės įvyko Pil- 
sen parke, prie 26-tos gatvės 
ir Albany avenue.

Šia dovana išreikšta pripaži
nimas p. Cermako nuopelnų Če
koslovakijos žmonėms Chicago
je ir kėlimui Čekoslovakijos 
vardo visoje Amerikoje.

Kalbamose iškilmėse dalyva
vo beveik visi Cook pavieto ko- 
misionieriai, keletas teisėjų ir 
šiaip užimančių žymias vietas

Tipiškas eskimosų kaimas šiauriniame Labradore.

žmonių. Lietuvių Prekybos Bu
tą atstovavo V. M. Stulpinas.

čekoslovakų Chicagoje, sulig 
1920 metų cenzu, randasi 50,- 
000 su viršum. Ir žiūrėkite ką 
jie, veikdami išvien, yra atsie* 
kę. Juk galima sakyti, kad sa
vo tautiečio, p. Cermako, ypa- 
toje jie valdo visą Cook pavie
tą, vieną tirščiausia apgyventų 
apielinkių visoje Amerikoje. Be 
to, jie turi keletą teisėjų, al- 
dermanų ir kitokių valdininkų. 
Trumpai kalbant, jie turi prak
tiškos' reikšmės politikoje.

Dabar — ką lietuviai, Ame
rikos piliečiai, atsiekė per pa
staruosius 30 metų? Apart p. 
J. J. Elias, kuris, rodosi, ėjo 
dvi tarnybas kaip pavieto ko- 
misionierius, tai iki šiol nieko 
neužgyvenome. O lietuvių juk. 
Chicagoje priskąitome apie 100,- 
000. Nei vieno teisėjo, nei vie
no aklermano, jokios aukštos 
valdvietės lietuvis neužima. Ko
dėl? Ar tik nebus' čia kaltė lie
tuvių senesniųjų politikų?

Lietuviai turėtų labiau laiky- 
vienybėje.

Cicero
SLA. 301 kuopa

tis
Ten buvęs.

Cicero
Juozapas ir Rože Zigmontai 

išvažiuoja atostogoms į Lietu
vą. Rugpiučio 21 d. apleis 
cero. P-as Zigmontas yra 
plačiai žinomas biznierius 
turi daug gerų draugų.

į laivą rugpiu- 
vyksta Lietu- 
laivu Bremen. 
pabūti Lietu-

Ci- 
čia 
ir

Zigmontai sės 
čio 23-čią d. Jie 
von greičiausiu 
Zigmontai mano
voj apie porą mėnesių ir vėl pa
grįžti į Ameriką. Linkėtina 
jiems linksmos keliones ir lai
mingai sugrįžti į Ameriką.

—Rep.

North Side

kalta.

Ilsisi ši apielinkė. Tur būt 
nori atsikvėpti nuo kaitros. Bet 
gal ne vien kaitra čia 
Kalbėsim šiaip ar taip, o turim
pripažinti, kad lietuviai North 
Sidėje povai skleidžiasi. Kai 
kurie sensta. Antri persikelia 
gyventi kitur. Tieisa, jie nu
miršta ne toj vietoj, kuri se
niau buvo lietuvių centras. Bet 
atvažiuoja čia greičiau kaip 
svečiai. O svečiai tai vis ne “na
miškiai“.

Skleidžiasi North -Sidės lietu
vių kolonija. Nugirsti teko, buk 
ir lietuvių bažnytėlę norima 
parduoti, o kitą įsigyti kur nors 
apie Humboldt parką. Buvusią 
lietuvių koloniją, sako, užiman
tys italai. Tas lietuvių kolonijos 
krikimas yra lėtas, bet visgi jis 
pastebiamas.

Kriksita ir draugijinis lietu
vių gyvenimas. Seniau tie ar 
kiti piknikai sutraukdavo ne
mažai žmonių. Jie sutraukdavo 
grupes lietuvių, kurios spiesda- 
vos į tą ar kitą būrį, šiandien 
kas kita. Tiesa, dar jie rengia
mi, dar į juos suvažiuoja musų 
broliai. Bet ne tokiu skaičių. 
Daugelis pasikinko forduką. ar 
buicką, ar kurį kitą geležinį 
arkliuką ir važiuoja — po vie
ną, po dvi, po tris ar po dau
giau šeimynų kartu — į Forest 
Preserves ar į kitas vietas. Jau
čiasi tokiuose išvažiavimuose 
smagiau, jaučiasi liuosiau, ne 
kad piknikuose. Taip aiškina 
vietos piliečiai lietuviai.

Southsidietis.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

nes, bylos No. 504353, Superior 
crt., ieško atskiro užlaikymo.

Margaret J. Catsoules prieš 
Chas. Katsoules, bylos No. B. 
185650, Circuit crt., divorsas.

Eugenia Badauskis prieš Chi
cago Surface Lines ir Consu- 
mers Co., bylos No. B. 185682, 
Circuit crt., byla dėl $10,000.

Joseph Belaki prieš Katherine 
Belski ir kitus', bylos No. B. 
185701, Circuit cnt., divorsas.

Katherine Belski prieš Jo-

KUN. M. X. MOCKUS

seph Belski, bylos No. 504452, 
Superior crt., ieško atskiro už
laikymo.

Frank Rozanski prieš John 
Rozanski, bylos No. 185751, Cir
cuit crt., byla uždaryti trust 
dydą sumoj $13,000.

JMDUn.’U^TKL. -• JBkLrfKT <• ZJfc ‘ WT1

Į CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

CLASSIFIED ADS
»

Financial
Finansai-Paskolos

Personai
Asmenų Įtiko

ši
šių Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje kuopų. Tapo ji sutverta 
todėl, kad lietuviški komisarai, 
užvaldę senąją kuopą, įvedė jo
je tokią diktatūrą, jog rimtes
nieji ir ramesnieji nariai tie
siog nebeturėjo vietos joje. Ko
misarams kas: Maskva, aukos 
visokiems fondams, sulūžimas 
ne jų plauko žmonių, lermai ir 
terūpi. Taigi sutverta nauja 
SLA. kuopa — 301-ma.

Kaip vyksta naujai kuopai? 
Gerai, štai tik paskutiniame 
kuopos susirinkime, kuris įvy
ko pereitą savaitę, iš senosios 
kuopos persikėle į naująją 6 
nariai. Pasiryžę yra persikelti 
ir daugelis kitų. Ir gerai pada
rys, jei persikels'.

Komunistai briovėsi į senąją 
kuopą, kad ją “užkariauti”. 
“Užkariavo“. Tie rimtesni 

nariai, kurie
yra senojoj kuopoj, gerai 
darytų, jei paliktų vienus 
munistus joje. Likę vieni, 
munistai tur būt imtų patys 
ve spjaudyti ir paškudyti.

kuopa yra viena jauniau

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

Praktiškos instrukcijos, darbas ko) 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 

ikaci jos 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

PAIEŠKAU Aleksandro Untulio iš 
Ylakių, Mateušo sunaus. Ieško jo 
brolis. Pats ar kas žino praneškite. 
John Teplan, 217 N. Homan Avė., 
Chicago, III.

ir
Business Chances

Pardavimui Bizniai

sivienijimo
Su- 
dar 
pa- 
ko- 
ko- 
sa-

Susirgimai

Kiek laiko atgal Ciceroje bu
vo visa eilė susirgimų lietuvių 
tarpe. Sirgo dideli. Dabar pra
sidėjo susirgimai mažesnių. 
Pereitą savaitę, pavyzdžiui, bu
vo išimti tonsiliai net ketu
riems lietuvių vaikučiams: Pet
raičio mergaitei, Dovidausko 
dukraitei ir sunui, K. Deveikio 
dukterei. Operacijos padarytos 
visiems pasekmingai.

Cicerietis.

Lietuvių bylos 
teismuose

crt., byla
sumoj $5,-

Co. prieš
Jack

W. Marciniak ir kiti prieš 
Stanislau & Mary Barški ir S. 
E. Basinski ir kitus, bylos No. 
B. 185537, Circuit 
uždaryti trust dydą 
000.

Douglas Lumber
Leo & Stella Stincukas, 
Cipriani ir kitus', bylos No. B. 
185542, Circuit crt., byla dėl 
$129.32.

Albert Pick prieš A. Dunas, 
bylos No. B. 185586, Circui crt., 
byla dėl notos $1607.50.

Mary Gribas prieš Alexander 
Gribas. bylos No. B. 185597, 
Circuit crt., divorsas.

John Staponaitis prieš Anna 
Staponaitis, bylos No. B. 185,- 
625, Circuit crt., divorsas.

T. Walanka 
ka, bylos No. 
crt., divorsas.

Ruth Benes

prieš E. Walen- 
504350, Superior

prieš Joseph Be-

REAJL ESTATE
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

CONTRACTORS

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

Galit atsiimti pinigus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678
s/

,i

kal- 
mė-

Pagarsėjęs laisvamintis 
tetojas, pabaigoje rugsėjo 
nėšio, pradės keliauti su prakal
bomis per sekančias valstijas: 
Mass., N. Y., N. J. Md., Pa., 
Ohio, Mich., Ind. 111., ir Wis. Iš 
minėtų valstijų lietuvių organi
zacijos norinčios parsikviesti 
Mockų pas save su prakalbomis, 
tegul atsišaukia tuoj aus pasita
rimui. Adresas susirašymui se
kantis: Mr. M. X. Mockus, 
49 Buttonvvood St., Dorchester, 
Mass.

Parduodame labai 
žemomis kainomis

pui-Neriame mašinomis vilnonius, 
kius, storus ir plonus sveterius ir 
pančiakas: vyrams ir moterims. Tai
some senus sveterius. Užsakymus 
prisiunčiame i kitus miestus. Vil
nonės gijos nėriniams: 4 oz. 38c. ir 
40c. ir t. t.

Pr. Selemonavičius
504 W. 33rd St.

Tel. Victory 3486.
Atdara kasdiena ir vakarais 

nedėlioms
ir

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslų i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslų i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelnų mokslų. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

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

1726 W. Chicago Ava. 
Kampas Hermitage Avė.

EXTRA
Parsiduoda delikatessen ir gro

sernė, su ar be namo, labai pigiai 
arba mainysiu ant loto ar bungalow. 
Biznis cash, visokių tautų apgyven
ta, netoli dirbtuvių.

8744 So. Kedzie Avė.
Lafayette 2763

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

----- O—-
PARDAVIMUI pilnai irengta ma- 

chine shapa, 3351 Parnell Avė.----- O-----

ir

IŠMOKIT murininkystės, pliaste- 
riavimo su statybos kontraktoriais. 
Matykit mus, ar dirbdami ar be dar
bo. Illinois Building Trades, 2000 
So. Clark St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decoratora

J. S. RAMANCIONIS, savininkai 
8147 So. Halsted St.

T«l. Victory 7261

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma
terijas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

Automobilcs
'29
'28
28

37

UU1CK eoilpo 5 pas 
BUICK 5 pas. 
BUICK Sedan- 
E88EX 
ESSEX Sėdan

ti AKLAND Landeau Sedan
FORD — Tudor ........ ...... ...............
McDERMOTT MOTOR SALES CO 

713(1 So. Halsted St.
Triangle 9330

$1350 
........................ r.......... $975 
Standard ........ Bargenas
..... ............................ $550 

Didelis nuleidimas,..naujas
~ ’ $395

$475

Miscellaneous for Sale
{vairas Pardavimai

PARDUOSIU dideli, Police dog 
veislės, šunį, metų senumo. Labai 
geras, 5547 N. Austin Avė., Chicago, 
Tel. Pensacola 1255.

Furniture & Fixtures
R a kandai-Įtaisą i

IŠPARDAVIMAS
Perimame inventorių ir turime 

perleisti savo naujus ir padėvėtus 
furnišius negirdėtai pigiomis kaino
mis. Cash ar dalimis.
VICTOR FIREPROOF STORAGE 

4809 W. Lake St.

----- ------O-------  .
SINGER elektr. mašinos $22.50, 3 

šm. mietfomojo kambario setas $35, 
įrašo pečiai $5. 9x12 kaurai $10, le- 
daunės $5, 3 šm. seklyčios sėtai $15, 
chiffonier $7.50, 2 šm. Wicker setai 
$15, buffetai, day lovos, lopšiai, lo
vos $2, fireless cooker $3, 7 šm. val- 
jjomoja kanib. setai $10, šėpos kny- 
iroms, irrindų lempos $3, pianai, ra- 
dios $25, Įibrary stalui $5, strolle- 
riai, kėdės ir rockeriai. GauRer Furn. 
Co., 541-43 E. 61st St., prie St. 
Lawrense. Atdara utarn. ketv. ir 
su b. vakarais.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, parduosiu visai pigiai, nes ap
leidžiu Chicaga. Jonas Kiauskas, 
412 S. Sangamon St. B. 7.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
rinus darbo mieste. Kedzie 5111.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na- 
porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prospect 9856

PARDAVIMUI koncertinkos, nau
jos ir senos, labai garsus ir švelnus 
balsai. Taipgi taisau sugedusias. 
Walter Alex, 2003 W. 20th St.

Furnished Rooms
nius, 
ma

Radiolas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didėlius 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitų vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morpičiun ant namų

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

RUIMAS ant rendos pavieniui vy
rui $2,00 j savaite, su valgiu $8 i 
savaite. 501 W. 82nd St.

REIKALINGAS kambarys dėl vie
no vaikino, kambarys turi būt apšil
domas ir prie mažos šeimynos. Kny
gynas Lietuva, 3210 So. Halsted St. 
Box 88.

For Rent
PAS1RENDUOJA ruimai 3—4 ir 

5, randasi gasas, elektra, maudynės. 
2 karų garažas. Savininkas 1-mos 
lubos, 3820 So. Lowe Avė. Tel 
Yards 0174.

CHEVROLET SPECIALIS 
PASIŪLYMAS 

Grainimas velvų, sutaisymas brekių, 
pertaisymas klučiaus $20; towinj? už 
pusę kainos. Abelnas taisymas. Chev
rolet nauji brekiai sudedami i 30 
minutų. N. M. A. stotis.

’ HAYES AUTO REPAIR 
6241 S Peoria St. Normai 2635

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki
didžiausio apartmentinio namo

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 68rd Street 

Phope Renublic, 7869

Financial
Finansai-Paskoloa

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras su karu, 
geros išvaizdos, turi būti virš 30 me
tų amžiaus, rūpintis lietuvių preky
ba Chicagos mieste. Gera mokes
tis, puiki ateitis. Nepraleiskite šios 
progos.

Kreipkitės greitai. Pamatykit

J. Stankus
2341 W. 95th Street

Beverly 9102

----- o-----
PARDAVIMUI delicatessen Sto

ras, gerai išdirbtas biznis, su kam
bariais pagyvenimui užpakaly. $50 
i mėnesį rendos. 
sas. Kaina $1,500. 
nes savininkas negali 
nio.

Kreipkitės
2446 W. 71st

------- 0—

Trijų metų ly- 
Parduodamas, 
prižiūrėti biz

Street

-—o--------
EXTRA 

Pardavimui Grosernė. 
6839 So. Loomis St.

PARDAVIMUI cigaru ir cigaretų 
krautuvė, biznis išdirbtas, už $250. 
Kreipkitės, 3310 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosemė ir deli- 
katessen.

4432 So. Western Avė.

GREITAM PARDAVIMUI — 
KOTELIS

54 kambarini, furnišiuoti, 
restaurantu ir saldainiu 
Biznis išdirbtas 45 metai, 
kas turi apleisti Chicaga 
savaitę.

P. GADEIKIS, 
1606 So. Halsted St.

kartu su
krautuve.

Savinin-
dar šia

GROSERNĖ ir delicatessen, geras 
biznis ir ireri kambariai <lel gyveni
mo, Tikras bargenas, 8856 Cottage 
Grove.

PARDAVIMUI bučernė iš priežas
ties ligos. Tikras bargenas. 3946 S. 
Albany Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA 
ARBA ŪKIS

Michigan valstijoj, žemės yra 172 
akeriai, dirbamos, yra 125 akeriai, 
o kita miškas ir ganyklos, su gerais 
budinkais ir padarine. Parsiduos pi
giai, iš priežasties vyro ligos. Par
siduos su gyvuliais arba be gyvulių 
Dabar yra gera proga pirkti kol, dar 
viskas ant lanko gerai apžiūrėti. 
Viena mylia nuo miesto. Kreipkitės 
pas savininkų, ar per laiškų ųr ypa- 
t i s k <i i

MR. JOKŪBAS PAULIUS.
R. 1. Box 8. Fountain, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI
Puiki 49 akrų apaugusi tankiu mišku 

sala ant Diamond Lake, 9U mylios nuo Chi
cagos. arti Niles, Mich.; modernia Hotel 
Clubhouse. šokiam pavilionas, Cottages — 
visi fornišiuoti, 2 mylių vandens frontas ir 
smiltyno pakraščiai. Ideali vieta Resorlo 
bizniui, Kliubui ar Sindikatui. Jau išdalinta 
j 280 didelių lotų. Dideliem pinigam da
ryti pasiūlymas. Rimta pardavimo prieža
stis. Rašykit ar telfonuokit —

E J KLOS3
1134 W. 69th St.. Wen’tworth 8947

8 KAMBARIU bunffalow — Grace Street, 
arti Crawford, 2 karų garažas, Žema kaina, 
greitam pardavimui. Karštu vandeniu šildo
ma. ledaunfis. privatiška alšja. 35 pėdų lo
tas; krūmai, uždangos ant langų.

D. J. O’CONNOR 
10 So. La Šalie Street, 

Franklin 4465

VERTI DOME8 BARGENAI 
30x125 Rockwell, tarp 70 ir 71 gt. 
80x125 Mozart, tarp 71 ir 72 gt.
5 kambarių, garas, bungalow, Clearmont, 

arti 73 gt. $7,500. Jūsų padių sąlygos.
7131 8. Wcstern Avė., 

Republic 0230

PARDAVIMUI 8 kambariu ir 
maudynė mūrinė rezidencija, 2 karų 
garažas, $9,000. 7131 Vernon Avė.

46 Model kaip ant paveikslo

$179.00
44 Model

$110.00
66 Model 

S22S.OO 
Lengvi išmokėjimai 

JOS. F. BUDRIK, 
INC.

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

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

/

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

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo srruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechlškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
ka lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

būdų juos parda-

diena nuo 10 
pietų.

iŠ

NEPAPRASTOS BUNGALOWS
5-G didelių kambarių geresnes rufiies kon

strukcijos ant ištaisytos ir išmokėtos gatvfts.
Kontraktorjus paaukos atsakomlngiems 

žmonėms už mažą Imokėjimą ir $55 | mė
nesi, įskaitant visus nuošimčius. Karštu 
vandeniu apšildomos, viškos su grindimis ir 
išmuštos, uždaryti porėtai, lietaus maudynės; 
arti Riis Park golfo lauko lr viešųjų mo
kyklų. Pamatykite pavzdin| namą prie 
2818 N. Merrimac Avė. ar

KBEJCI & SONS
SAVININKAI

5708 Diversey Avė. 
Berkshire 8220

AR JUS turite išmokėtą lotą T Jeigru 
jus turite ir norite tikro namo savo šei- 
minai. mes pabudavosime jums be jokio 
įmokėjimo — bungalow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio stiliaus ir rūšies. Jeigu jus neturite loto, mes pagelbėjime >itn» JI isisyti. Pa- simatykit bu mumis tuojaus.STANLEY C. CHADWICH & CO.

3234 Bryn Mawr Avė., 
Indiana 1210-1

PROGA jsi"yti puikų palocių, 
6 kambarių muro bungalow, ant 
kampo su 2 karų muro garažiu. 
Mainysiu ant seno namo arba pri
imsiu mažų namų ir kituose mies
tuose kaipo pirmų jmokėjimų.

Tel. Lafayette 5107

PARDUOSIU in cash arba mainy
siu tuščia lota, ant Halsted St. Mai
nysiu ant bile krautuves arba au- 
tomobiliaus. Atsišaukite 3730 So. 
Paulina St. 2 lubos, užpakaly.




