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valdinin-

Suimta kontrabanda

priėmęs
Boreiša

parvyko

SUBAČIUS. šiomis dieno
mis Subačių valse., Kiaulėnų 
kaime, sudegė pil. Babicko Pe
tro klojimas su ukio mašino
mis, pašaru, javais ir kitu tur-
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Anglų Darbo Partija 
stengsis dėl bankų 
sistemos reformos

Propaguoja kūrimą mažų, savi
valdybių kontroliuojamų, 
kooperacijos bankų, kurie 
tarnautų darbo žmonių reika
lams.

LONDONAS, rūgs. 
Anglijos Darlx> Partija nutarė 
į savo programą įdėti naujų ir 
svarbių reikalavimų, liepiančių 
krašto bankų sistemą ir jos 
operavimą. Jie yra toki:

1. Anglijos ^Bankas turi būt 
kontroliuojamas tam tikros 
viešosios korporacijos, sudary
tos iš valstybės iždo, prekybos, 
pramonės ir darbo departa- 
int ntų ir kooperatyvų atstovų.

2. Turi būt išplėtoi munici
paliniai kooperacijos bankai.

3. Dabartinė bankinė ir fi- j
nansink sistema turi būt pa-1 

X 'Š k.X T- s- nusiginklavimo
vykintuiems kraš,ui da,ba,ns j komisija susirinks

Darbo Partijos tikslas yra 1Q9Q mofll 
propaguoti kūrimą nedidelių lllvl/l£ pi <1U£j1vJv

koope racijos 
kontroliuotų 
miestų savivaldybės 
jos Banko inspektoriai, 
britų darbininkų klasės 
nės gaidų gauti smulkių pasko
lų, grąžinamų mažais kas 
vaite atmokėsimais.

tikslas vra 
nedidelių 

bankų, kuriuos 
ir subsidijuotų 

ir Angli- 
idant 
žmo-1

sa-!

Franci ja pripažins 
Albanų karalių

Piktadarystė ar 
nelaimė

Lietuvoj atsirandą mei- 
strų, kur iš $1 padaro 

$100

(Atlantic and Pacific Photo)

Ką padarė tornadas Rockforde, III., rugsėjo 14 dieną. — Sugriautas Elso Tool kompanijos fabriko trobesys. Katastrofoje kele
tas žmonių buvo užmušta ir sužeista.

Vokietija, protestuodama dėl 
nešaukime visuotinės nusi
ginklavimo konferencijos, at
sisakė reinliuciją balsuoti

GENEVA, Šveicarija, rūgs.

seuno komisija galų gale nu
tarė, kad sekamas Tautų Są- 

1 jungos priruošiamosios nusigin
klavimo komisijos susirinkimas 
įvyktų ne vėliau kaip ateinan
čių metų pradžioj.

Vokietija ir Vengrija atsisa-
TIRANA, Albanija, rūgs. 23.

— Francuzų charge d’affaires „ _ „
davė žinot Albanijos užsienio I kė tą rezoliuciją balsuoti. Vo- 
reikalų ministeriui, kad Fran- j kietijos atstovas grafas Berns- 
cija pripažinsianti naująjį Al-itcrft protestavo, kad Tautų Są- 
banijos karalių Zogu. ' junga vis atidedanti į šalį vi-

 šuolinės nusiginklavimo konfe- 
Biaurus žmogžuda, lau-• r€nc!į<,)S ?u^‘l'klwQI.:Ar:’:_,vn^1 
kiąs egzekucijos, pri 

ima katalikybę
pareiškęs, kad Vokietija atsi- 

: sakanti balsuoti komisijos re- 
! žolinei jų, pasišalino iš salės.

Ilolandietis Dr. Louden, ko- rugs. I........................ ’misijos pirmininkas, nemeta 
vilties, kad jam pavyks sukvie
sti didžiules jūrių valstybėj’ 
tartis dėl laivynų sumažinimo 

- pirmiau nei susirinks priruo- 
! šiamoji nusiginklavimo komi-

B sija.

SAN QUENT1N, Cal
23. — Jaunas galvažudys \Vm. 
Hickman, kurs už baisią pikta
darybę* yra pasmerktas mirties 
bausmei ir laukia egzekucijos ! 
priima katalikų tikėjimą. Jį 
krikštys ir tikėjime patvirtins į 
Sal Lake diocezijos vyskupas 
John J. Mitty.

Hickman, kaip žinoma, Los GraikijoS-ItalijoS draU- 
Angelese išvogė iš mokyklos 
mažą mergytę, Marioną Parke- 
riutę, banko tarnautojo dukte
rį, ir ja žiauriu būdu pasker
dė.

gingumo sutartis
Elenthe-

Kinų banditai suėmė 
anglų misionierę

ROMA, nigs. 23 
rios Venizelos, Graikijos minis- 
teris pirmininkas, vakar atvy
ko į Romą pasirašyti nepuoli
mo ir draugingumo sutartu tarp 
savo krašto ir Italijos.

Aeroplano katastrofoj 
1 užmuštas, 2 pavojin

gai sužeisti
CIMMARON, Kas., rūgs. 23. 

— Netoli nuo čia nukritus jų 
aeroplanui, užsimušė pasažie- 
rius S. Davis, vietos aukštesnes 
mokyklos studentas. Pilotas 
Ware ir antras pasažierius 
Budd lloffman, pavojingai už
sigavo ir vargiai begu išliks 
gyvi.

Jankių apdraudos kom
panijos nenorinčios at
siteisti gen. Obregono 

giminėms i
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs, 

23. — Laikraštis La Prensa sa
ko, kad užmuštas gen. Obregon 
buvęs Jungtinių Valstybių ap 
draudos kompanijos savo gy
vybę apsidraudęs vienu milio- 
nu dolerių. Dabar betgi esą ži
nių, kad tos kampanijos atsisa
kančios apdraudos pinigus su
mokėti apsidraudusio gimi
nėms, neva dėl to, kad gen. 
Obregon miręs ne sava mirtim.

30,000 Lodzės tekstilės 
darbininkų streikas 

baigtas
VABŠAVA, nigs. 23.

(XX) tekstilės fabrikų darbinin
kų Lodzėj, kurie buvo sustrei
kavę protestui pęieš pinigines 
pabaudas už blogai nuveiktą 
darbą, streiką pabaigė.

30,-

Dideli girių gaisrai 
Californijoje

PEKINAS, Kinai, rūgs. 23.— 
Gauta žinių, kad Kinų banditai 
kalnuose, netoli nuo fti tipingo, 
suėmę Miss Tobin, anglų baž
nyčios misionierių draugijos

Amerikon atvyksta 
britų redaktorių

LONDONAS, rūgs. 23.

14

narį, tikslu gauti pinigų už jos Minnawaska garlaiviu vakar iš- 
išvadavimą. ' plaukė 'į Jungtines Valstybes

.  ________ _ j keturio’ika žymių britų laik
raščių redaktorių. Jų kelionės 
tikslas yra kelti geresnį susi
pratimą tarp britų 
čių. Amerikoj jie 
gie’s tarpt alų tinęs 
taigos svečiai.

Nelaimės geležinkely
5 asmens užmušti, 20 sužeistų 

traukiniui užgavus treką
ir amerikie- 
bus Carne- 
taikos ins-

Sovietų karo komi 
sąrąs didžiuojasi 
raudonąja armija

Ispanija nori gaut Ki
nų darbininkų savo ko

lonijai Afrikoje

Ji brangiai pareinanti, bet už
tai gerai priruošta kiekvie
nam priešo puolimui atmuš
ti, sako Vorošilovas

karininkų, kareivių 
komunistų susirinki- 
kalboj Vorošilov pa- 
sovietų armijos tech-

KIJEVAS, SSSR. — Pasibai
gus dideliems sovietų raudono
sios armijos manievrams pietų 
Rusijoj, sovietų karo komisa
ras Vorošilov laikė čia kaitą 
dideliame 
ir civilių 
me. Savo 
sakė, kad
nika nė kiek nesanti blogesnė, 
jei ne geresnė, kaip kaimynių 
valstybių.

“Mes esame priversti leisti 
dideles pinigų sumas raudona
jai armijai išlaikyti,” sakė ka
ro komisaras, “bet be tokios 
armijos mes negalėtume nė va
landos egzistuoti. Kadangi mes 
neturime jokios garantijos, 
kad nebusime bet valandą už
pulti, tai musų uždavinys yra 
kasdien 
niką ir 
kautis.“

gerinti ir savo tecb- 
armijos pajėgumus

8 žmonės žuvo per cik
loną Brazilijoje

PORTO ALEGRE, Brazilija, 
nigs. 23. — Per cikloną ir po 
to kilusį potvynį šioje apygar
doje, kiek žinoma, 8 žmonės 
neteko gyvybių. Padaryti 
terialiniai nuostoliai siekia 
vieną milioną dolerių.

ma- 
apie

tu.
Nukentėjęs Babickas padegi

me įtarė Vingeliauską Juozą, 
; to pat kaimo gyventoją, ta
čiau įtariamasis kaltu neprisi
pažino ir per kvotą jo kaltybės 

! įrodymų negauta.
Gaisras padarė apie 12,250 

litų nuostolių. Turtas neap
draustas.

KAUNAS. — Kriminalinei 
policijai buvo pranešta, kad 
Garliavos apylinkėj atvykęs iš 
Žeimių pil. Boreiša prašo ūki
ninkų iškeisti 100 dolerių į li
tus, žmonės įtarė, kad tai yra 
netikras banknotas. Vienas u- 
kininkas iš Zagoriškių kaimo 
tą banknotą patikrinęs ir ma
nęs, kad yra tikras, 
už parduotas kiaules, 
su pirktom kiaulėm 
namo.

Kriminalės policijos
kai nuvyko vieton ir, patikri
nus pas ūkininką esantį “100 
dol.” banknotą, nustatg kad jis 
yra padirbtas 
knoto.

Sulaikytas 
kad banknotą
m yno Jako, kuris jam žadėjo, 
už banknoto išleidimą duoti 
400 litų. Sulaikytas Jakas kal
tu prisipažino.

Abudu padėti Kauno sunkių
jų darbų kalėjimam

PEKINAS, Kinai, rūgs. 23.— 
Ispanijos ministeris kreipėsi į 
Kinų vyriausybę, prašydamas 
leidimo rekrutuoti tuksiančius 
Kinų darbininkų ir siųsti juos 
dirbti į Fernando Po, 
koloniją Afrikoje.

ispanų

šiomis dieno- 
policija pil.

bute rado 
iš Lenkijos 

k on t ra ba n d i n ės manu f ak t u ros.
Išaiškinta, kad šių manufak

tūrą atgabeno iš Lenkijos se
niai policijai žinomi kontraban
dininkai: Berkonas Girša ir 
Jcnecas Judelis, kurie gyvena 
Vilniuje ir dažnai per demark- 
liniją gabendavo kontrabandą.

Be to, Baidarlio Canijos, bu
te policija rado atgabentos iš 

Į Vokietijos kontrabandinės ma
nufaktūros.

Kontrabanda perduota Kau
no muitinei.

KAUNAS. — 
mis kriminalinė 

, Grilicho Chaimo 
daug atgabentos

iš 1 dolerio ban-

Boreiša aiškino, 
gavo iš savo kai-

socialdemokratas Vin 
cas Galinis paleistas

Ukrainoje trims mi- 
lionams gyventojų

gresiąs badmetis i iaužiai pašauti

KAUNAS. — Išlaikius p6r*ą 
parų politinės policijos dabok
lėj ir ištardžius drg. Galinis 
Vincas rugpiučio 30 d. iš areš
to paleistas.

Tardant klausinėta, ar nepa- Du Kenoshos streik- laikąs ryšių su plečkaitinin- 
; kajs.

Nuskendo žvejų laivas 
ir du žmonės

Del nederliaus nukentėjusiems KENOSHA, Wis., rūgs 23._
šelpti sovietų valdžia paskyrė, Vieškelv, penkias mvlias i pie-
15«/2 milionų dolerių; iš žmo- tus nuo Kenoshos, vakar buvo
nių vargo naudojasi speŪu- paisanti du streiklaužiai, dirbą
hantai < Allen A kompanijos megstuvč-

se, kame darbininkai jau ke
lintas mėnuo streikuoja.

Pašautieji, Ilayden Bryant ir jia|rrju nuskendo žvejai Jurgis 
Norris Hendricksen, automobi- Smeltininkas 50 metų ir Plie- 1 • • V | 1 • MM y•

KLAIPĖDA.

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
23. — Trijose pietų Californijos 
kauntėse siaučia dideli girių 
gaisrai. Didžiausiais jų siaučia 
nacionalėj Santa Barbara gi
rioj, kur tukstatntis žmonių 
įdirba, kovodami su liepsnomis. 
Kiek ligšiol žinoma, septyni as
menys pritroško, vienas jų 
mirtinai. Kai kur tie gaisrai 
gresia fairmoms.

Laivų susidūrimas 
SEATTLE, Wash., rūgs.

— Radio pranešimu, jūrėse
Point Sur, Cal., susidūrė 
laivis Kentuckian
gabenamu laivu Los Alamos. 
Kentuckian buvo stipriai suža
lotas. .t!

23. 
ties 

gar
su aliejaus

-------- ' %
RYGA, rūgs. 23. — Maskvoj 

laikraštis Izviestija prisipažįsta, 
kad Ukrainoje, turtingiausiame 
javų auginmame krašte Rusi
joj, šiemet buvo nederlius, pa
lietęs apie 3 milionus žmonių. 
Sovietų valdžiai teksią jie mai
tinti. Jalu nuo ateinančio spa
lių mėnesio 1 dienos prasidė
siąs maitinimas 550,000 suau
gusių ir 300,000 vaikų, šalpos 
komisijos pirmininko Šlichtero 
pranešimu, sovietų valdžia 
esanti paskyrus 15% milionų 
dolerių, kad galėtų nukentėju
sių kraštų žmones aprūpinti 
maistu, pašaru ir sėkla. Iš pas
kirtos sumos, 500,000 dolerių 
busią suvartota nemokamoms j 
maisto virtuvėms atidaryti.

Žmonių vargu ėmė stropiai 
naudotis siurbėlės spekuliantai. 
Odesos Pravdos pranešimu, O- 
desos alpygardoj spekuliantai 
moką po 5 dolerius bušeliui 
kviečių ir po 3% dolerio buše
liui rugių, o nugabenę grtidus 
į badaujamas sritis jie “uždir
bą” 300 nuošimčių pelno. Daug 
tokių spekuliantų jau buvę su
imta.

Rugpiučio 
mėn. 31 d. audros metu jurėj 
ties Klaipėda apsivertė ir nu
skendo Klaipėdos žvejų kateris 
“K. M. 40—-Memel”, kartu su

Ii u grįžo iš darbo naimo Į Win 
throp Harbor, 
mylias j 
Nežinomi

111., aštuonias 
pietus nuo Kenoshos. 
asmenys, kurie buvo 
krūmuose netoli nu:: 
šovė į juos. Trečiasvieškelio, 

streiklaužys, Archie Jonės, sė
dėjęs vidury, išliko nekliudy
tas.

Policijai mano, kad šovikai 
buvę arba streikininkai, arba 
jiems 
nys.

nis Mikas 40 metų. Abu iš 
Klaipėdos.

Kateris visiškai sudaužytas. 
Motoras iškritęs į jurą, gi at
skiros laivo dalys išmestos prie 
Klaipėdos pietinio molo.

simpatizuojantieji asmc-

TRAUKINYS DVEJOSE VIE 
TOSE UŽMUŠĖ PENKIS 

ASMENIS

Rado 67 ekzempliorius 
proklamacijų

KAUNAS. — į rugsėjo 1 
naktį Kaune, Raseinių, Žaliojoj 
ir Benediktinų gatvėj policija 
rado 67 ekz. komunistinių pro- 
klamocijų.

BLOOM1NGTON, III., nigs. 
23. — Chicago and Alton trau
kinys, gabenęs geležinkelio tar
nautojus į jų metinį pikniką 
Jacksonvillėj, dvejose atskirose 
vielose sudaužė du automobiliu 
ir užmušė penkis asmenis, jų 
tarpe keturias moteris.

Ties Dwight buvo užmušta 
Miss Edi t h VVįorby, važiavusi

I viena automobiliu, o dvi valan
das vėliau netoli nuo Covell už
gavo kitą automobilį ir užmu
šė Sam Barkley, jo žmoną ir 
dvi dukteris.

110,000 litų paskolų 
ūkininkams

KAUNAS. Ūkininkam^ 
nuo audrų nukentėjusienrrs7"ze- 
mės bankas davė paskolą sė
jai. Šiaulių apskr. paskirta apie 
85,000 litų, Kėdainių apskr.— 
15,000 ir Seinų apskr. — 10,- 
000 litų. Iš viso apie 110,000 
litų. >t'

GRANITE CITY, III., nigs. 
23. — Netoli nuo čia vakar bu
vo penki asmenys užmušti, o 
daugiau kaip dvidešimt sužeis
ti, prekių traukiniui užgavus 
skerskely didelį motorini, žmo
nių pilną, vežimą. Keletas bu
vo taip pavojingai sužeisti, kad 
maža vilties jiems bepasveikti.

Visi motorinio vežimo pasa- 
žieriai buvo maldininkai, kelia
vę į “mukarių” susirinkimą. ■

Pogromas prieš žydus 
Besarabijoj

VIENA, Austrija, rūgs. 23.— 
Izmaile, Besarabijoj, kruią a- 
liantai atidavė Rumanijai, Įvy
ko pogrdmas prieš žydus. Daug 
žydų sumušta ir jų sinagoga su- 
koneveikta.

Įregistravo smarkų 
mes drebėjimą

že-

X

WASHINGTONAS, rūgs. 23. 
— Georgetowno universiteto 
seismografas įregistravo. smar
kų žemės drebėjimą, turėjusį 
atsitikti kur nors apie 5,000 
mylių nuo Washingtono.

Radiologas Knox mirė
LONDONAS, rūgs. 23. 

širdies 
Knox,

liga mirė Dr. Robert 
žymus anglų radiologas.

ORH!
Chicagai Ir aplelinkei fede- 

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu; truputį šil
čiau; vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 57° F.

Šiandie saulė tekal 6:38, j lei
džiasi 6:46. Mėnuo leidžiasi 
12:48 ryto.

BENTON HARBOR, Mich., 
rūgs. 23. — Kolizijoj su kiki 
automobiliu buvo skaudžiai su
žeisti šerifas Weaver ir deputy 
Danger.

TOKIO, rūgs. 23. — Nefor
maliam vizitui į Jokahomą at
plaukė penki Jungt. Valstybių 
karo laivai.

Užmušė darbininką.

VABŠAVA, Lenkija, rūgs. 23. 
— Zavierce perkūnas trenkė j 
vieną daržinę ir užmušė penkis 
darbininkus, kurie buvo 
nuo audros pasislėpę.

ten

Smardino Smitho kalbą

DENVER, Colo., rūgs. 23. —
SIOUX CITY, la., rūgs. 23.— Vakar Auditoriume, kur demo- 

Gazolino tanko sprogimo buvo kratų kandidatas į prezidentus 
užmuštais geležinkelio tarnau- AI Smith laikė kalbą, buvo na
toj as Joseph Malcolm. irtesta smardžiųjų bombų.

ii®

Naujas Lietuvos operos 
režisieris

KAUNAS. — Vienas žymiau
sių teatro veikėjų Belgrado o- 
peros režisierius Pokrovskis 
yra pakviestas režisierium Į 
Lietuvos valstybės Operą.

RUMŠIŠKES, Kauno apskri
ties. — Rugpiučio 28 d. per 
Baltramiejaus atlaidus grįžtant 
iš Kampiškių, kėlėsi per Nemu
ną j Rumšiškių pusę įsigėrusios 
2 mergaitės: Dubosai te ir Nau
jokaite; vidury Nemuno išvir
to ir abi paskendo. Jų lavonai 
vėliau buvo surasti. J

i
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MUSŲ MOTERIMS
»■ ■ ■■■ ■*— Veda Dora Vilkienė 1 ■ .......... ■

SALOTOS I* ŠALTOS 
VIŠTIENOS

3 puodukus virtos arba kep
tos šaltos, smulkiai supiausty- 
tos vištienos.

3 puodukai smulkiai supjaus
tytų selerių.

V2 puoduko ^prancūziško da- 
žalo iš acto, alyvos, cukraus, 
druskos ir paprikos.
l‘.j puoduko mayannaise da

žnio.
Supiaustyk vištieną, sudėk 

bliudan ir apipilk prancūzišku 
dažalu. Pridėk selerus, ir kaip 
paduosi stalan užpilk mayan
naise dažalo. Paduok ant salo
tos lapų.

TUNĄ ŽUVIS — SAIX)TOS

2 puoduku *‘tuna” žuvies

l puoduką supiaustytų selerų
14 puoduko prancūziško da

žalo
1 puoduką mayannaise dažalo
Sudėk žuvį ir apipyhis pran

cūzišku dažalu duok pastovėti, 
paskui sudėk selerus ir mayan
naise. Išmaišius paduok stalan 
ant salotų lapų. Gali viršun už
berti smulkiai sukapotų, kietai 
virtų kiaušinio trynių ir papri
kos.

1 puoduką rūgštaus pieno
1 kiaušinį
2 šaukštu taukų bei sviesto.
Persijok sausus pridėčkus. 

Pridėk sviestų, pieną, molasses 
ir išplaktą kiaušinį. Gerai su
maišyk, supilk j išsviestuotas 
formas ir kepk karštame pe
čiuje.

RUPIŲ KVIETINIŲ MILTŲ 
DUONA

tes ir svogūnus. Apiberk drus
ka ir tegul taip pastovi per 
naktį. Sudėk maišan, tegul sun
ka nuteka. Sudėk puodan ir 
apipilk actu, padėk ant ugnies. 
Pridėk turmeric pauderį kaip 
pilsi actą, taipgi dėk gvazdikus, 
cinamonus, cukrų ir raudonus 
pipirus. Gerai išmaišyk ir virk 
pakol bus minkšta, reikia ir 
taip pamaišyti laikas nuo laiko. 
Sudėk karštus j sterelizuotus 
stiklus ir tampriai juos užsuk.

Cirata vartojama ant stalo 
laikysis daug ilgiau ir geriaus 
ir švariau atrodys, jeigu ją ge
rai šlapių skuduru su muilu nu- 
trinsi, o paskui kaip bus sausa 
— nutrink tarpytu vašku, pas
kui sausu skuduru vašką nu
trink ~ cirata blizgės.
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzle 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loula Avė. 

CHICAGO, ILL.

MOLASSES KORNŲ MUFFINS

1 ’/o puoduko miltų
% puoduko kornų miltų
:i/į. šaukštuko spdos
1 šaukštuką baking pauderio
,z2 šaukštuko druskos
!4 puoduko molasses

MADOS.

2563 — Viena iŠ naujausios mados 
suknelių. Gražiai išrodys iš margo, 
lengvo Šilko arba lengvo aksomo. Ga
lima pasiūdinti i valandą laiko. Su
kirptos mieros 16, IK, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

2562 — Išs. 718. Elegantiška ir 
paprasta suknelė. Galima siūdinti 
ir naujo spalvuoto aksomo. Išro
dys labai puikiai. Sukirptos mieros 
16, 18, 36, 38, 40 ir 42 colių per kru
tinę. 36 mierai reikia 3’4 yardų ma
terijos.

¥» puoduko molasses
1 kiaušiniš
1 puodukas pieno
2,/2 puoduko rupių kvietinių 

miltų.
2 puoduku “bran”
Va šaukštuko sodos
1 šaukštuką baking pauderio 
l/2 šaukštuko druskos
2 šaukštai taukų bei sviesto, 

ištarpyk.
•Z» puoduko sukapotų dakty- 

lių “dates”.
Sumaišyk molasses, kiaušinį 

ir pieną. Pridėk gerai sumaišy
tus ir persijotus sausus pridėč
kus, paskui ištarpytą sviestą ir 
daktylius. Kepk blety kaip duo
ną — 45 minutes ne karštame 
pečiuje. Gali dėti razinkų vie
ton daktylių.

Šeimininkėms 
patarimai

Pelėsius nuo vaisinių košių 
ir konfitūrų galima prašalinti, 
užpilus keletą lašų glicerinos 
apie kraštus stiklinės, kur su
dėti konfitūrai.

Blogą kvapą iš butelių gali
ma prašalinti įpilus butelin 
šalto vandens (iki pusiau bute
lio) ir įdėjus šaukštuką sausos 
mustardos. Gerai suplak, pas
kui palik pusei valandos, pas
kui švariu vandeniu išplak ir 
blogo kvapo nebeliks.

SŪRIO DAŽALAS

IVj šaukšto sviesto
1/j šaukšto miltų
1 puoduką pieno
y2 šaukštuko druskos
i/H šaukštuko pipirų

puoduko sutarkuoto “A- 
merican Cheese” — sūrio.

Ištarpyk sviestą, sudėk mil
tus ir gerai maišyk, paskui po 
truputį pilk pieną ir nuolat 
maišyk. Ant galo kaip nuimsi 
nuo ugnies dadėk druską, pipi
rus ir sūrį.

Geras dažalas bile kokiam 
valgiui.

Didelius, taip vadinamus van
deninius vobalus (vvater bugs) 
lengvai galima prašalinti įpi
lus sinkon vieną syk savaitėj,' 
puoduką kerosino ir taip palai
kyk kokią valandą, tegul kero- 
sinas nuteka per triubas. Už 
valandos laiko perpilk verdan
čiu vandeniu. Per keletą savai
čių vabalų nebeliks.

Vieną Minutę Prie Telefono-Ar Visą Dieną Prie Katilo?

NUODUGNUS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, negu 
visos kitos jos šeiminiškos pareigos, kartu paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas — purvinas 
ir vargingas. Modeminė moteris siunčia viską i skalbykla.

“KUR

r
WET WASH

Išplauti minkštame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, KetvergaiH 
ir Pėtnyčiomis

20 svarų $1.00

- ---------------------------------- '

HYDRO
Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprosyti ir su
dėti. Nešiojamieji dai
ktai sugrąžinami drė
gni.

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis.

20 svarų $1.50

>

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat” skalbiniai 
išprosyti ir sudėti. 
Nešiojamieji daiktai
sugrąžinami sausi.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir 14- 
prosyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c
.. . J

5 s v. nešiojamų daiktų
5 sv. “flat” daiktų 

$1.67
l>

•

KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?“

NUNOKUSIŲ TOMATŲ 
KONFITUROS.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų 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 ženkleliaišKartu su už
sakymu. I^aiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted S t., Chięago, III.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų 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 
Yrba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu.^ laiškus reikia adresuoti:

2 •Z) sv. tomatų
1 šaukštas gvazdikų
6 puodukai cukraus 
Sunkos iš 1 citrinos 
1 buteliukas Orto.
Nuplikik, nulupk ir sumai

šyk tomates, sudėk puodan, pri
dėk gvazdikų ir virk 10 minu- 
tų. Turi būti 3 puodukai. Su
pilk tuos 3 puodukan kitan, 
švarian puodan, pridėk skurelę 
nuo citrinos ir sunką, cukrų ir 
gerai išmaišyk. Virk ant ma
žos ugnies nuolat maišydama 
ir tik 2 minutes duok stipriai 
pavirti, bet irgi maišyk, žiūrėk 
kad neprisviltų. Nuimk nulo 
ugnies. Supilk “Orto” ir mai
šyk. Nuimk putas, jeigu ko
kios bus ir supilus į sterelizuo- 
tus stiklus, viršelius gerai už
sukus, padėk tamsion vieton.

NAUJIENOS Pattem Dopt.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ......................

Mieros ..............-—...... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
halsted St., Chicago, III.

[naujienos Pattem Dept.
I 1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia jdedu 15 centų ir prašau at-

! siųsti man pavyzd) No ......... .........
! Mieros ..........................  per krutinę
Ii , a

• • i

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
S__________________________

PICCALILLI

1 pėką žalių tomatų
1 šaukštuką “turmeric” pau

derio
¥2 puoduko druskos
2 puoduku cukraus
1 raudonas pipiras, supiau

styk
6 svogūnai, neperdideli
1 šaukštukas gvazdikų
2 šaukštukai cinamonų.
Supiaustyk riekutėm toma

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 1 

25c j metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius-. — - ..7=^

S
You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter

į and 
l prettier 
įl Furniture
ll Use

Ofedar
Įgjf - VzPolish
Ly atatt

Dealers

Archer Wet Wash Laundry
3857-3867 Archer Avenue Visi telefonai Lafayette 9211
 __.......... .... -............   . ---------------------- II

1UBBY Willing to Take a Chance. 25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*
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juk, kaip ir kiekvienas daiktas pasaulyje, keičiasi. Reli
giniai įsitikinimai pas milžinišku daugumą, žmonių kul-

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.
Entered aa Second Clasa Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted S t., Chicago, 
111. — Telefonas: Boosevelt 8600.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metama .................-...........
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiam .............
Vienam mėnesiui ...»........

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ......................
Savaitei ............................. .
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- zacija, kurią absoliučiai kontroliuoja dvasiškija ir tos
Metams ...............
Pusei metų .........
Trims mėnesiams ____ ______
Dviem mėnesiams .................  1.25
Vienam mėnesiui ......   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]:

Metams .......................
Pusei metų .......... . ......
Trims mėnesiams ___
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kart^ su užsajįyrhu.

turingose šalyse šiandie yra taip ataušę (po įtaka moks- 
lo ir kasdieninio gyvenimo patyrimų), kad jie retai kam 

•75 trukdo laisvai protauti ir elgtis. Religijos priešai, rei
kia pripažint, kartais pasirido fanatiškesni už tikin- 

; i8c čiuosius žmones! Bet lietuviai turi reikalą daugiausia 
• 7Bc su katalikų bažnyčia, t. y. su tam tikra religine organi-

$7.00 dvasiškijos viršininkai. Paprasti žmonės katalikų baž- 
155 nyčloje neturi jokio balso.

PARODOS RŪMAI IR KULTŪROS CENTRAS?

Katalikų dvasiškija tečiaus nori visame musų vie
šame gyvenime taip pat viešpatauti, kaip savo parapi- 

$8.oo jose. Todėl susitaikymas su ja tos dalies musų visuome- 
ilo I nės kuri yra pasiliuosavusi nuo bažnyčios įtakos, yra 

be galo sunkus ir beveik negalimas. Susitarimas kartas 
, nuo karto įvyksta, bet nuo to iki bendro pastovaus kul
tūros centro įsteigimo yra taip toli, kaip nuo žemės iki 
mėnulio.

Bet mes, tiesą pasakius, dar ir nesame taip turtin
gi kultūros gėrybėmis, kad jau butų reikalo statyti di
delius Rumus joms rodyti. Ar daug pas mus atliekama 
švietimo darbo? Ar esame suorganizavę jaunimą? Ar 

i bent esame jau tinkamai sutvarkę savo didžiuosius Su- 
; sivienijimus?....

Kultūros darbo — ir darbininkų! — mums reikia 
labiau, negu ko kito.

U’ueifio and Atlantic Photo 1

Kari Kircheiss, vokiečių 
pitonas, kuris laike karo 
skandino 30 suviršum laivų,
bar su žvejų laivu “Hamburg 
jis plaukia aplink pasaulį.

ka- 
pa- 
Da-

Juokų laikraščio “Margučio” redaktorius, p. A. Va
nagaitis, ragina Amerikos k lietuvius pasistatyti savo, 
Rumus, kuriuose galėtų būt “sukrauti” visi amerikie
čių nuveikti darbai: “vieni paveiksluose, kiti esmėje”. 
Įvykinti šitą sumanymą jisai siūlo sąryšyje su pasaulio 
paroda, kuri bus surengta 1933 m. Chicagoje.

Parodoje teks dalyvauti Lietuvai, kuri pasistatys 
čionai savo paviljoną ir sudės jame visa, kuo gali pasi
girti pasauliui: savo drobes, juostas ir kitokius daik
tus. Bet, anot p. Vanagaičio, Amerikos lietuviai tų daik
tų negamina. Ne juostos ir drobės yra amerikiečių kul
tūros kuriniai, bet svetainės, mokyklos, kliubai, laik
raščiai, teatrai ir t. t. Šituos savo kultūros vaisius, esą, 
jie ir turį išstatyti pasaulio parodoje. Tam tikslui reikią Į 
“Amerikos Lietuvių Rūmų”.

Koki tie Rūmai busią, kaip ir kur jie busią pasta
tyti, p. Vanagaitis paveda spręsti musų visuomenei ir 
visų-pirma abiem musų didiemsiem Susivienijimam.

“Matote”, sako p. Vanagaitis, “Susivienymai 
tik ir gali juos pastatyti. Tuo tarpu-gi Chicagos! 
lietuvių Parodos Komitetas privalėtų imtis inicia- 
tuvos ir rimtai tuo reikalu galvoti. Kitokios progos 
nebus ir todėl ji reikia išnaudoti. Tuose Rūmuose 
mes pamatysime save ir žinosime kas mes esame —- 
juose tilps muziejus, biblioteka, kliubas, teatras, 
sporto įstaigos, tilps ir musų Susivienymai su savo 
visu turtu.”
Išrodo, kad idėja graži, bet ji mums nelabai aiški, i kės kasyklos. Musų mašinų ga

dynė priklauso nuo jėgos. O ta 
Chicagos pasaulio parodoje, tiesa, bus progos d a- jėga, kuri varo mašinas, vy- 

lyvauti ne tik Lietuvai, bet ir Amerikos lietuviams, kai-' riausia yra gaunama iš anglies, 
po atskirai tautinei grupei, nes centralinis parodos ko- j Nežiūrint į tai, ekonomiškas 
mitetas organizuoja tautines grupes, tikėdamasis per; mechanizn™s> kuris teikia žmo- 
jas suinteresuoti paroda didesnį skaičių žmonių, lokių dedu girgždėti ir kartais net vi- 
tautinių grupių jau yra susidarę apie 30 ir tame skai-įsai sustoja. Pastarųjų keturių 
čiuje randasi ir lietuvių komitetas. j metų angliakasių streikai taip
- o , 1- A -1 1- 4 • • • 1 X- I Amerikoj, kaip ir Anglijoj tatai

Bet kuo galės Amerikos lietuviai pasirodyti paro- kuo geriausiai parode. Priež
doje? Tuo, kad jie atliks specialiai jiems paskirtoje tam anglies kasyklose darbinin- 
“ Lietuvių Dienoje” parodos metu tam tikrą programą,.' kai gal yra blogiau apmokami, 
susidedanti iš maršavimo, dainų, prakalbų, šokių ir t. t., aeglĮ.blie kurioj kitoj pramonėj, 
ir parūpins tą dieną kiek galint daugiaus save. publikos j da7'r nmX"a> JuS^ban- 
parodai. Savo khubų, draugijų, bažnyčių ir biznio Is-Įkrųtų nuošimtis. Ir juo tolyn, 

tuo padėtis darosi rūstesnė, ka
dangi mineralinis aliejus ir van
dens jėga pradeda (pavaduoti 
anglį.

Bet nuo anglies priklauso ne 
vien tik mašinų judėjimas. Ame
rikoj 3,000,000, o Anglijoj 4,- 
000,000 žmonių anglies pramo
nė teikia duoną ir druską. Kuo
met anglies kaina nukrinta ir

taigų jie į parodą neatsineš; apie tuos daiktus jie galės! 
tiktai papasakot prakalbose arba tam tyčia išleistoje 
literatūroje.

“Amerikos Lietuviu Rūmai” todėl šitam tikslui var-•

mėnesių: kai ji pasibaigs, tai ką mes su tais Rūmais 
darytuMe ?

Paverstame juos savo kultūros centru? Bet aišku,

Anglies pramonė
Anglies pramonės p&krikimas.— 

Anglies svarbumas. — An
glijos valstybės pagrintĮipsu- 
daro anglis. — Gerbusio baro
metras. — Anglies pramonė 
Amerikoj ir Anglijoj. — Pra
monės išsivystymas. — Ang
lių eksporto sumažėjimas. — 
Pasaulio kuro stotis. — Ang
lių pramonės pakrikimų prie
žastys.

Viena svarbiausių pramonių 
pasaulyj, be abejonės, yra ang-

kad kultūros centras gali būti tiktai tenai, kur kultūra mažiau jos beperkama, tai ang- 
yra sueentralizuota. Musų gi kultūrinis judėjimas nėra liakasio šeima turi pasitenkinti 
sucentralizuotas. Mes turime keletą kultūros centrų, mažesniu maisto kiekiu.
Vieni jų stambesni, kiti mažesni, bet nė vienas nėra taip' Maža to, galima drąsia^saky- 
stambus, kad visus kitus centrus nustelbtu. Visi Anglijos valstybės pa-

. , L i v x x-i • o . - grindą sudaro anglis. Anglija
centrai, be to, yra perskelti sulig tam tikromis religine-; niekuomet nebūtų išsivysčiusi į 
mis ir partinėmis linijomis. Į tokią galingą imperiją, jeigu ji

Partinis Amerikos lietuvių susiskirstymas gal ir’nebūtų turėjusi anglies. ,Anglis 
nekliudytų jiems bendradarbiauti kultūros srityje, — davė jai galimybės išvystyti pra- 
jei į jų visuomeninį gyvenimą dabar nebūtų įvarytas ™onę 11 ’ i)rek> birU laiy 
bolševizmo kylys. Bolševikiška “kultūra” yra taip sve-1^710 baZmXZ 
tima visiems Amerikos lietuvių siekimams, kad jie nie- rometras, anglis registruoja 
kuomet jos nepriims; ir kol ji skverbiasi j musų drau- audringus laikus tiek Anglijai, 

tol at- liek Amerikai.
Amerika ir Anglija vadovauja

gijas, spaudą ir kitas viešojo gyvenimo sritis, 
kakli ir nuožmi partijų kova yra neišvengiama. .

„ j a. innn x • r i* • i anglies pramonei. Amerikoj y-
Pasaulio paiodos metu, 1933 metais, bolševizmas ra i§kasama apie vienas trečda- 

veikiausia jau bus (bent pas lietuvius) padėtas ant ku-,ns pasaulio anglies. Anglijoj iš- 
rios nors lentynos muziejuje, bet religinis lietuvių su- kasama tik pusė to, kas Ameri- 
siskaldymas dar anaiptol nebus išnykęs. Todėl mes tu- k°J- ^et svambiausias skirtumas 
rėsime ne vieną didelį Susivienijimą, bet du, kiekvienas ang.lies Pranion€'J tarp Amerikos 
su savo atskiru centru, Mes turėsime laisvas susisel- ka beveik visi| igka8amą anglį 
pimo draugijas ir parapijines; "‘bedieviškus” laikraščius pati sunaudoja, kuomet Anglija 
ir katalikiškus; kunigų vadovaujamus R.-Katalikų fe-;žymią dalį anglies eksportuoja, 
deracijos skyrius ir pažangiųjų organizacijų sąryšius, 50 tik vieną anglies toną 
ir-1, t. Visas musu patyrimas praeityje rodo, kad tuodu * ^nierika siunčia i kitas valsly- 
du skirtingu elementu, bažnytini ir pasaulin}, taip pat ten iškasamų anglics tonų nuo 
negalima sujungti, kaip alyvą ir vandenį. 15 iki 20 yru išvežama svetur.

To priežastis yra ne pačioje religijoje, nes religija Tokiu budu pasaulinė anglies

rinka Anglijai yra neįmanomai 
svarbus dalykas.

Ne taip dar seniai anglis bu
vo beveik vienintelis jėgos šal
tinis. Dabar dalykų padėtis ima 
Ritėti. “Baltoji anglis” (van
dens jėga) ir mineralinis alie
jus juo tolyn, tuo svarbesnę ro
lę pradeda lošti. Tuo pačiu lai
ku išrandama geresnės mašinos, 
kurios mažiau kuro tesunaudoja.

1830 m. Amerikoj buvo iškas
ta 105,000 tonų bitominės ang
lies. Nuo to laiko produkcija 
pradėjo sparčiai kilti, kol 1911 
m. pasiekė 400,000,000 tonų. Kas 
dešimtį metų anglies produkci
ja du ar tris kartus padidėjo. 
Jeigu tas padidėjimas nebūtų 
sustojęs, tai per pereitą metą 
Amerika butų iškasusi apie 1,- 
000,000,000 tonų anglies. Bet 
tikrumoj jos produkcija buvo tik 
pusė to skaičiaus — beveik tiek 
pat, kaip 1914 m.

Kas gi atsitiko su Amerikos 
pramone aplamai? Visi gerai 
žino, jog nuo 1914 m. iki dabar 
Amerikos pramonė tiesiog pasa
kiškai pakilo. Pakilo nežiūrint į 
tai, kad anglies naudojimas vi
sai mažai tepadidėjo.

Padėtis Anglijoj yra dar rim- 
esnė. O tai dėl to, kad Angli

jos gerbūvis žymesniame laips- 
nyj priklauso nuo anglies. Ang
lies produkcija ten dabar yra 
10 nuoš. mažesnė, negu prieš ka
rą, o jos eksportas sumažėjo net 
30 nuošimčių.

Anglies produkcija Amerikoj 
sumažėjo vyriausia dėl to, kad 
pradėta naudoti nauji jėgos šal
tiniai. Anglijoj prie produkcijos 
sumažėjimo prisidėjo bent keli 
faktoriai. Pramonės dipresija 
ten tęsiasi jau per paskutinius 
septynerius metus. 1924 m. bri
tų fabrikai sunaudojo keturis 
milionus tonų anglies mažiau, 
negu 1913 m. Tačiau vyriausia 
produkcijos sumažėjimo priežas
tis yra eksporto puolimas.

Iš visų Europos šalių Anglija 
turėjo daugiausiai anglies. Vo
kietija, Francija ir Rusija turė
jo kiek anglies, bet palyginamai 
nedaug. Rezultate Anglija pra
dėjo pristatinėti anglį beveik vi
sai Eurojiui. O tai, žinoma, davė 
jai galimybės nepaprastai pra
turtėti ir išvystyti savo pramo
nę.

Šiandien Europos valstybės— 
išėmus Rusiją — sunaudoja 
daugiau anglies, negu prieš ka
rą. O tai liudija, jog pramonė 
ten nepaprastai ėmė kilti. Jei
gu taip, tat Anglijai reikėtų tik 
džiaugtis: juo labiau pramonė 
kils Europoj, tuo ji turės dau
giau progų savo anglį parduoti.

Tačiau tikrumoj taip nėra. 
Europos valstybės iš Anglijos 
bepbrka daug mažiau anglies, 
negu jos pirkdavo prieš karą.
Pavyzdžiui, prieš karą vokiečiai tų atsitikti.

labai daug anglies importuoda
vo iš Anglijos. Dabar jie kasa 
anglį savo teritorijoj. Tas pats 
atsitiko su Francija, Ispanija, 
Olandija, Australija ir kitomis 
šalimis.

Nuo karo pabaigos pasaulio 
anglies produkcija padidėjo ant 
100,000,000 tonų, o Anglijoj su
mažėjo ant 25,000,000 tonų. 
Nors Anglija ir šiandien tebėra 
žymiausi pasaulio “kuro stotis’’, 
bet dabar ji pasauliui pristato 
tik vieną keturioliktąją dalį su
naudojamų anglių, o tuo tarpu 
prieš karą ji pristatydavo vieną 
dešimtąją dalį.

Įtinka “juodam deimantui” 
(angliai) mažta ne tik sausumoj, 
bet i n jurose. Laivų konstruk
cijoj ivyko tikra revoliucija. Vis 
didesnis ir didesnis jų nuošimtis 
vietoj anglies pradeda naudoti 
kurui mineralinį aliejų. Apskai
čiuojama, jog tie laivai, kurie 
dabar yra varomi mineraliniu 
aliejum, galėtų sunaudoti visą 
Anglijoj iškasamą anglį.

Bendrai imant, pramonė per 
pastaruosius kelioliką metų ne
įmanomai išsivystė. Ji pasidarė 
labai naši. Visur gamybos bu- 
dai tapo pagerinti. Darbo našu
mas kai kuriose pramonės ša
kose padidėjo iki 100 ir daugiau 
nuošimčių. Tuo tarpu anglies 
pramonė mažai progreso tepada
rė. Faktinai anglies kasimo na
šumas sumažėjo, šiandien Ang
lijoj reikia septynių angliaka
sių, kad iškasti tiek anglies, 
kiek prieš ^orą. desetkų metų iš
kasdavo šeši angliakasiai.

Tai pareina visų pirma nuo to, 
kad Anglijoj labai giliai randa
si anglis, — tris kartus giliau, 
negu Amerikoj. O juo giliau ran
dasi anglis, tuo sunkiau ją iškas
ti. Antra priežastis — tai dau
gybe mažų kompanijų. Ma
žos kompanijoj neįstengia mo
derniškai kasyklas sutvarkyti. 
Pavyzdžiui, Anglijoj operuoja 
2,500 kompanijų. Tik 20 nuoš. 
jų turi tinkamas mašinas, o li
kusios anglį kasa taip, kaip jos 
kasdavo prieš šimtą metų. Taip 
dalykams esant, žinoma, kasyk
lų našumas yra menkas.

Amerikoj dalykų padėtis yra 
kiek geresnė. Tiesa, kompanijų 
ir čia yra daug
čiai, — bet jos bando savo ka
syklas moderniškiau sutvarkyti. 
Apskaičiuojama, kad Amerikos 
kasyklos prie dabartinių sąlygų 
galėtų du*syk tiek anglies iš
kasti, kiek tikrumoj iškasa. O 
nukasa daugiau dėl to, kad nėra 
rinkos. Vadinasi, pareikalavi
mas ant anglies labai mažai te- 
didėja.

Kur išeitis? Net gan konser- 
vatyviško nusistatymo ekono
mistai pradeda reikšti tą nuo
monę, jog anglies pramonėj ne
bus ramumo tol, kol valdžia vie
nokiu ar kitokiu budu pradės 
kontroliuoti kasyklas. Dabar, 
žiūrėkite, kas išeina. Amerikoj 
neunijinės kasyklos dirba visu 
smarkumu, Operavimas kasyklų 
atsieina pigiau, negu toms kom
panijoms, kurios turi reikalą su 
unijomis. Ačiū tam, unijinėse 
kasyklose darbas pradeda eiti 
silpniau, nes rinką nuo jų paver- 
žia neunijinės kasyklos. Jeigu 
valdžia kontroliuotų* kasyklas, 
tai tokio dalyko žinoma, negalė- 

—K. A.

Skaitytojų Balsai

Kas yra katalikas
Šičia papasakosiu, ką paste

bėjau “Draugę”, 223-me nume
ryje-

Redakcijos straipsnių vietoje 
profesorius J. Vaitkevičius aiš
kina, kas yra katalikas. Pasak 
jo: —

“Katalikas yra žmogus, turįs 
žmogaus prigimtį ir priklausąs 
prie katalikų bažnyčios.”

Sulyg pono “profesoriaus” 
aiškinimu išeina, kad ne-kata- 
likas tur būt yra žmogus, turįs 
šuns, katės ir kurio kito ke
turkojo ariba bekojo sutvėrimo 
“prigimtį.”

Įdomu butų žinoti, ar yra už
tikęs ponas ,‘profesorius” žmo
nių, kurie neturi žmogaus 
“prigimties”?

tei, vienam-kitam kūdikiui?
Aiškus dalykas, kad ligonine 

—.pelui ilgesne įstaiga, negu 
prieglauda. Bet atsirado “neiš
manėlių”, žmonių, kurie netu
ri “žmogaus prigimties” — jie, 
šitie žmonės, nuleido rankas. 
Kam, sako jie, aukauti, kad 
musų aukos nuėjo kitam tik
slui, ne kad jos buvo rinktos? 
Kam kolekluoti dar pinigus? 
Užteks tų, kuriuos surinko 
labdariai. O jei neužteks, tai 
Chicagos katalikų vyskupija 
yra turtinga, jos turtas siekia 
$60,000,000. Ji,pati gali pridė
ti ko štokuos.

Ir ve, už tokį protavimų 
“Draugo” korespondentai va
dina vietos gyventojus bolševi
kais. Už tą rankų nuleidimą 
•duoda jiems vėjo, nes... to rei
kalauja “kataliko tikyba” ir 
“kataliko visuomeniškos parei
goj,” kaip pavadintas “profe
soriaus” Vaitkevičiaus straips
nis. — Lietuvis.

šeši tukstan-

draugai, atsi- 
Marijonai su- 
ponui “profe- 
visi bedieviai,

• Man rodosi, 
prašau, broliai 
ras pateisinimo 
šoriui”: anot jų,
fannazonai, visų kilų tikybų 
žmonės, bus tokie, kurie “netu
ri žmogaus prigimties.”

Kodėl? Na tik pamislykite: 
ir Uršulė, ir Darata, ir Magdė, 
ir Katrė — visos davatkos, tu
rinčios “žmogaus prigimtį”, lan
ko. kasdien bažnyčią, ima ko
muniją, bučiuoja broliukams 
rankas, rengia kunigams pa- 
res ir aukauja, kiek pajėgda- 
mos, visiems klerikalų suma
nymams. Gi antrą vertus — 
atsiranda, žmonių, kurie ir baž
nyčią retai teatlanko, ir skver
no kunigui nebuįiuoja ir iš 
broliukų kai kada pasijuokia. 
Na, ar tokie žmonės gali turė
ti, broliukų manymu, žmogaus 
prigimtį? 

♦ # ♦
Žinoma, kad ne! Ir štai Jums 

pavyzdis. Nesenai mirė Town 
of Lake apielinkėj siuvėjas M. 
Rekštis. Taigi “Draugo” kores
pondentas paminėdamas jo lai
dotuves, srutų kibirą išpila 
ant naibašninko galvos. Išpilia 
lodei, kad Rekštis buvo palaido
tas Tautiškose kapinėse.

Paprastai, mirusį vengiama 
purvu drapstyti. Matote, jis 
gintis nebegali. “Draugo” ko
respondentai ir redaktoriai ta
tai supranta. Kadangi tečiaus 
Kekšlis tapo palaidotas Tautiš
kose kapinėse, tai, sulyg “D.”, 
jis nebuvo katalikas.' O kadan
gi jis nebuvo “katalikas”, tai 
anot “Draugo” “profesoriaus” 
neturėjo žmogaus “prigimties”. 
Ir kadangi neturėjo “žmogaus 
prigimties”, tai ir pljovoja 
“Draugo” korespondentas na- 
bašninką. To, matote, reikalau
ja katalikų tikyba, < 
ganymas ir “kataliko 
niškos pareigos.” 

« « «
Dūšios išganymas, 

visuomeniškos pareigos 
bul reikalauja, *kad “Draugas” 
pravardžiuotų “bolševikeliais” 
tuos Town of Lake piliečius, 
kurie šaltai žiuri į rinkimą au
kų, kad pastačius lietuvių pini
gais ligoninę kardinolui Mun- 
dekinui.

Nors daugelis žinot, bet ne 
pro šalį bus dar kartą papasa
kojus, kaip kilo šis lietuvių 
“tautiškas” darbas. Keletas me
lų atgal buvo sumanyta rinkti 
aukos, idant pastačius lietuvių 
pinigais prieglaudą lietuviams 
seneliams ir našlaičiams, 
ja buvo graži, idėja buvo 
ma lietuvių širdžiai.

Sukolekluota ne mažai 
gų. Užpirkta žeme. Žemės kai
na kilo. Išrodė, kad prieglauda 
stosis kimu. Staiga papūtė ki
tas vėjas. Labdarių turtas pa
vesta globoti kardinolui Mun- 
deleinui. Ažuot stačius prie-

dūšios iš- 
visuome-

katuliko
tur

Ide- 
arti-

pini

iš ligoninės, mat, x biznį gali 
daryti, būrį daktarų kontro
liuoti, o ir mėsininkai, ir gro- 
serninkai, ir kitokiu biznieriai 
lenksis ieškodami biznio. Toki 
įstaiga verta turėti. Gi iš prie
glaudos kokia nauda gal tik 
vienam, kitam seniui ar bobu-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Nauji Modeliai 
Radios

Pirm negu • pirksi radio, 
pamatyk pas Budriką, 
kur yra pilnas pasirinki
mas ir užtikrinta vertė.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

—■—
Pradedu Biznį

1) RE AL ĖST ATE. 2) Visokios 
srųSies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznj per dideles, tvirtas 
ir teisinga? kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKJV
Naujienos .

1739 So. Halsted St. 
Tel. Bocscvtlt 8500

GYVENIMAS
Mtnednia Zurnalaa

. 900 W. S2nd Street
CHICAGO

Prenumerata* metama $1.50
Pusei metų-------------- $1
Kopija —.........  10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

Klozeto outfitM trena- ■ 
tas. >13.60. Pirkit nuo I 
musų oi Heli o kainomis. I 
Namų apšildymo Unn,~r\J 
Kiniai parduodam! lenr (UJI 
vafs lAmokftjhnais.
Peoples Plumbing & Ašį 
Hvuting Su lipi y Co.V^ 
400 M<dwauhee Avė.,

401 N. Halsted Ht. 1 
Haymarket 0076-0070 ZJ

Phonc Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
N m u Statymo 
KONTR.AKTORIUS

4SriS S W i.vhiepivv Avė C hicpRO, UI



Pirmadienis, rūgs. 24, 1928 r NAUJIENOS, UHogo, lū.

>

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Socialistų prakalbos
Socialistų partijos kandida

tus j prezidentus, NormMi Tho- 
mas, kalbės rugsėjo 21 d., 
madienį vakare, C.arpentvr 
svetainėje adresu G11 t So. 
sted st. Prakalbos prasidės 
valandą vakare.

Norman Thomas yra nepa
prastai gabus kalbėtojas. 
Klausmai, kuriuos jis gvildens 
savo kallioje, lies opiausias šių 
dienų Amerikos gyvenimo pro
blemas.

pir- 
llall 
Ihl- 
7:30

į Tą kuopą sudarė šv. Kryžiaus‘za ima aiškinti, kad reikia sta- 
' parapijos nariai. Ji susitvėrė tyti ne ųpeglaudą, bet ligoninę, 
ir veikė kaip atskira draugy- Tai bmj£s seimui nemalonus 
stė. Antra kuopa tapo sutver-^siurpryzas.

;ta Bridgeporte iš Šv.* Jurgl% Visas susirinkimas, 
parapijos narių. T_ L 7...7 J, ,..„L..”
tvertis Labdarių kuopos kito- goninės statymui.
se kolonijose. Ilgai neėmė lai
ko, kol euaidarė visa Labda
rių sąjunga.

Darban stojo veiklesnieji pa-^ 
rapijonai. Važinėjo kai kurie 
jų savo lėšomis po kolonijas, 
lankė draugijų susirinkimus, 
agitavo, rinko aukas, 
prakalbas ir Labdarių 
(Tag Days).

Kunigo Staniukyno 
laiku užpirktas žemės

_ galima
Pt> to .ėmė jsakyti, pasirodė priešingas li- 

, Bet Seklic- 
kis, Nausėda ir Dr. Brenza aiš
kinę, kad jie buvę vyskupijoj, 
kalbėję su vyskupijos perdėti- 
niais ir kad šie pareiškę, jog 
reikią statyti ligoninė, o ne 
prieglauda.

Ant kiek keistas pasirodė sei
mo dalyviams sumanymas sta-

ligoninę 
buvo su- 
Jie ma- 

Marquet- 
kur lotų

karnai. Tikrų skaitlinių sužino
ti neteko, bet labdarių many
mu, pirm pradėsiant 
statyti, pinigų (cash) 
rinkta apie $175,000. 
no, kad žemės plotas 
te parko apielinkėje,
kainos paskutiniais keliais me
tais sparčiai kilo -j- 10 akrų — 
vertas gali būti apie $250,000. 
Taigi susidaro suma, didesnė 
kaip $400,000. Tai lietuvių tur
tas, paaukautas vyskupijai. Ir 
dar iš jų reikalauja daugiau 
aukų! Labdariai žino, kad Chi- 
cagos katalikų vyskupija yra 
turtinga; esama žinių, kad jos 
turtas siekiąs $60,000,000. To- 

i

dėl Labdariams rodosi, kad pa
ti vyskupija gali pridėti, kiek 
reikalinga bus, ligoninės staty
bai baigti, ypač kad vyriausieji 
-jaus ‘ivfo^A’pivA oi$ ošia 
ninkai, yra dabar ne liettFviai, 
bet vyskupija. —Reporteris.

Graborfai

Patartina, kad juo • daugiau 
lietuvių atsilankytų j Normano 
Tbomaso prakalbas. Bridgepor- 
to, Brighton Parko, Tovvn of 
Lake ir Marquette 
ventojams pasiekti 
svetainę lengva.

šiandie, pradžia 7:30

Įvairus gydytojai____
Ofiso Tel., Victory 

Rez. Tel. Dreael 919*
DR. A. A. ROTH

Rasai* Gydytojas ir Chirarraa
Specialistas Moteriškų, Vyrišku, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas t 8102 S. Halsted St, Ckicago 
arti 31 st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nadilinmis ir šventa ’. 10—12 diena

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių suprantu apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETIHST 

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

Phone Kenwood 1752

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Ave«v« 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki i, raa. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

.'•‘leohone Plaza 3200

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
tiRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų itdirby- 
■tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
8 K Y R

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas jectai 
Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
t Valandos:

Nilo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 16 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietą 

TELEFONAS CANAL D464

Pastabai Mano ofisas dabar randa*

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą* ati
taiso trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklon vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė,
Phone Ikvnlevard 758t

rengė
dienas tyti ligoninę, galima spręsti iš 

to, kad seime dėl šio sumany- 
mirties' mo kilo nesusipratimų: seimo 
plotas dalyviai net susipyko. Klausi-

viso 10 akrų — buvo jau mas ką statyti — ligoninę ar 
kaip ir išmokėtas. Iš $18,000 prieglaudą—,taip ir liko neiš
buvo likę mokėti tik apie $1,- rištas.
800. Tuo gi tarpu Labdariai 
turėjo surinkę pinigų (cash) 
apie $30,000.

Darbas varyta obalsiu: Lie
tuvių prieglauda našlaičiams 
ir seneliams! 1___ _______
esu davęs 
simą: ar 
pinigus, ar 
žmonės — 
prato, kad rinkote aukas prie-1 
glaudai? Ir kiekvieną 

atsakė man,

Jauties Pavargęs?
Kada jus pabundate su skau
dančia galva, ORANGEINE Mil
teliai pašalins skausmą ir tuo- 
jaus jus atgaivins. Neturi nar
kotikų ar opiatų. Formula ant 
kiekvieno pakelio. Sėkmingai 
vartojami per 30 metų.

Visose aptiekosc 10c ir 25c

ORANGEINE
POVVDERS-TABLETS ,

Seimas išsiskirstė. Vėliau 
centro susirinkimui buvo pra- 

• nešta, kad bus statoma ligoni- 
I nė, o ne prieglauda. «

Labdarių ūpas pasikeičia.

Kai Labdarius pasiekė žinia, 
Ar ^us stat°ma ligoninė, o ne 
su_ prieglauda, tai jų ūpas nupuo- 

- lė. Labdariai pasijuto, kad jų 
karta tur^ val^° Jau kad tie ki” 

(Labdariai atsakė man, ka<j t> daro su juo kaip nori, o jų, 
taip: Kun, Staniukynas, kaip ir;I^bdanų noras tik mandagia, 
jo padėjėjai darbavosi, i(iant kartą ir nemandagiai),iš- 

t ____ i pastačius prieglaudą, o ne L
šalvgatvyje,! gonin§5 taip ir aukautojai su- 

ga(. | pratę, o ne kitaip. 
. 1 \7 i t- i • tiuli u i viez?

S. D.LACHAVICZ
Parko gy-

prakalbos 
vai. vaka-

18-ta Gatvė
P-nia Julija Andriulienė ra

do raktų ryšelį, i . _ 
tarpe Canalport ir 21-mos j 
vės. Kas pametėte, lai atsišau
kite į “Naujienų” ofisą. P. G.

Lietuvių prieglauda 
ar ligonine?

Brolių Marijonų “Draugas” 
duoda “vėjo” tiems Chicagos lie
tuviams, kurie šaltai žiuri į va
romą dabar vajų, idant sukėlus 
aukų baigti ligoninę statyti. 
“Draugas” ypatingai užsirūsti
nęs ant tų parapijom!, kurie se
niau prieglaudai statyti, aukas 
rinko išsijuosę, o dabar j rinki
mą aukų ligoninei žiuri per 
pirštus.
Kaip prasidėjo aukų 

prieglaudai

Teko ne su vienu 
kalbėtis prieglaudos
nes reikalais. Štai trumpa Lab
darių istorija. Labdariais va
dinosi kuopos, kurios pradėjo į 
rinkti ir rinko aukas, idant pa-!

rinkimas

Labdarių 
ir liffoni-

Kart kartėmis1 
parapijonams klau-1 
prieglaudai rinkote 
ne ligoninei? 
aukautojai —

Lietavis Graboriaa Ir 
Bahcamaotojaa

2814 W. 23rd PL 
CMeago, UI.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausial. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, c mano darbu 
busite (uganėdinti.
Itoosevelt 2515-2516

lį_įklausomas. Pas Labdarius din
go noras ir energija dirbti.

Labdarių kuopos povai liovė- 
visi pianai, visos atskaitos si veikusios. Nors iš vardo jos 

buvo pas kun. Staniukyną, kai dar tebesiskaito Labdarių kuo- 
’• • ,r 1 ’ : bet gaivumo neberodo,

žmonės nepritaria ligoninei; 
pori turėti lietuvių prie- 

. Ne tik žmonės, bet ir 
p. Eliasą atvažiuoti kai kurie kunigai mano, kad ge- • 1X1 X X X * •

I •
jis gyveno ir dirbo. Kada kun. • l)oni,s* 
Staniukynas susirgo ir pasiju 
to, kad gal jau artinasi pasku- J*e 
t i nė jo gyvenimo valanda, jis glaudą, 
paprašė 
pas jį. Jam kun. Staniukynas r*au ^utų buvę pastatyti prie 
atidavė dokumentus.

Labdariu turtas užrašomas
vyskupijai.

Ponas Elias paėmė dokumen
tus. Reikia žinoti, kad iki tam 
laikui 
buvo

Labdarių sukeltas turtas 
lietuvių savastis. P-nas 
paėmęs visus dokumen- 

davė žinią žymesniem- 
asmenims, užinteresuo- 

šiuo darbu. Kilo klausi-

glaudą, nes tam tikslui darbas
■ buvo pradėtas dirbti
mas.

Ir nežiūrint visų 
kuriuos p. šimutis 
skleidžia, kaip aukų 
baigti vajaus pirmininkas, en
tuziazmo nematyti. Tiesa, at
siliepia į tuos šauksmus vienas 
kitas asmuo, bet atsiliepia grei
čiau tokie, kurie turi biznio ar 
kitokius sumetimus. Minios gi, 
eiliniai parapijonai, ■ dirbusieji

šauksmų, 
šiandien 
ligoninei

tus, 
siems 
tiems 
mas: kas globos paliktą pas p. 
Elias turtą? Diena — kita ve- iš pradžios darbą su pasišven- 
liau

FRANCIŠKAS 
VAIČEKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 21 dieną, 1928 m., 
sulaukęs 52 metų amžiaus, gi
męs Kauno rėdyboj, Šiaulių 
apskričio, Liguinos parapijoj. 
Paliko dideliame nuliudime 2 
pusbroliu: Franciškas Špokau
skas ir Petras Žagunas Ame
rikoj, Lietuvoj vieną seserį ir 
brolį. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Mažeikos koplyčioj, 3319 
Ai’iburn Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Rugsėjo 25 dieną, 8 valandą 
iš ryto iš koplyčios j Šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimie- 
ro kapines.

Visi A. A. Franciškau.s Vai
čekausko giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo, Pusbroliai 
ir Giminės /

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

ją 
tas

■ turto:
i Taigi turtas perėjo iš Labdarių ‘

stačius lietuvių prieglaudą naš- rankų j vyskupiją.

lietuvių delegacija atlan-; timu, dabar tyli ir nesijudina, 
vyskupijos konceliari-
Tenai buvo padary- 
pervedimas Labdarių i
užrašė jį vyskupijai.

Kiek Labdarių tiųto pavesta 
vyskupijai.

Lietuviai Labdariai mano, 
kad jie jau pasidarbavo pakan-

A# A

Musų patamav imas 
laidotuvise ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
mo išlaidų užlaikymui 
įkyriu-

3307 Aubu™ Avė.
CHICAGO. ILi>.

Lietuvės Akušerės
Phono Vfciory 4952

MR«. a. JARUSH-KAUSU1LLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės bu 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294 
Šuo 9 iki 12 vai. dtonoa h 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 2i 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius clekw 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan Sk 
Valandos: Nuo 10—12 pietą Ir 

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk. 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta"' 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4001 South Ashland A.en..Telefonas Boulevard 78ZU 
6>'-1 South Albany Avenue 

'le«. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 3-d. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Are.. 1 tahog 

VkicaKO, Illinuia.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 

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

Phone Midway 2880

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—l po piet ir 7—9 vai. vakars 

Telefonas Canal 1912 
Reaidenca TeL Fairfaz 6363

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevaru 5918
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakars 
Rea. 3201 South Wallace Street

AdvokataiA. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

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

Į pietų, nuo 6 iki 
i 9 vai. vakare.

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

VhIc a mis 
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisai 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halated St, 
Tel. Boulevard 1310 

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedšliomis nuo 9 iki 12 ryto

johnTbootT 
(John Ragdžienas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Went Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 28 n d St. mo 7-9 
Telephone Rooeevelt 9090 

Neini Telefonas Republic 9660

ANASTAZIJA
Po vyru

Persiskyrė su

MAROZIUTfi
Coote
šiuo pasauliu 

Rugsėjo 20 dienų, 7:30 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukusi 
32 metų amžiaus, (ją užmušė 
automobilius) gimusi Ramyga
los miestely, Panevėžio apskr. 
Amerikoj išgyveno 16 metų. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Reginaldą, dukterį Gerald- 
ine 7 m., sūnų Robert 1 me
tų, brolį Kazimierą ir brolie- 

. nę, dvi tetas — Vertelkienę 
ir Minkevičienę ir dėdę Petrą 
Baltušką — Amerikoj, Lietu
voj paliko motiną, broli Pet
rą ir seserį Marijoną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3003 W. 
39th Place.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
ny, Rugsėjo 24 dieną, 2 vai. 
po piet iš namų į Fairmount 
kapines, Willow Springs.

Visi A. A. Anastazijos Ma- 
roziutės giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. »

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai, Brolis 
ir Giminės

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

Tol. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 2 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart švnntadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAIKuo Labdariai nepatenkinti, 
tai tuo, kad turtas tapo per-

but pirmiau- vestas vyskupijai be jų, Labda- 
a. kunigo Staniukyno rilL žinios. Labdariai sako: 
kai jis darbavosi sese- mes laikydavom susirinkimus, 

vienuolynui nies turėjome centrą, pats kun.
: Staniukynas, kuris tur būt 

Pirmieji asmenys, ėmę vykiu- * daugiausia dirbo našlaičių ir! _
ti g\ Veniman kun. Staniukyno senelių prieglaudai namą pasta- j susirinkime bus jūsų užduotis baL 

r vii- ; i » ♦ 4: i ..j .. t Rzi • i suoti už šia propoziciją parduotisumanymą, buvo: J. Elias (da-Į^Jti, t<u navos su Laučiai tais, jp likviduoti korporacijų, ar-
bartinis prez. l’niversal State nieko i 
Banko), graborius Eųdeikis diktatoriškai.
(tėvas), p. Milaševičius ir gra- turtas pavestas vyskupijai, vi- kalinga, kad pributumėt į šį susi- 
borius Mažeika (dabartinio Jsai neatsiklausus Labdarių.
graboriaus Mažeikos tėvas, jau.
miręs).

Elias, Eudeikis, Milaše-
ir Mažeika nužiūrėjo

ir vertą pirkti žemės 
Suderėjo, rodosi, $18,- 

Pirmuosius pinigus, taip

laičiams ir seneliams.
Mintis pastatyti tokią prie

glaudą kilo tur 
šia a. 
galvoje, 
rų kazimicriečių 
pastatyti.

Atyda Mildos Teatro B-vės 
šėrininkams

Extra susirinkimas šėrininkų 
Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na
me, 3140 S. Halsted St., 1 vai. po 
pietų.

i Propozicija yra paduota pirkti 
namų mokant po $8 už šėrų. šiame 
susirinkime bus iusu užduotis bal-

tardavos su ]
nedarydavo sauvališkai, į ba prieš Šių propozicijų. 

Jam gi mirus, Ateidamas susirinkimai! būtinai 
atsinešk savo ŠCrus. Yra labai rei-

i rinkimą. šis yra paskutinis susirin- 
, kimas.—J. P. Ewald, sekr.

840 W. 33rd St.

vičius
gražų 
plotą.
000.
sakyti, rankpinigius, jie patys 
uždėjo iš savo kišeniaus. Tai 
buvo gražus žygis.

Po to susitvėrė pirmoji Lab
darių kuopa ant Tovvn of Lake.

Kun. Staniukynui mirus, dar
buotasi dar kuris laikas. Rink
ta- aukos prieglaudai, kaip kad I 
iki Staniukyno'mirties daryta. | 
Bet štai įvyksta seimas. Sei
mui pirmininkauja p. Mažeika. 
Visi dar mano, kad bus svarsto
mi klausimai, liečiantys prieg
laudos statymą. Ale štai pp. 
Nausėda, Seklickis ir Dr. Bren-

G1 1 E R E. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

4

MARGU Kazimieras Judis

DAINOS IR JUOKAI! ■
Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri j Marguti. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halsted St., Chicago, III.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 20 dieną, 11:45 valandą 
naklj, 1928 m., sulaukęs 35 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kauno 
rėdyboj, Tauragės apskričio, Kaltinėnų parapijos, Gerčalių kaimo. 
Paliko dideliame nuliudime moterį Antaniną, 2 podukros: Zofiją, 
Stanislavą, sūnų Franciškų; keturi broliai ir viena sesere Lietu
voj, ir dar vieną seserį Amerikoj. Kūnas pašarvotas, randasi 4430 
So. Herinitage Avenue.

Laidotuves įvyks Utarninke, Rugsėjo 25 dieną, 8 valandą iš 
ryto iš namų į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos^pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Judžio giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Broliai, Seserys, Podukrės ir Sūnūs

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phorie Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

ChinarOL IU.

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akiniu dėl visokių akių

John Smetana, 0. D

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 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermla

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikiino 
akinių

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

Pastebėki t mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
Phunr Canal 0523

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenne 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 8 iki 9 vai. vak.

Tel. Vicir-' 6279
DR. G. SERNER

Liatsvia Akiu Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Phone Boulevaru 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. SLAKIS
ADVOKATAS' 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We?t Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895
-------------——   —i------------------------------------------------------------------- ----— ■—<

J. P. WAIT(MES
Ofiso Tei. vieton/ 7188 Advokatas
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 10756 So. Michigan Avc.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 7 ei. PuIIman 5950

8248 So. Halsted SL . Namų 'Jei. Pullmun 6377 .
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For RentFinancial 
Finansai-Paakoloa

mess Chances
rdavimuiBizniai
IMUI grosernė ir buČer- 

hė, gerhAjeta. 3300 S. Ashland avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Realestateninkas 
aptiekęs biznyje

Kur tai toli žiemiuose randa
mai Montrose avė., ant tos ave
niu s yra namas su numeriu 
•1180 ir tame name yra “Lietu
viška Aptieka”, kuri tečiaus to 
vardo nenešioja. Tos aptiekos 
savininkas yra Adam Markū
nas, o aptiekorium — p. Metre- 
kis.

Nusižudė Mikola* Petkus
Mikolas Petkus, gyvenantis 

prie 1500 So. \Vood St., 17 m. 
amžiaus, šeštadieny, 2 vai. po 
pietų, atsuko savo kambary ga- 
sų ir bandė nusižudyti. Vienok 
jo draugai laiku surado j j pus
gyvi ir išvilko lauk. Pašaukė 
policijų, kuri jį nuvežė į New 
City stotj, kur jis atsigaivino. 
Bet Petkus nuo saužudystės ne- 
atsižadėjo. Už poros valandų 
policijos stoty jį rado savo dir
žu pasikorusj. P-o Eudeikio į- 
staigoj buvo tyrinėjimas ir pri
pažinta, kad Petkus pats papil
dė saužudystę.

Miscellaneous
įvairus

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
turite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

SENI įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixČerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Ttiylor 
St., Tel. Monroe 0528.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BENDAI 5 kambarių fintas 4įav 
jame bmlinke. 28.31 Lowe avė.

RENDON 4 kambarių flotilėRENDON 4 kambarių ,
elektra, maudynė, toiletas. Rendos ^APaRDAVIMI I .soft drink parlo
$23. 737 VV. Ree.se str. Arti 800 No. 
Halsted St.

IŠSIRENDUOJA 4 kambarių fia
las, uždaryti porėta 1, karšias van
duo ir šiluma. $45 mėn.

6114 So. (’arpenter St.

v laiui soii (iriiiK pario- 
’Rs, geroj apielinkėj. 2159 W. 46th 
Mace.

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS Ir SPUOGUS nnt veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint knip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Badcliff 7573 otficc 7451 
Vernon Avė.

Aptieki) Cbicagoje yra daug 
ir nebūtų nieko steludtno apie 
Montrose- Aptieka, jei tos ap
tiekus savininku nebūtų p. 
Markūnus. Adam Markūnas yra 
nuims žinomas kaipo nejudina
mo turto pardavėjas. Dirba ji
sai garsiojoj Wm. II. Brilti- 

reu I entate firmoje. Jisai 

yni pardavęs lietuviams daug 
gerų kavai k ų žemes, ant kurių 
žmonės yra uždirbę didelius pi
nigus.

Ponas Markūnas įsigijo ap- 
tiekų kokiu ten budo Morgan 
Park. Jis pats gyvena tolimuo- 

\Vilmette irse žiemiuose

dosi tolimuose pietuose — Mor
gan Park, buvo visai nepato
gus, tad p. Markūnas ėmė ir 
]>erkraustė savo aptieka len, 
kur ji dabar yra. Biznis, kaip 
dėl nepatyrusio “aptiokoriaus”, 
sako eina labai gerai: jeigu, 
sako, taip gerai seksis, lai il
gai nelaukus Markunas taps 
milijonierium.

— Reporteris Pupa.

Iš piktumo
Karlais žmogus ir nenorėtum 

pykti, bet kiti priverčia. Aš la
biausia pyksiu, jeigu kas pra
deda kalbėti apie Chicagos lie
tuvius, o ypatingai sakydami, 
kad mes, lietuviai, esame 
pasilikę nuo kitų tautų. Tai 
rodos, išsiluptum plytų iš 
nūs ir duok į kopkiną.

to)! 
lik,

tik jus pažiūrėkite, ku- 
lieluviai 
Bišopui 

tai nors

rioj vietoj Chicagos 
yra pasilikę. Kuomet 
reikėjo duoti pinigų, 
lietuvių maža tautelė, bet toli 
gražu jie pralenkė lenkus ir 
padarė i.roša panam sarmatą.

Toliau, ar mes neturime but- 
legeri, ir gana stambių, lokių, 
kad net amerikonai “karalium 

p. salt j ? Taip 
ir savo tautos

vadina, tai yra 
pat mes turime 
holdaperių.

Aš ir sakau: jeigu jau pri
sieina rankas kelti ir jeigu ge
ras patriotais esi, tai vis mintį 
galvoj turi, kad tik Dievas duo
tų, idant jis butų lietuvis, o ne 
svetimtautis. Visgi lietuvio ran
ka malonesnė, kai ji graibo po 
kišenes, negu kokio airišio.

Ir kų čia kalbėti, kad mes 
esame pasilikę nuo kiti) tautų! 
Man regis, kad mes vietomis ir 
pralenkėm kitas tautas, o jeigu 
mums kelių colių kultūringumo 
trūksta, tai mes turėtum par
sikviesti į Chicagą iš Mahano- 
jaus “Saulę”, o ji sukultūrintų 
mus j pat mierą. Apart visko, 
mes, chicagįečiai, galime pasi
džiaugti, kad turime kandidatą 
j prezidentus ateinančiam SLA. 
Seimui. Žiūriu anų dienų, eina 
jis gatve šėpetj dantimis įsi
kandęs. Pažiurėjau iš pr i ša
kio, o kai praėjo, tai iŠ užpa
kalio, ir viskas atrodė O. K.

Toliau, rusų tauta giriasi, 
kad jie turi daug komunistų. O 
mes, ebieagiečiai, 
jų? Yra užtektinai 
taurame tarakonų, 
žinoma, lenda tik 
komunistai tiesiog 
akis ir į kišenius.

Taigi, kaip matot, mes turi
me visko ir nuo šio karto, 
kad nė l>also aš negirdėčiau, 
buk mes esame atsilikę nuo ki
tų tautų. —Pustapėdis.

ar neturim 
kaip res- 

Tarakonai,

žmogui |

M. Petkaus laidotuvės bus 
pirmadieny, rūgs. 24 d., iš p. 
F.udeikio įstaigos, 1605 So. Ar
ini lage Avė., 2 vai. po pietų i 
Tautiškas kanines.

Sugrįžo iš Lietuvos

Business Service
\ Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi dar
bą mieste Kedzie 5111.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Radios

EXTRA BARMENAS. Pardavimui 
arba mainymui cigaretų, cigarų, 
ice cream. ir smulkmenų krautuvė. 
Parduosiu už pirmų teisingų pasiū
lymų. Išvažiuoju iš Chicagos. 2957 
VVallace st.

Reai Estate For Sale
Namai-Žemė Pargavirnui_____

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas .37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba flatą budlnką, kokį 
iųs galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

TURIU parduoti mano elek- 
trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską. \
1411 Mihvaukee Avė. 1-os lubos

PARDAVIMUI bekernė ir delica- 
tessen krautuvė; greitam pardavi
mui nebrangiai.. Priežastis — liga. 
7117 S. V/estern Avė. I

ANGLIŲ BIZNIS .SMULK
MENIŠKAS

Musical Instrumente,
Mazikoa Inai ramentai uždėtas 4 metai

kas šią vasarų buvo įvykęs Lie
tuvon. Ameriką apleido 18 d. 
liepos. O sugrįžo Chicagon 11 
d. rugsėjo, 
ręsti 3327 '

Musų 
Ameriką,

Gyvena dabar ad- 
Le Moyne St.

Kazys, 
manė

apleisdamas 
apsigyventi 

betgi kitaip, 
jis neišsižadėVienok Lietuvos 

jo. Tikisi Amerikoj pagyventi 
dar trejetų ar ketvertų metų, 
ir tada jau vykti Lietuvon, 
idant pasilikus ten ant visados.

P-nas Navickas apleido Lie
tuvą 29 (L rugpiučio. Sako, kad 
tuo laiku Suvalkijoj derlius bu
vo jau suimtas iš laukų, o Kau
no ir Vilniaus vedybose dar ne.

Melai, bendrai imant, šiemet 
Lietuvoje ne gerinusi. Daug 
žmonių nusiskundžia jais. Bet 
pagyventi Lietuvoje malonu. 
Žmonės smagus, priimni.

Kaip piliečiai, t. y. politikos 
žvilgsniu, ūkininkai nerodo žy
maus subrendimo. Ve pavyzdis. 
Kaiman, iš kurio Navickas yra 
kilęs (Sabališkių kaimas, Rie
taviškio valsčiaus, 'Trakų aps
kričio), sakoma, buvo atvažia
vęs Smetona. Kaimo seniai kal
ba, kad lankėsi “karalius”. A- 
net kaimiečių, Smetona esąs 
geras — saldainių atvežęs ir 
dalinęs, 'lik, girdi, “karalius” 
negražus — su barzd.a. OI, ge
nerolas, kuris buvo kartu su 
“karalium”, tas tai gražus.

Vasara šieruet buvo lietinga. 
Ūkininkams derlių sužalojo. To 
nežiūrėdami ūkininkai mėgia 
“baliavoti”, ypač išsigerti, nors 
kariais ir valgyti neturėtų.

Kai kuriose vietose ūkinin
kai progresuoja. Bet ne stoka 
ir lokių vietų, kur grjčiose kar
iu su žmonėmis, vištos, žąsys 
ir paršiukai išsitenka. —Rep.

CLASSIFIED ADSi

EducatlonaL
____________ Moky k lo8

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus' DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais. '

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis b 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo buvj žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
So. Hahted St.. Chicago, J1L8ioe

Bridžeport Paintinfir
& Hardware Co.

tfalevojam Ir popieruojam. Uilai
eum malėją, popierą, stiklui ir L t

3149 So. Halsted St.
Phona Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandai.
Muai iilygoa bua juma naudingos. 

Kreipkitės paa 
M. J. KIRAS.
B38S So. HaUtod Ft.

TURIU PARDUOT tuo jaus savo 
gražiausi grojiklį Pianą. 
$750. Vėlinusi voleliai, 
ir suolas už $100,* paimsi viską, $25 
{mokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės 
1413 N. Woo<l 

J moH lubos

Verčios 
kabinetas

irGera vieta, sandėlio ofisai, 
tfekės, pilnas įrengimas, su 
trekais, sąrašas štedavų kos- 
tumerių ir t. t.
VISO KAINA !F2,OOO MOKANT 

ANT SYKIO

Tel. Palisade 7231

SKOLŲ IŠKOLEKTAVTMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
163 W. VVashington 

M ai n 4020

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums $100, $206 
arba $800, imama legali nuošim 
ti. Pinigus gausite i 12 valandą, 
tndustrial Loan Service 

172? W. Cbicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ‘r fumisai, grotos — 
vandenio įtalsos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

MORGIOIA1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt S L 

Phone Canal 1678

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jaunėms) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo 11 tos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedelioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

TURIU paaukauti savo player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
Šis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE 
3941 Roosevelt Road 

Ist floor

Pa-

CH. SYRT0WT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

TAISOM STOGUS, 3 taisymai 
Stogus sutaisom. Mes einame 
su r. Darbas garantuotas. 

7752 Racine Avė. 
Tel. Triangle 5032

$4. 
vi-

24 MĖNESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arbą 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Sts

EXPEBTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 
einame visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turimo keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.,

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 29i 2

po 6 vai. vakare EnglęwGi»-l 2544

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymų arba 

taisymų namo? Jeigu taip, tai susi
žinoki! su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingų ir apšildymų. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand* Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

{ 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

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

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

Furniture & Fixture»
Rakandai-Ttaisai

PARDAVIMUI pigiai I kambarių 
rakandai. Kaina $115. 3252 Ūme St.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

SINGERTO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

EXTRA! Parduodu duonos 
kepyklų už cash arba mainysiu 
j lotą arba mažą namą, arba j 
11/2 tonų troką. Priežastis 
davimo, turiu 2 biznius, 
mas atsišaukęs gaus gerą 
gą. Turiu parduoti greitu
ku ir agentams komišenas.

1800 W. 46th ir Wood St.
Užpakaly

par-
Pir-
pro-
lai-

Farrns For bale
Ūkiai.Pardavimui

40 AKER1Ų ūkė ant mainymo 
arba pardavimo ant greitųjų. Ku
rie norite puikios vietukės arti mie
sto ir marketo, meldžiu atsiliepti, 
nieko nelaukant.

JOSEPH GERYBO 
Scottville, Mich.

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI medinis bungalow, 
3 akeriai žemės ir gražus sodnas, 
su visais įrengimais; parduosiu ar
ba mainysiu — pusė 
Archer Avė. karų. Oak 
ice Park, III., Willow 
Box 144.

F. ZINC

mylios nuo 
G rovė, Just- 
Springs, III.

5!/o% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4 % komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Regislered Patent Attorney, 

2uC0 \V. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vaikas priri išne
šiojimo “Naujienų” Kensington, III. 
Tėvai iš Kensington apielinkės, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotu 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
žinią telefonu “Naniienoms”. Tel. 
Roosevelt 8500

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar no, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti Kerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokias 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jpi jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišauki  t asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St, Chicago, IU-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

SVETIMŠALIŲ kalbų vartojanti 
moteris, dėl specialio darbo, turin
ti gerų pažintį; turi būt nariu ko
kios nors organizacijos. 64 E. Lake 
St., Room 1100. Tel. Franklin 5077.

Automobiles
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleylo naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti 
nereikia tepti “gryzuoti”,' kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bamperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot. Light” kaštuo
ja ..................................... $1603.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, ne^ 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebaker arus, ir jums užtikri- 

šingą patarnavimą.namg

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

PARSIDUODA namai su minkš
tų gėrimų bizniu ant 113 S. 25th 
Avė., Bellwood. Gerai įrengtas biz
nis. Ir kitas namas 2 flatų bildin- 
gas, 119 S. 25th Avė., Bellwood. 
Stucco flat bildingas. Stucco bun- 
galo\v parsiduoda, 317 S. 25th Avė., 
Bellwood. Gražus.

'NAMAS Melrose Parke, 122 So. 
23rd Avė. 3 flatų bildingas.

MOON sedan automobilis parsi
duoda; yra 1924 metų modelis, bet 
nedaug važiuotas.

Vyras mirė, brolis serga, tad no
rim parduoti ir važiuoti į Lietuvą. 
Tel. Bellwood 957. John Stripeka, 
113 — 25th Avė., Bellwood.

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius pagal sutari
mą. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette 
0909.

PARDAVIMUI. delicatessen 
groserne ir namu, 
apielinkėj. Priežastis — 
mynoj. 2216 W. 22 St.

su 
lietuvių 

mirtis šei-

1920
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

Lincoln Sport Phaeton ... 
Buick sedan 5 pas...............
Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke nauias .......
Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ..........

$950 
$775 
$895 
$750 
$700 
$700 
$495

2 FLATŲ pusė muro 
namas; elektra ir viskas 
Hnga. 3 karų garažas; 
pėdų lotas; $146 
5956 Union Avė.

ir medžio 
kas reika- 
37^X126 

rendos į mėn.

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
kamb. bungalow; randasi 71 St. ir 
Claremont Avė. Taipgi parduosiu 2 
lotu ir automobilį. Savininkas, 434 
W. 98 PI.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marąuette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

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

Centrai 3654

PARDAVIMUI ar išmainymui % 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla- 
tų kaipo pirmą jmokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas ________________
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 st.
. Phone Oakland 4681

Vernon arti

PARDAVIMUI 12-kos ruimu rezi- 
i dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130.

STOLTZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
IŠTAISYTOS GATVĖS IR ELĖS 

NĖRA ASSESMENTŲ
Buk neprigulmingas nuo namų 
savininkų. Veik šiandien, tik 
aprubeži|iotas skaitlius yra tokia 
kainą.

$8,700 — įmokėti 
$500

$25 Į MĖNESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOVVS

Dideli užpakaliniai porčiai 
“Quaker” plieninis fumisas 
įmūrytos maudynės, ant kojos 
prausykla. Pilnos mieros žiursto 
sinka. Pastogė su grindims. Vi
dus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ. 

tarpę 77tos ir 78tos gatvės. 
Vienas blokas nuo 79-tos gatvės 
karų linijos, 2 blokai nuo publiš- 
kos mokyklos ir bažnyčios. Čia 
yra greitai auganti apielinkč, 
pietų daly miesto, kur verčia 
nuosavybių greitai kyla.
ARBA JEIGU JUS TURITE 
SAVO IX)TA NEREIKIA NEI 
PINIGŲ PABUDAVOTI PAGAL 

Stoltzner systemos 
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

IR 3 FLAČIAI.
šauk musų arčiausią ofisą, pa
matyk musų įvairias sp^sifikaci- 
jas ir planus, taipgi kainas.
Stoltzner Constr. Co.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
3825 N. Cicero Avė.

Palaside 6270-1-2 
134 N. La Šalie St.

Central 5901-2-3

TEGUL JIE VLSI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 N. Cicero Avė. 

Palisade 9600

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 31c., 34c. ir 85c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 83 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, 111.

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eųulty” ant namo šiaur-vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir mo
kyklos, Northvvestern gelžkelio ir 
Milvvaukee ir Lawrence gatvekarių. 
7 kambariai, muzikos kambarys, 2 
aukštų namas, garu šildomas Va- 
por Heat, gražios dekoracijos. 4 di
deli miegami kambariai, gražus 
įrengimas. Maudynės abiejuose pa
gyvenimuose. 2 karų garažas. Mažas 
{mokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 
5120 VVinnemac Avė.

JO DIDYBĖ 
AMERIKOS PILIETIS

Daleisk šitai bungalow žiūrinčiai 
j golfą ir tennis parką gražiausi 
vieta, prūdas, ski šokimai, zabovų 
daržas ir t. t. turi būt jūsų palo- 
ciui, $750.00 įmokėti; $25.00 j mė
nesi ir procentai.
BRANGUS ŽMOGAU, TĖMYKIT 

l TĄ!
2415 N. Meade Avenue 

arti Fullerton Avė.
J. BRIGHT, savininkas, 6310 Diver
sey Avė., Merrimac 8819.

PIETINES Illinojaus mainos tu
ri dideliais šluotais anglis, $6.50 už 
vežimų su pristatymu, Del kainų 
ant kitų anglių šauk Boulevard 
1036.

PARDUODAMAS
DIDELIS VILNŲ — LINŲ VERPIA

MAS IR AUDŽIAMAS

FABRIKAS

Business Oh&aces
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI delicatessen krau
tuvė, labai pigiai — tik už $550. 
Turi būt parduota į trumpą laiką. 
Savininkas nori apleisti miestą. 
6028 So. Peoria St.

PARDAVIMUI soft drink parlor; 
geroj vietoj, švedų ir vokiečių ap
gyventa. 510 W. 81 St.

BARBERNĖ 2 krėslų, sena vie
ta, už labai prieinamų kainų.

1414 So. 49th Ct., Cicero, III.

ir valcų malūnas su puikiais akme
niniais triobesiais; variklis dizelmoto- 
ras naujausio tipo 150 P. S., šiauri
nėj Lietuvos daly, turtingoj linais 
ir kviečiais. Fabrikas visiems me
tams aprūpintas valdiškais užsaky
mais. Vietoj pardavimo gali būti 
priimtas su 50 tūkstančių dolerių 
kapitalo kompanijonas. Susitarimu 
galima pridaryti akcinę bendrovę.

Kreipkis:

KAUNAS,
Ūkio g-vė Nr. 5a, 

E. KATCHE

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ
5-6 KAMBARIŲ BUNGAL0W 

$9,350 iki $9,950
$1000 įmokėti — $65 į mėnesį. 
Apžiūrėk musų pavyzdžius, 
2800 blokų ant Mobile Avė. 
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 i vakarus. Vis
kas yra, ką tik norite matyti 
namuose. Viskas moderniška.
Watson Bond & Mortgage Co., 

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola J900—8200 

Avenue 4336

PARDAVIMUI ar mainymui biz
niavus lotas ant 79-tos. Aš mainy
siu ant bile ko. Jeigu jums reikia 
pinigų, tai aš turiu.

WALTER J. PAUL
Republic 4170
Hemlock 2389

6001 So. Western
3236 W. 55th St.
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