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Jūrių plėšikų užpuo
limas britų garlaivio 

Kinuose
Keli įgulos žmonės užmušti ir 

sumesti į jūres; plėšikai pa
spruko su $40,000 groby).

HONKONGAS, Kinai, rūgs. 
30. Atplaukęs į čia britų 
garlaivis Anking pranešė bai
sių istorijų apie kiniečių pira
tų (jūrių plėšikų) užpuolimų, 
per kurį du laivo ofieierai ir 
keli kiti įgulos žmonės buvo už
mušti ir sužeisti.

Garlaivis Anking, rugsėjo 23 
dieną išplaukęs iš Singapūro, 
plaukė į Honkongu. Kai praei
tų trečiadienį jis pasiekė Ton- 
kino įlanka, staiga laivo oficie- 
rus ir įgulos žmones puolė pi
ratai, kurie tuo pačiu laivu 
keliavo kaip pasažieriai.

Dauguma laivo oficierų valgė 
pietus, kai piratai — jų buvo 
apie keturiasdešimt vyrų — 
padarė puolimą. Pirmiausiai jie 
puolė laivo tiltr, kur laivo ka
pitonas Cole ir vyriausias ol’i- 
cieras Jonės ėjo pareigas. Pa
starasis buvo vietoj nukautas, 
o kapitonas susmuko, pašau
tas į abidvi kojas. Bėgęs jiems 
į pagalbų kvatierimistris taip
jau buvo nušautas.

Tuo tarpu kiti piratai puolė 
mašinų kambarį ir užmušė vy
riausių inžinierių. Thomsoną ir 
oficierų Campbellį. Kiti oficie- 
rai buvo baisiai sumušti ir su
raišioti.

Netrukus visas laivas, kuris 
gabeno 1,400 pasažierių, buvo 
jau piratų rankose. Sumetę į 
jūres užmuštųjų kimus, piratai 
privertė vienų oficierų navi- 
guoti laivų į Honghai įlankų, 
kuri yra į šiaurę nuo Bias |- 
lankos, to paskelbusio Kinų pi
ratų lizdo. Ten visi pasažieriai 
buvo suvaryti ant denių, siste
mingai iškrėsti ir apiplėšti. Tuo 
tarpu ėjo bagažo ir laivo ofisų 
plėšimas. Nuvilkę viską dėnin 
ir paskui susikrovę į tris nulei
stas nuo laivo valtis, plėšikai, 
suėmė dar septynis pasažierius 
kaip įkaitus, pasišalino su gro
biu vertės apie SO,(KM> Meksikos 
dolerių ($40,000).

Jūrių plėšikams pasišalinus, 
laivas tuojau pakėlė inkarų ir 
keliavo į Honkongu.

Statybos darbinin
kai reikalaus penkių 

darbo dienų
■ ■ I

NEW YORKAS, rūgs. 30.— 
Ncw York Building Trades ta
ryba nutarė šiomis dienomis 
įteikti Building Trades Emp- 
loyers asoriacijai reikalavimus 
įsteigti penkių darbo dienų sa
vaitę, dirbant viso 40 valandų 
ir 10 nuoš. algų priedo.

New York Building Trades 
taryba atstovauja 124,000 staty
bos darbininkų.

4 negrai, medvilnės 
darbininkai, nušauti
DALLAS, Tex., rūgs. 30. — 

Farmoj, netoli nuo Rowlett, 
Tex., buvo nušauti keturi med
vilnės rinkėjai negrai, jų tarpe 
viena moteriškė. Kautynės kilo 
tarp negrų belošiant kauliukais.

Ambasadorius Moore 
grįžta iš Peruvijos
LIMA, Peru vija, rūgs. 30. — 

Alexander P. Moore, Jungtinių 
Valstybių ambasadorius Peru- 
vijai, garlaiviu Teno išplaukė j 
New Yorkų.

Japonijos sosto pavel
dėtojas vedė

TOKIO, Japonija, nigs. 30.— 
šiandie įvyko iškilmingos ves
tuves .Japonijos sosto paveldš- 
lojo Jašukito šičibu su p-le Set- 
suko Matsudaira, buvusio Ja)K> 
nijos ambasadoriaus Jungti
nėms Valstybėms dukterim.

J. V. atmetė Franci- 
jos-Anglijos laivyną 

sutartį
WASH1NGTONAS, rūgs. 30.

— Jungtinių Valstybių vyriau
sybė pasiuntė' Londonui ir Pa
ryžiui notas, kuriomis atmeta 
anglų-francuzų laivynų kom
promiso sutartį kaip pamatų 
deryboms dėl jūrių ginkluotės 
įpribojimo.

Wasliingtono vyriausybė sa
vo notoj pareiškia, kad priėmi
mas francuzų-anglų sutarties 
pastatytų Jungtinių Valstybių 
laivyną nepalankion padėt in, o 
milžiniškai padidinti) Didžiosios 
Britanijos jūrių jėgas.*

Du lakūnai užsimu
šė aeroplanui 

nukritus
DETROIT, Mieli., rūgs. 30.

— Jų aeroplanui vakar nukri
tus golfo lauke, netoli nuo Det
roito miesto, užsimušė aviato
rius Dėtvey Caldvvell ir aero
plano savininkas Charles Grif- 
fin, aviacijos mokinys. Nukris
damas aeroplanas mažne už
mušė dviejų golfo žaidėjų.

Varsa va nugina žinias 
apie lenkų karininko 
pabėgimų j Lietuvą

VA Bš A V A,r ugs. 30. — Ofi- 
eialė IJetuvos spauda skelbia 
daugiau žinių apie tariamu len
kų generalio štabo oficierą, pa
bėgusį į Lietuvą. Kauno spauda 
paduoda dabar ir jo vardų: jis 
esąs Piętkiewicz. O pabėgęs jis 
buk tai dėl užmušimo gen. Za- 
gorskio.

Lenkų vyriausybė tas Lietu
vos spaudos reveliacijas griež
tai nugina ir sako, kad Piętke- 
\vicz vardas knkų generaliniam 
štabui esąs visai nežinomas.

Vatikanas giria Ameri
ką ir jos katalikus—....— •

ROMA, rūgs. 30. — Osserva- 
tore Romano, Vatikano orga
nas, kalbėdamas apie politinę 

■kampanijų Jungtinėse Valstybė
se, giria katalikus, kad jie iš
silaiką bešališkai ir su didžiau
sia rezervą politinėje kovoj. 
Laikraštis toliau pastebi:

“Amerikos įstatymų leidimo 
įstaiga ir praktinė politika lei
do katalikų gyvenimui Jungti
nėse Valstybėse plėtotis taip lai
svai, kad tai turėtų sužadinti 
kitų, dagi pačių katalikiškiau
sių, kraštų pasigėrėjimų, sa
kytum dagi pavydumą.”

Didelis Kopenhagos 
bankas bankrotavo

KOPENHAGA, Danija, rūgs. 
30. — Bankrotavo vienas di
džiulių Kopenhagos bankų — 
Privatbanke, kurio obligacijos 
siekė 70 milionų kronų ($18,- 
760,(XXI). Del banko bankrota- 
vimo daugiausiai nukentėjo 
pats Kopenhagos miestas, kuris 
jame turėjo depozitavęs 24 mi- 
lionus kronų $6,432,000).

Sovietą čeką*
didelį kontrevoliuci- 

ni sąmokslą
Keli studentai tarėsi nuversti 

vietų valdžių ir legalizuoti 
visas politines partijas

MASKVA, rūgs. 30. — Kom
partijos organo Pravdos* Rosto
vo korespondentas su pasibaisė
jimu pasakoja apie konlrevoliu 
elnius Kubanės Žemes l’kio ko
legijos studentų darbus. Pasi
rodo, kad jie stengiasi dėl nu
vertimo “čekos” ir sovietų val
džios, o legalizavimo visų poli
tinių partijų.

Pasak korespondento, jie 
vartoję paskilbusio teroristo 
Savinkovo metodus — slaptus 
mitingus, ir trockinių opozici- 
nfnkų metodus — multigrafa- 
vimų maištingų dokumentų. 
Bet kad toks darbas nežadėjęs 
greitų vaisių, tai kontrevoliuci- 
n i ūkai nutarę vartoti bombas 
ir dinamitų. Jie planavę išspro
gdinti tiltus ir Kubanės komu
nistų partijos trobesį.

I Viena jų draugė, Zinaida 
Krilova vardu, pagrūmojus 
pranešti apie tai kolegijos vy
riausybei, todėl du konspirato- 
rių numetę ją nuo tilto į upę. 
Policija iš karto manius, kad 
piktadarybės pagrindas buvus 
meilė, ir abudu studentai buvę 
pasmerkti mirties bausmei. Ta 
bausmė paskui buvus jiems pa
keista dešimties metų kalėji
mu. Tolesni tačiau tardymS 
parodę, kad čia butą sąmokslo, 
ir tuojau buvę suimti dvidešimt 
du studentai. Jie busią teisiami 
Rostove už kontrevoliucinę 
darbuotę.

Neramus Australijos 
uostų darbininkų 

streikas
MELBURNAS, Australija, 

rūgs. 30. — Kilo riaušių tarp 
streikuojančių uosto darbinin
kų ir streiklaužių. Streikininkai 
puolė darbo prirodymo biurus, 
verbuojančius streiklaužius, ir 
dėl to kilo susirėmimų su po
licija. Buvo numesta bombų, 
laimingai betgi niekas nebuvo 
sužeistas.

Streiklaužiams ginti vyriausy
bė organizuoja voluntierių mi- 
licij?.

Atvyksta naujas Japo
nijos ambasadorius

Amerikai
JOKOHAMA, Japonija, rūgs. 

30. — Garlaiviu Shinyo Mani 
į Jungtines Valstybes išvyko 
naujai paskirtasis Japonijos 
ambasadorius, Katsuji Beduchi. 
Washingtone jis užims vietą 
Tsuneo Matsudairos, kuris yra 
paskirtas ambasadorium Di
džiajai Britanijai.

Apiplėšė “spulką”
OMAHA, Neb., rūgs. 30. — 

Nežinomas plėšikas, negras, va
kar puolė čia Metropolitan 
Building and Loan Association 
ofisų ir paspruko su tarp $1,- 
500 ir $2,000 pinigų. Užpuoli
mas įvyko pačiame vidurdieny.

Traukinys užmušė re
daktorių ir jo žmonų
URBANA, Ohio, rūgs. 30.— 

Pasažieriniam Erie traukiniui 
užgavus netoli nuo čia Jų auto
mobilį, buvo užmušti Edward 
Hullinger, Urbana Citizen laik
raščio redaktorius, ir jo žmona.
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Angelo Petitti, kuris yra kaltinamas išvogime William Ra- 
nieri, 10 metų Chlcagos kontraktoriaus vaiko. Vaikas tapo pa- 
liuosuotas, bet Petitti vis dar tebėra įkalintas.

Tuneliui įgriuvas 
daug darbininkų 

užberta
SARAGOSA, Ispanija, rūgs. 

30. — Netoli nuo Ciniortada į- 
griuvo naujai statomas geležin
kelio tunelis ir užbėrė dar ne
žinomi} skaičių darbininkų. Ma
noma, kad visi jie yra užmušti.

Ligšiol buvo išimti aštuoni 
kūnai.

3 asmenys užmušti jų 
automobiliui .atsidūrus 

j traukinį
M1LWAUKEE, Wis„ nigs. 

30. — Vakar vakarą netoli nuo 
čia buvo užmušti trys asmens, 
vienos šeimos nariai, jų auto
mobiliui įlėkus į pro šalį bė
gusį pasažierinį traukinį. Už
mušti buvo Gus Schielke, jo 
žmona ir 11 metų sunūs. Kar
tu važiavusi duktė, 13 metų 
mergaitė, pavojingai sužeista.

N ikaraguos generolas
nuteistas kalėti 

už kyšius
MANAGUĄ, Nikaragua, rug

sėjo 30. — Neribotam laikui 
kalėjimo tapo nuteistas gene
rolas Valentin Mendez, kuris 
buvo kaltinamas dėl papirkimų 
ryšy su balsuotojų registravimu 
ateinantiems rinkimams.

Trys italų aviatoriai 
žuvo Ronos upėj

VALENCE, Francija, rūgs. 
30. — Vakar žuvo trys italų 
aviatoriai, jų aeroplanui nukri
tus į Ronos upę. žuvusieji yra 
pilotai Luigi Penzo ir P. Crosio 
ir vienas mechanikas. Jie buvo 
nesenai grįžę iš Špicbergeno, 
kur jie dalyvavo kapitono Ro- 
aldo Amundseno ieškojime.

Chicagai Ir apialinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
•ranašauja:

Didėjąs debesiuotuinas; ne
didelė temperatūros atmaina; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 63° F.

šiandie saulė teka 6:45, lei
džiasi 5:36. Mėnuo teka 7:57 
vakaro.

g;?' Lietuvos Žinios

Admirolas pakvies
tas sudaryti Švedijos 

valdžią
STOKHOLMAS, Švedija, rug

sėjo 30. — Naujų ministerių 
kabinetų sudaryti karalius Gu
stavas pakvietė admirolą Lind- 
inaną.

Pastangos sudaryti antisocia- 
listinę konservatorių, liberalų 
ir ūkininkų koalicijos valdžių 
nepavyko.

Trockininkai vėl ke
lią galvas SSSR

Maskvos sovieto vadas sako, 
kad Trockio šalininkai sustip
rinę agitaciją prieš Stalino 
valdžią

♦BERLYNAS, nigs. 30. — 
Kalbėdamas kompartijos kon
ferencijoje Maskvoje, Uglanov, 
Maskvos sovieto pirmininkas, 
įspėjo komunistų partijų, kad 
Trockio šalininkai vėl pakėlę 
galvas ir vedų kraštą propa
gandą prieš dabartinę sovietų 
valdžių.

Pasak Uglanovo, trockinin
kai veikią su dideliu pasiseki
mu tiek darbininkų masėse, 
tiek komsomolcuose (jaunuose 
komunistuose). Trockininkai 
skleidžia daugybę kurstomų 
proklamacijų ir “sunkią musų 
vidaus ir užsienio padėtį išnau
doja nuodingoms idėjoms žmo
nėse skleisti ir sovietų valdžios 
autoritetui griauti.”

Laivyno departamen
tas užsako du dirižabliu

WASHINOTONAS, rūgs. 30. 
— Laivyno departamentas nu
tarė duoti Goodyear Zeppelin 
kompanijai, Akron, Ohio, užsa
kymą dviem dideliem dirižab
liam. S ' -įr 4

1 “r............ ... ■■ - —

Gazų sprogimo penkio
lika asmenų sužeista
GRAND MOUND, la., rūgs. 

30. — Vienoj vietos geležinių 
daiktų krautuvėje įvyko gazų 
sprogimhs, kurio penkiolika 
žmonių buvo sužeisti, kai ku
rie pavojingai. Sprogimo pa
gimdytas gaisras padarė apie 
$15,000 nuostolių.

HAVANA, Kuba, nigs. 30,— 
Vakar iš Nueva Gerona kalėji
mo bandė pabėgti penki nusi
kaltėliai. Vienas jų sargybos 
nušautas, keturi kiti sugauti ir 
grąžinti į kalėjimų.

Kova su kontrabanda 
Klaipėdos krašte

Klaipėdos krašto gyventojai 
Arnašius SI. ir Plėnys A. karo 
komendanto nutarimu nubausti 
po 300 litų arba 3 savaitės areš
to.

Abu baudžiami už kontraban
dos gabenimų.

Skandalas Vokiečiu 
komunistų partijoj

Komunistų vadai vogė partijos 
pinigus ir leido juos girtoms 
orgijoms su mergomis

BERLYNAS, rūgs. 30. — 
Ernst Thaelmann, Vokietijos 
komunistų vadas ir buvęs jų 
kandidatas j respublikos prezi
dentus praeituose rinkimuos , 
prarado Maskvos malonę. Jis 
buvo priverstas “laikinai” rezi
gnuoti iš vadovyl/ės, vykti į 
Maskvą ir stoti prieš bolševikų 
tribunolą pasiaiškinti dėl priki
šamų jam blogų darbų.

Trockiniai opozicininkai ne
senai išvilko j aikštę didelį 
Hamburgo komunistų vadų 
skandalą. Jie buvo apkaltinti 
<tel partijos pinigų vogimo i) 
suvartojimo jų lėbavimams su 
patvirkusiomis moterimis, ark
lių reisams ir girtoms puo
toms.

“Kai buvo susekta, kad tai 
tiesa, tie vadai buvo iš partijos 
pašalinti, bet pagaliau pasirodė, 
kad “draugas” Thaelmann, ku
ris irgi yra hamburgietis, gerai 
žinojo apie tą skandalų pirmiau 
ne jis buvo paskelbtas, o vie
nok jis stengėsi kaltininkus 
dengti, nes mat jie buvo jo 
draugai.

Maskva pažiurėjo į lai kaip į 
rimtų “partijos disciplinos su
laužymą”, ir įsakė Thaelman- 
nui “laikinai“ rezignuoti ir 
laukti tribunolo nuosprendžio.

Prapuolė draugijos vir- 
ninkas su $9,000

ST. LOUIS, Mo„ rūgs. 30.— 
Prieš trejetų savaičių prapuolė 
Mississippi Valley Association 
publikacijos direktorius Ralph 
Johnston. Auditoriams padarius 
knygų revizijų dabar pasirodė, 
kad Johnstono kasoj trūksta 
$9,(XX) draugijos pinigų.

Du žmonės žuvo 
Niagaros krokle

NIAGARA, Falls, N. Y., rug
sėjo 30. — Niagaros krokle va
kar žuvo du nežinomu žmonės. 
Jų valtelė, srauto pagauta, su
dužo į uolas ir su įgula žlugo 
putojančiame krokle.

Bombos sprogimas mū
rininkų unijos name
ST. LOUIS, Mo„ rūgs. 30.— 

Anksti šeštadienio rytą buvo 
numesta bomba į mūrininkų 
unijos dviejų aukštų mūrinį 
trobesį. Sprogimo trobesys bu
vo stipriai apdraskytas, bet žino 
nių niekas nesužeista.

1 žuvo, 12 sužeisti ligo
ninės gaisre

HEMPSTEAI), Texas, rūgs. 
30. — Gaisre, kurs Prairie 
View, netoli nuo čia, sunaikino 
ligoninę, vienas negras sudegė, 
o dvylika kitų asmenų buvo su
žeisti.

Konfliktas tarp Val
stybės Teatro ir švieti

mo ministerijos
KAUNAS. — Valstybės Te

atre iki šiol neina darbas, nes 
artistai nesutinka priimti tų al
gų, kurias jiems nustatė 'Švieti
mo ministerija.

Kaip žinoma, naujas Teatro 
direktorius algas artistams, 
choristams, orkestrui buvo pa
kėlęs. Del to susidarė teatro są
mata arti 2 milionų litų, švieti
mo ministerija tokių išlaidų ne
sutinka daryti, o artistai nesu
tinka atsisakyti algų, dėl kurių 
jie susitarė dar pavasarį ir dau
gumas jau buvo pasirašę kon
traktus. Nustatytos artistams 
algos esą mažesnės net už per
nykštes.

Ministerija klausimą statanti 
griežtai ir net ultimatyviai gra
sinanti uždaryti teatrą, jei ar
tistai nepradės dirbti.

Be to, pačioj sezono pradžioj 
p-lė Jonuškaitė netikėtai išva
žiavo Italijon 3 mėn. ir dėl to 
operų statymas esąs labai ap
sunkintas. Kuo konfliktas baig
sis dar nežinia.

Kunigai prieš kunigus
ŠIAULIAI. — Šių metų pa

vasarį, kun. Radžiaus redaguo
jamas laikraštis “Šiaulietis” ė- 
mė visokiais budais kolioti 
Šiaulių Valstybinės gimnazijos 
direktorių p. šligerį.

Jiems šmeižtams užkirsti 
kelių, Šiaulių Valstybinės gim
nazijos pedagogų taryba nu
tarė prašyli, tuo metu lan
kiusį Šiaulius, vyskupą Skvire
ckų, kad kunigų Radžiu sudrau
stų.

Po nutarimu pasirašė be ki
tų mokytojų ir trys kunigai, 
kurie moko Valstybinėj gim
nazijoj.

KomunistŲ jaunimo 
diena Lietuvoje

KAUNAS. — Kriminalės po
licijos žiniomis, rugsėjo 2 d. 
Lietuvos komunistų jiaitija 
šventė tarptautinę komunistų 
jaunimo dieną, kartu ir savo 
veikimo dešimties metų sukak
tuves. Sąryšy su švente, kai 
kuriose vietose provincijoj bu
vo išmėtyta komunistinių pro
klamacijų ir iškabintos raudo
nos vėliavos su komunistiniais 
obalsiais. Bekabinant vėliavas 
pagauti du asmenys: Ukmergėj 
Vacas Gečiauskas ir Klaipėdoj 
Lazeris Sandlevis.

BLOGI METAI

MOCKELIŠKIAI, Kovarsko 
valse., Ukmergės apskričio. — 
Nors orai kiek pagerėjo, bet •
musų ir aplinkinių kaimų vasa
rojus nesitaiso. žemesnių lau
kų žemė įmirkusi ir supuolusi. 
Ankstyvieji javai: žirniai, avi
žos ir bulvės išpuvo, o liepos 
mėn. sėti, tik sudygę ir dėl šal
to oro mažai auga. Bulvės vos 
galima pirmą kartą kaupti, nors 
jau baigiasi rugpiučio mėn. 
Sunku tikėti, kad bulvės su
spės užaugti iki prasidės šalnos. 
Ūkininkai kalba, kad vasaro
jaus nė sėkla negrįš. Pievos 
taip pat mažai žėlė. Gyvuliai 
badauja — grįžę iš lauko per
nykščius šiaudus ėda. Dauguma 
ūkininkų gyvulius šeria namie 
ir dideliai susirūpinę, kaip pra
gyvens ateinančią žiemą.
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ĮKORESPONDENC1JOS
K. us

Racine, Kenosha, 
Sheboygan lie

tuviams
Svabus pranešimas

SLA. l()-tas Apskritis ruošia 
prakalbų maršrutą šiose kolom

muo.se ir kitur niekur neina. 
Daugelis Detroito lietuvių lau
kia daktaro pasveikimo, nes be 
daktaro J. Jonikaičio lietuvių 
reikaluse daug tuščių spragų 
pasidaro.—F. M.

Waukegan, III.
■ ■ — ■ ■ 1 ■■

Čia suorganizuota Ateities 
Žiedo dr-jėlė. Pirma pamoka 
buvo rūgs. 28 d. Dalyvavo virš 
20 vaikučių. Mokytojauja Bro- 
nisė Malaliutė. Taipjau Dr. A. 
P. Gurskis pasakė trumpą pra
kalbėję, nurodydamas reikalin
gumą ir naudą mokimosi lietu
vių kalbos, taipgi lavinimosi 
lietuvių dainų ir abelnai lietu
vių meno.

Dr-jėlės pamokos būna sek-
Kripo

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Cicero
gele-Grant VVorks sujudęs dėl 

žinkelio bėgių 16-toje gatvėje

Racine, 2 d. spalio, 7:80 vai. 
vakare, Dzendzeleto svetainėj.

• South Mihvaukee, Fr. Jur
kaus namuose 417 Marshell 
Avė., draugiškas pasitanmas 3 
d. bpaiių 7:30 vak.

Sheboygan, 4 d. spalio 7:30 
vai. vakare, Croatian Hali, kam
pas Broadvvay ir So. 8-tos gat.

Milwaukee, 6 d. spalio p.p. ,. . ,
t, v rrjrr i, . ai. madienio. 10 vai. ryte,Beržu namuose, 577 Reed Str., i L ■„ , , ' . I svetainėj .—F. Krisiunas.7:30 vai. vakare draugiškas pa-  
sitarimas.

Kenosha, WisKenosha. Wis., 7 d. spalio, 3 
vai. po piet, Schlitzo svetainėj.

Atvažiuoja prakalbininkas p. 
Pijus Bukšnaitis iš New York. 
P. Bukšnaitis šią vasarą lankė
si Lietuvoje, todėl daug įdomy
bių pasakys apie Lietuvą. Taip
jau kalbės ir Amerikos lietuvių 1 draugija visoje Wisconsino vals- 
reikahiose. į visas aukščiau pa- ■ tijoje. 
žimėtas prakalbas 

Bukšnaitis 
10-tam

is SLA. 212 kp. Dailės 
Ratelio darbuotės

Pagarsėjusis Dailės Ratelis 
yra didžiausia lietuvių dailės

Dailės Ratelis per pen- 
įžanga dy- kis savo gyvavimo metus yra 

apsiėmė daug nuveikęs dailės srity, duo- 
Apskričiui damas muzikalinius koncertus 
prakalbas, ir sceninius perstatymus, netik 

Dar pirmą syk lankysis ir Kenosha, bet ir kitose apielin- 
mums dar neregėtas-negirdėtas kės kolonijose—Racine, Mil-
kalbėtojas-svečias. žingeidu waukee, Waukegan ir k. Dailės 
bus paklausyti . ’ jo prakalbų. Ratelis daug nuveikė ir jam ge- 
Kuopų veikėjai ruošiasi malu- rai sekasi dėlto, kad prie jo 
niai p. Bukšnaitį priimti, nes priklauso visos geriausios Kė
dei gerovės SLA. pasiryžęs dar- nosha lietuvių spėkos ir visi 

str;nr;inai dirba tą puikų kultū
ros ddibą.

Kaip visur veikimus vasaros 
laiku apsistoja, tuip ir Dailės 
Ratelis buvo pasiėmęs vasarai 
atostogas. Tečiaus ir vasaros 
laiku jis surengė du piknikus— 
vieną biznišką, kitą šeimynišką. 
Tečiaus nors ir skaitėsi, kad

kai.
veltui mus
patarnauti, sakyti

būtis.
—SLA. 10-to Apskr. Sekr.

— M. Kasparaitis.

Detroit, Mich
Visų Detroito lietuvių myli

mas dataras J. Jonikaitis, ku
ris dėl užsigavimo nugarkau
lio buvo sunkiai susirgęs ir gu- Ratelis atostogauja, tečiaus kiti 
Įėjo Šv. Marijos ligoninėj, da- dirbo patylomis ir tai dirbo ne- 
bar gryžo į savo namus ir jau
čias gana gerai—už savaitės- 
kitos musų daktaras bus visai 
sveikas. Jau ir dabar pacien
tus priiminėja, bet tik savo na-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vtaae darbas užsakytai gegužio mėno- 
ligiomis kainomig. Taiay) bus atliktas putomis kainomis. Tai 

yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma

$2 a 
$)& 
NU

musų apielinklų Deniai Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S. Halsted St.
Dantų Setas ut H 

si tas _ __ _______________
setas ____ _____
Setas___________________

35
»2 
»1

$12.60 
$7.50 

M

VEIDAS 
PRIPIL-

DOMAS-
JIETURI

TIKTI
Gerinimu aukulniii darbaa ut %
Geriaumoa Aukainėa Crowna _ >2.00 
Geriausi Auksiniai Pininga __ J2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.00
Alloy Fillinirs$1 
Sidabrinai Filinga 00c

Išvalymas dantų .........................  0Oc
Šių kalnų negausite musų dldiiamjatn 

ofise. DIDYSIS OFISAS Įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. VVOOLLENS, Prei. 1 3*40 South State St.

Phone IlarrisoD 0701

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pi* velyk it D-rui C. C. Sinfifley , 

jmtarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumo, draugijines ligas, j 
pagelbės jums atgauti vyrišku-; 
mą, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 VV. Jackson Boui.

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

atlaidžiai ir sunkiai. Tai Dai
lės RateĮOt režisierius J. Pa- 
barška su grupe savo artistų 
dirbo sunkiai ir su atsidavimu 
per visą vasarą, kad prisirengti 
prie rudens sezono ir padaryti 
visiems siurprizą. Reikia gi pa
sakyti, kad ką J. Pabarška dir
ba, tą ir padaro. Tai ir šį kar
tą J. Pabarška ruošiasi duoti 
Kenosha lietuviams ką tai ne
paprasto. Jis statys M. Dun
dulienės trijų veiksmų komedi
ją “Netikėtas Sugryžimas”, ku
ri dar tik vieną karti} Ameri
koje tebuvo statoma. Veikalui 
yra surinkti visi geriausi artis
tai ir geriausi solistai, nes vei
kalas bus su dainomis.

Tuo veikalu Dailės Ratelis 
atidarys rudens sezoną. Tai bus 
puikus atidarymo vakaras. Ne
tik bus suvaidintas gražus vei
kalas, bet ir Dailės Ratelio 
choras pasirodys su nauju mo
kytoju. Butų gerai, kad netik 
Kenosha, bet ir kitų apielinkės 
miestų lietuviai—Racine, Wau- 
kegan, Milwaukee—atsilankytų. 
Minėtas vakaras jvyks lapkričio 
4 d., 3 vai. po piet, šv. Petro 
parapijos svetainėj.—Ona.

GYVENIMAS
900 W. 52nd Street

CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Puaei metą 
Kopija

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

“Naujienoms“ tapo prisiųs
ta iškarpa, kaip matyt, iš Cice
ro laikraščio, kurioje aprašoma 
susirinkimas, įvykęs užpereitą 
penktadienį.

Susirinkimą kvietė Cicero Pi
liečių Apsaugos (Protective) 
Asociacija, ši asociacija susida
rė ve kodėl. Pereitą vasarą, bir
želio mėnesyje, norėta iš naujo 
atidaryti gelžkelio bėgiai 16-je 
gatvėje. Vietos gyventojai pa
rodė priešingumo tam. įvyko 
dagi susirėmimas, kuriame du 
vyrai ir viena moteris buvo su
žeisti. Neužilgo po to įvykio bu
vo išimtas indžjonkšenas, drau- 
džiąs baigti darbą atidarymui 
bėgių. Reikalas tapo pavestas 
advokatams.

ko savo darbą kaip 10 vai. va
karo.

Taiso trobesį autų sandėliui
j Bridgeport garažą, adresu 
3207 So. Halsted st., pertaiso
ma ir gražinama. Vieta, kai bus 
užbaigta taisyti, taps atidaryta 
kai Į) sandėlis autų pardavimui 
(Auto Sales Room). Šią autų 
pardavimo sandėlį atidalys, 
jei neklystu, p. Kiras, plačiai ži
nomas lietuvis realestatininkas, 
laikąs ofisą 3335 So. Halsted s.
Apiplėšė moteriškų drabužių 

krautuvę
Jau bus savaitė laiko atgal, 

kai vagiliai jsibriovė moteriškų 
drabužių krautuvei!, kuri ran
dasi adresu 3203 So. Halsted 
St. Savininkai sako, kad vagi
liai išnešę drabužių vertės 
000. — Reporteris.

West Pullman

$2,-

w.Iš pasikalbėjimo sp buvusb 
Pullmano parapijos komiteto 
nariu.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje [įį
W KOPERACLJOS BANKO >KOPERACLJOS_______

Naujiena Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia {eina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą. x .

Pinigus gavo:
21812—Domicėlei šimkaitei 
13664—Marijonai Jurenienei 
13769—Jonui Zamoksliui
13,*W6—jSimonienei4iiidjonkne(į 

13742—<Felitau i Šnlkausk u i 
13754—Antanui Skipičiui 
13766—Onai Milcikienei 
13767—Onai Ascilienei 
227205—Agotai šereikienei 
24331—Elenai Draugeli utei 
24335—Kaltinėnų Klebonui 
24338—Prahui 
24342 -Petrui 
24346 —Jurgiui 
56477—Jurgiui
24292—I. Mišeikienei 
23352—S. šilaitei 
24301—A. Liberienei 
24302—R. Daniunienei 
24308—M. Daniunui

Stankūnui 
Kunišauskui 

Ceri aukai 
Butiškiui

Pirkit sau šildytuvą už 
, urmo kainą. 
. lengvi išmokėjimai, jei 

norima.
i PEOPLES’ PLUMBING

& HEATING 8UPPLY 
COMPANY

490 Milwaukee Avenue
461 N. Halsted Street 

Phone Haymarket 0075 ir 0076
—.......................... ii ii

Penktadienio vakare susirin- 
kiman kviesta, tarpe kitų, atvi
rutėmis ir dešimtis vietos mies
to salės valdininkų. Norėta, kad 
valdininkai paaiškintų, kaip jie 
žiuri į minėtą gelžkelio bėgių 
reikalą. Bet iš dešimties pa
kviestųjų miesto valdininkų at
siliepė tik vienas, būtent p. Du- 
,cek, .vjiesto trususas. Jis buvo 
susirir./iime.

kad1P-as Ducek pripažino, 
su legaliais šio reikalo klausi
niais jisai nėra pilnai susipaži
nęs. Bet jis užtikrino susirinku
sius, kad šioje kovoje jisai sto- 
vys su vietos gyventojais.

Kaip šiandien, manoma, bu
sianti svarstoma apeliacijų ta
ryboje peticija delei statomo 
apartamentinio namo 
gatvėje prie 51-mos avenue. Ci
cero Piliečių Apsaugos Asocia
cijos nariai rengiasi skaitlingai 
atsilankyti šin sUsirinkiman.

—Tai jus turite nesusiprati
mų su kunigu Statkumi?

Taip, turime, ir labai 
smagių.

—Kame dalykas?
Buvusia komiteto narys ėmė 

pasakoti. Iš jo kalbos matėsi, 
kad jisai apgailestauja, jogei ta
po iškeltas iš West Pullmano 
kun. Paškauskas. Anot to pa- 
rapijono, kun. Paškauskas bu
vęs geras parapijos reikalų 
tvarkytojas, geras gaspadorius. 
Dabartinis gi klebonas, kun. 
Statkus, negalįs prilygti kun. 
Paškauskui kaip gaspadorius. 
Sunku jį ir surasti. Esą, jei pa
sitaiko reikalas turėti kleboni
joj, lai kelis kurtus eiti reikia, 
kol pasimatai.

ne-

24320—K. A. Petrikėnui 
13770 Z. Tamalienei 
13774—B. Macaitei 
13757—M. Žilevičiui 
13761—U. Adomavičiūtei 
13763—0. Okienei 
13381—T. Čepaitienei 
23357—J. Pociui 
23356—M. Kvietkauskui 
13744—J. Jesulaičiui 
13752—V. Dantienei 
J3764—E. Jurgutienei 
13731—J. 
13387—P. 
22715—P. 
13732—F. 
13376—p.

Bridgeportas
Apvogė krautuvę: išnešė $100.

Penktadienio vakare piktada
riai pavogė iš p. Lustigo depar- 
tamentinės krautuvės (kuri 
randasi Bridgeporte) saugiosios 
šėpos $400 pinigais. Daugiau 
žalos nepadaryta. Vagiliai atli-

Kun. Statkumi, girdi, daro
si nepatenkinti net tie parapijo- 

18-toje'nai, kurie iki šiol buvę jo ša- 
lininhib

Ar kun. Statkus, turi daug 
parapijonų, kurtajam pritaria? 

—Visai mažai. Pavyzdžiui, 
vieną pereitų sekmadienių baž
nyčion atsilankė tik 18 vyrų ir 
21 moterys.

Parapijonų delegacija, girdi, 
.jau šešis kartus buvusi pas vys
kupą. Vyskupas betgi nepasa
kęs, ką jisai darysiąs.

Anot to komiteto nario, tarp 
parapijonų ir kun. Statkaus ki
lę argumentų ir dėl buvusio 
pirm kun. Statkaus atkėlimo j

RIMOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims eeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 VV. H St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

liktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA <
20 VV, Jackson Blv., netoli Statė St. 

Kambariai 1012, 10lb, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlio.i nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

18389—S.
124334—U.

Petrat 
Dirmantienei 
Ručinskienei 
Ramanauskui 
Aukšti kalnaitoi 
lijonaitei
J. Jankunaitei 
Pareikienei

Jū

West Pullmaną parapijos 
kalų. •

Parapijonai, esą, bijosi, 
jų keleto metų darbas gali 
sutrukdytas.

— Korespondentas.

rei-

kad 
būti

Bridgeport

GALVĄ SKAUDA? t
Nervinius, aitrius ar pe
riodinius galvos skaudė
jimus greitai sustabdo 
ORANGEINE Milteliai. 
Formula ant kiekvieno 
pakelio. Neturi nar- 
kotų ar opiatų.

Visose aptiekose 10c. ir 25c.*

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros ryšius pastatyti garažai 

110 (mokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamas budavojime 
garažų, narčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuojatės.

PorčiuB
J Namo pakėlimas

Į Į Cementinis pamatas

Į~~| Abelnaa pertaisymai
Į Į Naujas namas ir finansavimas

Vardas ...............................
Adresas ...................................—......

Quality Construction Co 
Nortb Shore ofisas ir Yardai 

453H W. Addison St.
Tetoje Avenue 4718

Pereitą antradienį tapo pa
laidotas Pranas Vaicekauskas, 
turėjęs mėsinę adresu 6137 So. 
Went>vorth avė. Jis rasta ne
gyvas, apžiojęs dūdą, kuria 
sroveno gasas. Pinigų surasta 
8 doleriai su centais. Tatai iš
rodė keista, nes kaip biznie
rius, jis, rodosi, turėjo turėti 
daugiau pinigų. Vaicekauskas 
buvo nevedęs. Reikėjo kolek- 
tuoti, kad palaidojus jį. Dau
giausia pasidarbavo tinkamam 
palaidojimui mirusiojo krikšto 
duktė. Palaidotas velionis šv. 
Kazimiero kapinėse. — Rep.

ORANGEINE

Phone V i ritini a 20 54

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

KONTRAKTORIUS
4558 .S. Wa»hlrnaw Avė. Chicago, III

NAUJAS “RIMBAS”
*

Didelis, gražus, su daugybe naujų paveikslų, 
juokingų dainų ir visokių linksmybių. Pamatyk jį 
ir persitikrink. Prisiųsk savo antrašą ir 10c. “Rim
bas” tuoj bus pas tave.

“RIMBAS”
1 Bateman Pi., So. Boston, Mass.
;i
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JAU EINA Į LIETUVĄ
Lietuvos žmones su pasigerėjimu skaito “Nau
jienas”, nes “Naujienose” jie randa Amerikos 
lietuvių gyvenimo atvaizdą ir neįkainuojamo 
dvasiško peno dėl savęs.

Bet sunku. Daugelis žmonių Lietuvoje neturi 
lėšų užsiprenumeruoti sau “Naujienų” - pagel
bėkime jiems!

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Ka.lzio 8002

8514-16 Rooscvclt Rd 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

LAIKINAS PRENUMERATOS NUPIG1NIMAS 

TIK IKI SPALIO DEŠIMTOS

“Naujienų” prenumerata i Lietuva metams $7.00

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

J



ir

Pirmadienis, spalio 1, 1928 _______ .naujienos, Chfeau m. •J
r

Saidžios Smetonos, aniberk ža- x • • • 1 -
"f U “ •' u- ......................... . . _ _ _ { , ‘ ,

liom, sukapotom .petruškom 
paduok stalan karštą.MUSŲ MOTERIMS

■ ■ 1 - ■ Veda Dora Vilkienė - -.. - ■ PRIKIMŠTA KOPŪSTŲ 
GALVA

patarimai

BULVIŲ IR DŽIOVINTŲ
SLYVŲ ŽIMĖS

PRIKIMŠTAS SALMON
STEKAS

5 bulvės
Druskos ir pipirų
V* puoduko cukraus
Mažą šmotuką “citric acid”

Mirkyk slyvas vandeny per 
naktį. Užkaisk mėsą su van
deniu, druska ir pipirais. Virk 
11 j valandos pakol mėsa bus 
minkšta. Išimk mėsą. Sudėk 
puodan kur virė mėsa supiaus- 
tytas bulves, mėsą padėk ant 
bulvių, paskui sudėk slyvas, 
cukrų ir ‘‘citric acid”. Uždenk, 
padėk pečiun ir kepV pakol vis
kas gerai parus. Paduok sta
lan karštus.

Nupirk dvi riekes, apie l/u 
colio storumo, salmon— žuvies. 
Padėk vieną riekę ant skaura
dos, apdėk ją plonai supjausty
tom. sūdytų lašinių riekutėm, 
ant viršaus uždėk mišinį, pada
rytą iš baltos duonos trupinių, 
kiaušinių, svogūnų pakepintų 
svieste, druskos ir pipirų. Ant 
viršaus uždėk kitą riekę šal
mai! žuvies apibarstyk miltais 
ir druska, apdėk žaliom, išilgai 
supiaustytom bulvėm, o ant 
bulvių ir Salmon dar uždėk sū
dytų lašinių. Kepk nekaršta
me pečiuje 30 minutų. Prieš 
paduosiant stalan padabink 
riekutėm citrinos ir sukas
tom, žaliom petruškom. Paduok

MADOS PRIKIMŠTOS TOMATĖS
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6 geras tomates
1 puodukas, džiovintos, 

maltos juodos duonos
2 šaukštai sviesto
2 kiaušinių tryniai
1 šaukštas sukastų petruš- 

kų.
y2 šaukštuko sukapotų svo

gūnų suokos.
Druskos ir pipirų pagal sko

nies. Nuplauk ir nušluostyk 
tomates. švelniai nupiauk vir
šūnes, su šaukštuku išimk min
kštumu, ir pertrink per šitą. 
Padėk sviestą ant skaurados, 
ištarpyk, sudėk duonos trupinius 
prie sviesto, kepk keletą minu
tų, paskui supilk svogūnų sun
ką. Sudėk perkoštas tomates ir 
pipirus,, o ant galo sudėjus 
kiaušinių trynius, gerai išmai
šyk ir mišiniu prikimšk toma
tes. Apiberk viršų su duonos 
trupiniais, padėk ant kiekvie
nos tomates po šmotuką svies
to, uždėk nupiautas 
tomates sudėk indan 
pečiuje Ve valandos, 
stalan karštus.

su-

viršūnes; 
ir kepk 
Paduok

RYŽIAI IR MĖSA

tos

3333 — Paskutines mados suknia. 
Tinka iš bile lengvos materijos. Ga
lima siūdinti su trumpom arba ilgom 
rankovėm. O kuriai tinka ir visai be 
rankovių. Sukirptos mieros 16 ir 18 
metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 7% y ardų 
40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, 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. I^iiSkus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III- 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ---- ---------

Mieros ........ .................. per krutinę

(Adresas)

Išvirk 1 puoduką ryžių
3 ” vandens

šaukštuką druskos 
puoduku virtos, supiausty- 
šaltos mėsos.

Ve šaukštuko druskos
Vi šaukštuko selerų druskos 
Vk šaukštuko pipirų
1 šaukštą sukapotų svogūnų
2 šaukštu sausos, sutrintos 

baltos duonos
1 kiaušinis
1 puoduką karšto vandens.
Virk ryžius 20 minutų. Su

maišyk mėsą, pridėk priesken 
nius ir išplaktą kiaušinį ir su
pilk vandenį, gerai viską išmai
šyk. ’ Išsviestuok indą, padėk 
ant dugno ryžių kokį Ve colio 
storumo, uždėk gerai išmaišytą 
mėsą, paskui tampriai už
dėk ryžius, apklok alyvuota po- 
piera ir laikyk ant garo 45 mi
nutes. Išimk ant torielio taip, 
kad išrodytų kaip kepalas, o 
nesubyrėtų; apipilk tomatų da
žniu, iš virtų tomatų, sviesto ir

1 galva kopūstų
1 */2 sv. sukapotos, ne riebios 

jautienos arba kiaulienos
3 gerai išplaktus kiaušinius 
l/i šaukštuko muštardos
2 šaukštu sviesto
2 šaukštu miltų
Druskos, pipirų ir paprikos.
Jeigu tinka, pridėk ir nut

meg.
Smulkiai supiaustyk kopūs

tus, pridėk druskos ir pipirų. 
Sumaišyk mėsą su kiaušiniais 
ir pridėk prieskonius. Išsvies- 
tuok tam tikrą indą. Dėk eilė
mis kopūstus ir mėsą. Pridėk 
iki indas bus pilnas. Tampriai 
apdengk ir laikyk ant garo 4 
valandas. Išdek taip, kad viskas 
nesubirėtų, bet laikyk vienoj 
vietoj. Jeigu bus sunkos, tai ją 
neišpilk, bet supilk skauraddh, 
sudėk svięstą ir miltus; jeigu 
nori, gali pirmiaus pakepinti 
sviestą su miltais ir paskui su
pilti sunką nupiltą nuo kopūs
tų. Viską kartu pavirk keletą 
minutų, užpilk ant kopūstų gal
vos

Kiek liuko reikia virti dar
žoves, kad jos nepervirtų ir ne
pamestų savo spalvos ir nenus
totų maistingumo vertės:

Bulves, paprastas virk 20 iki 
30 minutų.

Bulves, saldžias virk 15 iki 
25 minutų.

Asparagus virk y2 vai. iki 1 
vai.

žalias pupas (string beans) 
virk 30 m. iki 2 vai.

Burokus virti reikia 45 m. 
iki 8 vai.

Kopūstus, saldžius virk 40 iki 
60 min.

Gručkus virti reikia 30 iki 
minutų.

Svogūnus reikia virti 30 
60 minutų.

Petruškas reikia virti 15 
45 minutų.

žalius kornus 
iki 20 minutų.

Califlower — 
minutų.

Tomates virti
20 min.
Perlavas kruopas—1 iki
Virti ryžius reikia 20 minutų.
Virti ryžius ant garo — 40 

iki 50 min.
Makaronus — nuo 30 iki 50 

minutų.
Idant visas namas nekvepėtų, 

kuomet virsi svogūnus arba ko
pūstus (saldžius) pridėk % 
šaukštuko sodos. Neapdengk 
puodo ir permainyk vandenį du 
sykiu.

Saugumas Pieno
■ '

Gerovė visuomenės pirmiausia remiasi ant 
aprūpinimo jos pienu. Nei vienas nesupran
ta šitos atsakomybės daugiau kaip tik Bow- 
man Dairy Company. Tai yra kodėl Bow- 
man’o pienas yra pagaminamas po aukočiau- 
šio laipsnio moksliško prižiūrėjimo.

40

iki

reikia virti

nuo 20

reikia

10

Nuo melžimo karvės iki galutino išvalymo, 
supylimo j butelius ir dastatymo iki durų, 
kiekvienas butelis Bowman’o pieno saugus 
nuo blogumo. Bowman’o išlavinti inspekto
riai stovi ištikimai ant sargybos ant kiek
vieno žinksnio pasekmingai. Bawman*o pie
nas siekia JŪSŲ STALĄ, KAIP GAMTA 
PASIRENGUS — pilnai — gausinga Sme
tona, tyriausia iš tyrų, šviežia ir saldi kiek
vieną dieną per metus.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors-mažu ii 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
rams ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu ga1-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado austata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
La m bert Pharmacal Co^ Saint

iki 25

iki

3 vai.

ir karštą paduok stalan.

PUMPKIN PAJUS

puoduku virto arba kepto2
pumpkin.

1 puodukas cukraus
VL» šaukštuko druskos
1 šaukštuką cinamonų, maltų
1 šaukštuką imbiero

kvortos šutinto pieno
2 kiaušiniai.

D Al R.Y COMPANY

MilH/
Per 52 Metus Vadovaujantis Rųšyje

Itehing Skin
Quicfcly Relieved
Don’t suffer with Eczema, DandruS, Pim 
ple«, Blemiahe* and other annoying •kin 
irritations. Žemo antiaeptic Uquid is the sale 
aure way to relief Itehing often diaappeara 
ovemight. Splendid for Sunbum and Poiaon 
Ivy. Ali druggisu 35c, 60c, $1 00

žemo

Pertrink pumpkin par sėtą, 
pridėk cukrų, prieskonius, pie
ną ir išplaktus kiaušinius. At
šaldyk. Padaryk tešlą kaip abel- 
nai vartojama dėl pajų, išklok 
pajams kepti lėkštę su tešla, 
pridėk pumpkin mišinio. Pirm 
dėsiant pajus pečiun, įkaitink 
pečių kokius 1#,,minutų, nors 
pečius neturi būt labai karštas. 
Kepk pajų 10 minutų, o paskui 
padidink ugnį ir kepk dar 40 
minutų.

OBUOLIŲ TĄPIOKA

t/2 puoduko minute Tapioka
1 šaukštukas druskos
1 kvorta karšto vandens 

rukštus obuolius 
puoduką cukraus

Yi šaukštuko nutmeg 
šaukštuko cinamonų

1 šaukštas sviesto.

6

Virk tapioką dvigubame puo
de karštame vandeny su drus
ka 15 minutų. Nulupk ir su- 
piaustyk obuolius. Sudėk juos 
i bliudą, sumaišyk tapioką su li
kusiais dalykais ir uždėk ant 
obuolių. Apdėk šmotukais svies
to ir kepk pakol obuoliai su
minkštės. Paduok karšta arba v 
šaltą su cukrum ir saldžia Sme
tona.

A

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. Moderninė moteris siunčia viską .i skalbyklą-

Bables Love It
» --
Del skilvio ir ridant seema- 
rsmii ii priežasties dantį 
aagimo, nieko nira geresnio 
kaip šis saigų Kadikii 
Larative.

WET WASH

Išplauti mink š t a m e 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis

20 svarų $1.00

“KUR

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

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

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

_______
Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis.

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

Mrs. WlNSLOW’S 
Syrup

20 svarų $1.50

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c

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

$1.67

KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”

Archer Wet Wash Laundry
3857-3867 Archer Avenue * Visi telefonai Lafayette 9211

T 4h

i — yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantyk 
mostelę

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Telefonuokit Šiandie ir daleiskit pertikrini tai

Visos paklodės išprosytos ir dėvėjimo drapanos gražinamos drėgnos.
Mes ŽINOME, kad mes galime UŽGANĖDINTI Jumis

Mes Paimam Visa Sunku Darba
Tiktai biskį reiks jums paprosyti

t

Visas skalbimo darbas yra sunkus, ypatingai dideli sunkus kavalkai. Kodėl neišban- 
dyt musų

HYDRO PATARNAVIMO

■e4AKE CITY LAUNDRY COMPANY™^

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25*

(Miestas ir valst.)

The Best is None Too Good.TUBBY -
PLEASE SlR. NlSTER 

GIMME A 0QDE^ OP 
OYSIERS Ak) CELEUY Ak) III 
(?OAS3 TURK^-V 
OFSTUFFIKJS AM' CRAkJ 
berr.'Y savce am candied 
SvutET PoTATOtLS AK); 
TKREE bCSMES OF CHOCLET 
ICE CREAM AK) SOME 
APPLB P!E- VM IK) A 

AM I VjAkSTA

can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Furniture 

Ūse

Ofedar
V^PoIish

at

Skelbimai Naujienose • 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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SKANDALAS VOKIETIJOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOJE

Vyriausias Vokietijos komunistų generolas, “trans
porto darbininkas” Thaeilmann, kurio kandidatūra į 
prezidentus anąmet suskaldė darbininkų balsus ir pa
dėjo Hindenburgui laimėti rinkimus, — turėjo skubiai 
rezignuot iš partijos vadovybės ir išvažiuot Maskvon 
pasiteisinti “dėdėms”, kurių pinigais Vokietijoje veda
ma pasaulio revoliucijos propaganda. Jisai kaltinamas 
tuo, kad jisai žinojęs apie pinigų vogimą iš Hamburgo 
komunistų partijos iždo, bet tas vagystes slėpęs ir sten
gęsis padėt išsisukti kaltininkams, kurie yra seni jo 
draugai.

Tą skandalą Hamburge iškėlė aikštėn komunistinė 
opozicija, paskelbusi, kad komunistų vadai Hamburge 
vagia partijos pinigus ir praleidžia juos, girtuokliauda
mi, lošdami arklių lenktynėse ir paleistuvaudami su ne
doroms moterims. Tie vadai, kaip praneša Chicagos 
“Tribūne” korespondentas, p. Larry Rue, neseniai tapo 
išguiti iš partijos. Bet dabar atėjo eilė ir visos Vokie
tijos komunistų partijos pirmininkui, “pačiam” Thael- 
mannui, pasiaiškinti, kokią rolę jisai vaidino šitose suk
tybėse. Kadangi Vokietijos, kaip ir kitų šalių, komunis
tai gyvena Maskvos subsidijomis, tai Maskva juos ir 
teisia, kuomet jie pasiima didesnę porciją, negu jiems 
paskirta.

Ernst Thaehnann tapo pakeltas į vadus po to, kai 
buvo “nuversta” Ruth Fischer, kuri mėgino sukurstyti 
Vokietijos komunistus prie ginkluoto sukilimo Ruhro 
okupacijos metu. Fischeriutė (ir jos draugas Maslov) 
dabar yra išmesta iš partijos, ir neseniai ji kreipėsi į 
Berlyno miesto valdžią, prašydama pašalpos, kaipo ne
turinti darbo. Thaelmann, jeigu neteks partijos pirmi
ninko vietos, galės veikiausia gauti darbo, kaipo trans
porto darbininkas Hamburge prie laivų krovimo.

BLOGAS LIETUVOS PREKYBOS BALANSAS

Už birželio mėnesį Lietuvos prekyba su užsieniu 
davė 5,210,000 litų pasyvų balansą, kitaip sakant, j 
Lietuvą buvo įvežta už 5 suviršum milionus litų dau
ginus prekių, negu išvežta. Už visą pirmąjį pusmetį 
pasyvas pasidarė virš 38 milionų litų.

Lietuvos laikraščiai sako, kad “tokio pasyvaus pre
kybos balanso dar nesame turėję”. Ir bloga, kad nieko 
gero nežada nė antroji šių metų pusė. Per vasarą že
mės ūkio kraštas nedaug ką tegali parduoti užsieniui, 
o pirkti iš užsienio reikia nuolatos. Iki galo metų tad 
minusas prekyboje su užsieniu gali pasiekti 50 milionų 
litų ir daugiau, — jeigu žymiai nepasikeis padėtis ru
denyje, kuomet atsiranda galimumo eksportuoti šuva-' 
lytuosius grudus ir gyvulius.

Bet 50 milionų litų Lietuvai, kuri turi apyvartoje 
viso tik apie 100 milionų litų pinigų, tai baisiai didelė 
suma. Už tokią sumą parsigabenus iš užsienio prekių 
ir užmokėjus už jas svetimų šalių valiuta, gali pasida
ryti riesta emisijos bankui. Svetima valiuta yra reika
linga tam, kad butų kuo padengti litą. Kai tos valiutos 
mažiau, tai reikia traukti litus iš apyvartos, .kas didina 
jau ir taip skaudų Lietuvoje pinigų trukumą.

Taigi Lietuvos užsienio prekyba, kaip matome, gy
vena sunkų krizį. Jis nebus galima pašalinti, nesuda
rius gerų prekybos sutarčių su kaimynais — ypač su 
Vokietija, iš kurios Lietuva tiek daug visko perkasi. 
Bet su vokiečiais, kaip ir su kitais Lietuvos kaimynais, 
tautininkų valdžia nesugeba susitarti. Tik su Italijos 
Mussoliniu ji padarė sutartį, bet makaronų Lietuvoje 
daug nevalgo.

Galima drąsiai pasakyti, kad Lietuvos litas šiandie 
laikosi tiktai dėka to, kad amerikiečiai nesiliauja siun
tę savo giminėms dolerius. Kaunas, šitą dalyką supras
damas, šiemet pasidarė todėl toks meilus amerikiečiams. 
Daug sveikiau betgi butų Lietuvai, jeigu ji numotų ran
ka ant italijoniškų makaronų ir atsteigtų teisėtą žmo
nių renkama valdžią.

Užsisakymo kalnai
Chicago je — paltu:

Metams $8.00
Pusei metų........ .................. .... 4.00
Trims mlnesiams _____  2.50
Dviem mėnesiam _________ 1.50
Vienam mlnesiui ________  .75

Chicagoje per ilneiiotojus:
Viena kopija ___ ......_______  8c
Savaitei - ----------- 18c
Mėnesiui ...............  — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paltu:

Metams ----- ----------- ——- $7.00
Pusei metų ....................... 8.50
Trims mėnesiams ...... —— 1.75
Dviem mėnesiams________— 1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon Jr kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ........ ...... —----------- $8.00
Pusei metų ___________ ___  4.00
Trims mėnesiams _____— 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

LIETUVOS TEATRO ARTIS
TŲ PROTESTAS.

Kauno laikraščiuose Lietu
vos operos ir dramos artistai 
paskelbė protestą prieš netikė
tą algų nukapojimą, apie kurį 
jie patyrė, susirinkę iš atosto
gų pradėti sezono darbą. Pro
teste jie sako:

“Rugsėjo 6 d. besirehgiant 
algas už rugpiutį gauti, stai
ga visi sužino, kad pasirašy
tos dar pavasarį sutartys, ku
rios jau buvo net p. švietimo 
Ministerio patvirtintos, Vy
riausios biudžeto komisijos 
tapo subrokytos, priedai vi
siems. išskyrus 2-3 pavardes 
keistai likusias be pataisų, at
mainyti ir prie viso to — 
griežtas perspėjimas apie tai, 
kad kas nepaims naujai nu
statytų algų — taps iš teatro 
paliuosuotas ir galės būti at
gal priimtas tik nuo dienos 
sutarties pasirašymo.

“Tokia griežta be perspėji
mo ir paskutiniuoju momen
tu reforma, kai žmonės atsi
duria be kito darbo ir prieš 
klausimą, ar sutikti, ar lik
ti be duonos kąsnio, jokiu bu- 
du negali būti pateisinta.”
Well—nieko nepadarysi: Lie

tuvoje “nauja era”!

EMIGRANTAI I TARPTAUTI
NIUS KLAUSIMUS 

NEBESIKIŠ.

Latvių “Jaunas Žinąs” rašo 
apie neseniai įvykusią Vilniuje 
Lietuvos emigrantų socialdemo
kratų konferenciją, kurioje da
lyvavo emigrantų delegatai iš 
Latvijos, Vokietijos ir Vilniaus 
krašto. Ši konferencija yra įdo
mi tuo, kad ji nutarė, jogei emi
grantai privalo nesikišti į tarp
tautinio maštabo politinius klau
simus, bet darbuotis tiktai dėl 
demokratinės tvarkos atsteigi- 
mo Lietuvoje. Konferencija tuo 
budu panaikino “garsiojo” Ry
gos kongreso rezoliucijas, ku
riose vidaus politinis emigran
tų veikimas buvo rišamas su 
Vilniaus klausimu.

Kitas pažymėtinas konferenci
jos reiškinys buvo tas, kad Pleč
kaitis nebevaidino joje vadovau
jančios rolės. Jis, tiesa, tapo Iš
rinktas į komitetą, bet tik pa
prastu nariu, o ne pirmininku. 
“L. žinios”, kalbėdamos apie 
konferenciją, paduoda dar šito
kių detalių:

“Antroj rezoliucijoje pasa
kyta, kad kovą prieš dabarti
nę valdymo tvarką Lietuvoj 
reikią varyti toliau aktingu 
revoliucingu keliu, atmetant 
kiekvieną kompromisą ir su
sitarimo (su kuo? “N.” Red.) 
bandymą. Kai dabartinės vy
riausybės nuvertimas bus at
siektas, turės būt sušauktas 
antras Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, kuris nustatytų toli
mesnę valstybės tvarką. Nu
tarta įsteigti užsieny gyve
nančių lietuvių socialdemo
kratų organizaciją. Vykdo
majam komitete pirmininku 
išrinktas Paplauskas ir na
riais Buvadas, Kazlauskas, 
Plečkaitis ir Mintas. Tokiu 
budu Plečkaičiui vadovauja
mas vaidmuo daugiau nepri
klauso. Pats Plečkaitis gyve
na dabar Gardine.”

Labai gerai, kad emigrantai, 
pagaliau, suprato, jogei Vilniaus 
klausimą rišti turi ne jie, bet 
Lietuvoje gyvenantys žmonės. 
Plečkaitis padarė daug žalos vi
sam demokratiniam Lietuvos ju
dėjimui, įveldamas į klausimą 
apie demokratinės tvarkos at- 
steigimą Lietuvoje klausimą a- 
pie santykius su Lenkija.

Tačiaus mums dar yra neaiš
ku, ką norėjo konferencija pa
sakyt, nutardama varyti koVą 
prieš dabartinę valdymo tvai’ką 
Lietuvoje “aktingu revoliucingu 
keliu”. Ar jie nori organizuot 
Lietuvoje ginkluotą sukilimą? 
Kad neišeitų taip, kaip su Tau
rage !

TAUZIJIMAS APIE 
“BEDIEVIUS”.

So. Bostono “Darbininkas” la
bai įsižeidė musų pastebėjimu,
kad jisai “tauzija,” tvirtinda
mas, jogei “musų bedieviai kiek 
jau sykių yra nubalsavę, kad 
Dievo nėra”. Jisai sakosi galįs 
tuos savo žodžius paremti fak
tais. Ir “paremia”:

“Buvo Brocktone ir Nor- 
woode. Vienur ir kitur be
dieviai nubalsavo, kad Dievo 
nėra! Norvvoode balsuota be
ne 1912-ais metais. Buvo pra
kalbos. Kalbėjo ne Sir Ar- 
thur Keith ir ne Sir William 
Wragg! o ne! bet, jei neklys
tame, kitu du ‘garsiu galvo
čių” -r- Svotelis ir Paukštys.”
Mums butų sunku patikrinti, 

ar tikrai buvo taip, kaip rašo 
juozapinis organas, ar ne, nes 
tuo laiku, kurį jisai mini, “Nau
jienos” dar nėjo ir todėl mes re
kordų neturime. Bet mums iš
rodo, kad “Darbininkas” iškrai
po faktus. Ir štai delko.

Jisai pasakoja, kad Norvvoode 
1912 m. buvę surengtos prakal
bos, kuriose kalbėję Svotelis ir 
Paukštys, ir tenai įvykęs “bal
savimas”. Iš to nuomanu, kad 
tose prakalbose buvo debatai 
klausimu, ar yra Dievas, ir la
bai galimas daiktas, kad po de
batų buvo duota publikai proga 
pariekšti balsavimu savo nuo
monę. Bet kiekvienas žmogus, 
apsipažinęs su debatų reikšme, 
žino, kad balsavimu publika ne 
patį klausimą riša, o tik pasisa
ko, kurios pusės argumentai jai 
atrodo geresni, t. y. kuris deba- 
torius paėmė viršų. Šitokį bal
savimai yra labai paprastas da
lykas Amerikos kolegijų nuola
tos rengiamuose debatuose, ir 
juose nieko juokingo nėra.

Suprantamas dalykas, kad, 
jeigu taip buvo balsuota “Darb.” 
miniamam atsitikime (apie ku
rį jisai pats sakosi atsimenąs 
labai neaiškiai) ir jeigu daugu
ma žmonių svetainėje pritarė 
tam kalbėtojui, kuris įrodinėjo, 
kad Dievo nėra, tai bile kas 
juokais galėjo pasakyti, kad 
“jau dabar nubalsuota, kad Die
vo nėra!” Bet tik juokais. Jei
gu gi kas rimtai tvirtino, kad 
tas balsavimas turėjo tokią pra
smę, tai tas buvo arba neišma
nėlis arba melagis. Ir gal būt, 
kad vienas iš tokių neišmanėlių 
arba melagių parašė “korespon
denciją” į kokį nors laikraštį, 
kuriam rūpėjo apšmeižti tų pra
kalbų rengėjus, ir taip ta pasa
ka užsiliko kai kurių “rimtų” 
redaktorių galvose.

Tai ve kas tenka pastebėti dėl 
So. Bostono laikraščio “faktų”. 
Dabar paimsime klausimą iš ki
tos pusės. Kodėl Juozapo są
jungos organas ima, kaipo pa
vyzdį “bedievių”, tokius, anot 
jo, “garsius galvočius”, kaip 
Svotelis ir Paukštys? Jis žino 
gerai, kad tuodu vaikinu nėra 
ėję jokio mokslo, tik patys sa
vo jėgomis šiek-tiek prasilavi
nę. ]r ka*s čia butų keisto, jei
gu jų dviejų prakalbose ir butų 
buvę nemoksliškai “išrištas” 
Dievo buvimo klausimas? Ar tai 
butų pamatas rėkti apie “musų 
bedievių” “nemoksliškumą”? Be
mokslių žmonių tikrai yra ne
mažiau tarp tikinčiųjų, kaip 
tarp netikinčiųjų

Tuo budu tas “Darb.” išsišo
kimas prieš “bedievius” buvo 
niekas kita, kaip tuščias prieka
bių ieškojimas. Jam labai skau
dų, kad mes jo tuščią palaką 
pavadinome “tauzijimu”, nes 
jam rodosi, kad tas žodis tai 
“prigatavuškų” vartojama ko- 
lionė “brechaješ”. Tai, žinoma, 
yra netiesa. “Brechat” butų am- 
bryt (lot). O jeigu “prigata- 
vuška” (prirengiamosios klasės 
mokinys) iš brechat” pa
darytų “brechajcš” - (vietoje 
“brešes”), tai jisai gautų “jedi- 
nicą” (“kuolą”) už nemokėjimą 
gramatikos! Geriau juozapinio 
organo redaktorius tegu nemė
gina pasigirti, kad jisai esąs 
mokytesnis vyras už “prigata-
vuškas”, ir tegu rašo apie tai, 
ką žino, o ne ką viena ausim nu
girdo. Tuomet nebus tauzijimas. mus ryšius su kriminalistais.

vairius

Chicagos gengsteriai 
ir kriminalistai

Kriminališkas tinklas.— Gengs* 
terfo Uale nužudymas.— Iš
kilmingos laidotuvės.— Gen- 
gsterių karalius. — žmogžu
dysčių skaičius.— Gengste
riai nužudė 130 žmonių. — 
Gengsteriai ir sukti politikie
riai.— Bombos. — Politikos 
mašinos.— Policija ir butle
geriai.— Terorizmas.— Gri
me Commission.

Chicago, sako Carl S. Low- 
den, yra voras, kurio krimina- 
liškas tinklas yra nusidriekęs 
iki Atlantiko pakrančių. To 
miesto kriminalistai per pasta
ruosius dvejetą metų pasidarė 
tiek drąsus, jog sudaro rimto 
pavojaus piliečiams. Jie ne tik 
Operuoja Chicagoje, bet ir ki
tuose miestuose.

Liepos 1 d. Brooklyne, N. Y., 
tapo nužudytas buvęs Chicagos 
gengsteris. Žudeikos, kurie j j 
nušovė, važiavo automobiliu, 
turinčiu Illinois valstijos lais- 
nį. Per ilgą laiką ėjo gandai, 
kad nužudytasis gengsteris, 
l'rank Uale, savo laiku pasiun
tė pas Abraomą du Chicagos 
gengsteriu — Jim Colosimo ir 
Dion O’Banion.

Uale, kaip ir O’Banion, buvo 
palaidotas su didžiausiomis iš
kilmėmis. Jo laidotuves atsiejo 
mažiausia $25,(KM). Dalyvavo 
tuksiančiai žmonių. Nėra abe
jonės, kad tokios iškilmingos 
gengsteriu laidotuvės yra labai 
blogas pavyzdys jaunajai gent- 
kartei,

Prieš keletą melų iš pavieto 
kalėjimo pabėgo Tominy ()’- 
Connor, kuris buvo nuteistas 
mirti. Pabėgimas, matyt, buvo 
gerai suplanuotas, nes O’Con- 
norą prie kalėjimo laukė auto
mobilius.

“Scarfaoc’* Al Capone yra 
tikras Chicagos gengsteriu ka
ralius. Butlegeriaviniu ir ki
tais nelegaliais budais jis pasi
darė inilionierium. Savo agen
tams jis moka algas. Be sargy
binių jis niekur nepasirodo, 
kadangi bijosi gyvasties netek
ti.

Kas dedasi Chicagoj, apie tai 
geriausia liudija skaitlinės, ku
rias surinko Arthur V. Lashly. 
1926 ir 1927 m. Chicagoj ir jos 
apielinkčse buvo papildyta 760 
žmogžudybių. Apie trečdalis tų 
prasikaltimų j policijos rekor
dus tapo įtraukta kaipo “neiš
spręstos misterijos.” Iš likusių
jų tik 22 nuoš. žmogžudžių ta
po nubausti. Daugumoj atvejų 
bausmes buvo paskirtos gan 
nedideles. Viso buvo tik 10 
atsitikimų, kur teismas pasky
rė mirties bausmę.

Per tuos dvejus metus Chi
cagoj žuvo 1,438 žmonės. Į tą 
skaičių įėjo aborcijų aukos, 
pirmo laipsnio žmogžudystės ir 
policmonų bei neatsargių arba 
girtų automobilistų papildyti 
užmušimai. Nuo policmonų re
volverių žuvo 89 žmonės.

Bet gal įdomiausias statisti
kos skyrius yra tas, kuris ro
do, jog per dvejetą melų Chica
gos ’ gengsteriai papilde 130 
žmogžudysčių. Nei vienas tų 
žmogžudysčių kaltininkas ne
buvo suimtas ir nubaustas. Iš 
130 žmogžudysčių 104 buvo j- 
trauktos į rekordus kaipo “ne
išaiškintos misterijos”, — ir 
tuo viskas užsibaigė. 64 asme
nys buvo areštuoti ir tardomi 
ryšy su tomis žmogžudybėmis, 
bet visi jie tapo išteisinti.

Turint galvoj tą faktą, jog 
Londone per ]>ereitus mėtos 
neišlroko nei vienas žmogžu- 
da, noromis nenoromis tenka 
prisipažinti, jog Chicagoj kas 
nors yra negerai. Tatai pasidarė 
aišku visiems. Ant galo, įvai
rios' Organizacijos nutarė apsi
valyti nuo gengsteriu ir suktų 
politikierių, kurie palaiko arti-

O kad Chicagoj sukti politi
kieriai veikia kartu su krimi
nalistais, — dėliai to nėra jokių 
abejonių. Prieš porą mėnesių 
senatorius Charles S. Deneen 
atvyko iš Washingtono daly
vauti “Diainont Joe” Esposito 
laidotuvėse. Kas atsiliko? Į De- 
neeno ir teisėjo John A. Swan- 
sono namus tapo mestos bom
bos. Kokiais sumetimais lai 
buvo padaryta? Aišku, kad 
politiškais. Mat, tarp politikie
rių ėjo aštri kova, kurios re- 
zultains buvo nužudymas Es
posito ir bombos.

Bombos pasidarė labai pap- 
i rastas reiškinys. Per šešis mė- 
■ nesiūs Chicagoj buvo eksplio- 
j duota 62 bombos. Keli asmenys 
buvo areštuoti, bet nei viename 
atsitikime nesurasta kaltinin
kas. Tokie dalykai negalėtų 
dėtis, jeigu už tų kriminalistų 
nugaros nestovėtų sukti politi
kieriai.

Chicagoj, sako Lowden, kuo
met viena politiška mašina 
tampa pašalinta, tai kita užima 
jos vietą. Nuo to dalykų padė
tis nei kiek nepersimaino, nes 
tarp vienų ir kitų politikierių 
jokio skirtumo nėra. Daugelis 
piliečių visai nebalsuoja, nes iš 
to visvien nieko gera neišeina. 
Suktybes balsavimuose ir tero
rizmas yra tie budai, kurie 
duoda galimybes suktiems poli
tikieriams vyrauti. Chicagoj ar
gumentuojama su boml>omis ir 
šautuvais. Bet kuomet tampa 
nužudytas koks įžymus gengs
teris, tai jam iškeliama kara
liškos laidotuvės. Viename atsi
tikime vien tik gėlėms buvo 
išleista $29,000!

Meras Thompsonas tvirtina, 
jog kiti miestai nei kiek nėra 
geresni už Chicagą. Tik su ki
tais- miestais bėda esanti ta, 
kad stengiasi paslėpti tikrąją 
dalykų padėtį. Prileiskime, kad 
taip. Bet kodėl, klausia Lo\v- 
den, Chicagoj keliama tokios 
iškilmingos laidotuvės gengste- 
riams? Ar norima tuo parodyt, 
kad gengsteriai ten skaitoma 
kokiais tai gerojais? Normališ- 
ki žmonės į gengsterius žiuri 
kaipo į visuomenės atmatas, 
kurie jokios simpatijos ir gar
binimo neužsitarnauja.

1926 m. už įvairias piktada
rystes Chicagoj buvo pat rauk
ta atsakomybėn 12,543 asme
nys. Iš to skaičiaus tik 594 bu
vo nubausti. Tačiau iš nubaus
tųjų apie trečdalis gavo baus
mių sumažinimą. Kokią išva
dą galima iš tų skaičių padary
ti? Tik vieną, - dauguma pik
tadarių išsisuka nuo bausmės.

Kuomet “Big Bill” Thomp
son užėmė mero vietą, jis pa
skyrė policijos viršininku Mike 
llughes’ą. Naujas viršininkas 
pareiškė, jog begiu 90 dienų 
jis apvalysiąs Chicagą nuo 
kriminalistų, šių metų liepos 
25 d. Hughes rezignavo/ Per 
tuos kelioliką mėnesių jis nei 
kiek neapvalė Chicagos nuo 
kriminalistų.

Butlegeriai ir gengsteriai va
ro savo biznį be jokios Jiaimės. 
Policija į prohibicijos įstaty
mų laužymą žiuri pro pirštus. 
Kodėl? Well, jiems užsimoka 
tatai daryti. Nuo butlegerių jie 
gauna kyšių, kad nematytų, 
kas' dedasi aplinkui. Kiek laiko 
atgal, sako Lowden, policijos 
viršininkas pareiškė, jog apie 
pusė Chicagos policininkų yra 
butlegeriai. Kitais žodžiais sa
kant, apie 3,000 policmonų dėl 
pinigiškų ar kitokių išrokavi- 
mų veikia kartu su butlegeriais. 
Tas veikimas susiveda prie to, 
jog poliemonai proteguoja but- 
legerius.

Reikia paryineti dar ir tų 
faktų, kad kriminalistai teroro 
pagalba 5xmdo išsisukti nuo at
sakomybes. štai vienas pavyz
dys. Tūlas gengsteris buvo tei
siamas dėl plėšimų. Du vyrai 
prisiartino prie vieno prisaikin- 
tųjų teisėjų ir paprašė jo, kad 
jis padėtų gengsteriai išsisukti. 

Teisėjas atsisakė tai padaryti. 
Dviem dienom praslinkus į jo 
namus buvo mesta bomba.

Tokie tai dalykai dedasi Chi
cagoj. Ar taip bus ir toliau, 
—tatai parodys ateitis. Tiesa, 
pastaruoju laiku pradėjo smar
kiai veikti atgijusi “Crimė 
Commission.” Kai komisija 
pradėjo savo tyrinėjimą, ji su
rado, jog 135 žmogžudžiai lau
kė teismo. Kai kurių bylos bu
vo penkių metų senumo. Komi
sija prispyrė, kad visos tos by
los butų tuoj nagrinėjamos. 
Bėgiu kelių mėnesių dauguma 
žmogžudžių tapo nuteisti. Vieni 
jų buvo pasiųsti į kalėjimą nuo 
keturiolikos metų iki gyvos 
galvos, o kitiems išnešta mir
ties nuosprendžiai. šiandien, 
sako Lovvden, ta komisija yra 
tikrai šviesus taškas Chicagos 
padangėje. Ji deda rimtų pa
stangų apsivalyti nuo krimina
listų ir suktų politikierių, ku
rie tuos kriminalistus proteguo
ja. —K. A.

’Dr.Kji riniaus 
laiškas

Prašo Amerikiečius pagelbėti 
kovai Lietuvoje su vaikų mir
tingumu

Buvęs Lietuvos prezidentas 
Dr^ K. Grinius, dabar su atsi
davimu besidarbuojąs Pieno La
šo dr-jai,S<uri užlaiko prieglau
dą kūdikiams, teikia pagelbą 
motinoms ir abelnai rūpinasi 
kūdikių ir motinų sveikata, ra
šo chicagietei P. Petraitienei, 
kuri pereitą vasarą lankėsi 
Kaune:
Didžiai Gerbiamoji Ponia!

Beviešėdama 1928 mt. Lietu
vos Respublikoj Tamista norė
jai susipažinti ir su Lietuvių 
jaunosios kartos auginimų ir 
auklėjimu.

Kai daugely kitų visuomenės 
gyvenimo sričių taip ir vaikų 
auginimo ir auklėjimo dalykuo
se Tamista esi. pastebėjusi ge
rų permainų, bet čionai dar to
li yra nuo gero susitvarkymo.

Tamsta esi mačiusi vaikų 
prieglaudų, lopšelių, vaikų dar
želių, vaikų auginimui, nuo li
gų apsaugojimui dirbančiu or
ganizacijų, kokių seniau pas 
mus nebūdavo.

Visame kame Tamista regė
jai, kad gerų norų dirbti, rū
pintis, kad musų priauganti 
karta išeitų sveikesnė, darbin- 
gesnė, darbštesnė, šviesesnė, 
doresnė—netrūksta.

Vienu kartu iš Tamistos akių 
negalėjo pranykti didelė pinigų 
stoka toj milžiniškoj kovoj .už 
geresnę musų tautos ateitį, nes 

kokie bus vaikai, tokia bus ir 
tauta.

Tamista kartu su kitomis 
Amerikos lietuvėmis ir lietu
viais galėtum daug pagelbėti 
mums laimėti naują didįjį karą 
už Lietuvių tautos sustiprini
mą per naujosios kartos tinka
mą išauginimą.

Amerikiečiai turėdami vietoj 
gerų pavyzdžių, kaip reikia 
vaikai auginti ir auklėti, galėtų 
ne vien aukomis mums pagel
bėti, bet ir naudingais nurody
mais, kaip toksai darbas yra va
romas Amerikoje.

Manydamas, kad Tamista lie
tuvių vargų neužmirši ir neat
sisakysi dalyvauti kovoje su 
vaikų liguistumu ir mirtingu
mu, prašyčiau pabandyti suor
ganizuoti Amerikoje plačią pa
gelbą musų nelaimingiems vai
kams.

Nerandu reikalo minėti, kad 
kovoje su vaikų mirtingumu 
mes esame atsilikę ir Lietuvės 
Respublikoj vien naujagimių 
mirtingumas ’yya labai didelis, 
kokio nėra aplinkinėse valsty
bėse.

| šią kovą įdėtas kapitalas 
turėtų labai tėvynei apsimokėti.

Su didžia pagarba
Dr. K. Grinius.

Pieno Lašo Draugijos Valdybos 
Pirmininkas. (Kaunas, Laisvės 
Alėje No. 12).
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

malonėkite atsišaukti į p. Ma
salskio įstaigą aukščiau nuro- 

Mėgino apiplėšti lietuvių krau-|(^'tu a^iesu* Reporteris.
tuvę, turėjo bėgti.

Banditui nepavyko

Bridgeportas
P-nai Strikaičiai turi pilnai 

prikrautą tavorų ir darančią ge- 
•esu 6002

So. State st. Penkiadienio va-1 Ne taip senai, eidamas Mor- 
kare, apie 9 vai. kai jau artino-1 ganstričiu, sutikau savo pažjs> 
si laikas uždaryti krautuvę, j-| tanią. Užklausiau: kas naujo? 
ėjo vidun jaunas vyras, .lis bu-1Atsakymą gavau tokį:

Kenkiamai Lietuvių Auditorijoj'™ ,u,si|>aišin^ k“d
Vilniaus Dienai sutraukta žy-, J0, 
mios muzikalia spėkos.

J
Prasta naujiena.

PRANEŠIMAI

Didžiausia šių metų STT' e ~ So StAlA ri Ponkfnni
iškilmė—spalių

9 diena

Įėjo ir paliepė: “Rankas auk- 
Ištyn ir nei iš vietos!”

Truputį daugiau kaip už sa- Krautuvėje tuo laiku buvo 
vaitės Chicagos lietuviai turės kokia dešimtis žmonių. Kai ku- 
šaunų apvaikščiojimą, kurio1 rie pirkėjų, išgirdę šitokį palie- 
programa, be jokios abejonės, pimų, nutirpo. Banditas atkrei- 
viršis visus iki šiol buvusius, pė į buvusius krautuvėje revol- 
Tai Vilniaus užėmimo gedulin- verį. 
gas paminėjimas — spalių 9 
diena. Rengimu rūpinasi, kaip1 
ir keliais pereitais metais, Vii- ( 
niaus Vadavimo Komitetas.

Jaaunosios Birutės 
pamokos prasideda 

šiandie

North Side. — Lietuvių Ameri
kos Politikos Kliubo ant North 
West Side svarbus susirinkimas 
įvyks pirmadieny, Spalio 1 d., vie
tinės parapijos salėje, 1644 Wa- 
bansia Avė., 8 vai. vak.

Prašomi kliubo nariai-rės skait
lingai susirinkti, nes besiartinant 
Prezidento rinkimams, bus plačiai 
aiškinama politika.

Turėsime gabių kalbėtojų iš De
mokratų ir Republikonų partijų. Ne
esantieji kliubo nariai-rės taipgi 
kviečiami ateiti. — Valdyba

Graborlai .
**w**«*%z*^w^***«*-*w**w^***i^w^***w*****^**

S. D. LACHAVICZ
Akių Gydytoj’ai

Tel. Vieton 6270
DR. G. SERNEJR

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 

' Rez. Tai. Drexel 9i9a

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirarras
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St, Chicage 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nadftliomis ir šventad. 10—12 dienų

Lietuvis Graboriss ir 
BaUamaotojaa

2314 W. 28rd PL 
ChJogo. UI.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu a ta i Jau
kti, c mano darbu 
busite Ukganidintl

Looaevsit 2M 5-2516

Telephone Yarda 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland A vesis 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki V ^ak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Re*, Tvleohone Plaza 3200

Lietsvis Akių Specialistas 
8265 So. Halsted St.

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

Palengvins akių {tempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karsti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedilioj 
10 iki 12 vai po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 758*

—Pas mane nieko naujo, bet 
čia netoli, viename groscrinke 
buvo karas. Ale labai keista, 
kad pergalėtojas pasitraukė iš 
“pozicijų” ir pabėgo.

Klausiu, kaip tai atsitiko. Sa
ko: paaiškinsiu. Ir pradėjo aiš
kinti:

—Ar žinai tą mandrių žmo
nių pastebėtą laktą, kad vel
nias smalą virs ten, kur du ar 

Ne visa teciaus dešimtis ma-| daugiau vyrų žiuri i vieną mo
terį? Gerai, kad žinai, 'lai še 
tau visas “karo” planas. Pir
miausia moteris, dar gyvanašlė.

Lengviausia ir kartais ytin 
pelninga gyvanašlių “profesija” 
yra šiandien naminėlę virti ir 
šlakuoti. Seniau žmonės vyko 
Kalifornijon aukso ieškoti, o 
dabar, brolau, naminėlę šinkuo- 
ją. Matai, gyvenimas keičiasi, 
kanu gi su gyvenimu keičiasi 

musų priemonės

nė klausyti vieno bandito pa- 
į liepimo. Juodveidis vaikinas, 
kuris įėjo krautuvei!, kuone tuo 
pačiu laiku, kaip ir banditas, 
spruko iš krautuvės per duris, 
kurios veda j gyvenamuosius 
pp. Strikaičių kambarius. Ban

ditas į jj šovė, bet nepataikė.

kius. Kulka .prazvimbė per juo- 
................... y , A}; dveidžio galvą kliudydama plau 
t tsi nariai prašomi susirinkti, kus Ta- b kaip

6:30 vai. vak. Mark White(dai sj)k()( cul...
svet.

______  ‘ Tuo laiku p. Strikaitis puolė 
ŠĮ vakarą Jaunoji Birutė, S.: atgal į gyvenamuosius kamba- 

atidaro rjus> kad pasigauti šautuvą. 
Reiškia, Banditas vienok sukomandavo: 

“Vietoj, rankas aukštyn!”
Krautuvės savininkas susto

jo, iškėlė rankas, bet povai ėmė 
trauktis atgal. Banditas šovė, 
bet ir vėl nepataikė. P-nas 
Strikaitis spruko vidun į gyve
namuosius kambarius. Bandi
tas dar kartą mėgino šauti, bet 
revolveris užspringo.

Pamatęs, kad ir juodukas 
svetainėj, kostumeris ir krautuvės savi

ninkas pabėgo, banditas pats iš- 
I bėgo gatvėn ir kartu su pora 
draugų, kurie laukė, jo gatvėje, 
pabėgo per State gatvę, VVabash 
avė. linkui.

Vėliau atvažiavo detektyvai,

ir gyvenimui

Roseland — Lietuvių Improvement 
and Benefit Kliubo paprastas susi
rinkimas įvyks Spalio 2 dienų, 7:30 
vai. vak., Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė. šiame susirinki
me bus svarbus raportas iš bendro 
abiejų kliubų susirinkimo dėl susivie
nijimo abiejų kliubų. Bus ir kitokių 
pranešimų. Visi kliubo nariai būti
nai atsilankykite.

J. Tamašauskas, sekrt.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

L. A. vaikų draugija, 
savo veikimo sezoną, 
vėl prasidės dainos, 
kalbos lekcijos, šokiai, žaismės i 
ir visa kas tinka ir reikalinga 
musų vaikams.

Šiuose metuose programa bus 
kiek įvairesnė. Kaip ji bus su
tvarkyta, gal dar teks pakalbė
ti vėliau.

Dabar gi visi musų senieji 
draugai, o taipgi ir nauji kvi°-i 
čiami pribūti šiandie 6:30 vai.! 
vak. Mark White 
Halsted ir 30 gatvė.

Komitetas.

Mėgino atimti iš lietu
vio pačią

Keista byla užvesta krimina
liame teisme. Aktoriai — du 
lietuviai, tretysis — sulyg pa- 
vardimi svetimtautis.

Tūlas laikas atgal p-ia S. Pet- 
chulis, 4059 S. Richmond st., 
atėjus pas valstybės gynėją ir 
papasakoja ve ką.

Apie metai laiko atgal p-iai 
Petchulis reikėję pinigų. Ji pa
siskolinusi juos iš William Fas
cking, kuris gyvena 6605 So. 
Rockvvell st. Viso labo pasisko
linusi 20 dolerių.

Kuriam laikui praslinkus, ji 
pinigus sugrąžinusi skolintojui. 
Bet tuo dalykas nepasibaigęs. 
Williamui Fasckingui puolusi į 
akis p-ia Petchulis. Taigi jis 
pradėjęs ją sekioti, kviesti pa
sivažinėti ir t. p.

Kadangi p-ia Petchulis nepri
ėmusi šių pasiūlymų, tai, paga
lios, apie savaitė laiko atgal, 
Fascking atėjęs į Petchulių na
mus, pištolietų rankoj ir žvaig
žde prie švarko atlapo, ir palie
pė p-ios Petchulienės vyrui pa
sišalinti, grūmodamas areštuoti 
jį ir pasodinti kalėjimai! ilgam 
laikui. Fascking, esą, pareiškęs, 
kad ateityje jisai busiąs šeimos 
galva.

Po to pasirodęs advokatas, 
pasamdytas Fasckingo ir pra
dėjęs divorso bylą, priversda
mas sutikti moteriškę tokiai 
bylai.

Byla tečiaus tapo panaikinta 
pereitą šeštadienį. Dalykas toks, 
kad p-ia Petchulis pasimatė su 
savo vyru ir abu nutarę kreip
tis, ieškant pagalbos, į valsty
bės gynėjus.

Fascking tapo areštuotas. 
Prie kai kurių kaltinimų jisai 
prisipažinęs, bet sunkesniųjų 
užsigynęs.

Ar neišrado keista, kad šito
kie dalykai gali atsitikti šian
dien Chicagoje? Išrodo keista, 
bet apie tai plačiai rašo “Tri
būne”, iš kur ši žinia imta.

bet jau, žinoma, nieko nepe
šė.

Kas tikrai įdomu paminėti, 
tai tas, kad diena anksčiau pp. 
Strikaičiai aplaikė perspėjimą 
tek’lomi, jogei piktadariai ren
giasi padaryti “hold up” jų 
krautuvėje. Rodosi, kad telefo
no operuotoja nugirdo per tele
foną banditų tarimąsi užpulti 
pp. Strikaičių krautuvę ir per
spėjo apie tai savininkus.

Pastarieji davė žinoti apie 
gręsiantį jiems pavojų policijai. 
Penktadienyje detektyvai išbu
vo visą dieną krautuvėje pasi
slėpę. Pagalios apie 8 valandą 
vakaro, kai jau čekiai tapo ko- 
stumeriams išmainyti ir kai 
stambesnės pinigų sumos pa
slėpta, p. Strikaitis pasakė de
tektyvams, kad rasi jie gali jau 
apleisti krautuvę, kad tur būt 
nieko tą dieną neatsitiks. Ma
tyti, taip mane ir detektyvai. 
Jie apleido krautuvę apie 8 vaL 
Bet vėliau pasirodė, kad aplei
do per anksti, kad pasilikę 
krautuvėje kbutų susilaukę 
<<_  Y • Msvečių.

— Reporteris.

Rasta užmuštas lie
tuvis prašo atsišaukti

Bridgeporte, Halsted gatvėje 
prie 35-tos, šeštadienio vaka
re apie 8 valandą rasta negy
vas žmogus, matyt, užmuštas 
auto. Galva perskelta.

Užmuštasis — nedidelio ūgio 
vyras. Kokių 35 metų amžiaus-. 
Rastas darbiniuose drabužiuose. 
Turi priešakinį auksinį dantį, 
švarkas mėlynas, rausvi (tan) 
čeverykai. Apsivilkęs buvo mė
lynais marškiniais.

Užmuštojo kūnas randasi p. 
Masalskio laidotuvių įstaigoje, 
3307 S6. Auburn avė.

Anot p. Masalskio, užmušta
sis — lietuvis. P-nas Masals
kis yra jj matęs, bet nežino nė 
vardo, nė kur velionis gyveno.

Kas pasigenda žmogaus, tai

yra mote-
A t lomus ir

Bet moteris visgi 
ris. Nors dėl moters 
rojaus neteko, ale Jėvos neap
leido. Reikalingas jai apekunas. 
Taigi ir musų gyvanašlė turė- 
jy apekuną.

Reiškia; jau turime: moterj, 
vyrų ir naminėlės biznį. Tokia
me biznyje Rūstoka ir daugiau 
vyru, šiuo žvilgsniu Adomas su 
Jėva trobelių neturėjo, ba dau
giau vyrų nebuvo.

Na, gerai, 'tarpe kostumerių, 
mėgusių atlankyti musų gyva
našlę, atsirado vienas, kurio y- 
patingai negalėjo pakęsti ape
kunas. Del kokios ten priežas
ties (juk be priežasties nieko 
nepasitaiko) nesenai apekunas 
susikybo su minėtu kostumeriu. 
Susikybo ir pešasi kaip gaidžiai, 
tik smarkiau kerta.

Moteris, matydama, kad čia 
jau ne juokai, įsimaišė jų dvie
jų tarpai), kaip sakysim, Tautų 
Lyga lietuvių-lenkų ginčan, i- 
dant likvidavus karą. Ale mote
ries apekunas jai stiklu kad 
kirs į tą vietą, kuri paprastai 
yra miltais baltinama (kaip 
amerikonai sako — į feisą), tai 
pasidarė veide griovis, kaip 
Panamos kanalas.

Moters apekunas, pamatęs, 
kad jisai išvedė kanalą ne vie
loj, nusigando, skubiai apleido 
jau praktiškai laimėtas pozici
jas, pabėgo.

Moterei gi teko ieškoti pagal
bos kitur, kad išrausią ne vie
toj kanalą užrauktų.

'lai taip gyvena ta musų 
Bridgeporto dalis-, kurios vardų 
nei laikraščiai nemini, nei afi
šos (posteriai) negarsina. O ji 
yra daug didesnė už tą dalį, 
kuri nuolat save reklamuoja. ,

— liaukis.

JURGIS PLASKUNAS 
> • .

Mito netikėta mirčių, Sept. 
28 dieną, 11:30 vai. vakare 
1928 m., sulaukęs 40 metų am
žiaus, gimęs Šiaulių mieste, 
Clhicagoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Bessie, suniks Jonas 11 
m., Jurgis 10 m., Charles 8 m., 
Edvardas 4 m., pusbrolį Jonų 
Plaskunas, o Lietuvoje motinų, 
3 brolius ir 3 seseris. Kūnas 
pašarvotai randasi 3726 Wall- 
ace St.

Laidotuvės įvyks Tfeičudieny, 
Spajių 3 dienų, 8 vai. iš ryto 
iš namų į Šv. Jurgio Bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingas pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jurgio Plaskuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, vaikai ir pusbrolis*

Laidotuvėse patarnauja gra
belius L J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

A + A
JONAS STOŠKUS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu Rugsėjo 29 dienų, 5 valan
dų ryto, 1928 m., sulaukęs 41 
metų amžiaus, gimęs Ilakių 
parap,. Skipstių kaime, Kau
no redyboj, Telšių apskrityje. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Liudvikų, 4 dukteris: 
Marijonų 13 m., Liudvikų 9 
m., Josephiną 8 metų ir Ele
ną 6 metų, 8 bi'oliuH Antaną, 
Liudvikų ir Klemensų ir Lie
tuvoj motiną ir seserį Oną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
1459 So. Union Avė.

Laidotuvės įvvks Utarmin-I 
ke, Spalio 2-rą dieną, 8:30 
vai. iš ryto iš namu į Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už včlionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Stoškaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti, 
jam paskutinį patarnavimų ir. 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Moteris, Dukterys 

ir Broliai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Butkus Co., Tel. Canal 
3161.

STANISLOVAS GA1L1UNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 28 dienų, 11:45 vai. ry
te 1928 m., sulaukęs 48 metų 
amžiaus, gimęs Mažeikių apsk., 
Sados parap., Pasiogės kaime, 
Amerikoj išgyveno 26 metus. 
Paliko dideliame nuliudime bro
lį Kazimierų, seserį Domicėlę 
Lietuvoj. Laidotuvėmis rūpina
si Jonas Gintalas. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2418 W. 45th 
Street.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Spalio 2 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Gailiu- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

IGNACAS CIBULSKIS*
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 29 dienų, A.0:30 valan
dų vakare 1928 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Vilniaus rėdyboje, Trakų pavie
te, Senų Kietaviškių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime bro
lį Karolį.

A. a. Ignacas Cibulskis išgy
veno Amerikoje 17 metų. Kū
nas pašarvotas, randasi brolio 
namuose, 4609 So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
spalių 3 dienų, 2 vai. po pietų 
iš namų į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi A. a. Ignaco Cibulskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nulindęs lieku,
brolis Karolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius L J. Zolp, Tel... BoUJe- 
vard 5203.> i L i r’ 1

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterį

Musų patanjav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 / ubui™ Avė.
CHICAGO. ILS.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
3RAB0RIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabu iždirby- 
iUa.

OFISAS: 
668 W. 28th Street 

Tel. Canul 6174 
S K Y R r U Si 

3238 S. Halsted St- 
Tel. Victorv 4088

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo ’LJ 12 vai. dienos ii 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

___ Lietuvės Akušeres
Phono Vfctory 4952 

MKS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUšERKA

3252 South Halsted Street

Viriui Universal 
Stato Bank

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenee 
Telefonas Boulevard 7820 

Itesn 6641 South Aibany Avenue 
ItL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedilioj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115

Ofioo Ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Rea. 3201 South Wall«ce Street

Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priei gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dykų pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbų. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vat vakare.

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

■Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart tvantadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedilioj pagal sutarti

Rea. 6660 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso l’hone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. !U.

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va> 
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Canal 0523

"7

A. MONTVID, M. D.
1579 Mihvaukee 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 
UltraviolėtinS tviesa ir diathermią 

------------------------------------------------------------

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTA8 
4645 South Ashland Avense 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

TeL Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nūn 6 iki 9 vai vak,

> 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, ka
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
pįarktikos.
Jei abejoji apie savo akis, cik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

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.

Ofiso Tel. Victorv 7188
Re z. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Uabited SU

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phoue Kenvvood 17b2

DR. P. P. ZALLYS
DENT1STAS 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir motoru 
senas žaizdas, ligas rectal
Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND SiATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 16 
Nedilioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

”doeržmawT
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir - vaikų pagal nauiau- 
■ius metodus X-Ray ir kitokius elek
trom prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SU netoli Morgan Sfc. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Jeigu neatsišauks, tai lauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soath Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvrsr

Res. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
JResidence Tel. Fairfax 6358

Advokatai

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

Pžtnyčioi
— - - - - - ■ ■ I— .

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Caeai 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

-nTGUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

2323 South Halsted Si, 
Tel. Boelerard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžienas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Roora 211) 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. neo 7-1 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9690

A. SLAKIS~
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We»t Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyda Parfr 8895

J. P/WXITCHEŠ“ 

Advokatas
10756 So. Michigan Avc.

Tel. Pullmsn 5950
Namų Jei, Pullman 6377 i
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ŽINIOS

Iš politikos lauko
Kandidato į pavieto rekorderius

pareiškimas
Republikonų kandidatas į pa- 

vieto rekorderius, John W. Ja- 
ranowski, sakosi pastebėjęs vie
name didžiųjų miesto dienraščių 
editorialą, kuriame buvo pa
tiektos neva jo, kandidato į pa
vieto rekorderius, nuomonės. 
Kadangi jo nuomonių nebuvo 
klausta gvildentais tame edito- 
riale klausimais, tai John W. 
Jaranowski mato reikalo išdės
tyti savo, kaip kandidato, nuo
mones svarbiais rekorderio ofi
sui klousimais. Jisa sako:

Pirmas. Aš pripažįstu reika
lingumą autonomijos Cook pa
vietui. Aš taipgi esu šalininkas 
trumpo baloto (short ballot), 
būtent to, kad visi valdininkai, 
atliekantys grynai ofiso dorbą, 
turėtų būti skiriami, o ne ren
kami. Aš todėl skelbiu reikalin
gumą 
taisą,
tu i autonomiją ir 
tame paviete renkamų valdinin
kų balotą tuo, kad visi • asme
nys, atliekantys tik raštinės 
darbą, butų skiriami darbui, o 
ne renkami.

priimti konstitucijos pa- 
suteikiančią Cook pavie- 

sumažinimą

IPactfio and Atlantic Photo]

Yendra Vanek, kuri yra skai-

Antras. Jau miręs Joseph 
Haas, kaip Recorder of Deeds, 
agitavo už tai, kad taptų išleis
tas pilietinės tarnybos įstaty
mas (Civil Service I^aw). Da
bartinis vyriausias Cook pavie
to ekzaminieris dokumentų, pa
rodančių savasties teises, kartu 
su civilėmis organizacijomis 
agituoja už išleidimą pilietinės 
tamyl)os įstatymo. Aš pasiža
du, jeigu tapčiau išrinktas kaip 
Recorder of Deeds, daryti visa, 
kas bus mano galioje, idant iš
leidus civilės tarnybos įstaty
mą. Aš manau, kad Chicagos 
laikraščiai privalėtų gauti tokį 
jau prižadą iš visų kitų kandi
datų, ieškančių ofisų Cook pa
vieto valdžios įstaigose.

Trečias. Aš skelbiu reikalą 
Torrens sistemos, pačių žmonių 
sistemos, garantijai dokumentų, 
parodančių savasties teises na
mų valdytojams Cook paviete. 
Aš pasižadu daryti visa, kas 
bus mano galioje, kad paskati
nus priimti Torrenso sistemą.

Ketvirtas. Kaip žmogus, ku
ris turėjo pasisekimą savo pri
vačiame biznyje, aš įvesiu Re
korderio of Deeds ofise tokį 
pat našumą, mandagumą ir 
darbštumą — visa tai, kas tei
kia pasisekimo privačiam biz
niui.

din, pirmininkas Pioneer Press 
ir Dispatch Tarybos; Charles 
W. Gordon, pirm. Gordon-Fer- 
guson Kompanijos, furniture iš- 
dirbystės; Marlin R. Brown, 
vice pirm. First National ban
ko St. Paul mieste; C. M. Case, 
pirm. Atlantic Elevator Kom
panijos; Harry Piper, vice pirm. 
I^ane, Piper ir Jaffray invest- 
mento brokerių St. Paul ir New 
Yorke; Alexander Ostrom, ka
pitalistas ir buvęs pirm. Scan- 
dinavian Trust Kompanijos, 
New Yorke. dabar gyvenąs St. 
Paul mieste.

Sugautas italas, kurio 
farmoj laikyta pavogtas 

Ranieri vaikas
Herrine, III., areštuotas An- 

drew Cappellano. Jis yra kalti
namas tuo, kad jo farmoj, neto
li nuo Bourbonnais, III., laiky
ta italionukas, Rilly Ranieri, 
kurį banditai buvo pavogę ir 
už kurio paliuosavimą iš vaiko 
tėvų reikalavo $60,000. Cappel
lano tečiaus neprisipažįsta kal
tu esąs.

Manoma pradėti $10,000 
miesto darbas

Pasirašo John W. Jaranovvski

AL SMITH LAIMI STAMBIŲ 
BIZNIERIŲ PARAMĄ

Demokratų partijos centran 
kasdien ateina įdomių žinių iš 

Tikimąsi, kad į mėnesį, kitą 
laiko prasidės $10,000,000 dar
bai’ i,vedus tunelius ir pastačius 
tiltus sujungimui kelių per Chi- 

.^cagos upę. Darbo atlikimas kaš
tuosiąs miestui $9,663,000.

visų šalies kraštų apie biznie
rių, pirmiau simpatizavusių re- 
publikonams, persimetimą už 
gub. Smitho išrinkimą į prezi
dentus.

Įsitikinę, kad vedant admi
nistraciją tokiam valdininkui, 
kaip gub. Smith, biznis butų 
daug saugesnis, ne kad buvo 
pastaraisiais metais, biznio va
dai daugely miestų kuria taip 
vadinamus ‘‘Smith clubs”, ku
riuose didumą narių sudaro re- 
publikonai.

Pastaromis dienomis toksai 
klubas susikūrė Minnesota val
stybėje. St. Paul mieste žymus 
biznieriai, kurių nei vienas pir
miau nebuvo pastebėtas vei
kiant demokratų partijos nau
dai, suorganizavo skaitlingą 
“The Ali Party Smith Club”, 
kurio valdybos nariai daugumo
je yra republikonai, stambus 
biznieriai.

Kuone milionas užsire
gistravo šeštadienyje
Pereitą šeštadienį 882,212 

ypatų užsiregistravo, idant ga
lėjus balsuoti 6 dieną lapkričio 
prezidento rinkimuose. 1924 me
tais, tai yra laike paskutiniojo 
registravimosi prezidento bal
savimams užsiregistravo tik 
568,869 ypatos. šiemet užsire
gistravusių skaičius 313,343 di
desnis, ne kad keturi metai at
gal.

Bridgeportietis užmuš
tas auto nelaimėje

George Pluskowski, 43 metų, 
gyv. 3726 Wallace st., tapo su
žeistas pereitą penktadienį. Ant 
jo užvažiavo trokas, kurio šofe
ris buvo James Barry, 736 East

Tų biznierių eilėn įeina: C. W. BSth st. Nelaimė atsitiko ties 
Bunn, vice pirmininkas North- 37-ta ir State gatvėmis. Plus- 
ern Pacific Railway; W. P. kowski mirė.

Stiklus suvalgė
Advokatas užvedė bylą teis

me varde savo klijento, Hobert 
C. Durnas, prieš Ontra restora
ną. Advokatas ieško $100,000. 
Jisai kaltina restoraną tuo, buk 
jo klijentas, Durnas, kartu su 
taniais (aiskrymu) gavęs maltų 
stiklų. Delei tokio valgio Dū
mas sirgęs per dt vynius mėne
sius..

I -----------------------

Areštuota 80 ypatų

Policininkai padarė keletą už
puolimų ant ištvirkimo ir gemb- 
leriavimo namų. G0 ypatų areš
tuota.

tomą gražiausia Čekoslovakijos 
mergina, šiomis dienomis ji at
vyko j Ameriką.

Kenney, vice pirmininkas Great 
Northern Railroad kompanijos; 
(šiedu yra vice-pirmininkais ir 
viršminėto kliubo); C. K. Blan-

Pašovė už kosėjimą
Georgo Skavvarek, 34 m., gyv. 

1714 VVest 44 st., kratė pele
nus eloj ties savo namais. Pri- 
kvėpavęs pelenų Skavvarek ėmė 
čiaudėti. Jo kaimynas iškišo 
galvą per savo virtuvės langą 
ir paprašė nutilti. Bet Skawa- 
rek sijojo pelenus ir čiaudėjo ir 
kosėjo. Tada kaimynas pasiė
mė revolverį ir paleido kulką į 
Skawareką “dėl šventos ramy
bės“. Skawarek tuojau liovėsi 
kosėjęs ir čiaudėjęs. Bet kaimy
nas ramybės nerado. Policija ir 
dabar tebeieško jo.

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

Educational
Mokyklos

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 8932

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

grarąatikos, sintaksės, aritmetikos, 
{knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
l mokslo takų. Musų mokyklos nauja 
■istema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą į devynis mėne 
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 

i jau tūkstančiai lietuvių i«ijo mokslus, 
i Ateikite įsirašyti šiandien ir jum* 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- 

i te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 Sa. Ilahted St.. Chicago, III

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Mlscellaneous
Įvairus

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcliff 7573 office 7451 
Vernon Avė.

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 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

Business Service
Biznio Patarnavimai

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 6111.

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Vipfnry 9684.

SKOLŲ IšKOLEKTAVTMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU • *

Roo m 801 
168 W. Washington 

Main 4020

Business Service
Biznio Patarnavimas 

Bridgeport. Painting 
& Hardware Co. 

tfalevoj&m iv pupieruojam. Hilai* 
kom malevą, popierą, stiklus ir L t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS. Sav.

CH. SYRT0WT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI 
ROT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

TAISOM STOGUS, 3 taisymai $4. 
Stogus sutaisom. Mes einame vi
sur. Darbas garantuotas.

7752 Ručine Avė.
Tel. Triangle 5032

EXPERTAS BADIO 
TAISYMO

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
S te w art 2992

po 6 vai. vakare Englewood 2544 
f-------------------------------------------------

MES darome pirmos klesos kar- 
Eenterio, plumbeno ir apšildymo dar

us: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicugoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckinghum 5037

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.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi
žinok it su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bersliire 1321 
MB. PARIS

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKI'!’ PINIGŲ

Mes pastatysim ir finansuosim pas
tatymą bungalow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

ŲUALITY CONSTR. CO., 
4538-10 Adison Avė. Avenue 4718

Financial
________ F i n anaai - Pa ■ k oi o ■________

Mes dirbame ir perka
me! ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

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

1618 W. 18th St.
I. F. Dankovvski, pres.

• C. T. Dankovvski, ižd.

Morgičiai pirmi ir antri 
0 nuošimčiai* padaromi | M 

valanda*. 
Musą iilygo* bua jum* naudingo*. 

Kreipkite* pa* 
M. J. KIRAS, 
6881 So. Halited St

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 6798-6716

-------- .... , .. -

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jum* $100, $206 
arba $800, Imam* legali nuošim
ti. Pinigui gausite Į 12 valandą. 
Industrial Loan Service 

17W> W. Chicago a™,, 
Kampa* Harmiout* Ava.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Financial
Finansai-Paskolos

BE KOMIS,O 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

51/0% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu 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.

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ
S/ J. SERAFINSKI
2549 Milvvaukee Avenue

Tel. Albany 6369

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’/a nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Personai
________ Asmenų Ieško__________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 \V. Chicago Avė. 
Mept. 7 

Chicago, III.

IEŠKAU KONSTANTINO 
TRANCIŠKO, paeina iŠ Taura
gės parap., Kaziškės kaimo, gy
vena Brighton Park apielinkėj. 
Yra labai svarbus reikalas, tad 
prašomas skubiai atsiliepti. Jo
nas Karbauskas, Hemlock 5365.

PAIEŠKAU Kostanto Palubeckio,. 
Gyveno CiCeroj. Yra svarbus reika
las. Prašau tuojaus atsiliepti. 'Pranas 
Klijunas, 3221 Crystal St.

Help VVanted—Malė
.,, j
REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjat au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit Šį skelbimą.

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

PROGA lietuviams su plačiomis 
pažintimis. Gero budo, gerų papro
čių, užimti gerą vietą. NAUJIENOS, 
Box 1118, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
pastovus darbas, gera mokestis. Šan
čius lai neateina. 717 Maxwell St., 
Tel. Canal 1728.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA 60 moterų dirbti prie 
bildingų naktimis — 6 valandas. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
Ateik prisirengus darban. GRAHAM 
EMPLOYMENT AGENCY, 833 
Milwaukee Avė., kamp. Elston Avė.

PAIEŠKAU senyvos moteries prie 
dabojimo mažo kudykio. Duosiu kam
barį, valgį ir guolį, o su mpkestim, 
susitarsiva. 4312 So. Ashland Avė.

REIKALINGA ženota moteris ir 
mergaitė dėl pakavimo saldainių nak
timis, valandos nuo 6 vai. vakare iki 
2 iš ryto. Kreipkitės prie Superinten
dento, 227 N .Austin Avė., 5-tas auk
štas.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos,' šviesus, 

furnisu apšildomas ir arti gatve
karių linijos. Atsišaukite 5547 N. 
Austin Avė., Tel. Pensacola 1255.

PARENDAVOJIMUI kambarys, 
garu šildomas, šviesus, vienas blo
kas nuo gatvekarių. įšaukite 

Tel. Virginia 0677

For Rent
PAS1RENDAVO.IA 4 dideli šviesus 

švarus kambariai, uždaryti porČiai, 
šiluma, šiltas vanduo, skalbykla. $40 
mėnesiui. 6114 S. Carpenter St., 2 
augštas.

Sewing Machines
Siuvamo* Mašinos

SINGER’IO Ir WIIITF.’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

Musical Instrumente
Mazikoa Instrumentai

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiklj Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
įmokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood SL 

Įmes lubos

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

NORAH LEE 
3941 Roosevelt Road 

Ist floor

Automobiles
- NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bamperiais, si 
spare tire ir su parvežimu $1883.00 
Comander Sedan taipgi su viskuo

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ........................................ $1663.00

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

seno, meldžiu, pamatyti mus, nes 
mos jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

1926 Lincoln Sport Phaeton.... $950
1927 Buick sedan 5 pas.............. $775
1928 Oakland sedan naujas .... $895
1928 Pontiac sedan naujas ....... $750
1927 Chandler luke nauias ....... $700
1928 Essex sedan, kaip naujas $700
1927 Pontiac Roadster ........... $495

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vynj 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 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

PIETINĖS Illinojaus mainos tu
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimą su pristatymu. Del kainų 
ant kitų anglių šauk Boiilevard 
1036.
.-i ....................... - b — '■ —

Business Chances
________Pardavimui Bizniai_______

LAIMĖ LAUKIA ŠIAUČIAUS. Del 
svarbios priežasties parsiduoda labai 
pigiai visos masinos ir kiti reikalin
gi jrankiai.de! taisymo ir valymo če- 
verykų. Labai graži vieta, pigi ren- 
da, ilgas lysas Savininkė bus nedė- 
lioi ant vietos nuo 10 ryto iki 2 
vai. po piet.

4G48 So. Sacramento Avė.

PARSIDUODA soft drink parlor 
siu visais fikčeriais ir staku. Geroj 
vietoj. 4508 So. Laflin St.

BARGENAS. Priverstas parduoti 
groserthę ir bučernę, 4 kambariai už
pakaly pagyvenimui. Kampinis vie
no karo garažas. Biznis išdirbtas 
per 9 metus. Priežastis pardavimo 
pora skiriasi, šaukit vakarais po 
6 arba nedėlioj po pietų.

Lafayette 0826

BARBERNĖ — 2 krėstai, 2 pool 
bolių statai. Važiuoju į Denver, Colo. 
Bargenas. 6606 So. Robey St.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų, yra pagyvenimas užpa
kalyj arba mainysiu ant automobilio. 
Biznis yra geroj vietoj, kam tokis 
biznis reikalingas atsišaukite 2138 S. 
Halsted St.

GERA PROGA dėl gero barberio 
uždyką gauti berbernę. Savininkas 
parduos, renduos ar mainys ant loto 
ar automobilio. Atsišaukite į Nau
jienas, Box 1120,

Real Estate For Sale
'Namai-žemė Pardavimui

NEPRALEISKIT šitą barge- 
ną. Storas ir keturi kambariai; 
skiepas, furnasu apšildomas, ge
ra vieta bile kokiam bizniui. 
Savininkas turi parduoti grei
tu laiku. Mažu jmokėjimu; pri
imsiu lotą, automobilių arba ką 
turi, šauk Lafayette 5313.

Real Estate For Sale
Namai-Ž.emė Pardavimui

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 
bungalovv arba fialą budlnką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare J195.

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

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

Central 3654

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

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

JOHN IBACH 
Real E?f«t«.

E 43 et.
Photo Oakland 4681

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por
ėtas stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa- 

I si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujienas*’, 1739 9. Halsted 
St. Box 11*30.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
2!?! N. Cicero Avė.

F*:’wle 9600

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGAL0W 

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

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola 5900—8200

Avenue 4836

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

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eųuity” ant namo šiaur-vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir mo
kyklos, Northwestern gelžkelio ir 
Milwaukee ir Lavvrence gatvekarių. 
7 kambariai, muzikos kambarys, 2 
aukštų namas, garu šildomas Va- 
por Ileat, gražios dekoracijos. 4 di
deli miegami kambariai, gražus 
įrengimas. Maudynės abiejuose pa
gyvenimuose. 2 karų garažas. Mažas 
[mokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 
5120 Winnemac Avė.

PARDUOSIU $650.00 vertės 4 
kambarių modernišką bungalow už 
$200.00, likusius po $40.00 mėnesy
je su nuošimčiais. Atsišaukite 

10602 So. Aberdeen St.

FLATŲ budinkai pietvakarų pusėj. 
Pardavimui ar mainui 5 flatų na
mai po 5 ir 6 kambarius su Storais 
galutinai parenduoti. Pirmos klesos 
stovyj. 22-ros arti Kedzie Avė., leng
vi išmokėjimai, arba priimsiu tuščią 
arba mažesnį flat bildingą kaipo pir
mą {mokėjimą. A. A. SHEPTENKO, 
6120 W. 22nd St.

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 
6601 So. Western Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 įmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 8 dideli miėgrui- 
miai, įbudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

PARDAVIMUI arba išrendavoji- 
mui — gražus modemiškas bun- 
galow Berwyn’e. Randasi arti mo
kyklų ir transportacijos. Parsiduo
da $1800 pinigais, likusius po $60 
į mėnesį su nuošimčiais.

MANDEL 
Berwyn 441-R

PARDAVIMUI kampinis, 3 augš- 
Čių mūrinis namas su 3 krautuvėm. 
Visos išnomuotos. Rendos $400.00 
mėnesiui. Turiu pigiai parduoti; iš
važiuoju Europon.

1012 W. 18th Street 
8-Čicg lubos iš priekio 
Tel. Roosevelt 4693

jrankiai.de



