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Praloto K. Olšausko
Tolesnė Bylos Eiga

Teisinas žmonių apgultas—Salėj spūstis— 
Pralotas pasirodo salėj—Vienuolės pa
mato savo šefų—Kunigų užuojauta Ol
šauskui

KAUNAS, spalių 2. [“L. 2.”]. 
— Dvyliktų valandų, praloto 
Konstantino Olšauskio teismo 
posėdis turėjo būti tęsiamas to
liau. Visi laukia posėdžio pra
džios. Dabar iš lauko pusės 
apie teismo rūmus žmonių at
slūgę, tačiau kuluarai pilni ir 
nelengva pasiekti teismo salės 
duris. O
teismo salė vėl pilna stačiu ir 

susėdusių žmonių.
Tie patys kunigai, kanaunin
kai, tos pačios damos, ta pati 
visa publika, tik ji daug jud-

pelerina, iš po kurios sužiba 
raudonas šilkas. Apikaklė at
sukta^ užpakalin. Eina stora by
la po pažastimi nešinas ir j 
žmones visai nežiūri. Matyt, 
stengiasi sau sudaryti Įspūd
žio, kad jis vienas toj salėj 
tesąs.

Kai sargyba prisiartino prie 
grotų ir kaliniui .parodė sėstis 
kaltinamųjų suolan, tai pasiro
dė, kad
pralotas Olšauskas nenori sė

stis kaltinamųjų suolan.
Jis priėjo prie savo gynėjo

resnė ir nekantresnė negu iš 
ryto: - Dabar buvo dar pliusas, 
kad
šalia seserų kazimieriečių atsi

rado tipingi Slabados žydų
rabinai.

Jie buvo su jermulkomis ir tarp Imas: teismas jam leidžia sėdė- 
savęs kalbėdami liūdnai linga- H šalia kaltinamųjų suolo, bu
vo galvomis. Seserys kazimie-' tent, užpakaly advokatų. Pralo-
rietės juodais kapišonais iš po 
kurių kyšoja baltų skarelių 
kraštai. Jos taip pat nekantriai 
laukia savo šefo pasirodant, o 
kol kas koketuoju ir akylai 
žvalgosi į šalį. Prie teismo, sta
lo triūsia antstoliai su sekre
toriais ir buvo aišku, kad ne
užilgo turi prasidėti teismo po
sėdis.

Gale teismo stalo sėdi 
trys stenografistai,

kurie kiekvieną žodį užrašys, 
lai, tur būt, pirmas atsitikimas 
musų teismų praktikoj, kad vi
sas procesas butų stenografuo
jamas, kaip lygiai pirmas pra
lotas sėdi kaltinamųjų suole, 
kaltinamas už moters pasmau
gimą.

Toliau už teismo stalo, už
pakaly teisėjų, nustatyta eilės 
kėdžių teisino ir prokuratūros 
nariams susėsti.

Ir štai sučirškia 
mažasis skambutis,

po kurio antstolių sutvarkomas 
teismo stalas, sodinami kaltina
mieji, kviečiami advokatai ir 
vaisi, gynėjas...

Del mažojo skambučio pub
likos
salėj didžiausias įtempimas, 

nes vienas buvo aišku, kad da
bar
praloto Olšauskio pasirodymas 

neišvengiamas.
žmonės visi atsisukę į teismo 
salės duris, pro kurias turi pa
sirodyti nepaprastasis kalinys. 
Ir tikrai po kelių minučių po
licija ir kalėjimo sargybai per 
žmones skiria kelią ir 21:15 
vai.

Teismo salėn Įeina pralotas 
Olšauskis.

Jis žengia labai lėtai, vos ju
da. Veidas išblyškęs ir dažnai 
mainosi iš balto Į mėlyną, iš 
mėlyno Į baltą. Jo sutana su

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; vėsiau į pavakarį; vi
dutiniai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 45° ir 67° F.

šiandie saulė teka 6:06, lei
džiasi 5:04. Mėnuo teka 5:47 
vakaro.

prof. Leono ir, matyt, prašė 
parūpinti jam vietą; benfc šalia 
kaltinamųjų suolo. Prof. Leo
nas kreipėsi į antstolį, antsto
lis susižinojo su teismu ir pra
loto Olšausko noras patenkina- 

tas tuo patenkintas, bet vis 
j tiek nesmagus. Paskui nedrą- 
I šiai
i prastas Olšauskas pirmusyk 

atsisuka j salę
ir daug rimtų pažįstamų veidų 
jam nusilenkia. Tai kanaunin
kai, teologai, bičiuliai. Po re-

.veransy
PraJctui Olšauskui spaudžia 

; ranką arkivy. Karevičius, kan.
Tumas, tėvas jėzuitas 

ir dar vienas kitas jo pažįsta
mas. O salėj luo tarpu didžiau
sia rimtis ir tyla;,-Viri;;atsikrei
pia į pralotą Olšauską’ ir stro
piausiai seka jo judesius, mi
miką, nori nugirsti bent vieną 
praloto kalinio žodį. Bet 
kalinys pralotas Olšauskas la

bai nedrąsus,
j kalba tik pakuždomis. Ir kal
ta lik reikalo spiriamas, ar ke-« 

I no klausiamas kuo trumpiau
siai atsako,

Pagaliau smarkiai 
suskamba didysis skambutis, 
lai ženklas, kad teismas eina. 
Antstolis paduoda komandą, 
publika sustoja ir

Įeina teismas 
praloto Olšausko bylos nagri
nėti.

(Bus daugiau)
-------- ■ T. i < ■■ *a - ' •**

Prohibicjia duoda 
butlegeriams mi- 

lionus pelno
NEW YORKAS, spalių 18'. 

— Prohibicijos agentai, paėmę 
svaigiųjų gėrimų šmugeliuoto- 
jų sindikato lizdą Highlandse, 
N. J., suėmė ir jo vedamas biz
nio sąskaitas. Tos sąskaitos pa
rodo, kad per šešis mėnesius 
sindikatas iš degtinės šmuge
lio turėjo gryno pelno $2,000,- 
000.

Sąskaitos taip pat parodo, 
kad butlegeriai mokėjo dideles 
sumas kyšių vietos policijos 
valdininkams ir prohibicijos 
agentams.

Savo pinigiškas transakcijas 
butlegerių sindikatas vedė per 
septynis Neftv Jersey, Manhat- 
tano ir Brooklyno bankus.

Grįžo “plečkaitininkas”
KAUNAS. — Grįžo iš Oku

puotos Lietuvos plečkaitininkas 
Baublys Juozas, sūnūs Jono. Jis 
yra kilęs iš Perlojaus k- Ned
zingės valsč. Grįžęs savo noru.

INDĖNŲ VASARA 
[Chicago Daily Tribūno leidus — John T. McCiitcheono piešiniai ir tekstas]

—Taip, sūnaiti, lai tikra “Indėnų vasara”. Tik tu dar mažčlis, nežinai, kaip viskas buvo. Matai Indėnų 
vasara tai toks metų laikas, kada indėnai, išsilgę senųjų savo vielų, grjžta į jas savo žaislų žaisti. Grjžta 
visados rudeni.

—Soniai seniai, čia gyveno toki raudoni žmonės, indėnai. Daug jų čia buvo — tūkstančiai, milijonai — 
tų raudonų indėnų, su kuodais ant galvų, su kirveliais rankose... Seniai čia nebeliko jų nė vieno. Visi išnyko

pasišalino išmirė.

—Bet kas metai rudenį, apie šitų ve laikų, jie vėl čia grįžta — ne tie, vadinas, gyvi indėnai,, bet,, taip 
sakant, jų dvasios... Ir dabar čia jų pilna, žiūrėk j laukus, — gerai įsižiūrėk. Matai antai tų įnėlsvą rtiką, 
— skystutėlį lengvutį Pūkų laukuose? Tai indėnai. Vadinas, indėnų dvasios... Nesuskaitoma jų daugybė. Jie 
sulėkė čia, — sulėkė, ir dabar siaučia, žaidžia, šoka,, nekaitriai saulutei šildant. Matai? O tas melsvas rukas, 
kur visus matom, tai vis dvasios... sugrįžusių indėnų dvasios.

—žiūrėk, matai laukuose antai tuos smailius kupstus? Atrodo, kaip kukuruzų gubos, ar ne Tai indėnų 
palapinės. Tu tik gerai gerai įsižiūrėk, sūnaiti. Tikriausios indėnų palopinės. O tas durnu kvapas ore, tai
pareina nuo ugnių, kur jie laukuose kūrena ir apie tas ugnis šoka, sukasi ir pypkes ruko. Kitas pasakys, kad
tai žmonės lapus degina. O tai ne. Tai indėnai savo ugnis kūrena ir aplink jas savo suktinį šoka

—Tu tik ateik naktį, kai ant anų kalnų patekės mėnulis“ ir visi laiukai nušvis mėnesiena, ir tu gražiau
siai matysi ir indėnus, ir smailias jų palapines.

, —Tu, vaikeli, matei, kaip apie šitą laiką lapai ima raudonuoti? Taisdar vienas raudonų indėnų ženklas. 
Mat, kai kurio indėno dvasia, besiausdama ir bešokdama, pavargsta, ji pakyla ir nutupia kur ant lapo pa
silsėti. Bet dažnai lapas neišlaiko dvasios. Jis lūžta ir, plasdendamas, krinta žemėn... Ve, čia vėl vienas 
nukrito. Matai, koks jis raudonas? Tai nuo raudono dažo, kuriuo indėnai tepasi, kai jie ruošiasi į karą.

—Netrukus tie indėnai, vadinas, indėnų dvasios vėl pasišalins. Jos grįš į savo laiminguosius medžio
jamus laukus. Niekas nežino, kur tie jų laukai yra Bet kitais metais, pamatysi, indėnai, vadinas, indėnų 
dvasios ir vėl čia bus; laukai vėl apsidengs melsvu, kai durnai, raku; dvasios vėl kūrens ugnis ir vėl šoks 
savo suktinius, kaip dabar kad daro... - .

Okupantą kareiviai 
palikę Reino krašte 

15,000 vaikų
Vokiečių moterų draugija keta 

skųsti anglus dėl tų vaiku 
išlaikymo I

BERLYNAS, spalių 18. — 
Kaip ekspertai apskaičiuoja, 
francuzų, belgų ir anglų karei
viai, po vienuolikos metų oku
pacijos, palikę Reino krašte 
apie 15,000 pavainikių vaikų. 
Francuzų kareiviai, sako, pa- 
dėdavę motinoms tuos vaikus 
išlaikyti, bet anglų “Tomukai” 
pasirūpinę išsisukti nuo viso
kios atsakomybės.

Pagalbos Motinoms Draugi
ja keta dabar pradėti bylą Lon
done, tuo pagrindu, kad tie 15 
tūkstančių pavainikių vaikų 
yra tiesioginis Versalės trakta
to vaisius, o todėl tų vaikų li
kimas turįs įeiti į reparacijų 
problemą. Kiekvieno tokio vai
ko išlaikymas iki 16 metų am
žiaus pareina po $3000.

Politinės riaušės Bue
nos Airese; vienas 

užmuštas

BUENOS AIRES, Argentina, 
spalių 18. — Prezidento Yri- 
goyeno šalininkams bandant 
vakar išvaikyti demonstraciją 
prieš dabartinę vyriausybę, Įvy
ko čia riaušių, per kurias bu
vo paleista apie, šimtas šūvių. 
Vienas asmuo buvo užmuštas, 
daug kitų sužeisti.

Moterų jury išteisi
no plėšiką ir dar ji 

išbučiavo
DETRO1T, Mich.< spalių 18. 
šešios jau pagyvenusios mo

terėlės, jury’ės nariai, netik iš
teisino plėšiką, jau pirmiau sė
dėjusį kalėjime už plėšimus, 
bet ir išsibučiavo su juo.

Kaltinamas buvo Jack Berke, 
kuris bandė apiplėšti Mrs. An- 
nie Stewart, nedidelės kepyk
los savininkę. Berke turi poli
cijos rekordą kaip jau pirmiau 
dalyvavęs trijose žmogžudy
je ir plėšimuose ir du kar
ti buvo baustas kalėjimu.

Teisme Mrs. Stewart papa
sakojo, kaip rugsėjo 29 dieną 
Berke atėjo į jos kepyklos 
krautuvę ir bandė pasigrobti 
pinigus iš “cash register’io”; 
kaip tarp jos ir plėšiko prasi
dėjo tąsynės ir kaip praeiviai 
gatvėje, išgirdę trukšmą ir jos 
riksmą, atbėgo į pagalbą ir 
Berką suėmė.

Berke prisipažino kaltas. To 
nežiūrint, jury, po kelių valan
dų svarstymo, išnešė nuospren
dį: “Not guilty,” — vadinas, 
“nekaltas.”

Nudžiugęs, Berke strikt iš 
savo vietos ir, nubėgęs į jury’
ės suolus, ėmė bučiuoti posė- 
dininkes, kurios nesigailėjo ir 
jam bučkių.

Visos posėdininkės buvo gra
žiai pasirėdžiusios, taip sakant, 
“society” leidės.

ORANG, Alžirija, spalių 18. 
— Atlasų pakalnėj maurai puo
lė francuzų užsienio legiono bū
rį. 50 legionierių buvo nukau
ti, 21 sužeistas.

Kapitalistas prana
šauja penkių darbo 

dieną savaitę
NEW YORKAS, spalių 18.

— Žinomas finansininkas John 
K.«*»Raskob, demokratų nacio
nalinio komiteto pirmininkas, 
savo straipsny paskutiniame 
North American Revievv sąsiu
viny sako, kad per ateinančius 
kelerius metus visose didžiulė
se pramonėse Amerikoje bu
sianti įvesta penkių dienų dar
bo savaitė.

Raskob sako, kad pats rei
kalas priversiąs tatai padaryti
— reikalas duoti daugiau at- 
laikio darbininkams kaip var
totojams, kad jie galėtų su
vartoti, ką patys pagamina.

Ukmergėj, “lenkų mies
te”, lietuviai lenkus 

banytija
Varšuvos PAT (lenkų tele

grafo agentūra) skelbia šito
kią naujieną:

“Ukmergės mieste, kuris šian
die priklauso Lietuvos, bet ku
rio gyventojų dauguma yra 
lenkai, lietuvių šovinistai pra
dėjo agitaciją prieš vartojimą 
lenkų kalbos vietos bažnyčio
se. Jie įspėjo vyskupą, kad su
kelsiu avantiūrų bažnyčioje, jei 
jų reikalavimai nebusią paten
kinti.”

PERU, Ind., spalių 18.—še
ši banditai puolė vietos First 
National banką ir pabėgo su 
$50,000.

MacDonaldas ketina 
kalbėtis su Fransija, 
Italija ir Japonija

Pasikalbėjimai busią taipjau 
atviri ir nuoširdus, kaip kad 
su Jungtinėmis Valstybėmis

OTTAWA, Kanadą, spalių 
18. — Kalbėdamas iškeltame 
jam vakar vakarą pokyly par
lamento rūmuose, Britų prem
jeras MacDonald pasakė, kad 
jo misiją į Jungtines Valsty
bes buvus tik geros valios mi
sija, be jokios intencijos dary
ti kokias nors sutartis, nes, sa
kė jis, be Jungtinių Valstybių 
ir Didžiosios Britanijos pasau
ly yra dar kitų valstybių, ir 
nei Washingtonas nei Londo
nas negeidžią savo valią dik
tuoti pasauliui.

MacDonald pasakė, kad pe
simistiški (bangai nepatarę 
šaukti penkių valstybių juros 
nusiginklavimo konferencijos, 
sakydami,’ “kad" kitos valstybes 
pakvietimo nepriimsiąnčios.

“iBet,” sakė Britų premje
ras, “aš niekados nebuvau pe
simistas, ir dabar man maldhu 
pastebėti, kad kiekviena val
stybė, kuri buvo kviesta, jau 
davė atsakymą mielai sutikda
ma dalyvauti konferencijoje.

MacDonald pasakė, kad, grį
žęs Į Londoną, jis tuojau pra
dėsiąs pasikalbėjimus su Fran- 
cija, Italija ir Japonija tokiu 
pat nuoširdžiu, laisvu ir atvi
ru budu, kaip kad vedęs pasi- 
kalbejintiis su Jungtinėmis Val- 
stybėfnis. ■

Kanados premjeras Mack<-n- 
zic King. užtikrino Britų prem
jerą, kad Kanados žmonės vi
sa širdimi pritaria jo taikos 
programių.

Rinkimai į savvaldybes
KAUNAS. — Kaip teko pa

tirti iš tikrų šaltinių, Pil. Aps. 
Departamento aplinkraštyje ap
skričių viršininkams yra įsa
koma pravesti seniūnų ir se
niūnijų Įgaliotinių rinkimus li
gi spalių mėn. 20 d., viršaic'.ų 
— ligi lapkričio 15 d. ir ap
skričiu valdvbų ligi gruodžio 
1 d.

Lietuvių
Valanda

iš Radio WLS Stoties 
345 metrų—870 kilocycles

Antradieny, 
Spalio 22,1929 

nuo 8:00 iki 9 valandai vak.
(Central Standard Time)

PROGRAMAS

Dainos ir Muzika

Voldemaro 
šalininkai 

areštuojami
SUIMTA APIE 30 ASMENŲ, 

ŠAULIŲ IR “GELEŽINIO 
VILKO” NARIŲ

Ką tik gautas Berlyno Vor- 
vvaerts praneša žinią iš Kauno, 
kad trečiadienį ir ketvirtadie- 
nj, spalių 2 ir 3 dd., buvo su
imta apie 30 nuversto prem
jero Voldemaro Šalininkų.

Areštuotieji daugiausia buvo 
šauliai ir Voldemaro fašistinės 
“Geležinio Vilko” organizacijos 
nariai. Suimtas taip pat vienas 
buvęs Voldemaro adjutantas.

Gamtos žaidimas
22 menesių mergaitė visar su

brendusi moteriškė

Iš Belgrado, Jugoslavijoj, 
praneša, kad Mazdano ' kaime, 
Milanovazo apskrity, vieno ūki
ninko šeimoj yra kūdikis, z22 
mėnesių mergytė, kuri betgi 
fiziškai yra visai subrendus 
merga. Kūdiky anksti pasireiš
kė normalus kimo plėtojimus, 
taip kad jau prieš keletą mė
nesių ji turėjo krūtis ir kitus 
pilnai subrendusios moteriškės 
kuųcr. ypatumus.

Prietaringi kaimynai norėjo 
tą kūdikį užmušti, rokuųdami, 
kad tai -esąs velnio padaras, 
bet laimė, kad apie tai sužino
jo gydytojai ir tą gamtos įdo
mybę išgelbėjo. Mergyte bus 
pargabenta į vieną Belgrado 
kliniką tirimui.

Kompanijos šoferis din
go su $63,000

NEW YORKAS, spalių 18. 
— Policija ieško vieno Ray- 
mondo Gallaghero, Brinks Ex- 
press kompanijos šoferio. Va
kar jis vežė j banką depozi- 
tucti pinigų ir dingo su $63,- 
000. šarvuotą automobilį, ku
riuo jis vežė pinigus, vėliau 
rado gatvėj pamestą.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Neprotingas Priekaištas
Ir klerikalai, ir nacionalistai, kad nusistatymo pakeitimas vi- 

ir taip vadinami nepartyviai 
spaudoj ir žodžiu daro išmeti
nėjimus socialistams už “išpe- 
rėjimų bolševikų”.

Paprastai “išperėtų” vaikų tė
vai myli, jis yra kiek nors pa
našus į juos; jie jį augina, gi
na ir nori, kad jis gyventų. Ga
na keista, kad “išperėtų” bol
ševikų socialistai visai nenori 
pakęsti, prieš juos veda aš
tresnę kovų, negu kitos parti
jos, pats bolševizmas yra dau- verčia jį protauti jau kitaip už 
giau panašus į fašizmų ir kle
rikalizmų, negu į socializmų; 
sutartis su bolševikais kai ka
da daro ir monarchistai, ir pa
tys bolševikai nepuola taip ar
šiai nė vienos kitos 
kaip jie puola socialistus.

Šitokis reiškinys 
mas ir reiškia, nėra 
žmonijos gyvenime, 
kartais pakeičia savo 
pilnai ir išeina kovoti prieš tai, 
kų pirma skaitė šventu. Imki
me relginių žmonių susiskaldy
mus' į sektas ir jų net kruvinas 
kovas. Milionai buvusiųjų ka
talikų atskilo nuo Romos papos 
bažnyčios ir ėmė jų kritikuoti, 
prieš jų kovoti, jų niekinti ir 
neretai šmeižti. Ar maža žmo
nių meta visokių religijų ir 
pradeda kovų prieš visas reli
gijas ir jų bažnyčias? Jų tar
pe rasime ne tik buvusių fana
tikų, bet kunigų ir vyskupų. 
Ką bendra beturi taip vadina
ma. V>edievyL>e su religija? O 

vienok netoli visi bedieviai yra 
buvę religiški žmonės. Ar gali
ma išmetinėti bažnyčiai, kad ji 
išperėjo bedievius? Ne bažny
čia atėmė nuo jų religijų, o jų 
pačių skirtingas protavimas.

žmonės negema nė katalikais, 
ne bedieviais, nė socialistais,*nė| 
bolševikais, nė sandariečiais, nė 
kitokiais. Auklėjimo ir draugų 
įtaka, socialu būklė, apšvieta 
arba jos stoka, patyrimai ir 
p’aties asmens samprotavimas 
pakreipia žmogų prie vienokio 
ar kitokio nusistatymo. Tūli | 
žmonės yra pastovus, nes* jie lo “išperėti 
nepraryja bile kų naujų urnai, ir taip yra gana, 
o tiria, tėmija, svarsto ir kada socialistų partijų atsitraukė ne
pilnai įsitikina, kas teisinga ir maža narių, kurie virto bolševi- 
loginga, tik tuomet pakrypsta kais. Pas bolševikus' atėjo ne- 
ton pusėn. Kitiems užtenka j maža ir monarchistų (ypač Ru- 
mažo Įvykio, kad metus viskų,! sijoj), ir katalikų, ir sandarie- 
kas pirma buvo brangintina ir čių, ir aidoblistų, ir anarchis- 
šventa.

Neprotinga butų tvirtinti, Lietuvių Socialistų

suomet yra smerktinas. Juo 
ilgiau gyvename, tuo daugiau 
■išmokstame ir patiriame. Pa
čios' apystovos pasikeičia ir rei
kia jas suprasti ir mokėti riš
ti klausimus sulig jų. Kas be 
svarbių priežasčių maino Savo 
nuomones, ta vadiname vėja
vaikiu, su juo nėra galima pa
sitarti ir susitarti, nes mažas 
incidentas, vidurių sukietėji
mas, neramus nakties' miegas

dienoš-kitos. Negalima pagirti 
ir tamsumo tų, kurie ir mo
kinami nieko naujo neišmoks
ta, kurie prieštarauja logingam 
argumentui, nenori matyti pasi- 

partijos, j keitimų gyvenime, o griežtai 
stovi vienoj vietoj, neturėdami 
pateisinimų tokio elgesio.

Mes kartais kritikuojame 
žmones už neprotingų nuomonių 
kaiteliojimų, kartais smerkia
me konservatorius. Kartais kri
tikai klystame, kartais kriti
kuojamieji yra kalti. Prievarta 
nė nuomonių pakeisi nė kriti
kos nesustabdysi. Tiesa, ji bu
vo ir yra vartojama, vienok ti
kslo niekad nepasiekia. Eretikai 
buvo ir kankinami ir deginami, 
vienok iš to nieko neišėjo. Ru
sijoj bolševikai kaip prieš reli
gijų nekovoja, vienok milionai 
žmonių jos nepameta.

Vadinasi, niekas neturi mo
nopolio ant žmonių nuomonių, 
ant jų nusistatymų.

Ir pas socialistus atėjo ir at- 
ei-na žmonių, kurie pirma nebu
vo socialistai. Vienus jų “iš
perėjo’’ demokratai, kitus re- 
publikonai, trečius tautininkai, 
ketvirtus katalikai, penktus 
protestonhi ir t.t. Kada socia
lizmų jie mato esant teisingu 
mokslu ir žmonijai naudingu 
judėjimu, jie ateina pas socia
listus. Kurie laikui bėgant 
pradeda manyti, jog jie klydo, 
tie grįžta prie savo senų nuo- 

paseka kų naujų.
socialistų 

Socialistai neturi tiks- 
sau priešų, nes jų 

Tiesa, nuo

nėra pir- 
keistas 
žmonės 

nuomones

Amerikoj, kurioj buvo jau virš 
6 tūkstančių narių. Nenorma
lūs gyvenimo apystovos karo 
laiku sujudino žmonių protų ir 
daugelis jų pakrypo prie socia
lizmo, nors labai menkų supra
timų apie j j teturėjo. Jų pro
tas buvo nenusistovėjęs, netu
rėjo orientacijos'. Užpludd jie 
socialistų organizacijų, bet vi
sai lengva buvo juos pakreipti 
ir kur kitur. Bolševikų karštos 
frazės, pasižadėjimai ir skymai 
—ir šitie žmonės jau pas bolše
vikus. Pas socialistus jie buvo 
tik perėjūnai. Net ir bolše
vikai jų nesulaikė ant vietos: 
iš 6,000 pas bolševikus dabar 
beliko nedaugiau 500. Tie keli 
šimtai užsilikusių bolševikų s'a- 
vo didžiumoj niekad nėra buvę 
socialistais ir nėra priklausę 
socialistų organizacijai. Mažu
ma dabartinių bolševikų, tiesa, 
yra buvę socialistų organizaci
joj, bet ir joje būdami jie daro 
suirutes, stengėsi iškreipti or-4 
ganizacijų iš jos socialistiško 
nusistatymo, darė suokalbius 
prieš jos rimtus darbuotojus, 
netaktingai puolė ir šmeižė ki
tas organizacijas ir jų veikėjus. 
Jiems buvo ne vieta pas socia
listus, todėl vieni tapo prievar
ta išvaryti, kiti patys pabėgo.

Jeigu jau kaltinti socialistus 
už ko nors “išperoj imą”, tai 
primesti galima sandariečiams, 
nes retas dabartinis ir buvusis 
sandarietis nėra vienu laiku bu
vęs socialistų organizacijoj. Pa
tys darbštieji, patys žymieji 
sandariečiai yra buvę gana 
darbštus socialistai. Jų nuo- 

mončs pasikeitė ir jie įsikūrė 
savo organizacijų. Vienok ir 
sandariečių kaip ir bolševiku 
socialistai neturėjo tikslo “iš
parpti” ir neperėjo. Kas prade
da nesusitaikyti su socialistų 
organizacijos dėsniais, tam

atdaros durys iš jos išeiti ir 
dėtis ten, kur jis nori. Kada 
pasitraukusieji arba nebuvusie
ji musų organizacijoj žmonės 
sukuria savo organizacijas, mes 
jas užginame tiek, kiek jos 
mums išrodo geros ir kritikuo
jame viskų joše, kas mums iš
rodo negera. Per Lietuvių So
cialistų Sąjungų yra perėję keli 
desėtkai tūkstančių lietuvių. 
Čia daugelis jų išmoko ir įpra
to skatyti, mokintis, plačiau 
protauti ir būti civilizuotais 
žmonėmis ir džentelmonais. Vi
si žino tų faktų, kad netoli visi 
buvusieji socialistai nors pasi
traukė iš organizacijos, vienok 
iki šiol pasilieka nepartyviais, 
dažnai socialistų šalininkais. 
Net ir keli tūkstančiai tų, ku
riuos buvo nusivedę bolševikai, 
pasitraukė nuo jų ir tapo4 jų 
priešais. Su buvusiais socialis
tais, išėmus mažų skaitlių subol- 
ševikejusių, ne tik galima susi
tarti bendram darbui, o ir ma
lonu turėti reikalų ne tik socia
listu, o ir kitokių pažiūrų žmo
gui. Taigi socialistai “išperė
jo” labai didelį skaitlių gerų 
žmonų, gerų lietuvių ir niekuo- 
mi neprisidėjo prie bolševikų 
“perėjimo”, o 'smerkė ir kriti
kavo juo.4 iš pat pradžios ir aš
triau kovoja prieš juos, negu 
visos' kitos srovės. Ir bolševi
kai nuo pat savo atsiradimo iki 
šiol veda aštresnę kovų prieš 
socialistus, negu prieš bile kų 
kita, žilių Antanas.

Įįgįjs, spalių 19, 1929

Petrienė, — As labai džiaugiuos su 
Atwater Kent Radio, kurį tik ką pirkau 
iš Didžiausių Lietuvių Radio ir Rakandų 
krautuvių, The, Peoples Furniture Co. 
Setas labai gražiai grajina ir dailiai at
rodo; atvežė greitai ir įrengė namuose. 
Mes taipgi dairėmės kitose krautuvėse^ 
bet mano vyrui ir man labiausiai patiko 
“Peoples,” nes čia žmonės patyrę, man
dagus, teisingi, ir davė daug geresnę 
kainą, kaip kitur.”

“Taip, ir mes eisime ten pirkti sau r
rasti atsakomingėsnės krautuvės kaip “Peo’nl^, mes negalime 
lankiusi kaiminka. pies> ’ — atsakė atsi-

—Tai toks žmonių išsireiškimaas yra šianrT 
Peoples Krautuves. nclle kurie tik žino

m.
Kviečia Lietuvius pamatyti ir išgirsti nmr

METŲ MADOS JUs ateinančiU

Atmater,

Radi o

* 
parodėm

padarė,,. $4,500.

PERDAUG ILGAI
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t

rupestin- 
šeimynos

pasidarė
$50.00...

tų ir valkatų. Imkime kad ir 
Sujungę

moniu arbav

Jie ir vėl pasidaro
priešai.

Yra apskaičiuojama, kad devyni 
nepalieka
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Box 1134. NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St.

Vardas

Adresas

3514*16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

___ • better
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DIREKTORIAI-SAVININKAI
M. KEŽAS, J. A. KRUIZAS. J- NAKROS1US, V. MAKAVETSKAS,
S. KRUKAS, A. LAPENAS, D. ŽEMAITIS.

' '7- '

SIUSKIT PER
NAyjIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Tarpe desėtkų skirtingų madų, Atwater Kent j.
rasite musų krautuvėse už prieinamesnę kaim •ra.v *r kitokių 
resniu patenkinimu. * ,r išlygas, su ge-

JIE VILKINA

iš dešimties žmonių 
TESTAMENTO.
žmogus, kuris tikrai 
gai apgalvoja savo 
ateitį, pasirūpins, kad TESTA
MENTAS butų parašytas advo
kato ir jis paskirs atsakomingų 
globėją, kokiuo yra šis bankas.
Del savo šeimynos labo padary
kit tai dabar ir jeigu jus dar 
nesate padarę savo TESTA
MENTO, jūsų advokatas yra 
tinkamiausias žmogus Testa
mentui parašyti.

Peoples SKational Bank
and \7rust Cotnpany

47TB STREET AND ASHLAND AVENUE

DIDELIS BANKAS
ant kampo

St. ir Ashland Avė.
žinomas bankas tarpe lie-

> tuvių visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

:47th

Beniamin Franklin
F J?'Sako, kad Geras Investmentas yfa Geriaus, 

negu Viso Amžiaus Taupirtimas
Musų institutas yra biznyje arti 

' 100 METŲ.
Per tą laiką mes pardavėm daugeliui tūkstančių žmonių ir 

jiems, kaip atsiekti

Pasisekimą ir Gerovę.
Mes paduodame žemiau tik kelis atsitikimus, kur žmones 

pinigų musų pagelba.
Mę. C. S. Freeman, .6810 Fullerton Avė., pradėjo su 

Pasekrriės i 10 metų... $60,000.
Mr. G. Cassim, 2527 Newcastle Avė., pradėjo su $20.00... Pa

sekmės j 10 metų... $4,500
Mrs. Gertrude Gerard, 4354 Nevvcastle Avė., pradėjo su $80.00... 

Pasekmės j 6 metus... $7,000.
Mr. M. Frankanbusch, 2419 Nevvcastle Avė., ant $400 cash in- 

vestmento j metus laiko
Darykite bizni uit viena iŠ 

taigų Chicagoje. Reikalaukit 
neprlksiirnatc ant savęs jokių

seniausių ir labiausia finansiniai atsakomingų js- 
eirkulioriaus ir nemokamų informacijų. Jus tuo 
pareigų.

PASIUSKIT KUPONĄ ŠIANDIE

70° I’avasari° Šiluma
Kiekviename Kam
baryje tiktai su

Radiator Apšildymu

Idcal Redflash Boileris

Leiskite mums suteikti jums apskaičia
vimą kainos American Radiator apšildymo 
įrengimo, be jokiu pareigu iš jūsų pusės, 
geriausio koki pinigai gali pirkti, nežiū
rint kek mokėtumėt. Jup nusistebėsite 
kaip pigiai galima tai atlikti su pirmos 

klcsos nauja medžiaga.

24 mėnesiai išmokėjimui

AJAX HEATING CO
5200 So. Ashland Avė.

Tel. Republic 5751 ar Prospect 5749 
Pašaukite ar ateikite pas mus šiandie.

Rusiškos ir turkiškos Vanos 
12th STREĖT 

Tel. Kedzie 8902

Atwater Kent Radios 
marketo. Pilnai įrengti 
ir aukščiau be tūbų.

Bukite šiandie Peoples Krautuvėje pamatykite ir išgirskit šiuos
setus,ir su pilnu užsitikšjimu duokite užsakymą

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio 
vakarais. Taipgi Nedėldieniais pagal sutartį.

Demonstracija yra suteikiama jūsų namuose veltui šaukite 
Hemlock 8400 arba Lafayette 3171.
Didžiausios ir Atsakomingiausios Lietuvių Krautuvės Chicagoje. 
Lengvi Išmokėjimai Suteikiami Visiems Pagal Išgalę

yra dailiausi ir ekonomiškiausi setai ant 
puikiuose kabinetuose, kaina nuo $136

SOUTH 
\yESTSip5?

2536-40 West 63rd St.
• * • t V C, •

Telephone Lafayette 3171
4177-83 Archer Avė

Telephone Hemlock 8400
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Tarp Chicagos
Lietuvių

todėl, kad pradėjo

Birutės vakaras
Rytoj, sekmadienio vakarą. 

Birutės koncertas Lietuvių Au
ditorijoj, 3138 So. Halsted St.

Atidarymas Chicagos lietuviui 
muzikaliu sezono 1929-30 metų. 
Teisybė, jau buvo vienas kitas 
balius parengtas. Jau buvo dai- 
nų ir muzikos musų svetainėse, 
piknikams ir išvažiavimams į 
girias pasibaigus.

Bet teisybė ir tai, kad pra
džią naujo sezono, bent Bridge- 
porte, didžiausioj lietuvių ko
lonijoj, reikia skaityti su pir-| 
nnioju Birutės parengimu.

Nes šiaip ar taip kalbėsime, 
o Birutė, lietuvių dainos drau
gijų tarpe, užima pirmą vietą.

Šis pasakymas nėra įžeidimas 
kitiems chorams. Jis yra kon
statavimas fakto.

Ir ne stebėtina, kad taip yra. 
Prie Birutės susispietusius t v ir
iausios* dainos mėgėjų ir dai-l 
nos rėmėjų jėgos.

Taigi susirinkime 
kokias jėgas šiemet 
ri, ko galima iš jo 
išgirsti geriausio lietuvių cho-! 
ro Chicagoje koncertą.

Susirinkime lietuvių koncer-j 
tų sezono atidarymui’ rytoj”, 
7:15 vai. vakare, Lietuvių Au-| 
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. Į 

Bridgeportietiš.

Pas mus pasklido gandas, 
kad šarkiunas Roselande su
tvėrė komunistams bažnyčią, 
žmonės pasakoja, jog komuni
stai buvę priešingi bažnyčioms, 
bet mirus Leninui, jie atsiver
tę prie dvasios šventos, Ale 
kadangi j katalikišką bažnyčią 
nenori eiti ir garbinti Kristų, 
tai su tvėrę savą bažnyčią Le
ninui garbinti. Jau, sakoma, 
komunistai išradę naujų smil
kalų. Gal roselandtečiai apie tai 
paaiškintų?

Kensington ietis.

na. Manau, kad prapertės ver
tė nupuls žemiau, negu dabar. 
Pirm poros desėtkų metų, ku
rie čia apsigyveno, buvo skai
tomi turtingi biznieriai. Jų na

rnai buvo verčioje. Dabar to 
nebėra,
apsigyventi žmonės, kurie yra 
atsilikę 50 metų.

Komunistai agituoja, kad to
kie žmonės -apsigyventų Brid- 
geporte. Mes čia jau turime 
juos kelinti metai, bet nedžiau
giame. Komunistai čia varė 
agitaciją. Jie norėjo gauti na-į 
rių iš baltų žmonių, bet jiems 
nesisekė. Tad sumanė agituo-' 
ti už negrus. Komunistai ma- i 
no, kad jeigu negrų bus daug, f 
tai gal jiems daugiau seksis' 
gauti narių į partiją. Jiems, ramčiuose nusiskundimų, 
mat, bile lik daugiau aukau
tojų visokiems jų fondams.

♦ ♦ ♦

Town of Lake
Tankiai galima pastebėti laik- 

kad 
Town of Lake lietuviai mie
gantys. kad jų tarpe neesama 
jokio judėjimo.

■ .‘“T1"1
Man visai kitaip atrodo. Spa

lių mėn. 13 dieną. Town of 
Lake lietuvių parapija suren- 
gė jubilėjų, kad paminėti 25 
metų sukaktuves, kaip para
pija gyvuoja. Paminėjimas įvy
ko Čeroausko darže.

Pokilis, iš klebono Skripkos 
atžvilgio, pavyko. Į jį atvyko 
virš 1,000 žmonių. Jų tarpe 
maišėsi Įvairių sluoksnių sve
čiai: koks tuzinas kunigų, ke
liolika advokatų, daktarų, real- 
estatininkų. bankierių, automo
bilių pardavėjų, o kiti šiaip 
parapijonai. Vienur kitur in 
progresais pilietis buvo gali
ma pastebėti.

Pokilis davė pelno apie $2,- 
500 — iš parduotų biletų 
baro, už gėrimus.

Kaip kįtuosc pokiliuose, 
ir šiame buvo programas, 
t’ėtojų buvo daug: keli kuni-

- «■ .................. eĮ-y'.yrr

gai, keli advokatai, žymesni pa
rapijonai, bankininkas J. J. 
Elias ir J. J. Zolp. Užbaigai 
kalbėjo kun. Skripka nusiskųs- 
damas, kad buvę labai daug 
darbo per šiuos 25 metus ii' 
kad daug darbo tebesą. Baig
damas kalbą, jis pasakė, kad 
p. černauskas užfundijęs bač
ką alaus ir kad galima “eiti

n-**
o dar kili pasiklausyti Cicili- 
jos choro, kuris dainavo šiame 
pokilyje.

Nežiūrint žmonių tikslų, jų 
atsilankymas padidino skaičių 
dalyvių ir duoda rengėjams

Sutraukti i viešą vietą lau
kuose šiuo metų laiku virš 1,- 
000 žmonių tai reiškia judė
jimą. i

Suprantama, ten susirinko
žmonės įvairiais tikslais vien progos labiau pasididžiuoti, 
pagerbti jubilėjų, kiti pasiro
dyti tikinčiųjų tarpe įtekmei, 
vėl kiti bizniškais sumetimais,

Reporteris.

Garsinkites Naujienose

ir iš

taip
Kai-

Jus Dar Turite Laiko Įsivest Šilumą 
i Savo Namus Veikdami Tuojau

Kensington
žinios

— —1 g

Mes dar Turime Didelį Staką Boilerių ir Radiatorių, ku 
riuos Galime Greitai Jums Dastatyti.

galva saidvokų ir florų, 
Negana to, kad

Žinoma, jeigu butų ne
ini neduotu save rąžuli, 

yra čia tokių senbernių, 
gaspadinėms.

Visi pas mus Kcnsingtone Į = 
pasakoja, kad nelikęs surėdi- 
mas. Daugiausia kaltina tą su-|g 
redimą tie, kurie 
munšaino. Jie sako: 
butų munšaino, taip 
čia u
kaip daužau.
jie patys save daužo, bet kaip|== 
kada gauna ir nuo gaspadinių |== 
su šluota. Tos, mat, gudrios. 
Pinniau prigirdo burdingic- 
liūs munšainu, o paskui juos .== 
muša.
girti, 
Mat,
kurie nori įtikti 
(> joms įtikimas yra toks: ku
ris senbernis dauginus išge-l 
ria munšaino, tas joms ir ge-i 
resnis.

Vienas “užkariautas” tavorš- 
čius yra tiek ir tiek gavęs mu- Į 
šti nuo munšainierkos, bet ki-J 
tur never mufuotis. Nežinia, ar! 
jis salios žiemos bijo. Kiti jo 
tavorščiai pasakoja jam: “Jei
gu ji užsispirs, tai pasielgs) 
ksip ta kūmute su dičkiu.” Bė-i 
da su tokiais tavorščiais, kad) 
kai kada jie nori sakyti spy
rius, kitus mokinti, o patys gy
vena it nepilno proto žmonės. 
Ar negeriau butų, jei tokie Ja- 

savo dar- i 
jie netu- 
lx*nt sar- j

vorščiai pasižiūrėtų į 
bus. Jeigu jau proto 
ri, tai reikėtų turėti 
matos. 

♦ ❖ *

dos 
vo 
viai 
ra i.

raeitą antradienį (spalių 8 
klausiaus Lietuvos valan- 
programo. Programas bu

tu r tingas. Programo daly- 
atliko savo užduotis ge- 
(Grigaičio kalba buvo aiš- 

tarytum jis čia pat kalba.
Klausantieji dar kitas norėjo 
jam ploti, bet atsimenė, kad 
Grigaitis ne čia įkalba, bet iš Chi
cagos radio stoties. Garbė 
“Naujienoms” ir Budrikui už 
surengimą Lietuvių Valandos, 
programo. Pradeda vis dau-; 
giau ir daugiau klausytis to-! 
kių programų kensingtoniečiai. 
Jeigu jie ilgai tęstųsi, manau, 
kad ne vienas lietuvis nesira-

t u vos Valandos programo.
♦ ♦ *

Pora dasėtkų metų atgal 
Kensingtonas buvo pakilęs biz
niu aukščiau už Roselandą. Bet 
dabai* Roselandas pralenkė. 
Klausimas: kodėl? Atsakymas: 
todėl, kad čia pradėjo apsigy
venti juodukai. Ir vis kiekvie
ną metą jų daugiau apsigyve-

LIETUVIŠKAI
Radio Programas

Per Radio Stotį

WHFC

Nedėlios vakare, 9 v. iki 10 v.
paskui

Ketverge, 5 v. iki 6 v. vakare
Programą duoda

Jos. F. Budrik, Ine

Tel. Boulevard 4705

5

pamatyti, 
Birute tu- 
tikėtis, ir

prisigeria 
jeigu ne-1 
nedaužy-

PADARYK TUOJAU, SAVO NAUDAI

nomis 
pas

POST 
A) O 

biljls

228:9 metru arba
1319 kilocycles

Vėliau tiktai reiks brangiau mokėti, bet galite to 
išvengti, leisdami mums įtaisyti jums šildymo plen
tus tuojau. Mes galim padaryti jums geresnį darbą 
ir duoti geresnį patarnavimą. x

Paskambinkit mums, ar ateikit į musų ofisą ir 
musų inžinierius atsisėdęs su jumis, išrodys, kaip ga
lite turėti patogius namus šaltam ore, visai neapsun
kinant jūsų dienos reikalų. Mes duosime jums iš- 
simokėjimui tiek daug laiko, kiek tik jus norite ir 
galėsite' mokėti pamėnesiui tiek, kiek išgalėsite. Jei 
galite ir mokate patys insisteliuoti šildymo plentą, tai 
musų inžinierius padarys jums skečą ir paskolins 
jums visus reikalingus instrumentus darbui pasida
ryti, be jokio atlyginimo

Mes taip pat turime visą sandėlį plumbingo prietaisų labai prienamomis kai- 
Taip' pat tankus, heaterius, geso boilerius, automatiškus heaterius, pom- 

paipas ir fitingus.
Leiskite mums pamėginti, kol kur kitur pirksit, ir pamatysit, kad mes esam 

kaip tik tie žmones, ir kad jus galit mums tikėti. Kiekvienas daiktas, kurį 
pirksit pas mus, jei nepątiks, mes arba išmainysim į kilų, arba mielai grąžinsime 
pinigus.

Kai pamanysite eiti ir pamatyti mus, bukit tikri, kad atėjot į tikrą vietą.
Musų vieta yra ant bloko tarp 21 st ir 22nd >Sts., gatvės rytų pusėj, puses 

bloko ilgas geltonas namas, mūrinis, su dideliu užrašu ant namų:

Radio Krautuvė
3417-21 So. Halsted St

kuri parduoda visus gerus “Standard” Radios: Majestic, 
Zenith, RCA. Radiolas, Sparton,’Atwater-Kent, Howard, 

Victor, etc.

TUBBY
ii Vou KK)O\M lAlHO'š 

THE STINGIEST PERŠOK 
IN THE VJHOLE W0fct&/ 

OLE ttlSTER GROUCM• 
THAT% WH0- I CUT A 
B*G ARM F DLL OF VJOOO 
Fote H t KĄ AM HE OIDN’T 
EVEA) SAS"THANK VOtf

M. LEVY & COMPANY
2117-29 South State Street

Atdara vakarais iki 8 vai. Telefonai
Atdara nedėliomis iki 1 valandos po piet Calumet 0642-0643-0644-0645

Mes Kalbame Lietuviškai
Musų South Chicago Skyrius randasi prie

9300 Commercial Avė. TelefonMsaSinaw d4|Ert,m‘n‘u’

The Stingiest Man in the World
OAJCE I RE'AD ABOOT A MAN 
VJHO WAS SO STINGV
HATED HIM AK)' THEK) OA)CE OK) 
CHRIS'MAS HE HADDA DteEAM 
AM HE THOUGUT HE VUAS GOK)K)A 
DIE Ote ^OMETHIKP AK)' IT 
CGAteED HIM SO BAD HE WAS 
GOO& TO PEOPLE APTER THAT 

\AK)' hue^body LOVEDHtM

MY P0P TOLE ME IAJHEK) 
HE U)AS> A BOV T KERE 
SMA^ A M AK) SO &TIMGY 
HE \N0UtDK)T EAT AkY 

AFTER HE STARMEb To 
DEATH TMEV FoUAlfc 

MILLYUA)S AK)' MILLV0MS 
OF DOLLARS HE HAb 

5AVED

MYUAJCLE KMOSMS 
A MAN VJHO'S 30 
STtNG'/ HE T AK ES 

OFF* HIS GLA%S»E$ 
VOHEK) HE’£ K)Or

LOOKIA)' AT AMSTHIMG
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ANTI-SOCIALISTINfi
MANIJA

LIETUVISKAS AZEFAS — PLEČKAITIS! a

Kauno “L. Žinios” praneša, jogei
“ ‘Pirmyn* įdėjo sensacingą žinią, kad Plečkai

tis buvęs provokatorius. Emigrantas Ancevičius 
Plečkaičio provokacijai pašventė didelį straipsnį, 
kuriame įrodo ginkluotų Plečkaičio avantiūrų pro
vokatorišką pobūdį.

“ 'Pirmyn* pripažįsta, kad Plečkaitis savo lai
ku tarnavo politinėje policijoje.”
Vos perskaitę šitą “L. Žinių” pranešimą, gavome, 

iš Vilniaus, socialdemokratų emigrantų organą “Pir
myn”, iš spalių m. 1 d. Tenai, iš tiesų, yra įdėtas Prano 
Ancevičiaus straipsnis apie Jeronimą, Plečkaitį. Tas 
straipsnis yra taip ilgas, kad šiame “Naujienų” nume
ryje nebėra vietos jį perspausdinti. Jisai tilps sekančia
me “Naujienų** numeryje, pirmadienį.

Emigrantas Pranas Ancevičius, kuris tūlą laiką re
dagavo “Pirmyn** ir turėjo progos emigracijoje gerai 
pažinti buvusįjį Lietuvos Seimo atstovą, tvirtina griež
tai, kad Jeronimas Plečkaitis yra Lietuvos fašistų val
džios agentas provokatorius.

Ancevičius vadina Plečkaitį “lietuvišku Azefėliu”. 
Azefas, kaip žinoma, buvo visam pasaulyje pagarsėjęs 
Rusijos caro valdžios provokatorius, kuris veikė nele- 
gališkoje socialistų revoliucionierių partijoje, rengė 
atentatus (pasikėsinimus) prieš caro ministerių ir ki
tokių valdininkų gyvastis ir kartu išdavinėjo caro žval
gybai savo draugus. Tokiu judošium laiko Ancevičius ir 
Plečkaitį.

Savo straipsnyje Ancevičius išpasakoja daugybę 
faktų apie Plečkaičio veikimą užsieniuose ir parodo, 
kad jo darbai gali būt išaiškinti tiktai, kaipo fašistų 
šnipo darbai, kuriam rūpėjo sudemoralizuoti politinius 
emigrantus ir sustiprinti fašistų diktatūrą Lietuvoje.,

Ancevičius, pagaliau, tvirtina, kad Plečkaičio suė
mimas Rytprūsiuose įvyko rezultate nepasisekusio pro- 
vokatoriško žygio, kuris buvo suplanuotas kartu su 
Voldemaru.

Plečkaitis tarnavo žvalgybai dar tais laikais, kada 
Lietuvos valdžia buvo kr. demokratų rankose. Paskui 
tą išgamą pavartojo savo tikslams Voldemaras, — iki 
jo biaurioms provokacijoms tapo padaryta galas. ’

Patys musų skaitytojai galės tų reveliacijų pasi
skaityti ir susidaryt sau nuomonę apie “tautiškos val
džios’* metodus kraštą valdyt.

ANGLIJOS DARBININKŲ LAIMĖJIMAI

Kai kurie Amerikos laikraščių korespondentai šio
mis dienomis buvo pranešę, kad Darbo Partijos kabi
netą laukią dideli keblumai, nes jisai nenorėjęs ar ne
sugebėjęs nieko gero atlikti vidaus politikoje. Bedarbių 
padėtim valdžia dar iki šiol nesirūpinusi, darbo valan
dos anglių kasyklose netrumpinamos, ir todėl darbinin
kų masėse kyląs nepasitenkinimas, kuris galįs privesti 
prie valdžios nuvertimo.

Bet vos pasirodė spaudoje šitie juodi koresponden
tų pranašavimai, kaip atėjo iš Londono žinios apie stam
bius pagerinimus, kuriuos Anglijos valdžia suteikė dar
bininkams. Viena žinia sako, kad valdžia nutarė teikti 
pašalpą darbininkų našlėms, kurios iki šiol valstybinės 
pašalpos negalėjo gauti. Valdžios nutarimas liečia 500,- 
000 (pusę miliono) našlių.

Antra žinia praneša, kad valdžia sušaukė anglia
kasių ir kasyklų savininkų konferenciją, kuri nutarė 
nuo naujų metų sutrumpinti darbo laiką kasyklose pus
valandžiu kasdien, paliekant tas pačias darbininkų al
gas. Be to, konferencija rengiasi svarstyt planus pra- 
vedimui stambių reformų visoje anglių pramonėje.

Pasirodo, kad Amerikos korespondentai kai kada 
tiesiog apmeluoja Anglijos darbiečių valdžią.

Prie šios valdžios Anglijos darbininkai eina vis 
prie naujų ir naujų laimėjimų. Bet žinomas dalykas, 
kad stebuklų nė socialistai negali padaryti. Jeigu kraš
tas per ilgus laikus buvo blogai tvarkomas, tai per ke
letą mėnesių negalima visas jo ydas pašalinti.

Brooklyno “Vienybe”, matyt, 
susirgo socialistų šmeižimo ma
nija. Apie ką ji tik pradeda 
kalbėti, ji būtinai turi prikergti 
socialistus ir jiems įkąsti.

“V-bė” rado vienam žurnale 
aprašymą, kaip Lietuvių Moks
lo draugija Vilniuje rengėsi 
prieš penkioliką metų pirkti 
“gražius sU bokštais namus”. 
Beveik visi draugijos komiteto 
nariai pritarė tam sumanymui, 
bet vienas narys, Andrius Bulo
ta, pasipriešino. Apie šitą Bulo
tos opoziciją pasakojama:

“Jis dėjosi labai praktišku 
žmogum, įrodinėjo, kad per
kant namus, girdi, reikią žiū
rėti tik to, kiek tie namai 
galį duoti pelno, ar įdėtas 
namus kapitalas duosiąs di
delį nuošimtį. Del to žmo
gaus opozicijos, sumanymai, 
žinoma, nebuvo nuimtas, bet 
veikiant to asmens įtakai, la
bai taupus draugijos pirmi
ninkas (D-ras Basanavičius) 
vis siūlė mažinti tą pirkimo 
sumą, su kuria savininkas 
sutikdavo. ' Galop nesusita
rus’, derybos buvo visai nu
trauktos.”
Na, o paskui girdi, dalykas 

pasibaigė visai blogai, nes pini
gai, paskirti namo pirkimui, 
buvo sudėti bankuose, kurie ka
ro metu tapo iškraustyti į Ru
siją, ir tenai bolševikų valdžia 
juos konfiskavo.

Prie šitos istorijos Brooklyno 
laikraštis pastebi, kad “dėl so- 
cialistėlio ‘pelnų’ ieškojimo 
svarbus' tautinis darbas nuken
tėjo” ir kad todėl iš socialistų 
negalima laukti “nuoširdaus at
sidavimo tautos reikalams”.

“Vien.” redaktoriai dažnai 
nušneka, kaip nesubrendę vai
kiščiai, bet šitas jųi “pamoks
las” yra daugiau, negu juokin
gas. Juk iš paties pasakojimo, 
kuriuo remiasi Širvydukas, ma
tyt, kad L. M. D. pinigai pra
žuvo dėl pasaulio karo, ku
rio rezultate Vilniaus bankai 
tapo iškelti į Rusiją. Argi ga
lima kaltinti kurį nors tos 
draugijos' narį, kad jie nepra- 
matė, jogei karas kils ir Rusi
jos valdžia turės evakuoti Vil
nių ?

Antra, iš to pasakojimo yra 
aišku, kad, jeigu buvo klaida 
nepirkti namų “su bokštais”, 
tai tą klaidą darė ne vienas tik
tai p. Bulota, bet ir draugijos 
pirmininkas Dr. Basanavičius. 
Kam gi Basanavičius pasidavė 
Bulotos įtakai, jeigu niekas ki
tas draugijos komitete Bulotos 
nerėmė ?

Paskui — argi išreiškimas 
nuomonės apie namo pirkimo 
praktiškumą arba nepraktišku- 
mą turi ką nors bendra su “at
sidavimu tautos reikalams” ir 
partiniu žmogaus nusistatymu? 
Praktiškam klausime gali su
klysti žmogus, turėdamas ge
riausius norus, nežiurint, ar ji
sai priklauso tokiai ar kitokiai 
partijai.

Pagalinus, tuo laiku, kai ėjo 
ginčai dėl L. M. D. pirkimo Vil
niuje, Andrius Bulota nebuvo 
nei socialistas, nei “socialistė- 
is”. Jisai buvo Rusijos' liau

dininkų (“trudovikų”) partijos 
žmogus ir vargiai turėjo kokių 
nors ryšių su socialistų organi
zacijomis. Su Lietuvos socia- 
istais jisai tuomet buvo visai 
bloguose santykiuose.

Jeigu “V.” neturi nieko rim
tesnio prikišti socialistams, tai 
jos buvęs “socialistėlis” redaka- 
rius Širvydukas geriau patylė
tų.

KOMUNISTIŠKA “TIESA”

Pasiremdama savo čikagiškių 
įamarotų lapeliais, “Laisvė” 
pasakoja, kad “Naujienų” re
daktorius, Bridgeporto lietuvių 
namų savininkų surengtame mi
tinge, baisiai “plūdo” negrus ir 
komunistus. Apie negrus', gir-

di, jisai sakęs, kad jie esą 
“šlykščiausi žmonas ant že
mės”, o komunistus jisai “bur
nojo ir plūdo šlykščiai, biau- 
riai”.

Tai yra, žinoma, besarmačių 
melas, nes Grigaitis savo kal
boje nei “burnojo”, nei “plūdo”, 
nei vadino ką nors “šlykščiau
siais žmonėmis”. Tokios’ rųšies 
“gražkalbystę” jisai palieka 
komunistą Bimboms ir Prusei- 
koms. Bolševikų peckeliai la
bai klysta, jeigu jie įsivaizduo
ja, kad šitokiais melais jie pa
kels nusmukusį savo partijos 
vardą. Juk tų prakalbų, apie 
kurias jie šitaip melagingai ra
šo, klausėsi keletą# šimtų žmo
nių, ir kiekvienas jų dabar ma
to, kokia yra komunistų “tie
sa”.

diktatoriaus joks pašalinis žmo
gus nėra prileidžiamas. Lenino 
liga irgi buvo ilgai slepiama.

Iš SLA. 6-TO AP
SKRIČIO

IR STALINAS SERGĄS

Rygoje esą gauta žinių “iš iš
tikimų šaltinių”, kad sovietų 
diktatorius Stalinas susirgęs 
visišku nervų suirimu ir gulįs 
sanatorijoje, už trisdešimt my
lių nuo Maskvos.

Patikrinti šitą žinią nėra ga
limumo, kadangi prie Rusijos

Viešas pareiškimas, 
i

Pastaruoju laiku pradėta pla
tinti plakatai, kuriuose figūruo
ja mano vardas kaipo kandi
dato į Susivienijimo iždo glo
bėjus. Kiek man žinoma, taip 
pat yra vedama propaganda ir 
žodžiu.

SLA. Geroves Lyga, nepri
klausoma Susivienijimo frakci
ja, naudoja mano vardą be ma
no žinios ir sutikimo. Todėl aš 
šiuo rioriu viešai pareikšti -vi
suomenei, kad aš absoliuči&i 
neturiu nieko bendra su Ge
rovės Lyga. Daugiau to, aš 
skaitau smerktinu ir neleisti
nu jos elgesį naudoti mantf 
vardą savo tikslams be mano 
žinios ir sutikimo, ir tuo bil
du klaidinti Susivienijimo na
rius.

A. Pečiukaitis-Royce, 
(j-to Apskričio Sporto 
Komiteto narys.

KIPRAS PETRAUSKAS ARGENTINOJ
(Musų korespondento)

Petrausko atvykimas. —Spau
dos atsiliepimai

Dar dainuojant Brazilijos 
sostinėje Rio de Janeiro Kipro 
Petrausko vardas jau skambėjo 
Argentinos spaudoje, kaipo ge
riausio tenoro, kokis po karo 
Pietų Ameriką aplankė. ( Pri
plaukus laivui “Andee” rugsėjo 
6, kuriuomi dtvyko Kipras Pet
rauskas su Paryžiaus Opera 
Prive de Paris, minios žmonių 
ir daugybė korespondentų s'uti- 
ko artistus. Spaudos atstovai

visuomet pasisako lietuviu esąs 
ir savo nuolatinio darbo vietą 
Kauną nurodo, kaipo Lietuvos 
sostinę.

Tiesą pasakius, spauda rašy
dama apie Petrauską mažiausia 
kalba apie jo tautybę, o dau
giausia apie jį kaipo apie labai 
didelę meno pajėgą. Taip ir tu
ri būti: apie Čiurlionį juk taip
gi spauda rašė daugiausia kai
po apie menininką, o mažiau 
apie jo tautybę. Mes patys tat 
turime mokėti tokias garbingas

Neseniai čia dainavo Varša- 
vos operos premjeras Jan Kie- 
pura. Nors tas yra žydelis ir 
artin nesileido Lenkijos konsu
lo, bet konsulas vison spaudon 
lindo, eikvojo pinigus, kad Kie- 
purą visur lenku vadintu. Tai
gi apie Kiepurą ir rašė kaipo 
apie lenką, be ne kaipo apie me
nininką...

Petrauskas ir lietuviai
Atvykus Petrauskui jį sutiko 

Argentinos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos delegacija. Dagirdęs 
apie tai konsulas Skinkis taipgi 
atėjo prie laivo. Bet vieton 
kultūringo ar “diplomatiško” 
sutikimo jis tuoj pradėjo bo
biškas intrigas, o prie vietinės 
spaudos musų konsulas nė šį 
kartą nepriėjo, kaip jis to jo
kiomis progomis' nėra padaręs.

Petrausko maršrutas
Po Argentinos Petrauskas 

vyksta Uragvajaus sostinėn 
Montevideo, iš ten į Chile—Val- 
paraiso ir Santiago, paskui į 
Lima—Peru, o paskui į Hava
na—Cuba; gi iš tenai ketina 
Lietuvon grįsti pabaigoje šių 
metų. Vietinėje spaudoje buvo 
parašyta, kad Petrauskas kvie
čiamas Amerikon ne tik Operos 
Prive de Paris, bet ir specialiai 
teatrų direktoriai jį vieną kvie
čia Šiaurės Amerikon. Vienok 
iš Kipro asmeniškai teko patir
ti, kad užbaigęs gastroles Pie
tų Amerikos respublikoje jis 
nepriims jokių angažamentų, 
bet gruodžio mėnesyje keliaus 
tiesiog Lietuvon.

Teatre Colon sunku buvo 
daugumui lietuvių Petrauską iš
girsti, kadangi čia jis dainavo 
tik apie 7 kartus, o bilietų kai
nos, pavertus į litus, siekia apie 
50 lt. už l’bil. Vienok kai kurie 
buvo laimingi pasiklausyti nors 
iš galiorkos ir ne tik pasigerėti 
Kipro dainavimu “Car Saltan”, 
“Sniegaručka”, “Soročinskaja

TONIKAS-LAKSATYVAS 
RIMTŲ ŽMONIŲ

Rimti žmonės žino, kad tokie vais
tai pasitikėtini, kurie susideda i§ 
žolių žinomų medikaliam mokslui, 
štai kas

TR1NERIO KARTŲ VYNĄ

išpopulerizavo: jo sudėtines dalys 
pilnai atsako jo tikslams. Kaskara, 
podophyllin ir kitos medikalės žolės 
valo vidurius, selykla greitina virš
kinimą, Kalifornijos raudonasis vy
nas sustiprina visą kūną. Kasdien 
naujų vyrų ir moterų suseka stebė
tiną gydymą to malonaus toniko- 
laksatyvo. Visose aptiekose. Sempelis 
dykai nuo Jos. Triner Co., 1333 So. 
Ashland Avė, Chicago, III.

NEMOKAMO SEMPELIO 
KUPONAS', Dept. 24

Vardas ....x..........................................

Adresas .................................................

Miestas .................. Valstija ...........

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streeta

Nedėlioj ir panedėly, 
spalio 20 ir 21

VISAS KALBANTYSIS 
PAVEIKSLAS

“Why leave home”
dalyvaujant

Sue Carrol, Niek Stuart, 
Walter Catlett

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Šiandie “Hurricane”
» --------------

daugiausia interesavosi Kipru: 
jį daugiausia fotografavo ir 
klausinėjo. Ąnt rytojaus dien
raštis “EI Ąfundo” patalpino 
Kipro paveikslą, o aprašymai 
tilpo visuose Buenos Aires laik
raščiuose. Rašė apie musų Kip
rą ne tik kaipo apie geriausį 
tenorą ir vaidintoją, bet ir apie 
jo malonią išvaizdą, etc. “Cri- 
tica” parašė, kad aukšto, gra
žaus ūgio vyras; “con ojos in- 
genuos” (maloniomis akimis), 
tikras Operos Romeo, paliko 
žmoną Paryžiuje ir bus padre 
ne tik operos, bet ir šeimynos.

Po pirmo dainavimo Carevičio 
rolėje, operoje “Car Saltan” di
džiausias Buenos Aires dienraš
tis “La Nacion” pavadino Pet
rausko dainavirpą. tikru meno 
paminklu aukščiausioje formo
je Petrausko 'patiektu puikiau
siame teatre Colon. Jo dainavi
mas ir vaidyba yra excelente, 
sako “La Nacion”. “La Razon”, 
“La Prens'a”, “Deutche La Pla- 
ta Zeitung” ir vieinis franeuzų • 
laikraštis recenzuodami Opera 
Prive de Paris visuomet išski
ria Petrauską, kaipo pažibą 
operos, kaipo malonaus balso 
valdovą, kaipo aukščiausio me
no interpretatorių, kaipo vaidy- 
lą, kuriuo negalima atsigerėti.

Del Petrausko lietuviškumo
Nekurie stebisi, kodėl Pet

rauską spauda vadina Piotrovs- 
ki dažniaus, negu Petrauskas. 
Korespondento paklaustas' apie 
tai Kipras pasakė, kad jis vi
suomet sakosi Petrauskas, o ne 
Piotrovsky ir prašė taip para
šyti. Operos administratoriui 
jis net pasakė, kad jei spaudoj 
nepatogu dvi pavardes vartoti, 
tai labai tvarkoj: rašykite Pet
rauskas, nes sutartis', visos kvi- 
tos ir oficialiai dokumentai pa
sirašyti tik Petrauskas vardu.

Iš šalies teko nugirsti, kad 
administracija laikosi Petraus
ko įgytos garbės Marinskame 
Teatre Petrograde ir dėl to jį 
rusu reklamuoja. Bet pats Pet
rauskas laikraščių atstovams

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

savo tautos vienetas įvertinti ir 
kur įtik galima parodyti, kad 
jie yra musų žmonės'.

Jarmarka”, bet ir griausmingo
mis teatrą Colon užpildžiusios 
publikos ovacijomis.—B. K. R.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Prisirengkit prie šalto oro!
Jus vis dar turit laiko!!!

Smagumas ir sveikatos patogumas delei veikmingos ir gerai 
įvestos moderniškos apšildymo sistemos ir patogiausio plum- 
bingo autfito, daro jų parinkimą svarbiausiu dalyku dėl viso 
namo patogumo ir pagerinimo. Dabar jau metas, kad jūsų ap
šildymo įrengimas tinkamai veiktų. Nevilkinkit, bet tuoj aus 
ateikite pas mus ir gaukit musų apskaičiavimą. Musų nemoka
mas inžinierių patarnavimas yra geriausias ir vienas iš musų 
aps?kaičiuotojų pribus pas jus patogiu jums laiku, dieną ar va
karą, be jokių pareigų iš jūsų pusės.

Įrankiai|Dykai
Mes įvedčm apšildymo plantus tūkstančiams lietuvių kostumie- 
rių visose miesto dalyse. Leiskite mums suteikti jums apskait- 
liavimą ir sutaupinti jums pinigus ant apšildymo plauto, ar 
kokių kitų plumbingo ar apšildymo reikmenų. Mes paskolina
me įrankius dykai ir padarome pieną, jeigu jus*patys norite 
įvesti sau apšildymą.

MUSŲ GERIAUSI BUSTE- 
RIAI yra musų patenkinti ko- 
stumieriai, kurie, kaip ir šis 
laikraštis, mielai mus reko
menduos jums. Jus irgi busite 
musų busteris, jei leisite 
mums įvesti jums apšildymo 
įrengimą jūsų name, flate, bil- 
dinge, ar sankrovoj.

Sol Ellis B Sons,
VYRIAUSIOJI KRAUTUVE 

2118-20-22-30-32 So. State St.
Telephone Victory 2454-55-56

Atdara kiekvieną vakarą iki 8 vai. Nedėlioniis—9 iki 1 vai. 
t ŽALIAS FRONTAS VAKARINĖJ GATVĖS PUSĖJ

NORTH SIDE SANKROVA 
3945-47 Lincoln Avė.

Netoli Irving Pk. Blvd. Lakevievv 8200
Atdara utarn., ketv. ir sub. vakarais

'V

WEST SIDE SANKROVA 
4606-08 W. 22nd St.

Phones Lawndale 2454 Cicero 130
Atdara utarn., ketv., sub. vakarais

Pamatykite artimiausius jums musų gražius šioruimius
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! Gaila, kad musų tarpe atsiran-

Tarp Chicagos
Lietuvių

da žmonių, kurie pavydi pri- 
■ pažinimo užtarnauto kredito.

Kita grupė (Ciceroje), vado-

Cicero
Vaikučių draugijėlė—Aušrelė.

abaiga)

va ujama tam tikruose sluoks
niuose užimančio garbingą vie
tą žmogaus, skleidžia melus, 
buk mokykla tvirkinanti vai
kus. Nesiginčysiu su tokiais 
žmonėmis šį 
siu tėvams: 
patirkite, ko 
kus Aušrelė.

Atsiranda 
irgi, kurios 
Tai, žinoma, 
kalbos.

Musų laimei, dauguma lietu
vių yra rimtesni žmonės. Ir šie 
rimtesnieji supras ir, reikia ti-

kartą. Bet patar- 
ateikite 
mokina

ir patys 
jūsų vai-

moterėliųtamsių 
pasakoja (niekus.

tamsių žmonių

ir išmokę vai- 
dainą. Ir kaip

pamanyti, kad 
daug pelno” iš šio 

Labai klys. Po dienos 
(nes kuone kiekvienas 

turi dirbti), vakare va- 
keletą mylių, trankytis

relės — nariai moka 15 centų 
mėnesiui. Tokia mokestis leng
va pakelti kiekvienai šeimynai, 
kurios kūdikiai priklauso drau
gijėlei. Tokia mokestimi, žino
ma, nepadengsi net svetainės 
lėšų. Ji imama visupirma tam, 
kad padarius į vaikus reika
lingo įspūdžio: ot, žiūrėkit, vai
kai — jūsų tėvai moka už jus 
mokestis, tai ir jus lankykit 
savo draugijos susirinkimus re
guliariai, kad pinigai neitų vel
tui.

Pamokos esti kiekvieną pir
madienį. Mokina Juozas Kuz- 
mickas-Uktveris žaismių, ku
rios vedamos lietuvių kalba, 
pasakojama vaikučiams apie 
Lietuvą, o Petras Sarpalius mo
kina dainų. Jau 
kučiai ne vieną 
jie sutaria!

Kai kas gali 
mokytojai 
darbo, 
darbo 
musų 
žinoti
gatvekariais, o paskui vėl pri
žiūrėti būrį vaikučių, kurie to
li gražu nelengva suvaldyti, — 
yra ne juokas, (ii kai dėl at
lyginimo mokytojams — aš 
nežinau koks jis yra (jei yra). 
Bet imu drąsos tvirtinti, kad 
už tokį atlyginimą, kokį gau
na už šį darbą, ne vienas mo
kytojų nevažinėtų iš namų va
karais ir nedirbtų biznio įstai
gai. Supratimas reikalo gelbė
ti jaunai kartai, žinojimas, kad 
dirbi gerą darbą — štai kas 
yra, man rodosi, didžiausias 
atlyginimas mokytojams.

Ir todėl šlykštu darosi, kada 
matai, jogei kai kurie asme
nys stengiasi pakenkti vaiku
čių draugijėlėms, jų tarpe ir 
Aušrelei.

Viena grupė žmonių daro 
kliūtis, bijodama, kad žmonės, 
kurie darbuojasi vaikučių drau
gijėlėms, ras pritarimo ir su
silauks padėkos iš vaikučių tė
vų ir rimtesnėsės visuomenės.

kėtis, matys reikalų Aušrelę 
remti.

O paramos Aušrelei suteik
ti jie galės neužilgo. Dalykas 
toks, kad rengiama šeiminlš- 
kas vakarėlis — baliukas, ku
riam susirinks tėvai su vai
kučiais, kuriam vaikučiais iš
pildys programą, ir kartu vi
si — tėvai ir vaikai — pasi
linksmins.

Bet dabar, ateinantį pirma
dienį, įvyks reguliarė Aušrelės 
narių pamoka. Atveskite sa/vo 
vaikus į ją. Bus p. Sarpalius 
ir Uktveris. Pasiklausyki t, kaip 
mokinami jūsų vaikai Aušrelė-

je. O 
tl, tai 
ateiti.

12th 
ir

jei negalėsite patys bu- 
leiskite vaikams vieniems

Reporteris.

West Side
Street Krautuvėj (Halsted
Rooševelt Rd.) ateinančią 

savaitę bus “Ekonomijos Sa
vaitė.”

Visiems lietuviams 12tli 
Street krautuvė yra gerai ži
noma. Dabar krautuvė yra pa
didinta ir turi didžiausį pasi
rinkimą įvairių-ivairiausių ta- 
vorų.

Per visą ateinančią savaitę 
bus didžiausis išpardavimas šio
je krautuvėje. Ir ta savaitė 
yra už vadinta “Ekonomijos 
Savaitė.”

Kaip žinia, kiekvienas žmo
gus pirkdamas kokį nors daik
tą, nori padaryti ekonomijos. 
Atsilankęs į 12th Street krau
tuvę, tikrai padarysi ekonomi
jos, nes visi tavorai bus par
duodami nupigintomis kaino
mis.

Pasinaudokite ta nepaprasta 
proga ir atlankyki! 12th Street 
krautuve “Ekonomijos savaitė- 
je”. ' — A. ■

Ši Lietuviams Žinoma Krautuvė Pra-
< :

deda Pirmadienyj Dideli Išpardavimą

Economy
Week

Bronislavos Poškaitės 
MUZIKOS STUDIJA

Mokinama Piano, Smuikos, S ax a- 
phone, Klerneta, Kornetą, Trombone, 
Armonikos, Man
dolinos, Gitaros, 
Balalaikos, ir visų 
kitu stvuinių iu- 
:.h uiiicntii, lavina- -j . >

n o,
taipiri mokina sce- g!H|l 
nos ir balių šokius. jfl
Del platesnių in- 
formacijų ki | 
t ės:

1262 \rcher Avė. ■ '/
Telefonas 

Lafayette 4787

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nedelioj ir panedėly, 
spalio 20 ir 21 
rodoma visas kalbanty

sis paveikslas
Bus

“Paris Bound”
dalyvaujant

Ann Ilarding, Fredric March

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija

“Haunted”
Kalbančios žinios.

Šiandie “Fast Company”

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

Nelaukit
Sniego Pūgų!

šaltas oras tankiai ateina visai 
netikėtai ir be jokio persergėjimo. 
Prisirengkite prie jo DABAR pa
telefonuodami mums savo užsaky
mų ant anglių.
Pilnas musų garantuotų Anglių ar 
Koksų aruodas yra geriausia svei
katos ir komforto apdrauda — 
“Kiekvienas tonas turi patenkinti, 
arba mes atsiimsime ir sugražin
sime jums pinigus.”

PIRKIT SAU ANGLIS ĮSITIKINIMUI

COAL- COKE-ICE
BUILDINC MATERIAL

JUMS PATIKS
Siutai irTopkautai

Puikiausi siutai ir topkautai tik už $33 Continental sankrovoj! Nepapras
tos vertybės — prašmatniausi stiliai — geriausi audeklai ir puikiausias pa
siuvimas padaro šiuo rubus tikrai vertus jūsų pamatymo. Dvejos kelinės 

prie kiekvieno siuto padaro šias vertybes dar dides
nėmis! Ateikite — ir jus busite pilnai patenkinti 
puikiausia kokybe ir nepaprastomis vertybėmis!

$33.00
dvejų kelnių siutai

Ekonomijos Siutai ir Topkautai
Puikiausi stiliai, audeklai ir didelis pasirinkimas 

šią žemą kainą, kuri teikia jums tikrai didelį 
pimą. Naujausios spalvos, įskaitant vėliausias 

rudas

Turtingi, gražiausi .siutai — puikiausių stilių ir 
gero rankomis pasiuvimo. Šie dvejų kelinių siutai 
padaro didžiausią kokybę.

$50.00
12 Pilnų Savaičių Išmokėjimui

12 savaičių duodama išsimokėti Continental patogiu 
Biudžeto Pienu. Biudžeto kainos nėra augštesnės 
negu cash kainos. Jums patiks šis bizniškas pienas. 
Leiskite mums išaiškinti jums jo patogumų.ORE! ,

Pasiklausykite šįvakar 8:15 vai. ir kiekvienų panedėlį 8:45 Vai. vakare
Continental programo iš WBBM stoties.

Chicagos Didžiausia už Vidurmiesčio Vyrų Sankrova
Atdara utarninko, ketvergo ir subatos vakarais.

Kailiais Trimuoti Kautai Moterims
Yra žavingumas ir naujas stilius Continental kailiais trimuo- 
tuose kautuose! Jus tai pastebėsite prašmatniuose, madinguose 
broadcloth, importuoto tweed, camel hair audekluose — ir tur
tinguose, brangiuose vilko, ringtail opossum, muskrat, FTan- 
cijos bobro, Jap coon ir lapės kailių triminguose. $39.50

Kiti po $24.50 iki $$5.00

Berkshire Rankomis Siūti Kautai
Pasirinkimas rudeninių kautų puikiausios kokybės, $50 
nnportuotų audeklų ir tikro kailių tnmingo ............. ***

Nepaprastos vertybės mergaičių chinchilia kautai. Madingi odos 
diržai, šilti suėdė pamušai. Didumo 4 iki 14. $4.95 

ir augščiau
Krautuve iiiadinKų, patogių Epna čeverykų dėl moterų

Metinis įvykis! Rū
pestingai 
per daugelį 
jis yra 
vertybių davimo jvy 
kis rudens ir žiemos 
sezone.
Pajieškokit musu 6 
puslapių Bargenų cir« 
kulioro prie jūsų du
rų — arba pareika- 
laukit jo sankrovoj.

H2,D Street Strni
HALSTED ST. COR. ROOSEVELT ROAD

Moterų Flannelette

Naktiniai 
Marškiniai

$1.50 vertės

79c
Reguliario ir extra dydžio šioje žemų 
kainų grupėje. Padaryti iš minkšto, šilto, 
extra storo flannelette, gražiomis ruža- 
vomis ar molinomis dryžėmis, ar visai 
balti. Visi turi dvilinką apykaklę prieky 
ir užpakaly. Trimuoti su hemstitehing 
ir braid.

■' 12111 St. Store — Antras augštas

Šilkai
Ekonimiškai Įkainuoti

Skinner’s Fiat Crepe
Garsus tyrų dažylų, visas šilkinis 
flat crepe dideliame pasirinkime nau
jų rudeninių spalvų. Geriausia koky
bė, kokią pinigai gali pirk- (F 4 OO 
ti. Yardas .........................

40 colių Creepe Romaine 
Pastebėtina, ilgai dėvinti kokybė, vi
sų pageidaujamų spalvų, taipjau juo
dos; reguliarės $4 vertės, C O *| Q 
yardas ...........,................ I v

Kvietkuoto Šilko Tvveeds
Populiariškiausias audeklas, visų pa
geidaujamų spalvų. Begu- C 4 EQ 
liarčs $2.50 rūšies, yardas M* ■

Viso 500 yardųlll
Fiat Crepes ir Canton 

Crepes
40 colių platumo. Pasirinkimas visų 
galimų spalvų, taipjau Spanish wine, 
English žalios ir Napoleon 
mčlinos ................................. ■

Velvetai
40 colių šilko Chiffon Vėl- C* 4 QQ 
vėtąs — $5 kokybės ...... 4* ■ "Vv
Geriausias audeklas dėl gatvės, išei
gos, vakarinių šlėbių ir gražiųjų ap
siaustų, Gražus minkštas audeklas,

$7 Juodas Transparent 
Velvetas

40 colių velvetas, padarytas Vokietijoj 
sAi geriausiais dažylais ir užbaigimu. 
Tiktai juodas. Žavčjantis 
audeklas. Yardas po ...... $3.95

$1.20 Costume Velvet
Storas, tankus audeklas, visų naujų 
rudeninių spalvų. įkainuotas pigiau, 
negu kainuoja audinyčiose, CC/* 
yardas ........................  OOG

Naktiniai
Marškinėliai

Padaryti iš flanne
lette, ružavos ar mėli- 
nos dryžės, taipgi 
auklių pattarnu. Nie- 
kurie apsiūti šilku. Su 
ar be kojų. Užsegami 
prieky ar užpakaly. 
Atsegama sėdynė. 
Specialiai 53c

Ypatybė!
Skalbamieji audeklai ir t. t. Regulia
riai verti iki 75c už yardą, 
yardas ....................................... CUU

36 colių neblunkantis Broadcloth
36 colių. Vienodas ar kvietkuotas 

Brocaded Alpaca
36 colių Jacquard Brocaded Rayon

36 colių vienodas ar kvietkuotas 
Charmeuse

30 colių s. n< I i (1 y čios likučiai Huyon 
Tvvill Sport Satinų

36 colių kvietkuotas Drapery Sateen
36 colių šilkiniai ir bovelniniai kviet- 

kuoti Crepes

CARNATĮON M ILK

6 kcnai 49 c 
Išgaruodintas pienas, 
augšto didumo kenai. 
Daugialisia 6 kenai 
kostumieriui. Nepri
imama užsakymai per 
telefoną.

12th St. Store — 
Šeštas augštas

Alex Kng’s 
MAŠINOS SIŪLAI 

18c tuzinas

Trilinki mašinų siū
lai, balti ar juodi. 
Size 40, 50 ir 60. 36c 
vertės.

UFEBUOY
HEALTH 
SOAP

L1FEBUOY MUILAS

5c
Rcguliaris 10c šmo
tas — ne daugiau 10 
šmotų kostumeriui.

12 Mommie Jap 
ŠILKO PONGEE

33c
Geriausio darbo, val
džios stempuoti. Tik
tu! nut ui-alC s spalvot. 
N c (Umgiaii 20 yairdų, 
yardas 33c.

121 h St. Store — 
Trečias augštas

iž
t" iHMiHmib »whi '



Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai
Gerbiami Tamstos, —
Labai malonu butų paklausy 

ti per radio lietuvių muzikos ir 
dainelių, bet pas mus Spring- 
fielde, III., prastai girdima — 
taip prastai, kad visai nešinoj' 
klausytis'.

Iš pradžios, rodosi, kad nie 
ko, o kai toliau groja ar dai
nuoja, tai visai nebegalima gir
dėti.

Aš turiu naują radio Maje. 
tie 91. Labai gražiai girdėti mū 
zika ir dainos iš kitų stočių, ii 
kada pabaigia lietuvišką prog 
ramų, tai ta pati stotis jau ge 
rai dainuoja ar groja.

Mums, springfieldiečiams, 
labai didelė skriauda, kad
galime girdėti to, ko labiausia 
trokštame.

Lauksime geros ateities.
Su pagarba, Antanas Dėdinas, 

Springfield, III.

yra
ne-

“Naujienoms”,
Spalių mėnesio 8 dieną kai 

pradėjo mus' linksminti lietu
vių programas, tai nebūčiau tu
rėjęs linksmesnės valandėlės, 
jeigu bučiau vedęs pirmą pa
čiutę. Visi padainavo labai gra
žiai. Ale Birutės choras užsal
dino mums širdis, kaip medum.

Kalbėjo Grigaitis, “Naujie
nų“ redaktorius, kaip kad Lie
tuvos ūkininkas sėja kviečius ir 
pataiko Į visas pus'es. Ir Gri
gaitis pasėjo keletą gerų m i n-

Tik tiek man buvo nelinks
ma, kad daugiau negalėjo pa
sėti iš stoties WLS tų kviečių. 
Bet ir už tiek aš tariu širdingą 
ačiu p. Grigaičiui.

Ne man vienam, bet ir dau
geliui kitų teko išgirsti tą pra
kalbą. Daugelis buvo tolpų, ku
rie pirmą kartą girdėjo Grigai
čio kalbą.

Lauksiu penkto programo 
spalių 15 dieną. Esu pilnai pa
tenkintas ketvirtu programų. 
Dėkoju “Naujienoms”, Jos. F. 
Budri kui ir Harry Alter kom
panijai ir visiems dainininkams, 
kūne tik prisidėjo prie tų pro
gramų. —Jim. Juslius, Chica
go, III.

Mrs. J.
City, Mo.

Mrs. E.
City, Mo.

Rose
City, Mo.

Mrs. G. G. Wilmarth,

* *
Bryan, Kansas

M. Wythe, Kansas

Kingery, Kansas

Waver-

Wayne Croddy, Oakford, Ind. 
Carl J. Fisher, Oakford, Ind. 
N. B. Wilson, Blawnox, Pa.
Estelle Wilkinson, New Ha- 

ven, Mo.
E. W. Patten, Erie, Pa.
C. L. Robertson, Warren, Pa.
E. J. Bowe/, Mishavvaka, Ind.
Orville Anders'on, Sioux City,

Iowa - z -
F. W. Offerjost, St. Louis, 

Mo.
Wayne Curry, Philadelphia, 

Pa.
‘Fred J. Gray, Irwin, Missouri
A. H. Vrooman, Rochester,

J Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
Namu Statymo 
KONTRAKTOR/US

4556 So. Rockwell St., Chicago, III

(Atlantic and Pacific Photo]

Chicago. — Joan La Costa iš Memphis, Tenn., kuri tapo 
areštuota Chicagoj už plėšimus. 1926 m. ji pasižymėjo automo
bilių lenktynėse. Paveikslas vaizduoja ją sėdinčią specialiame 
lenktynių automobilyj.

Mrs. John Duff, St. Vincent, 
Minn.

L. E. Baird, Mahappey, Pa.
Mrs. Adam A. Comp, Cum- 

berland, Maryland
Miss Loraine Hull, Dixon, 111.
L. A. Colman, Manistiųue,

Į Mich.
W. E. Bruney, Martine Ferry,

Ohio
Mrs. Wayne Weathers, Co- 

zad, Nebr.
Mrs. I. S. Resberg, Crete, III.

C. H. Niemann, Hammond, 
Ind.

Otto A. Kuehn, Peru, 111.
Mr. Albent E. Stoman, St. 

Joseph, III.
Mrs. Fred Imhaf, Tyrone, Pa.
Mrs. N. II. Banks, Tyrone, 

Pa.
Jessie B. Slide, Parr, Ind.
Peter N. Snyder, Slatington,

Pa. i
C. F. Pearce, Ozark, Ark.

Dale Swart, New Paris, Ind.

NAUJIENOS, Chicago, III.
———. ■ » ——• ■J“.'. V

H. M. Hopkinsf, Houghton, 
N. Y.

Mrs. Geo Mac Tntyre, Junia- 
ta, Altoona, Pa.

* * *

Gerb. dainininkai, daininin
kės ir kalbėtojai, —

Dėkojame už gerus tamstų 
, patarnavimus. Ir p. Grigaičiui 

sakau ačiu už aiškią kalbą per 
radio dėl atminimo Vilniaus. 
Taipjau ačiu p. Budrikui ir ve- 

Jijam jam daugiau parduoti ge
rų muzikalių Majestic radio se
tų. Ačiu taip jau Majestic kal
bėtojams,, kad jie iškelia lietu
vių vardą.

Labai būtumėm linksmi, kad 
Birutės choras dainuotų kiek
vieną vakarą. Daug ir kitatau
čių, girdėdami tuos koncertus, 
giria juos.

Prisimenu, pirmą kartą i ma
ne padarė didelio įspūdžio mar
šas kariuomenėje, 43-me dra
gūnų pulke. Antras — keltu
vių rytas', irgi ne blogas. O da
bar trečias — kada iš Budriko 
pirktas radio padavė Birutės 
choro balsus, tai net per kūną 
lig elektra nušveitė.

Su pagarba, James Em. Leis- 
trom, Chicago, III.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

EUDEIKIO IŠTAIGA
Geriausiai ir Mandagiausiai Patarnauja Laidotuvėse

Kada tiktai jus būnate laidotuvėse, kuriose Eudeikis patarnauja,, jus 
tuojau galite pamatyti, kodėl tūkstančiai šeimynų Chicagoje ir iš 
apielinkių miestelių pasirenka Eudeikio įstaigą laidotuvėms’

Jus pastebit, kad Eudeikio įstaiga puikiausiai prirengia laidotuves ir 
nuramina gimines ir draugus mirusio asmens.

Mažos graborių įstaigos negali suteikti panašaus patarnavimo, nes 
neturi įsitaisę tokių patogumų, kaip Eudeikio ištaiga. >

Eudeikio įstaiga turi puikiausią koplyčią, gražius automobilius, di 
džiausi pasirinkimą grabų ir patyrusius graborius? * . j..

Ir už tą visą geriausį ir mandagiausi patarnavimą laidotuvėse rokuo- 
ja mažiau, negu kur kitur. Ir tas pat patarnavimas yra teikiamas ma
žoms ir didelėms laidotuvėms.

Nežiūrint kaip toli jus gyvenate nuo Eudeikio įstaigos, nuliūdimo va
landoje, mirus jūsų šeimynos nariui, visuomet kreipkitės į Eudeikį, 
čia gausite greitą, gerą ir mandagų patarnavimą.

J. F. Eudeikis & Co
GRABORIAI

Didžiojo Ofiso Telefonai: Yards 1741 ir 1742

4605-07 So. Hermitag'e Avė
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue

Telephone Lafayette 0727

ĮKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero, III.

Telephone Cicero 3794
3201 AUBURN AVĖ. Tel. Boulevard 3201

spalių 19, 1929

TEODOLINDA
Teatras ir Balius

Rengiamas spėkomis L. E. L. Pašalpos Draugijos

Nedelioj, Spalio-Oct. 20 d., 1929
M. Meldažio Svet., 2244 W. 23 PI.

Durys atsidarys 5:30 vai. vak. Programas prasidės 6:30 v. v.
Tikėtai nuo draugų 60c, o prie durų 75c. Programui pasibaigus dėl šokių 50c 
Gerbiamoji visuomenė: — Maloniai esate kviečiami be skirtumo atsilankyti 
į musų rengiamą vakarą dėlto, kad turėsite progą pamatyti vieną gražiau
sių komedijų, kokią jus esate kada nors matę — “TEODOLINDĄ”. Tai yra 
gražus ir pamokinantis veikalas, kurį sulos pasižymėję Chicagos artistai. 
Po programui gi bus užkandžiai, malonus pasikalbėjimai ir šokiai iki vėlu
mos, griežiant Grušo orkestrui. Maloniai kviečia visus

RENGIMO KOMITETAS.

Durys atsidarys 5:30 vai. vak.

c/fįajeatic
ELEKTRINIAI RADIO

Naujos tūbos, power 45, naujas dynamic speakeris, hum 
less, inaujas gražus cabinet’as, tyras skambantis balsas

“71,...8tubų$137.50
$167.50

Modelis 181, Radio ir Fonogra
fas sykiu, garsus ir stiprus bal- 

• sas.

Suteikiame lengvus
Jūsų seną pianą ar 
mainais
Telefonuokite Boulevard 4705

išmokėjimus.
gramafoną priimame

Nepamirškite lietuvių programo iš WLS Radio Stoties, 
utarninkais, nuo 8-tos iki 9-tos vai. vakaro. Dalį programo 
apmoka Jos. F. Budriko krautuvė.

Jos. F. Budrik, inc

BIRUTES” KONCERTAS Lietuviu Auditorijoj
3133 S. Halsted St.

įvyks .

Nedelioj, Spalio-Oct. 20, 1929
Pradžia 7:45 vai. vak.

Programas įvairus ir žingeidus. Daly
vauja geros spėkos; po programo šokis

Kviečia visus “Birutė’
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Willie Doody teismas
Pirmadienį, spalių m. 14 die

na, pas teisėjų Kerner, naujam 
kriminaliam teisme, prie 26 ir

siems tam tikras kvitas su ku
riomis galėsime gauti po $5.30 
mokesties už 14 valandų tar
nystės, ir liepė daugiaus neat
eiti.

Girdėjau, kad kitai dienai yra
pakviesta vėl apie 150 žmonių.

Atrodo, kad bus' smarki kova 
išgelbėti Willie Doody nuo mir
ties ir kuo ta kova pasibaigs, 
tai parodys ateitis.

—T. Rypkevičia.

sipirkti vieną iš tų gražių 
ir gerų namų. Kreipkitės 
pas

M. J./KIRAS
3335 So. Halsted St.

Baterių aptarnavimas 
. Phone Boulevard 2854

Joseph Witolds
Tire and Battery service. Vulcani- 
zing. Naujos batarės garantuotos ant 

metų $6.95.
3647 So. Halsted St. Chicago, III. 

Lietuvis savininkas.

________ Graboriai______

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Mugu patarnavimas 
laidotuvėse Ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų uilai- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.; 
chicago. įm 

-—*o-----

Akių Gydytojai 
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589----- o-----

Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai
Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE K AIIN
4681 South Ashland Avenue

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

Rez, Telephone Plaza 8208

California Avė., prasidėjo gar
saus bandito, Willie Doody, by
la. Doody yra kaltinamas dėl 
daugelio vagysčių ir užmušimo 
Berwyn policijos viršininko. 
Tarpe kitų ir aš buvau pakvies
tas į teisėjus trečiadienį, spa
lių m. 16 d.

Apie 9:30 ryto teismo kam
bary prisirinko virš 200 žmo
nių, pašauktų į teisėjus (jury). 
Visiems užsiregistravus, prasi
dėjo teismo sesija. Du šerifai 
atvedė kaltinamąjį, pasodino jį 
priešais teisėją, o šerifas atsi
sėdo užpakaly, turbut daboti, 
kad Doody nepabėgtų. Kaltina
masis yra jaunas, kokių 20 me
tų amžiaus, paniurusiomis aki
mis, smaila nosim, juodais gar
biniuotais plaukais vyrukas’ ir 
panašus į italionuką.

Iš džiurės kambario išeina as
tuoni vyrai, kurie buvo pradėti 
ekzaminuoti antradienį. Teisė
jas Kerner yra mandagus žmo
gus, su šypsena ant veido links
mai užklausė minėtų vyrų, ar 
gerai miegojo, ar pusryčiavo ir 
ar viskas buvo gerai. Iš ko 
buvo galima suprasti, kad mi
nėti teisėjai turėjo nakvoti kri- 
minalio teismo name.

Valstijų atstovauja 3 advo
katai, o kaltinamąjį advok. 
Steward su savo pagelbininku. 
Kaltinamojo advokatas tuojaus 
ima klausinėti augščiaus minė
tus vyrus ir vieną po kito at
leidžia kaipo netinkamus. Vie
toj tų šaukia kitus, ir taip visą 
dieną. Teisėjus (pristatytus 
busimai džiurei piliečius) klau
sinėja advokatai pasidalindami. 
Vienu atveju valstijoj advoka
tas visus keturis kartu užklau
sė: kuris esate priešingas mir
ties bausmei, tai pakelkit ran
ką. Visi keturi pakėlė. Tuos 
paleido. Pašaukė kitus,— irgi 
tas pats. Ir taip vienas po ki
to šaukiami ir atleidžiami.

Vėliaus teisėjas patarė klau
sinėti po vieną. Rezultatai tie 
patys. Pradėjo klausinėti pats 
teisėjas, norėdamas sužinoti, ar 
ištikrųjų džiurės pareigoms nu
matomi piliečiai yra priešingi 
mirties bausmei. Statė jiems 
painius klausimus, ir rezulta
tai tie patys.

Kurie ne priešingi mirties 
bausmei, tiems statyta klausi
mas, ar jie yra skaitę ką nors 
laikraščiuos apie šią bylą ir ar 
yra išsidirbę kokių nors nuomo
nę apie prasikaltėlį. Kaip tik 
suranda, kad jau klausinėjamas 
turi išsidirbęs kokių nors nuo
monę, tuojaus tų atstato. Jeigu 
kuris nėra nieko girdėjęs apie 
prasikaltėlį, tada klausinėja jo, 
ar nebus jam statomos kokios 
kliūtys iš darbdavio pusės, ar
ba šeimynos, ar jo draugų. Ar 
neturi priešingo nusistatymo 
abelnai prieš policijų, kaipo 
prieš klesą?

Taip paklausinėję atleidžia, 
šaukia kitus—ir taip iki 5:30 
vai. vakare. Tada teisėjas pa
sako, kad tikslu greičiau pa- 
liuosuoti sušauktus’ žmones jis 
laikys naktinę sesijų, ir liepia 
visiems susirinkti 6:30 v. vak.

Prasidėjus’ vakarinei sesijai, 
vėl ta pati istorija, ir per 3 
dienas išrinkta tik 4 teisėjai.

9 vai. vakare teisėjas, užda
rydamas sesiją, apgailestauja, 
kad turi varginti tiek žmonių, ir 
liepia susirinkti ant rytojaus. 
Bet čia advokatas Steward pa
taria teisėjui, kad jis palieptų 
iškelti po vieną ranką visiems 
tiems, kurie yra priešingi mir
ties bausmei, ir tuos visus pa
leisti. Ką teisėjas ir padaro.

Iš apie 50 žmonių pakėlėme 
rankas 35, ir buvome visi pa- 
liuošuoti iš tos tarnybos.

Teismo sekretorius išrašė vi-

TIKRI BARGENAI 
LAUKIA JŪSŲ — 

ATVAŽIUOKIT IR PA- 
MATYKIT JUOS •

Pardavimui 2. aukštų nau
ji moderniški mūriniai na
mai, 2 flatai po 5 kamba
rius gyvenimai, su aukštais 
angliškais skiepais, stikli
niai uždaromi porčiai, gra
žiai aptverti lotai, o kaina 
tų namų labai prieinama. 
Nesivėlinkite ir nebūkite 
paskutinieji, nes tie namai 
bus greit išparduoti. Tie na
mai randasi: prie 34th PI. 
ir Halsted St. — $10,800; 
prie Auburn Avė., — $11,- 
800; prie Mosspratt Street, 
—- $11,800; prie Wallace — 
$10,800.

Jei turit $1,500 galite nu-

- o--------  
"Naujas Bmagumai Teatre". 

AMERICAN 
OPERA CO.
MAJESTIC THEATRE 
------  Dainuojamos Angliškai ------

Jus galite suprasti ir nasigfirStl kiekviena 
jų žodžiu.

Giriama kiekvieno muzikos kritiko 
Jungtinėse Valstijose.

PROGRAMAS ŠIĄ SAVAITĘ 
šiandie dieną — “Yolanda of Cyp- 
rusf”; šiandie vakare — “Carmen”. 
Bilietai: 50c, 75c, $1.50, $2, $2.50, $3.

• ------- O--------

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANCE GYDUOLĖS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dahce) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDWARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyrų III.
Tel. Berwyn 1201

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

—,—i ............— ............. —

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

r

Dr. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Boulevard

Suite 1615

Tek Harrison 1950

Kodėl tas neramus, nervuotas, 
“pavargęs” jautimasis? Jus ser
gate ir jus tai žinote, bet tik ne
norite prisipažinti. Kiekviena 
liga turi priežastį. Atraskite 

•priežastį ir atsikratykite-jos ir ta
da liga visai išnyks. Tai tokis 
yra mano būdas, kurį aš išmokau 
1906 m. Berlino universitete ir 
kurio nuo to laiko aš laikaus su 
nepaprastomis pasekmėmis.

VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 1 po piet ir 
nuo 3 iki 4:30 po piet.

Nedėlioj
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.

PADĖKAVONE
A. A. Jonas Karvelis, kuris 

mirė spalio 13 dieną ir palaido
tas tapo spalio 17, o dabar il
sis Tautiškose kapinėse, amži
nai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį i tą neišvengiamą 
amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailė- • 
darni jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems j 
vainikus draugams ir giminėms, j 
dėkavojame graboriui S. D. La- 
chavicziui, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti^nu- . 
liūdimą ir rūpesčius, ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse ž m o- 
nėms; o tau musų mylymas Jo
nai sakome: ilsėkis šaltoj že- į 
mėje.

Feliksas Karvelis, brolis, 
2320 W. 23rd St., Chicago, III.

JONAS GAL1ACKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 18 dieną, 6 valandą va- < 
kare, 1929 m., sulaukęs 43 me- 1 
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Su
valkų r., Vilkaviškio apskr., 
Pajavonjo parap., Sausininkų 
kaime. Paliko dideliame nubu
dime moterį Veroniką, po tė
vais Jurgelevičiūtė, 4 dukteris 
— Oną, 11 metų, Heleną, 8 me
tų, Adelę, 4 metų ir Liliją 4 
mėn., tris brolius — Pijušą, 
Vincentą ir Stanislovą, brolie
nes — Petronėlę, Uršulę ir 
Magdaleną ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2713 South 

' Emerald Avė.
Apie laidotuves bus pranešta 

vėliaus.
Visi A. A. Jono Galiacko gi

minės ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Broliai, 
Brolienės ir Giminės.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
8103 S. Halsted St.

Chicago, Ui.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161--- O---

S. D. LACHAVICZ

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46th St. Chicago, BĮ 
------- O——

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.
----- o-----

----- o-----
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Suite 296, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624 

Valandos: nuo 2 Iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 1464

Specialistas grydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas IScrzaminavl- 
tnas atidengs jūsų tikrų ligų Ir jei aS apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryB. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino, ISegzaminavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

Universal Restaurant
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

750 West
31st St.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo', duodu 
massage, electric 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Graboriai___
A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininko.

2205 Lake St.
Tel. Melrose 

Park 797

Simpatiškas— 
Mandagus —i 
Geresnis ir pi-i 
gesnis už ki-l 
tų patarnavi-’ 
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir'1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuvis Graborius ir 
Balsamiotojaa

2314 W. 23rd PI. 
Chieago, III.

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

dinti.
Roosevelt 2515-2516 

■—o—<f—

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn AvenueJ; Z
CHICAGO, ILL.• • ’ * ■- * • ' v • •

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLŲMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752
------- 0--------

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2.380
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel Druxel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 16—12 dienų

Advokatai

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

1646 W. 46th St.
ilk

Telefonas 
Boulevard 5208

1327 So. 49 Ct

Telefonas 
Cicero 8724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia.1290

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar

ti, kaip Tamstos 
Telefonas.

Patarnavimas dieną 
ir naktį.
Koplyčia

Chas. 
Syrewicze Co.

■ \ i • • ‘

Graboriai ir 
Balzamuoto jai 

1344 S. 50 A ve.
CICERO, ILL.

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo
akinių

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

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

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 Soutk Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

' Canal 0084

Dr. K. NCRKAITIS
Optometristas 

Examinuoju akis ir prirenku akinius. 
P-no Roslavitčiaus aptiekoj, 

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

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

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

K.GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvertą. 
Nedėliomis nuo 9 iki- 12 ryto.

Lietuviai Gydytojai

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

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

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0382 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarai*.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St. % 

Kampas Michigan Avc.
Tel. Puliman 5950 ir 6377

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunssrick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
M ..

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:30 iki 7 vai. vak.
1410 W. Monroe Street

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare. 

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto Iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
i Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residęnce Phone Hemlock 7691

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai Lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos: nuo 19—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro 

Tel. Canal 3119 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph’ 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaiku ligų 
OFISO VAIiANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. do pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena

Phone Midway 288fl

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS r.‘

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1592 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Ragdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

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

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 7.30
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.
Ptczidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525.
.. . .... ... .......— ! ■ ' ... , , ■■ .4 

Phone Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 8697 i
3315 So. Halsted Street

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas i

134 North USalle Streel 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1909 S. Union Avė, 

Tel. Roosevelt. 8710
Vai. nuo iki 9 vai. vak. j



šeštadienis, spalių 19, 19.29

CHICAGOS 
ŽINIOS

Namu rakandu paroda
prasideda ChicagoŠiandie

Stadiume namų rakandų paro
da. Visų
rodai, kaina sieksianti $2.000,- 
000. šie rakandai — I 
kuliais žodis namų įrengimui. 
Paroda tęsis iki 27 d. spalių 
men.

rakandų, i^statyų pa-

tai pas-1

Muzikantii streikas ffal 
bus paskelbtas

(»al bus paskelbta muzikan
tu streikas, 
muzikantai, 
Shuberto ii

Gali susereikuoti 
kuriuos 
Erlanger 
streikas

X teatrus.

lot te AVilson (Brissos pati), 
Marion Gair ir Violel Allen, 
Hammondo ir Sisuly meilužės.

Gharlotte esanti diversinė, 
buvusi pirmiau pati turtingo 
Freeport, 111., biznierio.

FORE, GOLFININKAI!

šioDraugiškas ir paskutinis 
sezono Golfo turnamentas Įvyks 
rytoj Laramie Golfo Kliubo ai- 

. Kaip jau žinote iš tur- 
namentų programo—lošimas su
lygintas ir visi turi progų lai
mėti trofija arba prizą. Trys 
trofijos ir daug prizų išlošimui 
šiame turnamente. Veltui vi
siems kontestantams lošimas. 
Galite dalyvauti prieš piet, po 
piet arba visą dieną.

“President’s Trophy” lošime
samdo I v’s* kontestantai gaus handicapĮ 

teatrai. ! 18 skylių. “Menas Cup” loši-
paliestų

Areštuota 3 vaikinai
3 merginos

ir

Medalistinis 36 
taurę. Blind Bogey, 
už prizus — slaptas 
tarpe 76—82 scoro. 

Mateli 18 skylių tuo

Policija areštavo tris jaunus 
vyrus ir jų merginas. Juos, sa
koma, jau pripažinę keletas nu
kentėjusiu. Manoma, kad tai 
yra banditų gengė, padariusi 
visą eilę liold’apų paskutiniuo
ju laiku.' Areštuoti vyrai yra: 
Ered Brissa, Gari Hammond ir 
John Sisuly. Merginos — Ghar-

mas įvairus, 
skylių už 
18 skylių 
numeris 
FoursOm
pačiu laiku—dviguba eliminaci
ja už prizus. “Liet. Golfo Kliu- 
bo” Medalistinis 36 skylių lo
šimas už kliubo -trofija ir pri
zus. Lošiame trijose klasėse. *

Kviečiame visus dalyvauti 
turnamente. '

—Golfo Komitetas.

PRANEŠIMAI
3 dienų 

70c

(ANGLYS)
išpardavimas. Šutau pinkite 

iki $1.25 ant tono.
Navy Standard Brand, 
vein), 30 iki 35% ru-

Naujienų Spulkos nauja serija
prasidėjo "su pradžia spalio mėnesio, j Pocahontas 
Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 j steam (3d 
vai. vakare. i PųS) $7.25.

— Sekretorius T. Kypkevičia. , ~
j West Va. Peerless Brand, 40 iki 50% 

rupus. $7.25; Premium (3rd vein) ar Draugyste L. K L. rengia didel) GraJg pocahontas, Speciali 70% ru- 
M i H • 11 * .*— * 1 ' pus, $7.75, pigiau didesnėj kiekybėj.20, M. Meldazio svetainėj, durys at-. Į>ocahontas Egg $11.25, nut $10.50, 

sidarys ;>:30 vai. vak. I rogramas; yy. Va. Marvell Egg, nėra dulkių, 
prasidės 6:30 vai vak., o po grogra- j suo(|žių, Egg $9.00, nut $8.75. Ge
imu šokiai iki vėlumos, griežiant rjau8j (|eĮ furnaso ir pečiaus. Dust-

less Colce. nut $11.25. Uan^e $11.75;
l Southern III. ar W. Ky. Egg $7.00, 
; Pristatomi C.O.D. 5 tonų vežimais

Kviečia visus 
Rengimo Komisija

SLA. 178 pk. pirmininkas Walanti- ir augš., kur Chicagoj ar^arti- 
nas užprašo visus narius spalio (Oc-} muose priemiesčiuose tuojau. 
tober) 20 d. ant pietų ir vakarienės, j peržiūrėtas svoris. Parsiduoda ant iš- 
Musų gera rėmėja ir narė ponia I bandymo. 
Pukienė pagamins skanius pietus, pa-Į UNITED 
valgydis ir paskui važiuosime į Oak 
Forest. Kuopa paaukavo pinigų dėl i 
1 - - - sugryšime bus vakariene ir lietuvis- [ 
ka muzika. Prašome susirinkti 9 vai. 
ryto prie p. Pūko salės, 11402 Throop 
St., Morgan Park, III.

Viskas dykai.

muose priemiesčiuose tuojau. Miesto

COAL BUYERS 
CHICAGO

biednil-ių. to£ ’Stafe 19 S. La Šalie St. Tel. Franklin 5390

Palaikykit šį skelbimą ir gaukit 
Kredito $1 už pirmą orderį (L.)

Leb. G. D. L. K. Vytauto ant 
Bridgeporto laikys mėnesinį susirin- ■ 
kimą Nedėlioj, Spalio 20 d., 12 vai. 
dieną, Chicagos Liet. Auditorijoje, 
3133 S. Halsted St. Visi nariai tei
kitės j laiką pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų aptarti ir bus ren
kami darbininkai dėl vakarienės lap- 
kriio 16 d. V. Kaceviče, nut. rašt.

Duk- 
įvyks

Tautiškos Dr-stės Lietuvos 
terų mėnesinis susirinkimas 
Nedėlioj, Spalio (October) 20, 1929, 
Mark \Vhite Square svet., 1 vai. po 
piet. Drauges malonėkit atsilankyt,! 
nes yra svarbių reikalų. Nut. rašt.

Dr. P. P. Šimaitis,
Naprapatas

Jau 8 metai kaip užsiima žmonių 
gydymu Chicagoje.

NEPAfOUS
ENflliiSįf

Liet. Teatr. I)r-stė Šv. Martino; 
laikys mėnesinį susirinkimą sekina-j 
dieny, spalio 20 d., 1 vai. dieną, Šv. 
Jurgio parapijos svet., 32nd PI. ir; 
Auburn Avė. Nariai malonėkite lai
ku pribūti, nes turime svarbių reika
lų kaslink vakarienės kuri bus lap
kričio 
reikės

10 d. Taipgi patarnautojus 
paskirti. —P. K. nut. rašt.

pranešu šv. Antano Draugi- 
Susivienijimo Lietuvių Ameri-

Šiuo 
jos ir 
koje 335 kp.. nariams, kad aš per
sikėliau į naują vietą po num. 642 
W. 18th St. Reikale kreipkitės po 
nauju antrašu. V. F. Andrulis, rašt.

Pirmyn Mišraus Choro praktika 
įvyks antradieny, spalio 22 d., Asso- 
ciation House svet., 2150 W. North 
Avė. Pradžia 7:30 v. v. Visi Pirmyn 
Mišraus Choro nariai ir narės ma
lonėkite susirinkti, taipgi ir naujus 
dainininkus ir dainininkes kviečiame 
atsilankyti ir prisidėti prie choro.

Valdyba.

Specijalizuojasi ant nervų ligų, 
Ofisas 2346 W. 69 St.

prie Western Avė., Chicago, III.
Išgydo be operacijos penesaidę, 

goiterį, tonsilius; pasitarimai vel
tui ir mandagus. Yra išgydęs 
daug žmonių Lietuvoje ir Ameri
koje nuo mirštamos ligos, širdies 
ligų, pilvo ligas, uždegimą krūties, 
galvos, nugaros, strėnų gėlimą.

Baigęs Naprapatijos Kolegiją 
Illinojuje; duoda dietą — valgių 
surašą; išgydęs nurodo raštu kaip 
išlaikyti sveikatą ir ant toliau. Eina 
ir į namus gydyti. Tel. Hemlock 
1881. Žmonės sako esąs nebran- 
gininkas, sukalbamas.

Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 6 iki 8 
vakaro, šventadieniais nuo 9 iki 
11:30 iš ryto.

A. COMIACOFF
Balėtinė mokykla šo
kių ir muzikos visų® 
dailės formų. Klasinių « 
••Toe,” < ’harakteringų ĮĮBO 
Akrobatiniu, • Rusiškų,w 
Ispaniškų, Orientaliųl w 
Moderninio Baloto ||
kiti klasės d< I suaugu-B :V 
siu ir vaiki), profesio-^^^^W 
nalų ir pradinių. TrysBįW»WgS^ 
lekcijos duodamos pra
džioje dykai.
218 S. VVabash Av. tel. Webster 3773

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

Mes įvesime Į jūsų namų 
apšildymų ir įdėsime 

pliimbingą

24 mėnesiai išmokėjimui

Nereikia nieko įmokėti.
Nepraleiskit šios progos!
Mes kalbam lietuviškai.

A. BLACKSTONE

PLUMBING
AND HEATING

SUPPLIES

184 North Halsted St.

Kampas raudonu frontu.

Išmokit Skrybėlės Dirbti 
Skrybėlių dirbėjų labai reikalauja 
aDezaininimas ir siu

vimas skrybėlių mo
ka $25—$50 į sa

vaitę.Musų lavinimas pri
rengia jus vietai į 
trumpą laiką, die
nomis ar vakarais. 

Ateikite ar rašykite dėl knygutės 
apie skrybėlių madas.Fashion Millinery School

190 N. State St. kampas Lake St.

Pasilinksminimo
Šilta Vieta

Muzika, Šokiai ir Užkandžiai.
2 mylios j pietus nuo 

LEMONT. ILL. 
prie kelio 4-A

Vincas Jonikas,
Savininkas t • .

[
■r jmaT’im.i _ rr. > j raan

CLASSIFIEO ADS
1

Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

ir

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko’ 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš 
moksite. Mokykla dienomis ir vaka 
rais. Atsilankykit arba reikalauki1 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

CLASSIF1ED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio> Patarnayimag_______

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui mažus ir didelius. 
Taipgi taisau seniui. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengia morgičius ant narną.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
----- o-----

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
pakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 
Nereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C, CEMENT CONTRACTORS 

4538 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Pabudavosime ir finansuosiųie, 

kaip patiks, taipgi parūpinsime lotą. 
Jūsų nuosavybė bus priimta kaipo 
jmokėjimas. •

’ CUMMINGS AND CO.
Matykit M r. Clerf,

Room 800,
134 No. La Šalie St., 

Tel. Rando!ph 8780

Financial
Finanaai-Paakolog

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2!6 nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 va
landas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD
2231 West Divisiotl St. 

“Upstairs” 
Telephone Armitage 1199 ------- o------ -

įSkolinam Jums Pinigus
’ $100 IKI $2,000 ••

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius
, Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marahfield Avė.

Paskolos, suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 NuošimčiaiU Ųv J

Mes perkame, real estate 
kontraktus

i)

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Musicai Instruments
Muzikos Inatrumentai

PARDUOSIU savo $1,000

Automobiles
GYVENIMO PROGA. Aš esu pri

verstas paaukoti savo STUDEBA- 
KER vėliausio 1929 modelio “Presi- 
dent” Sedaną, kurį vartojau tįk ke
letą mėnesių ir yra. praktiškai nau
jas. Aš visai mažai vartojau karą 
ir yra tiek pat geras, kaip dieną jį 
pirkau. Man reikia pinigų, paaukosiu 
jį tik už $475. Karas kainavo man 
$1,900 tik keli mėnesiai atgal. At
sišaukite nedėlioj. 2116 N. Spaul- 
ding Avė., lst flat.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia 

Business Chances
Pardavimui Bizniui

REIKALINGA veiterka i rest^p- 
rantą dienomis. Atsišaukit Charles 
Gaučius, 6068 S. State St., Phone 
Wentworth 8536

PARDAVIMUI grosernė ir rūkytos 
mėsos krautuvė. Kas norėtų, galėtų 
įtaisyti bučernę, Gera viena—pigiai.. 
Pardavimo priežastis, grįžtu į kasyk
las. 6631 So. May St.

REIKIA moterų dėl darbo dirbtu
vėj. Kreipkitės Franklin MacVeagh, 
333 W. Lake St. 9th floor

For Kent

PARSIDUODA Storas šalę teatro 
— Malt and Hops, cigarų, cigaretų, 
kendžių, aiskrimo ir papkomų.

6842 S. Racine Avė.

’28 Bulclt 5 pas. sedan ........................  I
’2U Pairę Sedan O ratai .......................... t
29 Ef»«ex Sodan ....................   I
1927 Nash Coach Hpeoial ....................  :
’29 Ford coupe ......     I
29 Ford Roadster ........—.................... 1
28 Auburn Koadfiter ............................... i

MeDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 S. HalMed St..

$800 
$275 
$500 
$260 
$4O0 
$400 
$650

Triantrlo 9330

PASIRENDUOJA storas, tinka
mas aptieksi. Flatas viršuj dėl 
daktaro ar dentisto ofiso su kamba
riais gyvenimui. 2735 W. 43rd St. 
tel Normai 4776

BARGENAS. Ruiming House iš 12 
kambarių, geras biznis, turiu gi'eitu 
laiku parduoti. 2953 So. Micnigan 
Avė. Tel. Calumet 3982.

■ BUICK vėliausio modelio 4 durų 
Master Six sedanas. Iš priežasties li
gos paaukosiu labai pigiai. Aš var
tojau karų tik nedėldieniais ir šven
tėmis ir yra absoliučiai kaip naujas, 
net taftai neparodo jokio nusidėvėji
mo. Priimsiu $325. Namie visų die
nų nedėlioj, 2231 North Kedzie Avė., 
lst apt.

RENDON 4 kambarių flatas. Ge
rai įtaisytas. Galima matyti po 6 
vai. vak 5348 So. Halsted St

PASIRENDAVOJA flatas ir ofisas. 
Labai gera vieta dėl lietuvio dakta
ro dentisto arba advokato. Yra lietu
viškas drugštoris prie šono.

2816 W. 63rd St.

PRANEŠIMAS
Širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “400’ Nash karus su vė

liausiais pagerinimais. Pas

PASIRENDUOJA tinkama vieta— 
kampinė, dėl bilc kurio biznio, sykiu 
prie biznio 5 ruimai gyvenimui 
Taipgi yra ir krautuves fikčeriai. 
Renda tiktai $35.00, Taipgi pasi- 
renduoja flatas 4-riu ruimų — ren
da $14.00.

3601 So. Union Avė.
Tel. Boulevard 0470

Farma For Sale
LĮkiui Pi^rdaviHiHi

MES turime didelį pasirinkimą 
geriausių farmų Indiana, Illinois ir 
Wisconsin valstijose. Jeigu jus tu
rite kokią nuosavybę, kurią jus no
rėtumėt mainyti ant farmos, mes 
garantuojame jums geriausi patarna
vimą ir patenkinimą.

Rašykite musų farmų skyriaus 
manažeriui

A. J. DVYLIS,
29 Edison Court, 

Waukegan, III.

80 akrų ūkis 111., nauji budinkai, 
gera žemė. Parsiduoda pigiai. Ma- 
tykit savininkų nuo G—10 vak. 
5553 N. Linder Avė., Chicago, III.

BALZEKAS MOTOR 
SALES

, 4030 Archer Avė
Tel. Lafayette 2082

RENDON 4 gražus kambariai Su
burbau miestelyj. Galiu ir darbą įtai
syti. 2625 W. 68th St. 2nd fl. užpa
kaly. Tel. Republic 5727.

PASIRENDUOJA flatas 6 ruimų 
steam heat.” 3415 S. Emerald Avė.

73 akrų farma Stevens Point, Wis., 
ant upės kranto; cementinis kelias 
eina per vidurį farmos. Trobos vi
sos geros ir kiti Įtaisymai. Savinin
kas mainys ant namo, priims lotus 
už pirmų Įmokėjimą. Perkant reikia 
įmokėti $1000. 3852 S. Halsted St.

HUDSON vėliausio modelio seda
nas. Reikia pinigų ir paaukosiu jį 
pigiai. Važiavau juo tik keletą šim
tų mylių ir yra kaip naujas karas. 
Karas kainavo man $1650 keletą mė
nesių atgal. Paaukosiu jį už $275. 

.Atsišaukite.tiktai jnędėlioj. ,Mr. Keri),.
44.48 N. Racine Avė., Apart. 29.

PASIRENDAVOJA šviesus 6 kam
barių flatas, pečiu šildomas, 2 augš- 
tas. $30 j mėnesį ir garažas karui. 

4742 Union Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU merginos ar moteries 
apsivedimui nuo 25 iki 35 metų am
žiaus, esu našlys, turiu 3 vaikus, ma
žiausia 2 metų, Frank Svolkin, 153 
So. 13 Ave., Maywood, III.

' PASIRENDUOJA " flatas" 6 rūmų, 
pečiu šildomas, 2-ros lubos. 2414 W. 
34th St. Tel. Virginia 0934.

---------o---------
PARDAVIMUI ar mainymui 1G7 

akrų farma, 45 mylios nuo Chicagos. 
Del platesnių žinių šaukite ar kreip
kitės M. T. Slazas, 937 W..88rd PL, 
Chicago, III., Tel.’.Boulevard .5969

Furnished Kooms

PAIEŠKAU apsivedimui moteries, 
nesenesnės kaip 35 ir ne jaunesnės 
25 metų. Nereikalauju jokio turto, 
tik turi būt dora moteris, kad ir su 
porą vaikų; katra turite divorsą mel
džiu neatsišaukt. r». a.

“Naujienos,” Box 1132

PAIEŠKAU Juzės Mitrulevičienės, 
po tėvais Jakaitė. Paėjo iš Gerviš- 
kio kaimo. Turiu svarbų reikalą. Ji 
ar kas apie ją žino, prašau duoti ži
nią Onai Yankienei, po tėvais Ma- 
sidonskaitė, 900 W. 52nd St., Chica
go, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo1 su 
Chevrolet

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant

6 cilindelių

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus naujus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive irirtiii/uvoiu aavv .pi,vvv Wabftgh Ave nu0 gūdžio 1 iki 6 

grojiklj pianą už $85, Įskaitant D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
ąnnlpli ir fa1p<? nr išmn- Worth« Stickney. taipjau tarp Stocksuoleli n roles, casn ai įsmo Yards ir Michigan Ave# Turi kal. 
kojiniais.

1411 Milwaukee Ave.
Kreipkitės į Radio sankrovą

PARDUOSIU savo grojiklj pianą, 
suolelį ir 50 rolių už $75 Tai ba
lansas morgičiaus.

8213 Cottage Grove Avė.

bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai. '

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

budy juos varda

diena nuo 10 
pietų.

Vertelgų

is

Radios
VJSNICH Super Six Radio pilųąi. 

įrengas su eleminatoriais. Taipgi 
kietų anglių šildomasis pečius. Ge
riausia pasiulimas paims. W. Peter- 
son, 5931 So. Elizabeth St.

Chevrolet
Susivienijimas

Gossard Building
’ Room 301 

Rush and Ohio Sts

Miscellaneous
{vairus

REIKALINGA salesmanų ir sales 
manager, į Radio Shop, Geras už
mokestis, 6360 So Kedzie Avė., Tel. 
Hėmtock 7437.

Maloni, Nauja Oda!
Liuosa nuo visų žaizdų, ■ spuogų, 
eezemą, šlakų, juodųjų, raukšlių ir 
senatvės linijų po akimis. Musų 
garsus institutas suteiks jums pas
tebėtinai naują ir sveiką odą į 50 
minučių gydymo, be skausmo, pei
lio ar sugaišimo laiko. Jus gausite 
naują švelnią odą, sveiką ir ruža- 
vą pilname puikume. Garsus speci
alistai odos ligų gydys jus. Raupų 
ženklai ir randai pašalinami nauju 
metodu. Žvairos akys atitaisomos 
į 3 MINUTES. Visas darbas ant 
veido ir odos kad padaryti jus jau
nu ir gražiu. Pasitarimai DYKAI. 
Kainos žemos. Valandos 9 ryto 
iki 6:30 vakare. Nedėliomis 10 
iki 12.

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
rinusi darba mieste. Kedzie 8463.

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir įsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietiį.

F. Selemonavicius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

REIKALINGAS shoemakeris prie 
taisymo čeverykų.

4615 Wentworth Avė.

REIKALINGAS pamokintas anglų 
kalboje vyras, kad galėtų užimti raš
tininko vietą.. Atsišaukitte laišku: 

“NAUJIENOS,” Box 1135

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

American Institute
720 State Lake Bldg. .190 North State St.

. - Telefon STATE 5156    -  Chioago,-III. 

.J. S. RAMANCIONI9 
Buvę» vedėjau Bridgeport Painting 

h Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

VJAllL PAPER 
Painters & Deroratore

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

Tol. Victorv 72C"

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

8 SM. SKURINI8 aeRlyčloa setas «7.SO. 
Kasiniai pečiai $5, Dreaerial $5, Lovos $2, 
Daybeds $5. Kaurai $10. Aisbaksiai $5, Vir
tuvas kabinetai, virtuvės setai. Valgomojo 
kamb. setai.

GAUGĘR,
641 E. 61 st St.. prie St. Lawrence, 
Atdara utaru., ketv. aub. vakarais.

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ
vyrų ir moterų po visas dalis Ameri
kos. Patyrimas nereikalingas. Dar
bas dienomis ar vakarais. Lengvai 
parsiduodantis naujas kišeninis daik
tas.
ginu

Galima uždirbti $10.00 ir dau- 
I dieną. Kreipkitės laiškais pas 
JOSEPH YUSHKEWITZ, 

3647 Archer Avė., 
Chicago, III.

McKinley Park Postai Station

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
jna

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina, Darbas garantuotas. •
2506 W. 69 St.

TeL Prospect 9856

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

Help Wantėd—Female 
Darbininkių Reikia 

*«fcJ*^W*#^**<"-**^*S^*'W^*k***%**Z^,*X%.^*W^Z%J^*W**%*****»«**>^*^WW»

REIKALINGA mergina dirbti į 
Lunch Room. Alga $10.00 į savaitę 
ir valgis ir guolis. Patyrimas nerei
kalingas. 944 W. 37th PI.

REIKIA operatorkų, patyrusių ant 
dresių. Lewis Dress Co., 325 West 
Adams Street

Exchange—-Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalow, mainysiu 
į bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit narną 
’ ‘ , priimsiu kaipo
pirmą įmokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Ave.

Phone Lafayette 5107

RENDON didelis šviesus kambarys, ____
dėl pavienio arba ženotos poros. Yra kituose miestuose, 
atskiras Įėjimas.
3301 So. VVallace St. 2-ros lubos

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vaikino, -su ar be valgio. 4742 Union 
Avė. Yards 2334

RENDON kambarys dėl 2 arba 
dėl vienos: merginos. Garu apšildo
mas. 731 W. 18th St. 3 lubos užpa
kaly. Subatomis po 3 ir nedėlioj vi
są dieną.

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Į Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 

BRIGHTON Parke pas lietuvius, rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
pasirenduoja kambarys, garu apšildo- kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
mas, dėl vieno, su valgiu, prie Ar- 1 2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
cher ir Kedzie Avė. j mortgage lengvomis išlygomis. Tei-

4550 So. Turner Avė. singas ir greitas naUrnavimas.
----------- ------------------- 4425 So. Fairfield Avė.

KAMBARYS dėl pavienio su vai- Tel. Lafayette 0455
giu ar be valgio. Kambarys šviesus. ;

1931 • Canalport Avė. 1-mos lubos
' ..................... IĮ . ............MII ■III ■■■ l.i. .—.lt.

ir

Business Chances
____Pardavimui Bizniai

BARGENAS KENOSHOJE
Parsiduoda icecream parloris

lunch kaunteris puikioj vietoj prie 
pat lietuviškos bažnyčios, salės ir 
mokyklos Skersai gatvę yra trįs ki
tos salės kur lankosi ir balius ren
gia lietuviai, lenkai ir rusai.

Puikus fixtures, renda pigi, gera 
proga dėl nusimanančio šiame biz- 
nyj. Savininkas turi greit apleisti 
dėl nesveikatos.

Atsilankykite arba rašykite 
TAMOŠIUS SMAGULIS, 

5024 — 7th Ave., 
Kenosha, Wis.

DRESS Shon South Sidėj. Pelnin
gas biznis. $1000 paims jį. šauki
te Prospect 8185.

SENAI įsigyvenusi rusiška ir tur
kiška pirtis. Randasi prie 908-10 
W. 14th St. Tas pats savininkas 
per pereitus 30 metų Pastebėtina 
biznio proga... Atsišaukite aukščiau 
minėtu adresu dėl platesnių žinių.

14th ST. BATH HOUSE

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė mo
derniškai įrengta, ledų mašina, ge
riausias biznis ant 63 Priimsiu pusi
ninką, kuris tiktų dėl biznio. Reika
linga pilnos angliškos kalbos, kad ir 
su mažais pinigais.

2816 West 63rd St.

PARSIDUODA pirmos klesos bu- 
černė ir grosernė. Biznis išdirbtas 
per 10 metų. Vieta lietuvių apgyven
ta, nuošaliai Chicagos. Norintieji pir
kti kreipkitės į “Naujienas, Box 1133

NAUJAS moderniškas bungalow, 
karštu vandeniu * Šildomas, $1,000 
įmokėti. Prie 6640 S. Tahnan Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą Įmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
likiausią Chicagoje modernišką 3 

apartmentų namą 
Elek- 
~asi-

puikiausią Chicagoje 
po 5 kambarius 
su 3 karų mūriniu garažiu. 
trinė refrigeracija, Universal gasi- 
niai pečiai, tile maudynės, Red Flash 
boileris. Arti geros transportacijos 
arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios. 
Parduosiu už kiek kainuoja, šaukite 

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

PARDAVIMUI mūrinis bungalovv, 
fornisu šildomas, su visais įtaisy
mais, du garažai, kampinis, parduo
siu už $7800. 153 S. 13th Avenue, 
Majnvood, III.

1 PARDAVIMUI mūrinis namas 5 ir 
6 kambarių. Geroj vietoj ir stovyj 
— Hot vvater heat, pigiai. 6610 S. 
Artesian Avė. Tel. Prospect 0833.

REIKALINGAS namas mainyti į 
bizniavą lotą. Namas gali būti bile 
koks nepaisant vietos. Reikale duo
siu priedo pinigais. Namų savininkai 

i atsiliepkite sekančiai.
Joseph Yushkevvitz,

3647 Archer Avė., Chicago, III.

PIKNIKŲ daržas arti Cedar Lake 
ir Crown Point, prie valstijos kelio 
No 41. 28 akrai gerai apaugę me
džiais. 7 kambarių moderninis na
mas. Gėrimų standa, gražus valgo
masis kambarys, šokių salė ir tt. 
Taipgi įvažiavimas į base bąli lauką, 
Javminkas mainys ant pelningos 
nuosavybes.

Rašykite ar atsilankykite 
W. G. JARCHOW, 

6314 Dorchester Avė. 
Tel. Dorchester 6304

PARDAVIMUI nauja bekemė, pil
nai su pečiu Karšto vandens šilu
ma, 2 karų mūrinis garažas, 7 kam
bariai pagyvenimui, gera vieta. Duo
siu išsimokėjimais. Rašykit ar telefo- 
nuokit Pawlowski, Orbzut & Opalka 
R. E. Imp. Co. Kontraktoriai, 3925 
South Kedzie Avė, tel lafayette 8747

BIZNIO namas, 2 flatų ant Hal
sted St. pačiame centre biznio, ge
ra vieta dėl kriaučiaus. Del svarbios 
priežasties esmu priverstas parduo
ti labai pigiai. Parduosiu arba mai
nysiu ant mažo namelio. Klauskite 
P. GALSKIS, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bargenas, 9 švarių 
kambarių cottage ir 2 karų garažas. 
Mažaa jmokėjimas. 3807 S. Halsted 
Street

SAVININKAS turi parduoti 2 
flatų, medini namą ant cementinio 
pamato, arti parkų ir mokyklų. 5349 
So. Campbell, 2 fl. Rear.

PARDAVIMUI keturiu flatų mū
rinis, no 4 kambarius kiekvienas. Iš
mokėjimais. Kaina $6 000. Savinin
kas ant vietos. 3738 Union Avė.

2 flatų mūrinis po 4'kambarius su 
extra lotu, kampinis. Parduosiu arba 

l mainysiu į bungalovv.
6104 So Kenneth Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
.tessen, įsigyvenusi 
apielinkėj. 
žasties susirgimo mano 
6655 S. Mozart St.

geroj.... lietuviui- PARDAVIMUI biznio prapertė,
Turiu paaukoti iš prie- krautuvė ir 3 kambariai ir 6 kamb. 

žmonos, flatas antrame augštyje.
4075 Archer Avė.
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• Jaroslav Hnšek

Šveikas Karo Kalėjime
Vienintelis prieglobstis ‘tiems, 

kurie nenorėjo eiti į .karą, buvo 
kalėjimas. Aš pažinau vieną 
matematikos mokytoją, kuris 
nenorėjo būti artileristu ir dėl 
to iš vieno aficieriaus pavogė 
laikrodį, kad pakliūtų į karo 
kalėjimą. Tą nusikaltimą jis 
padarė visiškai sąmoningai. Ka- 
ras jo neimponavo ir nežavėjo- 
Šaudyti į priešus ir užmušti 
granatomis arba šrapneliais to
kius pat mateiriatikos mokyto
jus—jis laikė beprotybe.

—Aš nenoriu, kad manęs ne
kęstų už mano žiaurumą, — tarė 
jis pats sau ir padaužė laikro
dį. Pirmiausia, tyrinėjo jo pro
tą, bet

Rengimasis žmonėms žudyti i 
visuomet vyksta vardan Dievo! 
arba tariamos kažkokios, žmo
nių sugalvotos ir jų fantazijos 
sukurtos, aukštesnės būtybės.

Senovės finikiečiai, pirmiau 
negu perplauti belaisviui gerk
lę, atlikdavo tokias pat iškil
mingas pamaldas, kaip tą daro, 
praėjus keliems tūkstančiams 
metų, šių laikų visuomenė, 
rengdamasi karau ugnimi ir 
kardu išnaikinti savo priešus.

Naujosios Gvinėjos ir Poline
zijos žmogėdžiai prieš viešai ės
dami savo belaisvius arba to
kius nenaudėlius žmones, kaip 
misijonierius, komivojažerius ir 
agentus įvairių firmų, arba pa
prastus smalsuolius, atnašauja 
savo dievams aukas ir pildo į- 
vairias religines ceremonijas. O 
kadangi kultūra dar jų nėra' 
palietusi, jie puošia savo sostus' 
ne puikiais liturginiais rūbais, 
bet girliandomis ir margomis 
laukinių paukščių plunksnomis.

Prieš sudegindama savo au
kas šventoji inkvizicija laikė iš
kilmingas mišias ir giedojo 
šventas giesmes.

žudant nusikaltėlius visuomet 
dalyvauja dvasiškis, kuris savo 
dalyvavimu kenkia pasmerkta
jam. •

Prūsijoj’ nelaimingąjį vedant 
žudyti lydi protestonų pasto
rius, o Austrijoj kartu iFran- 
cijoj—katalikų kunigas, Ameri
koj į elektros kėdę pasmerktą- 
jį veda kunigas; Ispanijoj — į 
sostą, kur jį, kaip žiurkę, gniau
žia gudriausias instrumentas— 
kunigas; Rusijoj revoliucionie
rius vedamus žudyti lydėdavo 
barzdotas popas.

Ir visur jie eina atstovauda
mi Nukryžiuotąjį, tarsi norė
dami sakyti: “Tau jie tik nu-į 
kerta galvą, pakaria tave, — 
leidžia į tave 15,000 voltų; boti 
kiek teko iškentėti tam?!...” 

Didžiojo karo piovynė nega
lėjo apsieiti be kunigiškų pa- ■ 
laiminimų. Visų armijų pul-! 
kų kapelionai meldėsi už perga- j Austrų valdžios buvo savi žval- 
lę tos šalies, kurios duoną jie gai ir šnipai, kurie skundė savo 
valgė. draugus, gulėjo su jais vienoj

šaudant sukilusius kareivius lovoj ir žygiuotėj su jais da- 
esti kunigas. Šaudant legionie- Ii josi paskutine duonos pluta, 
rius dalyvavo kunigas.

Visoj Europoj ėjo žmones, Į džiagą karo kalėjimui— 
kaip galvijai, į plovyklą, kur 
juos vedė ne tik skerdikai—ca
rai, karaliai ir kiti turį valdžią 
ir karo vadai, bet taip pat ir 
visų religijų kunigai, kurie ei
nančius mirti laimino ir veid
mainiaudami sakė, kad “su ju
mis Dievas ir sausumoj ir van
denyse, ir ore ir t.t.”

Paprastai maldos buvo laiko
mo du sykiu.

Tai būdavo, kai kariuomenės 
dalis išeina frontan, ir paskui 
į pozicijas, į kruvinas piauty- 
nes-

Atsimenu, kaip vieną sykį 
pozicijose per pamaldas priešo 
aeroplanas metė bombą tiesiai 
ant altoriaus ir iš pulko kape
liono beliko kruvini mėsos ga
balai.

Tuo metu apie jį rašė, kaip 
apie kankinį, o musų lakūnai 
priešo pulko kapelioną stengėsi 
apvainikuoti irgi tokia pat kan
kinio garbe.

turtėtų, 
lėj imą.

kai jis pasisakė, kad 
pavogęs todėl, kad pra- 
jį pasodino į karo ka- 
Tokių,%kaip jis, kurie

sėdėjo už vagystes ir sukčiavi
mus, buvo nemaža. Ten buvo 
idealistai ir neidealistai žmo
nes, {vairus nerikiuotės valdi- 

■ ninkai, kurie nusikalto sukčiau-
• darni furažu arba maistu, ir pa
galiau, smulkus vagišiai, tūks
tantį kartų padoresni už tuos, 
kurie juos kalėjimai! pasodino. 
Be to, karo kalėjime buvo lai
komi ir tokie žemesnieji tar
nautojai, kurie buvo bausti už 
kitus įvairius grynai kariško 
charakterio nusikaltimus kaip, 
pavyzdžiui, už nesilaikymą ka
ro drausmės, už mėginimus 
maištą kelti, už dezertiravimą. 
Ypatingą grupę sudarė politi
niai, kurių 80% buvo visiškai 
nekalti, ir jų, einant paprasta 
tvarka 99/ buvo pasmerkti- 
Auditorių (karo tardytojų) 
aparatas veikė kuo puikiausiai. 
Toksai teismo aparatas yra 
kiekvienoj valstybėj; kai ta 
valstybė gyvena bendrai politi
nio ekonominio ir dorovinio su- 

! irimo išvakarėse, žibėjimą bu- 
iJrf' vusi°s didybės ir buvusios gar- 

„ v i bės palaiko 
žandarmerija 
vėlių šnipų.

Kiekvienoj

teismai, policija, 
ir būriai parsida-

kariuomenės dalyj

au- 
na-

su-

žvalgyba taip pat rinko me- 
ponų 

Klimo, SlaviČeko ir Ko.” pas-į 
tangomis. Karo cenzūra grūdo 
į kalėjimus korespondencijų 
torius, kurie susirašinėjo iš 
mu su kareiviais.

žandarai kimšo kalėjiman
kembusius senelius, kurie rašė 
laiškus į frontą, ir karo teis
mai leisdavo juos po 15 metų 
už suraminimo žodžius.

Karo kalėjime trejukė: vy
resnysis prižiūrėtojas Slaveckas, 
kapitonas Lingartas ir feldfe
belis Repą, vadinamas “bude
liu”, taip pat puikiai atlikdavo 
savo pareigas. Kiek žmonių jie 
nežudė kalėjimo vienutėse! Ga
limas daiktas, kad kapitonas 
Lingartas valdininkauja ir da
bar, respublikoje. Pageidauti
na, kad jam priskaitytų ir ka
lėjime ištarnautą laiką. Juk su 
žvalgybininkais Slavičeku ir 
Klimu taip pasielgta! Gali būti, 
jie dabar yra įstoję į kokią 
patrijotišką partiją.

tu 
pa- 
bet

vienodo kalėjimo režimo su- 
drumndimas. Tur būt, niekas 
nesirūpino savo širdį kelti prie 
Dievo, bet kiekvienas tikėjosi 
koridoriuose ir kieme pasiran
kioti papirosų arba cigarų nuo
rūkų. Dievas buvo visiškai pa- 
sislėpęs mažam papirosgalyj, 
kuris buvo įmestas spiaudyklėn. 
Ir tas mažas dvokias daiktelis

• I 4

nugalėjo Dievą, sielų gelbėtoją. 
O paskui buvo pamokslas. 

Pramoga ir svarbiausias pasi
tenkinimas.
(Katalikų kunigas—pulko kape-

prie- 
kaž- 
kon- 
buvo

Juk feldkuratas

*) čekų rašytojo J. Hašeko “Ka
reivis Šveikas”, be abejo, yra vienas 
tarp įžymiausiu literatūros veikalų 
apie DidijĮ karą.

Supuvusi Austro-Vengrų imperijos 
tvarka, iškleręs valdžios aparatas, 
gaujos šnipu, korupcija, pagaliau, su 
visais savo baisumais Didysis karas, 
belaisviu vargai, ištvirkusios Raudo
nojo kryžiaus damos, aficieriai, im
perijų krachas, revoliucijos, kūrima
sis naujų respublikų, —apie visa tai 
atvirai, nuoširdžiai ir įtikinančiai pa
sakoja kareivis Šveikas, nes ja visur 
dalyvauja ir viską mato.

Kareivis Šveikas skaitytoja grau
dina ir juokina iki ašarų.

šis trumpas vertimėlis atvaizduoja 
ta kareivio Šveiko gyvenimo momen
tą. kai jis šnipu iskundžiamas esąs 
priešvalstybinis gaivalas, drumsčias 
imperijos ramybę ir už tai įmeta
mas karo kallėjiman. '

Visai natūralu, kad vyresny
sis prižiūrėtojas Slavekas, pri
imdamas Sveiką, metė į jį pil
ną priekaištų žvilgsnį.

—Vadinasi, broli, ir tavo ge
ram varde yra dėmė, jeigu tu 
pakliuvai čia, pas mus? Na, 
nieko, prieteli, mes tau tavo 
atvykimą padarysim kiek galė
dami malonesnį kaip ir visiems 
kas patenka į muąų rankas. 
NJusų rankos—ne damą ranke
lės.

Ir, kad savo žodžiams pri
duotų daugiau reikšmingumo, 
jis prikišo prie pat Šveiko no-

kas? Teisybė, 
nėra? žiūrėk 
melavimą pas mus baudžiama.

Kur mums jį pasodinti ?- 
paklausė fedfebelis Repą.

Na, o į 16 kamerą,— nu
sprendė vyresnysis prižiūrėto
jas,—prie tų, kurie sėdi vieno
mis apatinėmis kelnėmis. Argi 
jus nematote, kad lydimajame 
rašte yra kap. Lingarto pasta
ba: “Aštri priežiūra, stebėji
mas!” Taip, taip pastebėjo jis 
Šveikui. Su sukčiais mes elgia
mės kaip su sukčiais. Jei kas 
sumano šiauštis tai tą mes už
darome j vienutę, laužome jarfi 
visus šonkaulius ir laikom j j 
ten tol, kol jis nenudvesia. Mes 
turime pilną teisę. Kaip mes 
pavyzdžiui*, pasielgėm su tuo 
mėsininku—atsimenate, Repą ? 

• —Taip, taip, bet jis ir pa
darė mums darbo, ponas vy
resnysis, — svajingai atsiliepė 
Repą. Na ir buvo stipruolis! 
Aš ilgiau kaip penkias minutes 
jį mindžiojau, kol sutratėjo jo 
šonkauliai, kol kraujas šliokšte- 
lėjo iš jo snukio. O jis dar de
šimti dienų išgyveno.

Tai ot, matai, svolačiau, 
ką mes darome, jeigu prieš mus 
kas pradeda šiauštis,—baigė sa
vo pamokymus vyresnysis pri
žiūrėtojas, —• arba rengias pa
bėgti. Tatai, tikrai sakant, tas 
pats ką ir savižudybė. Arba 
saugok Dieve jeigu tau, parše 
ateitų į galvą skųstis. Jeigu 
užvažiuotų komisija ir klaustu: 
“Ar neturite skundų?”, tai tu, 
kad tu nesulauktum, turi stoti 
ramiai, atiduoti pagarbą ir at
sakyti: “Jokių skundų aš netu
riu, aš viskuo esu patenkintas”. 
Na, tai ką, kaip tu tą pasaky
tum balsu ? Pakartok!

—Jokių skundų aš neturiu, 
aš viskuo esu patenkintas, — 
pakartojo Šveikas tokia ramia 
veido išraiška, kad vyresnysis 
suklydo ir manė, jog tai yra 
tikras jausmų išreiškimas.

—Na, taip, išsirenk ligi kal- 
sonų ir einam į 16-tąją kame
rą,—maloniai tarė jis, dargi 
nepridėjęs žodžio “svolačiau”, 
“kvaily” arba “šunsnuki”, kaip 
tai darydavo visuomet.

16-toj kameroj Šveikas rado 
20 žmonių, taip pat vienomis 
kalsonomis- Tai buvo vis tokie, 
kurių bylose buvo pažymėta : 
“Aštri priežiūra, stebėjimas” 
ir buvo labai rūpestingai sau
gojami, kad nepabėgtų.

Jeigu tos kalsonos butų buvu
sios švarios ir languose nebūtų 
buvę grotų, tai iš pradžios bu
tų galima pamanyti, kad esi 
kokios nors pirties nusirengia
majam kambaryj.

Feldfebelis Repą atidavė 
Šveiką kameros seniūnui. Se
niūnas kabojusiam sienoj po
pieriaus lape užrašė Šveiko pa
vardę ir tarė jam:

—Ryt pas mus bus teatras. 
Mus varys į bažnyčią pamoks
lo klausyti. Mes, kolsonsčikai, 
stovime prieš pat katedrą. Ot 
tai bus linksma!

Kaip ir visuose kalėjimuose 
bei pataisos namuose kalėjimo 
bažnyčia buvo labai populiari. 
Bet iš tikrųjų, niekas nesirūpi
no, kad varu atvarytus bažny-: 
jios lankytojus patrauktų prie 
Dievo ir įkvėptų kaliniams 
stiprias doros taisykles. Supran
tama, kad apie tokius negali 
būti ir kalbos.

Pamaldos ir pamokslai, pa
prastai malonus nuobodulio ir

Jo pamoks

sies savo didžiulę riebią kumštį 
ir tarė:

—Na, tai ką pauostyk kana- 
liją!

Šveikas pauostęs pastebėjo: 
—AŠ nenorėčiau ja gauti j 

nosį—tai kapais atsiduoda.
Ta rami išmintinga kalba vy

resniajam prižiūrėtojui patiko.
- - Ei, tu,—sakė jis, bakstelė

damas kumštimi Šveikui į 
va,—stovėk tiesiau! Kągi
čia turi kišenėse? Jie turi 
pirosų, tai gali laikytis,
pinigus duok šen, kad kas iš ta 
vęs juos nepavogtų. Tai ir vis-dienas), Otto Kacas buvo pui- 

daugiau • nieko klausias žmogus!
nemeluok, už lai buvo nepaprastai įdomus ir

dideliu pasitenkinimu nuobo
džiaujantiems kaliniams. Jis 
taip stebėtinai mokėjo plepėti 
apie beribį Dievo gailaširdingu- 
mą ir užkietėjusius nusidėjė
lius. Jis mokėjo atsistojęs prie 
altoriaus surikti: “Nūnai atlei
dimas”, galėjo taip originališ
kai atlikti savo pareigas. O kai 
būdavo labai girtas, išgalvodavo 
naujas maldas, naujas mišias ir 
naujas apeigas, kažkas visiš
kai nauja ir nebūta.

Feldkuratas Otto Kacas, to
buliausias karo kapelionas, buvo 
žydas, Čia nieko nėra stebėti* 
no:' Arkivyskupas , Konas taip 
pat buvo žydas.

Feldkurato Otto Kaco praei
tis buvo audringesnė, negu gar
siojo Kono.

Jis baigė komercinę mokyklą 
ir pulke tarnavo savanoriu. Ir 
vekselių teisių jis buvo toks ži
novas, kad firma “Kacas ir Ko.” 
padarė grandiozinius nepritek
lius ir senas ponas Kacas, be 
žinios kreditorių, atsidūrė žie
mių Amerikoj. Paskui, padaręs 
kažkokią klastingą su savo kre
ditoriais sutartį, emigravo į Ar
gentiną. • ,

Patekęs Argentinon Kacas ne
turėjo kur priglausti galvos, 
Bet tuo metu jis sumanė gerą 
dalyką: jis priėmė krikštą. 
Jis įstojo krikščionių religijon, 
kad krikščioniškasis Dievas pa
dėtų jam sudaryti karjerą. Ir 
buvo giliai įsitikinęs, kad jis 
padarys naudos sau ir kitiems.

Iškilmingos jo krikšto apei
gos buvo Emause. Tėvas Alba
nas jį pakrikštijo. Tai buvo ste
bėtinas vaizdas! Dalyvavo: die

vobaimingas to pulko majoras, 
kuriame tarnavo Kacas, viena 
sena ponia iš Gratšino 
g landos vedėja ir vienas 
koks išsiblaškęs dvasiškos 
sistorijos atstovas, kuris 
ir krikšto tėvas.

Egzaminas aficierio laipsniui 
įgyti pavyko ko puikiausiai. Ir 
naujas krikščionis Kacas pasili
ko pulke.

Iš pradžios jam rodėsi, kad 
viskas eina gerai jr jis buvo

j pradėjęs rengtis akademijon. 
Bet vieną gražią dieną jis nu
sigėrė ir nuėjęs vienuolynan 
apsivilko kunigo rūbais! Jis 
kiek laiko pabuvojo Gratšine 
pas arkivyskupą ir buvo pri
imtas seminarijon. Prieš pat į- 
šventinimą. jis taip nusigėrė, 
kad neteko nuovokos ir iš gir
tuoklystės ir ištvirkimo orgijų 
nuėjo į primicijos ceremanijos. 
Paskui jis pasiliko savo pulke- 
O kai buvo paskirtas feldkura- 
tu, jis nusipirkęs porą arklių 
važinėjo po Pragą ir mielai da
lyvavo įvairiose puotose.

To namo koridoriuje, kur jis 
gyveno, dažnai būdavo girdėti 
nepatenkintų kreditorių kolioji- 
masis. Jis pats parsivesdavo 
iš gatvės moterų, arba tą pada
rydavo jo pasiuntinys. Labai 
mėgo kortas ir pakankama bu
vo pagrindo jį įtarti, kad jis 
lošia nešvariai. Bet niekas ne
galėjo jo kaltinti, kad jis savo 
ilgoj rankovėj turi tūzą. Afi- 
cierių tarpe jis buvo vadina
mas “šventuoju Tėvu”.

Pamokslams jis niekuomet 
nesirengdavo, kuo jis ir skir
davosi nuo savo pirmtako, ku
ris taip pat aptarnaudavo karo 
kalėjimą. Tai buvo žmogus, 
kurio galvoj geležine vinimi į- 
kalta mintis, kad kalinius ga
lima pataisyti iš bažnyčios sa
kyklos. , Tasai gerbiamas ka
pelionas kalbėdavo kaliniams 
apie prostitucijos reformavimą, 
netekėjusių moterų apsaugą ir 
auklėjimą pavienių vaikų. Jo 
pamokos būdavo abstraktaus 
charakterio ir neturėjo nieko 
bendra su momento klausimais, 
jie buvo nuobodus.

Tai buvo iškilmingas momen
tas, kai į bažnyčią atvarė 16- 
tąją kamerą, vienomis kalsono-

VISI LIETUVIAI kreipkitės su savo reikalais 
j vieną iš didžiausių ir stipriausių lietuviškų 
bankų

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

kuri yra po Valstijos ir Clearing House kon
trole.

\ Čionais rasite teisingą patarnavimą ir bro
lišką priėmimą. Neabejodami apie saugumą ga
lite pasidėti savo sunkiai uždirbtus centus dėl 
taupymo.

Galite gauti nusipirkti gerų Pirmų Morgi- 
čių ir Auksinių Bonų ant didesnio nuošimčio.

Galite išsiųsti pinigus j Lietuvą litais ir 
doleriais, paštu ir telegramų.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

nomis, todėl kad leidimas ka-'fosaliais, voliotis ant narų, ir 
liniams apsirengti buvo rizikin-[ krapštinėti nosį, ir nieko ne- 
gas, nes ku.ils galėjo pabėgti.

Dvidešimt baltų kalsonščikų 
ir archangelų sustatė priešais 
sakyklą. Kai kurie jų, kuriems 
nusišypsojo laimė, slėpė burnoj 
rastus papirosgalius, todėl kad 
jiet neturėjo kišenių ir negalėjo 
kitoj vietoj radinio paslėpti.

Aplink juos stovėjo kiti karo 
kalėjimo kaliniai ir džiaugėsi

• kalsonščikais, stovinčiais prieš 
katedrą, į kurią, pentinais žvan
gėdamas įlipo feldkuratas.

—Ramiau!— sušuko jis. — 
Maldai! Kartokite visa tai, ką 
aš kalbėsiu. O tu, svolačiau, ten 
paskutinėj eilėj, nešnypšk į 
saują, jei tu esi bažnyčioj, ar
ba aš tave nusiųsiu į karcerį. 
Na, tai ką, pažiūrėsim, ar jus 
neužmiršote šunsnukiai, “Tėve 
musų”? Na, pradėkite... Taip 
ir bus. Aš žinojau, kad jus 
primeluosite. Bet iš kur jums 
mokėti “Tėve musų”? Ot, su
ėsti jums dvi porcijas mėsos su

mąstyli apie Dievą. Tą tai jus 
mokate’ O ką, ar neteisybę sa
kau?

Jis pažvelgė iš katedros į dvi
dešimt kalsonščikų, kurie links
minosi nemažiau už kitus. Kaž
kur užpakaly traškino pagaliu
kais.

—Puiku,— šnibždėjo Šveikas 
savo draugui, kuris sėdėjo ka
lėjime už tai, kad gavęs tris 
kronas, vienam gerai pažįsta
mų! kirviu nukirto visus ran
kos pirštus, kad tik tam; nerei
kėtų eiti į karą.

Kapelionas šiandien buvo ne
paprastai gerai nusiteikęs. Pats 
nežinodamas kodėl, visą laiką 
sviro per sakyklos baliustradą 
ir vos, netekęs pusiausvaros, 
nekrito žemėn.

—Sudainuokite ką nors, vy
rai
gal norite, kad aš jums padai-

(Tąsa ant 2-ro pusk)

suriko jis žemyn. — O

rrik Pamastykit, Jus Galite Pirkti

Edison Radio
B. Ginsburg Furniture Co.

1232-34 So. Halsted St.
B

Ant Lengvų Išmokėjimų

Atdara utarninko, ketvergo ir subatos vakarais.
Nedėliomis visą dieną. /

paskelbia ją drama-

Tai yra naujas, stebinantis, savo 
ypatingumu, typiškai Edisono! 

Light-O-Matic Tuning pagauna 
kurią tik norite stotį, tuojaus- 

tobulai
tišku blykstelėjimu šviesos! Light 

-O-Matic Tuning yra įtik viena iš 
daugelio išimtinų ypatybių Edi

sono Radio, šio naujo ir geriausio 
radio, kurį galima pirkti tik už v 

$167.50. Pamatykit jį—pasiklausy- 
kit jo—ir jus taipgi suprasite, kad 

«' tai yra geresnis radio, gražus ra
dio—taip didelis radio, kaip dide 

lis vardas,' kurį jis nešioja.

Patogus išmokėjimai

B. Ginsburg Furniture Co
1232-34 So. Halsted St

Įsteigta 1886.
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Šveikas Karo Kalė
jime.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
nuočiau naują dainą? Jus tik 
pritarkite:

Viena mergina man
Už visas malonesnė,
Bet ne, aš vienas ją. lankau...
Daugelį aš matau,
Einančių tenai,
Apie meilę jai kalbančius...
O kas ta mergina?
Nekalta pana Marija...
—Bet jus, dangiško karaliaus 

kvailiai, tos dainos niekuomet 
neišmoksite,— tęsė kapelionas. 
-^-Aš esu už tai. kad jus visus 
sušaudytų, suprantate? Ir ta
tai tvirtinu iš šios šventos vie
tos, niekšai jus. Bene Dievas 
yra baugus ir lauks kol jus ap
ginsite?! O jus nenorite atsi
gręžti | JĮ ir einate dygliuotu 
nuodėmės keliu.

—Dygliuotas nuodėmes ke
lias, jus jaučiai, yra kelias ko
vos su ydomis. Bet jus, pakly
dę sūnus, kurie greičiau volio- 
sitės vienutėse, negu grįšite pas 
tėvą. Pažvelkite giliau ir pla
čiau į dangiškuosius tolius ir 
naujas gyvenimas nužengs į -ju-

Feldkuratas, rodydamas j 
Šveiką, tęsė toliau:

— Imkite, štai, ^pavyzdį iš ši
to žmogaus. Ką jis daro? Jis 
verkia. Neverk, sakau tau, ne
verk! Tu nori pasitaisyti? Tai 
mano brangusai, bus tau ne taip 
lengva. Dabar tu tai verki, bet 
nespėsi tu sugrįžti kameron, 
kaip vėl busi toks pat niekšas, 
koks buvai ligi šiol. Tau reikia 
daug oi daug pagalyoti apie be
galinę mielaširdystę musų Vie
špaties ir daug vargti, kol nuo
dėminga dūšia ras teisingą gy
venimo kelią, kuriuo tu priva
lai eiti. Mes šiandien čia mato
me žmogų, kuris apsipylė aša
romis, kuris nori eiti atbulas. 
O ką. darote jus kiti likusieji? 
Nieko! Anas kažką gromuliuo
ja, tarsi jo gimdytojai butų bu
vę žolėdžiai gyvuliai, o tie an
tai, Dievo namuose utinėjasi. 
Argi jus negalite pasikasyti na
mie, o būtinai laukiate tol, kol 
prasideda pamaldos? Pone vy
resnis priiurėtojau, jus taip pat 
nieko neveikiate. Juk jus visi 
esate kareiviai, o ne kokie ne
laimingi štofirai. Tai taip ir el
kitės, kaip tinka elgtis karei
viams, nors tai butų ir bažny
čioj. Ieškokite, kad jumis vel
nias pagriebtų, Dievo, o utėles

tusi monstrancija. Jis laižinosi 
iš dviejų paikų duonos prieš du 
kirčiu Į ausį ir laimėjęs.

Tai, kas pripildė visų bažny
čioj dalyvavusių pamaldose sie
las, buvo ne tikinčiųjų misti
cizmas ir ne dorybė tikrų kata
likų. Tai buvo jausmas, kaip 
teatre kuomet mes nežinome 
pjesės turinio, kuomet veiksmai 
painiojasi ir mes su pamėgimu 
laukiame kuo viskas baigsis. 
Jie buvo apsinėrę tame paveiks
le, kuri feldkuratas prieš juos 
rodė.

Kaip estetai, jie gėrėjosi li
turginiais rūbais, kuriuos feld
kuratas bilekaip užsimesdavo ir 
stebėdavo, kas dedasi prie alto
riaus. Rudas psalmininkas, 
dvasiškių namų dizertyras ir 
gabus 28-jo pulko vaigišius 
stengėsi iš atminties palaikyti 
tvarką ir mišių techniką. Jis 
kartu buvo feldkuratui ir klap
čiukas ir sufleris, nes feldkura
tas praleisdavo ištisas frazes ir 
vietoj paprastų mišių pradėdavo 
iškilmingas, o publikos patenki
nimui dainuote jas dainuodavo.

Jis neturėjo nei balso, nei 
klausos ir todėl po bažnyčios 
skliautais aidėjo kauksmas ir 
kriuksėjimas, kaip prie kiaulių 
lovio.

—O dabar jus, svolačiai, gali
te eiti namo, dabar galas! Iš- 
siskirstykite! [“L. ž.”]

ĮVAIRENYBĖS
žvirbliai uždega nantiis

Iowa valstijoj, Cedar Rapids 
apielinkėj, dažnai kildavo gais
ras, bet kaltininko niekas ne
galėjo surasti. Bet vienam dai- 
lydei tečiaus pasisekė susekti 
piktadarį. Važiuodamas auto
mobilistas numetė į žoles de
gantį cigaretą. žvirblis pagrie
bė degantį cigaretą snapan ir 
nulėkė į daržinę ir padėjo jį į 
savo lizdą. Daržine užsidegė. 
Kilęs gaisras tečiaus pasisekė 
užgesinti.

Francija priešinasi ra
ketos šoviniui į Marsą

žymus vokiečių profesorius 
Oberth jau seniai darbuojasi ir 
daro prisirengimus šauti rake
tą į Marsą, kad tuo bud u pa
daryti susisiekimą su Marso 
gyventojais.] Bet šitam nepa
prastam prof. Oberth bandy
mui labiausia priešinasi Fran
cija. Be to, ir kitos valstybės, 
kurios priklauso Tautų Sąjun
gai, nelabai pritaria šiam pro
fesoriaus sumanymui. Mat, pri- 
sibijoma, kad raketa, nepasie
kus savo tikslo, puls ant žemės 
ir padarys kuriai nors šaliai 
daug nuostolių.

Profesorius Oberth mano 
šauti raketą nuo kranto šiaurės 
Juros. <

Vatikano turtas

Philippo Turati, žymus Italų 
veikėjas, sako, kad papos tur
tas siekia $110,000,000. Papa 
gavo geroką sumą pinigų iš 
Mussolinio už padarymą taikos 
tarp Italijos ir Vatikano. Dide
lė dalis šio turto yra investuo-

Skunke Dievui ant 
garbės

Kalifornijoj, Gerberg mieste
ly, vienas juokdarys atnešė 
bažnyčion ir įdėjo į išmaldų 
baksą skunkę. Metodistų pas
torius Will Chew, visai tuo ne
įsižeidęs. Jis sakė, kad ši au
ka bus priimta ir parduota

tam, kas daugiausia už ją mo
kės. Gautus už skunkę pini

gus pastorius žada skirti para
pijos reikalams.

ASHLAND PRODUCTS

Visokj

$ASH1800 N. Ashland Avė.
Brunsvvibk 1648 Atdara

Sutaupyk 50%
Ant Savo Namo ir 

Pataisymo
STATOME

Garažius—Vasarnamius—Mažus Namus
PERTAISOME

Porčius—Atikus—Skiepus
MES DAROME

Namų perkėlimus—Pakeliam namus— 
Fundamentus dedam.

PARDUODAME
statybos materiolą cash ir lengvais 

mokėjimais.
Apsimokės jums pamatyti musų jardus, 

žimas dykai netoliau 50 mylių.
J. Paulius, Mgr.

iš-

Nuve-

gaudykite namie! Tuo aš ir bai
giu ir reikalauju jus, utėlių ko
manda, kad laike mišių elgtu
mėtės padoriai, kad neatsitiktų 
kaip praėjusį kartą, kuomet už
pakalinėse eilėse valdiškus mar
škinius mainė į duoną, kurią 
ten pat ir ėdė laike pamaldų.

Feldkuratas, išlipęs iš saky
klos, nuėjo zakrastijon. Paskui 
jį nusekė vyresnysis prižiurė-

20-
za-

sų širdis, jus kiaulės. Prašau 
nešnypščioti, ei tu ten, paskuti- 
nis-paskutinysis! Tu ne arklys 
ir esi ne arklidėse, o Dievo na
muose. į tai aš kreipiu jūsų 
dėmesį, mano brangus. Taigi, o 
kur aš ten sustojau? Taip, sie
los gyvenime, labai puiku. Tai 
ot, taip ir žinokite, gyvuliai, 
kad jus savo pritemusiomis 
akimis turite pažvelgti į platų 
pasaulį ir suprasti, jog čia vis
kas tveria tik laikinai, bet kad 
Dievas amžinas. Labai puiku, 
ar ne tiesa, ponai? Man tenka 
dieną ir naktį už jus, kvailius, 
melstis, kad mielaširdingas Die
vas apšildytų jūsų sušalusias 
širdis ir savo šventa malone nu
plautų jūsų nuodėmes, kad jus 
amžinai jam priklausytumet ir 
jis jus, svolačiai, visuomet my
lėtą. Bet čia jus ir apsirinka
te. Aš nevesiu jūsų į rojų...— 
čia feldkuratas sužneksėjo: —! 
ne ne, nieko aš , 
rysiu, dargi ir nemanau, todėl, 
kad jus-nepataisomi niekšai. 
Ji^ų keliai neveda Į Dievą ir 
dvasia šventa neapšvies jūsų, o 
Dievas nė sapne nesapnavo pcc- 
keliotis su tokiais nenaudėliais. 
Ar girdite, ir jus ten kalsonš- 
čikai ?

20 kalsonščikų užvertę galvas 
vienu balsu atsakė:

—Taip, girdime!
—Negana tiktai girdėti—tęsė 

savo pamokslą kapielionas, —■ 
juodi gyvenimo debesys, pro 
kuriuos skverbiasi dieviškas 
žvilgsnis neišVaduos jus, idio
tus, nuo susigraužimo, nes ir 
Dievo malone ne beribė. O tu, 
asile, taip, taip, tikrai tu, žiū
rėk, man, nespiaudyk, o jei ne, 
—aš tave j karcerį Įgrusiu! Ir 
jus taip pat, kurie žemai, ne
manykite, kad Į karčiamą atėjo
te. Dievas be galo kantrus, bet 
tik su tvarkingais žmonėmis, o 
ne su tokiomis (žmonijos) at
matomis, kurios ne tik nepildo 
jo Įsakymų, bet dargi nusižen
gia ir karo nuostatams, štai ką 
aš jums ir norėjau 
Melstis jus nemokate ir mano
te, kad galima eiti i bažnyčią 
dėl malonumo, kaip į teatrą, ____ o____ r______ ,
arba kino, bet tokias mintis aš I feldkurate, kad aš nežinau ką 
jums išvarysiu! iš galvos, kad'sėdžiu, bet aš sėdėdamas gai- 
jųs nemanytumėte, jog aš atei-lliuos. Man nesiseka. Aš visuo- 
nu čia jums džiaugsmą padary-imet noriu, kad viskas butų ge- 
ti. Ot, uždarysiu visus į viene- ra i bet galų gale, viskas bal
tes, tai tada svolačiai, matysite! šiai blogai.
Aš veltui su jumis leidžiu lai- — Iš tikrųjų, man tinki. Aš 
ką, bet matau, kad tas visiškai pakalbėsiu su ponu auditoriu, 
yra nereikalinga. Ir jeigu čia' 
ateitų pats feldmaršalas arba 
pats arkivyskupas, jus vistiek 
nepasitaisytumet ir nesugrįžtu- 
met į dorybių kelią. O vis dėl
to jus kada nors mane atsi
minsite, kad aš jums norėjau ge-1 
ro!..

Viduryj 20-ties kalsonščikų sausai: 
pasigirdo kumščiojimas. Švei 
kas pradėjo verkti.

—Na, jis šiandien ir girtas!— 
Įsitikinę kalbėjo stovį prie alto
riaus. Tur būt, jis vėl kur 
nors su mergomis prisilaikė.

Paskui feldkuratas dar pa
žvelgė į k i ei i ką ar neliko, bent 
lašelis vyno ir padaręs nepasi
tikėjimo gestą, atsisuko i avi- 
nyčią:

ta j Italijos, Amerikos, Angli
jos ir Lenkijos bonus ir Šerus. 
Vien 'tik nuošimčių už tuos pi
nigus kas metai priauga apie 
6—7 milionai dolerių. Taigi, 
matyti, papa nėra jau taip bied- 
nas, kaip kai kurie mano. Jis 
gali vien iš nuošimčių gražiai 
gyventi.

«■ se-|

tojas ir, išskyręs Šveiką išl 
ties kolsonščikų, nuvedė ji 
k raštijom

Feldkuratas gana patogiai 
dėjo ir suko bankrutką.

Kai Šveikas Įėjo, feldkuratas 
prabilo:

Tai ką, pakliuvai? Aš jau 
viską prideramai apgalvojau ir, 
man rodos, permatau tave, ne
dažytas basly! Tai pirmas at
sitikimas, kad mano bažnyčioj 
kas apsiverktų.

—I Jis pašoko nuo /kėdes ir pur- 
jums nepada-! tindamas Šveiką už peties, su

šuko jam po dideliu paniurusiu 
švento Pranciškaus portretu:

Prisipažink, niekše, kad tu 
verkei dėl pasitenkinimo?

Iš savo rėmų klausiamai žiu
rėjo į Šveiką šventas Pranciš
kus.

— Taip, pone feldkurate, — 
rijntai atsakė Šveikas, — gai
liuos prieš visagalį Dievą ir ju
mis, dvasiškas tėve, kaip Jo pa
vaduotoją, kad 
verkiau tik dėl 
Aš mačiau, kad 
lai nepasiekia 
nusidėjėlių, kurių jus taip rū
pestingai ieškojote. Tai to aš ir 
panorau jums malonumo, kadi 
jus nemanytumėte, jog jau ir 
nėra nė vieno padoraus žmo
gaus, kuris atgailautų.

— Tu pradedi man patikti, 
— tarė feldkuratas. — Kokiam 
puike tarnavai?

— Turiu 
pone feldkurate, 
9-mam, pulke, o 
nauju ir bendrai 
su manim darosi?

— O už ką dabar sėdi? — 
klausė žekčiodamas feldkura
tas.

—Turiu garbes pranešti, pone

aš iš tikrųjų, 
pasitenkinimo, 
jūsų pamoks- 
atgailauj ančių

garbės pranešti,, 
aš tarnavau 
dabar netar- 
nežinau kas

pasakyti-

o daugiau su tavim negaliu kal
bėtis. O, kad tik greičiau atba- 
rabanyti tas mišias. Na, kairiu 
sukimu —- marš!

Kai Šveikas sugrįžo prie sa
kyklos Į savo draugą kolsonš- 
čikų grupę, jis į jų klausimus 

i atsakinėjo labai trumpai ir

—Feldkuratas labai girtas.
! Naujoviškas feldkurato pa- 

Feldkuratas pažvelgė žemyn, j maldų laikymas visur rado susi- 
Ten. stovėjo Šveikas ir kumšti- domėjimo ir simpatijų. Vienas 
mis trynė akis. Aplink jį Uuvo' stovėjęs po sakyklą ginčijo, 

kad feldkuratui iš rankų iškrikpastebima smagus judėjimas.

Tamstų Naujas Radio Daug Geriau

LIETUVIU RADIO EXPERTŲ 
INŽINIERIŲ KRAUTUVĖ

Pirmiau matyk musų Radios ir 
dažinok kainas, o paskui pirkite, 
čia lengvus išmokėjimai dcl visų 
be jokio nuošimčio.

Mes esame autorizuoti 
dileriai

Veiks, jeigu bus pirktas iš musų 
Radio Krautuvės ir įstatytas j 
tamstų namus. Kam mokėt dau
giau už Radio, jeigu pas mus 
galit mokėt mažiau.

GENERAL RADIO STORE

PHILCO 
ATWATER KENT 
FADA
R. C. A. RADIOLA 
BRUNSWICK 
HOWARD 
STEINITE

3856 Archer Avenue

Musu Auksiniai Bonai
yra

Tokie Bonai
kokius jus turite pirkti

Savo Nuolatiniam Investmentui.
Jie yra visuomet saugus, užtikimi ir moka 6% palūkanų

MUSŲ 25 METŲ KONSERVATYVUS TVARKY
MAS DAR NIEKAD NEPRAŽUDĖ INVESTORIAMS

Ateikite šiandie ir leiskite mums išaiškinti kaip jus 
galite išmintingai investuoti savo nuliekamus pinigus.

Pirkite bonus už pinigus, ar musų specialiai pritaikin
tu Dalinių Išmokėjimų Pienu.

The West Side Trust & Savings
BANK

Roosevelt Road at Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

Clearing House Bankas Turtas virš $14,500,000

BANKININKAVIMO VALANDOS:
Utarn. ir subat, 9 v. r. iki 8 v. v. Kitomis dienomis 9 v, r. iki 3. p, p.

nedėlioj 
nuo 10 ryto iki 2 p. p.
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Lietuvos Ūkio Apžvalga 
1918-1928

vienos pusės visas 
valstybės kūrimo iš- 
kitos pusės— visas 
išlaidas.

me- 
iki 
Pa
gė

Pasiskelbusioji 1918 m. vasa
rio men. 16 d. ir faktinai susi
kūrusioj i 1918 m. lapkričio 
mėn. 11 d. Vilniuje nepriklau
somoji Lietuvos valstybė jokio 
ūkio ir turto iš karto iŠ niekur 
negavo. Ji turėjo pradėti iš 
nieko gyventi.

Šaly tuomet tebebuvo sveti
moji karo okupacija, kuri savo 
rankose laikė susisiekimą, pini
gų leidimą, ir net prekybą ir 
pramonę. Vienas žemės ūkis 
tebuvo musų krašto visuome
nės rankose, bet jis buvo gero
kai nukentėjęs karo metu. Daug 
ūkių buvo apleista; daug nesė
tų plotų, sudegintų namų, ma
ža gyvulių, sėklų ir padargų.

Ir šitoks' musų žemės ūkis 
tuomet turėjo ant savo pečių 
pakelti iš 
materiales 
laidas, iš 
atstatymo

Suprantama, kad tai buvo ne
lengva našta. Tačiau musų že
mės ūkis pergalėjo tuos sun
kumus, tuo įrodydamas savo 
gajumą. Jo dėka ' susitvėrė 
valstybės aparatas ir krašto fi
nansinės ir ekonominės įstai
gos, kurios padėjo gyvento
jams atstatyti pramonę, pre
kybą ir organizuoti kreditą, 
transportą, susisiekimą — žo
džiu, visa tai, kas reikalinga 
Lietuvai ekzistuoti kaip atski
ram ir savarankiškam ūkio vie
netui.

Dešimt mėty itai yra palygin
ti labai trumpas laikotarpis, 
kad krašto ūkis savo išraidoj 
galėtų daug pasiekti. Del to 
sunku reikalauti iš musų kraš
to ūkio, kad šiandien jis aukš
tai stovėtų ir prilygtų senų val
stybių ukiui. Tam reikia kele
to dešimčių, gal net šimtų 
tų laiko. Bet tiek, kiek ir 
šiol musų krašto ūky yra 
siekta, yra nemaža ir duoda 
ros' vilties ateičiai.

Šalies ūkis tai nėra koks vie
nodai ir lygiai besirutuliuo- 
jantis dalykas. Į jį turi įta
kos be galo daug visokių vei
ksmų: oro, tvarkos, taikos ar 
karo, aplinkinių šalių būtis, ir 
kita. Tie veiksniai ūkį gali tei
giamai ar neigiamai veikti: nuo 
jų ūkis gali gyventi pakilimo, 
klestėjimo ar puolimo (krizio) 
laikotarpius.

Ūkiškai sustiprėjusios ir įsi
gyvenusios šalys gali lengviau 
pakelti ir praleisti krizius ir 
svyravimus, bet ir tai kartais 
turi daug nukentėti, kol vėl at
sistato, nes prieš ūkio krizius 
lig šiol dar nėra išrasta visai 
tikrų vaistų.

Ir Lietuvos krašto ūkis per 
tą 10-metį išgyveno visokių 
sunkumų ir turėjo ieškoti ke
lių ir būdų iš tų sunkumų iš-, 
eiti.

Šioje apžvalgoje mes trum
pai permesime akimis, kas bu
vo atlikta svarbesnėse musų 
ūkio šakose per išėjusį dešimt
metį ir kokių reiškinių tose ša
kose pasireiškė.

Išgyventame dešimtmety mu
sų krašto ūkio gyvenime ma
tome tris aiškesnius, vienas nuo 
kito atsiskiriančius, laikotar
pius:

I. tai piniginis infliacijos lai
kotarpis nuo 1918 iki 1922 me
tų galo, ligi litų išleidimo;

II. pereinamasis ūkio laiko
tarpis nuo 1922 iki 1925 metų 
ir

III. žemės ūkio krypties lai- 
ka tarpia nuo 1926 m. iki šiai 
dienai.
Pirmosios kūrybos laikotarpis

Pirmajame inflacijos laiko
tarpy, buvo daugiausia visokių 
ūkiškų valstybės ir privatinių 
įstaigų sukurta. Bankai, kope- 
racijos bendrovės, privatinės 
parduotuves ir kt. dygo nepri
klausomoje Lietuvoje kaip gry
bai po lietaus, 
buvo beužimanti 
kus kurti, buvo

Pati valstybė 
savus fabri< 
manoma net

vos konsulas Chicagoj p. Kal
vaitis...” Jeigu 
rašai, tai turi ir 
tiesą rašai!

Visas pasaulis 
tuvos respublika 
tos, žmonių rinktos valdžios, ir 
todėl ji nei šioj, nei kitose ša
lyse neturi savo teisėto konsu
lo! Ir kada taip, drauguti, ra
šai, tai tik įžeidi Lietuvos res
publikos garbę.

taip Tamsta 
įrodyt — kad

žino, kad Lie- 
netnri teisė-

Jeigu “Naujienų” reporteris 
teisingai aprašo Vilniaus minė

tas susi- 
mizernas. 

parašyti 
y. nei už 
nei prieš 
nei prieš

panaikinti privatinė prekyba ir 
vietoj jos įvesti valstybinę; bu
vo įvesta linų monopolis, ir bu
vo ruošiamasi prie kitų daiktų 
monopolio įvedimo. Didesniųjų 
nei 80 ha ūkių žemės' nusavini
mas, rekvizicijos, pastotės, bu
tų sekvestrai buvo išjudinę iš 
pamatų nuosavybės teisę.

Bet tai buvo laikotarpis, ku-ljimo susirinkimą, tai 
riame visą laiką mėginta ap- rinkimas visai buvo 
čiuopti keliai, kuriais Lietuvos Komitetas nemokėjo 
ūkis turėtų eiti. jokios rezoliucijos: t.

Lietuvoje tuomet vaikščiojo fašistus — katalikus, 
trejopi pinigai, vis labiau puo- juos, nei už lenkus,
lančiu kursu. Žmonėse tų pi- lenkus. •Tai ko susirinko, — ar 
nigų daug buvo. £jo gyva pre- pasiplepėt ir kvoterius į vieną 
kybą. Beveik visa galima bu-1 dėžę supilt ? Gal būt... 
vo pirkti ir parduoti net pav. 
pačiais pinigais prekiauti (spe
kuliacija valiuta).

Išbadėjęs karo metu užsienis 
tuomet reikalavo musų grudų, 
mėsos ir kitokių valgomųjų 
produktų ir mokėjo už juos au
kštas kainas. Tik mes jų tam 
tikrais sumetimais nenorėjome 
į užsienį išleisti. Tuomet dar 
nekilo mums klausimas: grudų 
ar gyvulių ūkis? Ir vienos' ir 
kitos krpties ūkis lygiai buvo 
geras, ypač grudų. Nors sąly
gos viduje vienam ir kitam 
ukiui tarpti buvo sudarytos ly
giai nepalankios. Valstybe su
imdavo grudus ir gyvulius iš 
ūkininkų ir pati juos keisdavo
si užsienyj į reikalingus daik
tus, o ūkininkams’ juos išvež
ti užsienin drausdavo. Valstybė 
plačiai kišdavosi į krašto- ūkio 
reikalus. Tačiau negalima sa
kyti, kad butų buvusi visiškai 
nustelbta privatine iniciatyva. 
Tame laikotrpy jau gerokai at
sistatė prekyba ir pramonė, ne
žiūrint valstybės tendencijos 
viską valstybint, ir nesivaržy
damos lėšomis, statė gana pla
čius' planus ateičiai. Valstybė 
šiame laikotarpy beveik netu
rėjo reguliarinių. valstybės biu
džetų, nes keičiantis pinigų 
kursui, nenumatytai keitėsi ir 
jų sumų pareikalavimas valsty
bės reikalams. Valstybė gyve
no rekvizicijomis, monopoliais, 
paskolomis, bei nepaprastais 
mokesčiais karo reikalams.

(Bus daugiau)

PASTABOS
“Naujienų” reporteris apra

šydamas (“Naujienose”) Vil
niaus vadavimo; komiteto su
rengtą 9 d. spalio Vilniaus mi
nėjimą Lietuvių Auditorijoj, 
tarp kitko rašo: “Kalbėjo Lietu-

tuomet tu ji nuonuodyk ir pa
bėk. Aš tuomet tau duosiu 
(žada gerbūvį). Tik Dieve ta
ve saugok nepasakyk niekam”. dėl Žmogaus, 

kuris PAISOBet kamendantas leidimo ne
davė, o tik nusiuntė pas žvalgy
bos viršininką čiuodarį. “Po 
kiek dienų nuėjau pas Čiuodarį 
ir pasakojau jam reikalą. Jis 
pasakė, kad taip leidimą tokį 
galįs duoti... Pagaliaus pareika
lavo turėti su juo lytiškus san
tykius... Bet jis mane sugrie
bė ir išžagino.” Ir tad negavo 
leidimo. .

“Už poros savaičių Čiuodaris 
vėl pasikvietė mane leidimo rei
kalu, per policininką, kuris ma
ne ir nuvedė... vėl smurtu pri
vertė mane jam pasiduoti”.

Rugpi ličio mėn. 6 d. čiuoda
ris ją leido pas savo vyrą ant 
zuikių pasų ir ne apsigyventi, o 
dėl šių fašistiškų-katalikiš- 
kų darbų: “Jeigu mano vyras 
nesutiktų eiti į rubežių, sako, 
prisitaikius emigrantų virtuvėj 
įpilk į bendrą katilą nuodų, te
gul jie padvesią, kaip šunes.

TURN1R BROS
SIUTAI-PLOŠCIAI

O VERKAUTAI

Garsinkitės Naujienose

“Kada noriu verkiu, 
Kada noriu dainuoju; 
Po sunkių darbelių, 
Vargus nesurokuoju”.

Kode! taip daug Lietuvių Perkasi šioj Sankrovoj

Fashion

kiekvienam. Pamatykite patys.-

Sakoma, kad “genyk margas, 
o svietas da margesnis”. Gal 
būt ir teisingas šis Zanavyko 
priežodis. Šitai, Paukštiene pa
metė redaktorių ir susirado 
“vyra”, o Krasauskienė — pa
metė “vyrą” — ir susirado re
daktorių...

Anelė Pangonienė “Keleivy” 
1 rašo savo . ilgame straipsny, 
kaip jai sekės gyventi Lietuvoj 
prie fašistų — katalikų gaujos. 
Jeigu netikite, kad Lietuvą da
bar valdo fašistų — katalikų 
gauja, tai skaitykite jų pačių 
žodžius ir darbelius:

“Komendantas man pasakė”, 
rašo A. P-ne: Leisime tave pas 
vyrą, bet tu privalai atlikti se
kančius dalykus — įkalbėk vy
rui, kad jis užmuštų Paplauską 
ir suėmęs nuo jų (emigrantų) 
visokius popierius ir ginklus 
pabėgtų. Tuomet... (žada dan
gų). Jeigu vyras nesutiktų,

Kaip tad jaučias tos gaujos 
atstovai užsieniuose, kuomet vi
sas pasaulis su didžiausiu pasi
bjaurėjimu žiuri į tokius dar
bus? Aš manau, kad reikia ge
rų nervų visą tą atlaikyti, ko
kio įsitikinimo jis nebūtų'.

— Laisvės Mylėtojas.

Athater Ivevt 
Screea-Giiid

TAUPYKITE SA 
VO PINIGUS 

Pirkdami Kailinius 
Kautus Dabar

Padidinus muitus ant įvežamų
jų kailių iš užsienio, kainos ant 
kailinių kautų pradėjo kilti augš- 
tyn ir pakils dar gerokai augš- 
čiau. Todėl tuo jaus pirkdami kai
linius kautus sutaupysite daug 
pjnigų dėl savęs.

Svarbus Pranešimas 
Chicagos Moterims 
Nepaprasta Proga Chicagos ir 

apielinkė Lietuvėms moterims įsi
gyti kailinius kautus (Fur Coats) 
nupiginta kaina. Mes turime ry
šius su didele kailinių kautų Ben
drove, kur galima rasti didžiau
sią pasirinkimą Chicagoj. Kada 
didžiuma krautuvių daro didžiau
sius išpardavimus norėdami atsi
kratyti seno stako, pas mus rasi
te didžiausią pasirinkimą naujų, 
šviežių kautų už nužemintą kai
ną. Musų krautuvėj jus nera
site nei vieno seno kauto. Todėl 
kviečiame visas moteris pasinau
doti šiuom musų pasiulymu.

BURBA CLOAK 
SHOP

3214 So. Halsted St.
Tel. Victory 2477

IMTAI gerai pasirėdžiusių lietuvių vyrų rado, kad ši sankrova juos patenkina. 
Turner Bros, užlaiko pasaulio geriausius drabužius — Kuppcnheimer,

Park, Goodman and Suss’, GGG ir kitus — geresnių drabužių niekur negalima rasti. Ir 
čia jus gaunate šiuos garsiuosius drabužius už garantuotą sutaupimą $50 iki $15, ka- 

' dangi musų renda ir pelnas yra maži. Visi nauji stiliai, puikiausi audeklai ir spalvos 
dėl rudens ir žiemos jau yra šioj sankrovoj. Tūkstančiai naujų siutų, ploščių ir over- 
kautų pasirinkimui. Didumo, kuris pritiks

Speciales VertesPamatykite šias
Bario OVERKAUTAI2 KELNIŲ SIUTAI

$35 $45 $55 $40 $45 $55
Kaina

Kiti $30.00 iki $90.00Kiti $30.00 iki $65.00 • r

$159
MOTINOS! APLANKYKITE MUSŲ VAIKŲ DEPTsu tūbomis

Ateikite dabar!

Jos.F.Bmjnc

su jbudavotu 
Kalbčtuvu

Gražiame kabinete 
Electro-Dynamic

žinoma —
ELECTRO-DYNAMIC!

giuos naujus setus, vartoj an-

SM

Suteikiami lengvus 
išmokėjimai

Mes rekomenduojame
čius naują Screen-Grid principą, dėl tų, kurie nori geriau
sio radio ir už žemą kainą. Del tų, kurie nori turėti didelę 
jėgą, lengviausj nustatymą ir jautriausj pagavimą; dėl 
tų, kurie įvertina gerą , gražų, tyrą balsą, be jokio ūžimo; 
kurie nori gražumo ir geros konstrukcijos.

3417-21 So. Halsted St
Tel. Bo u Ievard 4705

Tikros Kokybes ir Vertės Vaikų Siutai — Overkautai 
$15—$J8—$20. Nauji styliai, Audeklai ir Patternai

Marškiniai; Skrybėlės, Kaklaraiščiai naujų rudeninių spalvų 
PAMATYKIT JUOS ČIA

TORN’RR EROS?
TOK. HALSTED at ROOSEVELT



PADAUŽŲ FILOSOFIJA P

Praeitų naktį aš sapnavau: 
Pinigų maišą, rodos, radau. 
Vai kas per laimė rast pinigų! 
Džiaugsmo apimta sėdau ant jų!

Ir dar nespėjau apsidairyti,— 
Iš visų pusių būriai draugų 
Mane apspito ir kiek saldžių 
žodžių ir živlgsnių teko 

matyti.
Vienas man sako, kad aš graži; 
Kitas—kad aš į Madoną panaši. 
Trečias priklaupęs ranką 

bučiuoja;
Ketvirtas gėles po kojų

Kitas vėl prašo, kad jį 
mylėčiau,

Kad savo širdį jam pažade- v • _ ciau.
Jei negalėsiąs žmona vadinti:
Bėgs pasikarti, nusiskandinti. 

Oi! kaip laiminga!—aš sušukau. 
Ir Laip sušukus tuoj nubudau. 
Čiup! čiup! aplinkui nėr pinigų! 
Nėr ir to būrio mano draugų...

Tyku ir tuščia, o aš tik viena: 
Aš ir ta mano skurdi diena.

—E. Drižaitė.

Beda man ir t.t.
Kai pačiutę pasigausiu
Juodu maišu ją apmausiu.
Tada vėl linksYnai gyvensiu, 
Kasdien plaukus jai kedensiu.

Linksma man, linksma man 
Su pačiute- ne vienam.

Skodas
tavorščiai iš aplinko

kloja.

Gyvanašlio solo
(Gaida kaip “Senas bernas’’)

Nuo galvos sau plaukus traukia: 
Draugų sau negaliu gauti, 
Nes visus tykau apgauti.

Bėda man, būda man, 
Gyvanašliui vargt vienam.

Kai pačiutę aš turėjau, 
Sausa silke ją penėjau.
Ji taupumo neturėjo 
Sausos silkes nenorėjo.

Bėda man ir 1.1.
Daviau penktuką jai vieną, 
Kad maitintus visą dieną, 
Ir nė centą nenumestų 
Dar pinosų man parneštų.

Bėda man ir t.t.
Zirzgiu vis kaip tuščios girnos, 
Kasdien karšiau aš jai vilnas. 
Ir drąsos man vis užteko, 
Kol kantrybės ji neteko.

Bėda man ir t.t.
Ką dabar turiu daryti, z 
Kad pačiutę įsigyti.
Busiu tiktai drąsus vyras 
Nes akys man visad tyros.

Mus
Raudondvary susirinko, 
Ir jie tenai skodą darė, 
Langus, duris užsidarę. 
Viens tavorščius patėmijo, 
Katė guli pasuolyje; 
Ir tą išspyrė laukan,

Mat, netinka tan skodon. 
O ant durų skylelių 
Prikabino kepurių. 
Dabar sako, mes vieni! 
Nors ir butų kas kieme. 
Musų kalbos negirdės; 
Ir Leninas mums padės. 
Kits’ tavorščius atsistojo, 
Iki ausų išsižiojo.
Pradėjo gailiai raudot 
Negalėjo nei sustot. 
Mus gazieta, girdi, smunka 
Tu aukų nebeužtenka.

Reikia kitą skrynią riest 
Jei nenorim badu dvėst. 
Aš ir jus žinom gerai 
Kur lietuvių pinigai. 
Jie per ilgus metus buvę 
Tarp svetimų nępražuvę. 
SLA. draugiją turi, 

Didį turtą jie sukūrė.
Milioną dolerių 
Pamislykit, tavorštėliai, 
Jeigu tas iždas mums tektų 
Musų gyvenimui užtektų. 
Paliautume ubagaut 
Tik reik iždas pasigaut. 
Iždą fondams" panaudotum, 
Alės vadai paponavotum. 
Nereiks gert viensyk varytos, 
Bet iš užsienio užsakytos. 
Diena po dienos seimas bus, 
Ir jei nariai nepabus, 
Mes tą seimą užvaldysim 
Ir valdybą išvarysim;
Didį turtą užgriebtą, 
Išdalinsim kam skirta. 
Visiems yra žinoma,

Kad pttiigą bus gana. 
Pauliosim tad, draugai, , 
Tik reik dirbti atsargiai. *'■ 
Visa bėda tiktai ta, 
Musų šunybes perpranta;/ 
Ne vien tiktai naujien iečiai 
Bet ir paprasti piliečiai 
Praded’ ai kis krapštinėt ; 
Musų šuny lies praregėk ( 
Liberalų socialistų, - - 
Jie iš peklos neišliptų 
Mes ne apkenčiam labiausia 
Jie mus’ kritikai aštriauti. 
Jie ant kelio mus’ užstoja 
Gint SLA. jie užsimoja 
Budina eilinius narius’, 
Kritikuoja mus'ų vadus. ' 
Dabar šitas musų skodas, 
Nors ir buvo labai juodas, 
Pasibaigia su ta vilčia: 
Kitą kart daugiau musų bus čia.

—Raudondvario Sliedovatelis.

Karo gandas
(Gaida kaip: “Eina garsas 

rubežiaus’’.)

■ yĄUJĮĮENO% ;<jĮh.įę.agp,.

Išbandymas sočia lės

Bridgeportas (iš pat red-hot 
bolševikų centro). Oct. 19. Kad 
parodyti socialę lygybę prakti
koj, šios apielinkės bolševikai 
rengia didelį pasilinksminimd 

' vakarą, kuriame komisarai sė
dės už stalų ir šoks su juodo
mis leidėmis, o baltos komunis
tų- leidės su juodais džentelme
nais; šio vakaro laukia visi 
bolševikai, nes iki šiol dar nie
kas pasauly neparodė socialūs 

11 yg.vbes • savo j u od iem s b ro-
liams" ir seserims, šio vakaro 
obalsis: paduokime sava baltą 
ranką judoiems broliams ir se
sutėms. Tai bus didžiausios iš
kilmės kokias pasaulis kada 
nors matė.

nuo

stoti.
su juodveidžiais 
kovoti.

lietuviai rimti

Chicagoje eina gandas:
Reiks Į karą

Bolševikai
Rengias mus

Ūžtai kad
Ramiai nor gyventi
Ir juodveidžių i Bridžportą
Tarias neįsileisti.

Visi “Vilnies“ komisarai
Graudžiai ašaroja,
Kad lietuviai su juodveidžiais
Negyven’ krūvoje.

Rengias spausdint “Vilnį“

Juodveidžiams skaityti, 
Kad tik kokį doleriuką 
Iš jų išprašyti.

Tad jau laikas bolševikams 
traukti

| Afriką juodą.
Tegul jiems tenai juodveidžiai 
Daugiau proto duoda.

—Viairomanis.

» i Mk’ *-’) Bt
kad bolševikai renka aukas at- 
feigriębimui. Nudegęs žmogus, 
kada pats pinigų neturi ir« ne
sitiki turėti, priverstas yra au
kas rinkti.

—Padaužų Ekonomistas.

Derybos dėl S. I. 
iždo

liy ir kai atlėks “Sovietskaja 
Zemlia”, įduoti jiems parvežti. 
Bolševikai davė 48 ir pusę va
landos laiko atsakymui. Po to, 
jeigu • negaus teigiamai pozity
viu atsakymu, tai nieko nelau
kę pradės SLĄ. iždo savinimo 
darbą. Gali kilti vaina?!...

Darybos vieta nuskirta iš 
kalno Padaužą laikinoj sostinėj. 
Atstovą gali prisiųsti kiek tik 
nori ir kada tik nori laike aukš
čiau pažymėto laiko/

—Pad. Užs. Depart.

Apie degimus
Sudegė, padegė, uždegė, įde

gė, nudegė, apdegė, užsidegė, 
pridegė vis tai reikšmingi žo
džiai. Savu laiku degimas bu
vo pas Laisvę, paskiau pas 
Vilnį. Reiškia, taisyklingai- kal
bant, bolševikai nudegė, nors ir 
labai nemorališkai skamba. Kas 
nors turėjo padegti, uždegti, į- 
degti arba pridegti. Kaip ten 
nebuvo, o kur" dega, ten karš
čio daug, o kartais ir durnų 
esama. Jeigu degimas" kilo nuo 
ugnies, o ne bakterijų, tai du
rnų turėjo būti.

Durnų bolševikai putė gana, 
nors nė?a žinios, ar iš cigaretų, 
ar iš cigarų ar iš kokio kito 
"šaltinio, vienok gurnai akis ėda 
ir nėra galima matyti tikreny
bės. Todėl iki pat šiol nesuži
nota, ar bolševikai nudegė nuo 
ugnies, ar bakterijų. Vienok 
nudegęs žmogus turi ieškoti pa- 
gelbos, todėl nereikia juoktis,

Kad bolševikai jau senai 
kosi nusavinti SLA. iždą, 
manau, tas niekam nėra paslap
tis. Dabar bolševikai užvedė su 
Padaužų Respublikos atstovais 
derybas irgi tuo pačiu klausimu 
ir siūlo kompromisų dėl mini
mo iždo.

Kadangi Padaužos visokias 
diplomatiškas derybas skelbia 
viešai, iš principo, tai ir šių de
rybų, taip sakant eigą, skel
bia visan) pasauliui. Bolševikų 
komisarai tvirtina, kad SLA. 
iždas jiems visvien teks anks
čiau ar vėliau. Tai esą tik lai
ko klausimas. Bet, kad SLA. 
nariams padaryti kuomažiausia 
rūpesčio, tai tą reikalą bolševi- 

nori užbaigti kuogreičiau- 
Todel jie siūlo tuo klausi

ai tokią propoziciją. Komisa- 
sako, jeigu jiems butų ati

tai- 
tai,

per 
nebade- 

aukomis ir 
jie sutinka 
laikinai su

kai 
šia. 
mu 
rai
duotas gražumu SLA. iždas,'tai 
jie mielai sutiktų 
pusantrų metų 
riuoti žmonių su 
kolektomis. Be to, 
visus savo fondus
spenduoti. Tečiaus nigerių klau
simu jie jokių kompromisų ne
sutinka daryti. Pinigai jiems 
dabar esą labai reikalingi, nes 
reikia nupirkti keletas trakto-

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

n<V1»OKATI>>*
OOD TOtt CONVALttOMT*

RIFBISHINO
GOOD FOATHt HOM» 
«OWM «iW •tfVfMAGl CO. J

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne- 
gali būti be

MALT TONIC'O
. arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per 

I Dr.B.MoNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite' savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Sustok!
■■■■■■■■■■■■■■■■■a
Kada jums reikia pa
sitaisyti kokį nors šil
domąjį ar verdamąjį 
pečių, eikit į

NORTHWESTERN
Stove Repair Co.

Pataisymo Dalys 
dėl

VISŲ PEČIŲ, 
FURNASŲ, 
BOILERIŲ ir 
GASINIŲ PEČIŲ

5 krautuves Chicag’oj

662 W. Roosevelt Koad

176 VVest Lake Street 
2355 Milwaukee Avė.
312 VVest 63rd Street 
3209 E. 92nd Street

NORTHVVESTERN
STOVE REPAIR CO.

MES MOKAME CASH

S65.00
Už Lietuvos 5% Bonus/

Money Orderiai į Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate
KAUFMAN STATE BANK

124 N. La Šalie St., Chicago, III.

S&, ATYDA €
v/lK FAZIl'KEKJT KA PIRKSIT III $2.

Visas Materiolas Reikalingas Įvedimui Pilno Apšildymo 
4 ar 5 Kambarių Bungalow

Užsisakykit Įtaisymą Apšildymui Dabar, 
Kol dar šalčiai neužėjo.

$10.00 Įmokėti Užsisakant.
Tai viskas, ko jums reikia pilnam apšildymo įvedimui, 
o likusius mokėsit parankiomis jums ratomis. Pagal mu
sų planą, išmokesit apšildymo įvedimą naudodamies juo.
Duosim jums visokią pagelbą, kaip planą—padėsim išda
linti darbą ir dykai paskolinsim jums įrankius.
Patelefonuokit mums, o mes atsiųsim jums savo inžinie
rių, kuris duos jums patarimą. Nieko neimama už tą pa
tarnavimą.

SQUARE DEAL APDRAUSTO IŠMOKĖJI
MO PLENAS, KURIS UŽTIKRINA UŽMO
KĖJIMĄ JŪSŲ MOKESTIES UŽ APŠIL
DYMO ĮRENGIMĄ ATSITIKIME LIGOS, 
NELAIMES AR MIRTIES. — ŠTAI KĄ 
SlįUAKE DEAL IŠMOKĖJIMO F-LENAS 

ATLIKS DEL JUS:
Ligai Ištikus:

Užmoka jūsų mėnesinę mokes
tį, kuomet jinai pripuola, ir ne
reikia mokėti, kuomet jus ne
galite dirbti

Nelaimei Įvykus:
Jusų mėnesiniai ('mokėjimai yra 
užmokami už jus, laike jūsų li
gos nuo susižeidimo.

Atsitikime Mirties:
Jūsų mokėjimai yra sulaikomi 
už visų sumą ir kvitą, kad pil
nai yra išmokėta bus išduota 
jūsų šeimynai.

SOUARE DEAL PLUMBING SUPPLY HOUSE
1725 So. State Street Visi Telefonai Calumet 5200

Atdara vakarais iki 8 vaL—Nedė Domis iki 1 valandai po piet

De Luxe
Cabs

susivienijusios su

Atlantic Cab Co.
nori atkreipti jūsų malonią atidą, kad nuo 
lapkričio 10 d. musų telefonas Crawford 
1200 bus permainytas į WHITEHALL 7700.

Mes tikimės, kad mes užsipelnisime ir 
tolimesnės jūsų paramos musų geru patar
navimu, įrengimu ir tuo faktu, kad mes tu
rime daugelį lietuvių kabų savininkų.

WHITEHALL

7700

Chicagos didžiausia unijinė kabų kompanija.




